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للماضي
والكويتيون
المستقبل
إلى
العالم
ً

دراسة علمية تتبعت عادات الوقت لدى المواطنين على مدار  13عاما
● النغيمش :ممارسة  %36منهم أكثر من نشاط في وقت واحد تشتت أذهانهم
● الوقيان :انخفاض النفط من  110دوالرات إلى  45يوجب االهتمام بالمستقبل
أظ ـهــرت دراسـ ــة علمية تتبعت عـ ــادات الــوقــت
ً
لدى الكويتيين على مدار  13عاما أن ميلهم نحو
الـتـفـكـيــر فــي ال ـمــاضــي زاد بنسبة  39فــي المئة
(مقارنة ب ــ 23فــي المئة عــام  ،)2003وأن نصفهم
منشغلون بــالـحــاضــر ،مــع اعـتــرافـهــم بانخفاض
أهميته بالنسبة إ لــى مستقبلهم ،كما تبين أن
األغلبية المطلقة ( 55فــي المئة) ال تخشى ذلك
المستقبل.
وقــال معدا الــدراســة أستاذ اإلدارة والتسويق

اقتصاديات

تالعب في زيادة رأسمال
شركة مدرجة بقيمة 25
مليون دينار!
١٢

إحالة تعيين ألف ممرض وممرضة
هندية دون درجات إلى النيابة
الحربي :القضية لم تحدث في عهدي وندرس الحلول
● عادل سامي
كشف وزيــر الصحة د .جمال الحربي أنه أحــال قضية تعيين ألف
ممرض وممرضة من الهنود دون درجات وظيفية من ديوان الخدمة
المدنية إلى النيابة العامة ،كما تم فتح تحقيق عاجل ومستقل في
ً
هذه القضية بالتوازي مع تحويلها إلى النيابة ،مشددا على 02

ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت د .عـ ـ ــادل ال ــوقـ ـي ــان ،وب ــاح ــث
ا لــد كـتــوراه بجامعة ساوثهامبتون البريطانية
محمد النغيمش ،إن هذه الدراسة التي نشرتها
مجلة العلوم اإلدار ي ــة بجامعة الكويت بعنوان
«تعامل الكويتيين مــع الــوقــت ...دراس ــة تتابعية
مقارنة» انتهت إلى أن أكثر من نصف الكويتيين ال
يساورهم قلق من المستقبل ،األمر الذي يسهم في
تأخير تقدمهم ويجعلهم أقل دافعية لالستعداد
له ومواجهة تحدياته.

من جهته ،أوضح الوقيان أن هذه النتائج ،التي
تنشرها «الجريدة» ،تصطدم بما يمكن توقعه في
ضوء المصاعب االقتصادية التي تواجه الكويت
من انخفاض ّ
حاد ألسعار النفط من  110دوالرات
قبل عامين إلــى أقــل مــن  45لعام  2016وتدهور
ال ـمــؤشــرات االقـتـصــاديــة وضـعــف حــركــة الـســوق
ً
ونشاط القطاع الخاص ،مبينا أنها كلها مؤشرات
تفرض االهتمام بالمستقبل ،وهو ما لم يكن عليه
الحال في الدراسة.

«بيان» 1.52 :مليار دينار
أرباح الشركات المدرجة
بنمو %15.7
15

نواب لـ ةديرجلا :.ال لتعطيل الدستور
بتأخير التشكيل وتعليق الجلسات
●

فهد التركي

وس ــط ت ـحــذيــرات م ــن تعطيل
أح ـ ـكـ ــام ال ــدسـ ـت ــور ع ـب ــر تــأخ ـيــر
تشكيل الحكومة ،وعــدم انعقاد
ج ـل ـســات م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،واص ــل
النواب مطالباتهم باختيار وزراء

أك ـف ــاء ،واسـتـبـعــاد «ال ـمــؤزم ـيــن»،
داع ـ ـيـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى اإليـ ـف ــاء
بــوعــودهــا ،وعـلــى رأس ـهــا إع ــادة
الجناسي المسحوبة.
وأكـ ــد ال ـنــائــب عـبــدالـلــه فـهــاد،
ل ـ «الـجــريــدة» ،أنــه لن يكون هناك
وزراء م ـح ـص ـنــون فــي 02

وأضاف أن الدراسة قارنت بين نتائجها وأخرى
ُ
ً
مماثلة ن ِشرت عام  2003نظرا لعدم وجود دراسات
ً
تتابعية مـقــارنــة فــي الــوطــن الـعــربــي ،مبينا أنــه
وزمـيـلــه تــوصــا إل ــى أن الـتــذكــر الــدائــم للماضي
يعود إلى حنين المواطنين لمجدهم السابق ،حيث
كانت الكويت في طليعة بلدان المنطقة ،السيما
أن أ ح ــداث الحاضر تشغل تفكيرهم وتستحوذ
على انتباههم.
وذكــر أن االنشغال بالماضي وتدني 02

«الشال» :الصندوق
السيادي بحاجة إلى ثورة
مهنية للتعامل معه
١٣

«الشؤون» :مخاطبة «المركزي»
لوقف «تبرعات» السفارة اإليرانية

دراسة

٠٩-٠٨
شفيق إمام :الدستور لم
يلزم تشكيل الحكومة
خالل أسبوعين إال عقب
االنتخابات

دوليات

29
الحريري في بيروت
األربعاء ...وأسهم إعادة
تكليفه ترتفع

مسك وعنبر

«إعالنها الجمع خالف القوانين المحلية»
● جورج عاطف

٢٨

عـلــى خلفية إع ــان س ـفــارة ط ـهــران فــي ال ـبــاد ،اسـتـعــدادهــا لجمع
الـمـســاعــدات الـنـقــديــة ألهــالــي ضـحــايــا ال ــزل ــزال ال ــذي ض ــرب محافظة
كرمانشاه اإليرانية في  12الجاري ،وأسفر عن سقوط مئات الضحايا
وال ـم ـصــاب ـيــن ،كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي وزارة ال ـشــؤون 02

أوركسترا لندن أبدعت
عزفًا بمركز جابر األحمد
الثقافي

ةديرجلا

•
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الثانية

ً
المبارك يتلقى اتصاال من نظيره اإليطالي

األمير يهنئ عمان والتفيا بالعيد الوطني
ب ـ ـعـ ــث س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
الشيخ صباح األحمد ببرقية
تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة إل ـ ـ ــى س ـ ـل ـ ـطـ ــان عـ ـم ــان
ق ــاب ــوس ب ــن سـعـيــد ع ـبــر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـهــان ـيــه
وأط ـ ـيـ ــب ت ـم ـن ـي ــات ــه ب ـم ـنــاس ـبــة
ال ــذك ــرى ال ـســاب ـعــة واألرب ـع ـيــن
لـ ـلـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـس ـل ـط ـن ــة
عمان الشقيقة ،مشيدا سموه
باإلنجازات الشاملة والنهضة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـشـ ـه ــده ــا
الـسـلـطـنــة ،مـتـمـنـيــا ل ــه مــوفــور
ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة ولـسـلـطـنــة
عـ ـ ـم ـ ــان الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم
واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ــي ظ ـ ــل قـ ـي ــادت ــه
الحكيمة.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ب ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة
تـهـنـئــة إل ــى رئ ـيــس جـمـهــوريــة

ت ـ ـل ـ ـقـ ــى ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب األول
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـشـيــخ
صباح الخالد مساء أمس
ً
األول ات ـص ــاال هــاتـفـيــا من
وزيـ ـ ـ ــر خـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـعـ ــراق
د .إ بـ ـ ــرا ه ـ ـ ـيـ ـ ــم ا لـ ـجـ ـعـ ـف ــري
تـ ـ ــم خـ ـ ــالـ ـ ــه ب ـ ـحـ ــث أوجـ ـ ــه
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات األخ ـ ــوي ـ ــة بـيــن
البلدين و سـبــل تعزيزها،
كما تمت مناقشة تطورات
مجمل القضايا اإلقليمية
وال ــدولـ ـي ــة ذات االه ـت ـم ــام
المشترك.

استعرضا خالله العالقات والتطورات

التـ ـفـ ـي ــا الـ ـص ــديـ ـق ــة ريـ ـم ــون ــدز
ف ـي ـيــون ـيــس ع ـبــر ف ـي ـهــا س ـمــوه
عــن خــا لــص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة
وللبلد ا لـصــد يــق دوام التقدم
واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ نــواف األحـمــد ورئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
جابر المبارك ببرقيات تهنئة
مماثلة.

وزير الخارجية يتلقى اتصالين
من نظيريه العراقي واإليطالي
وتـلـقــى ال ـخــالــد اتـصــاال
هاتفيا من وزير الخارجية
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي فــي
إي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـن ــو
ألفانو ،جــرى خالله بحث
أوجـ ـ ــه عـ ــاقـ ــات ال ـص ــداق ــة
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن الـصــديـقـيــن
وسبل تعزيزها في جميع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
مناقشة آ خــر المستجدات
اإلقليمية والدولية.

www●aljarida●com

«شؤون القرآن» :انطالق
اختبارات الدورة الشتوية

تلقى رئـيــس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك أمس
اتصاال هاتفيا من رئيس وزراء
ايطاليا باولو جينتلوني.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال
اس ـت ـعــراض ال ـعــاقــات الــوطـيــدة
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
الصديقين فــي شـتــى الـمـجــاالت
و سـبــل تعزيزها وتنميتها لما
فيه مصلحة البلدين والشعبين.
كما تبادل سموه وجينتلوني
وج ـه ــات الـنـظــر ح ـيــال الـقـضــايــا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ومـ ـ ــوقـ ـ ــف الـ ـبـ ـل ــدي ــن
تجاهها.

الكويت تؤكد دعم الخطة األممية للتنمية المستدامة
العجمي شارك في اجتماع منتدى المجلس االقتصادي بالدوحة
أعلنت الكويت أن أهداف
التنمية المستدامة تمثل أولوية
في الخطط والبرامج المحلية،
و«جسدت ذلك برؤيتها
وخططها الوطنية التنموية
المستقبلية المتمثلة بخطة
التنمية الوطنية حتى .»2035

أكدت الكويت حرصها ودعمها المتواصلين
لخطة التنمية المستدامة  2030التي وضعتها
األمم المتحدة ،والعمل مع الجهات والمنظمات
المعنية لتحقيق األه ــداف األممية لتك الخطة
ً
المتضمنة  17هدفا.
وقال سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي
لـ«كونا» ،عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في
االجتماع رفيع المستوى ،للتحضير لمنتدى
ال ـم ـج ـلــس االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي الـمـعـنــي
بمتابعة تمويل التنمية لعام  ،2018إن «الكويت
تعد من أوائل الدول المنضمة لهذه الخطة منذ
القمة األممية التاريخية ،التي اعتمد خاللها قادة
العالم خطة التنمية المستدامة .»2030
وأضــاف أن أهــداف التنمية المستدامة تمثل
أولوية في الخطط والبرامج المحلية ،و»جسدت

الكويت ذلك برؤيتها وخططها الوطنية التنموية
المستقبلية المتمثلة بخطة التنمية الوطنية
حتى .»2035
وأوض ـ ــح أن خ ـطــة الـتـنـمـيــة الــوط ـن ـيــة 2035
تستهدف تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري،
ينطلق من رؤيــة استشرافية واعــدة لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد عبر عدد من الركائز
األساسية.
وأف ــاد بــأن الـكــويــت ترجمت اهتمامها نحو
تـنـفـيــذ أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة  2030من
خ ــال تشكيل (لجنة وطنية توجيهية) دائمة
لتنفيذ الـخـطــط االم ـم ـيــة للتنمية الـمـسـتــدامــة
 ،2030بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة
والوكاالت األممية المعنية بالتنمية.
وقال انه «انطالقا من ايمان الكويت بالمبادئ

اإلنسانية ،ومن سياسات تنتهجها ،فإنها تحث
على تقديم الـمـســاعــدات االنـســانـيــة والتنموية
لـلـشـعــوب والـ ـ ـ ــدول» ،مـبـيـنــا أن ذل ــك تـجـســد من
خالل استضافة الكويت للعديد من المؤتمرات
االقتصادية واإلنمائية واإلنسانية خالل السنوات
الماضية .وأضــاف أن الكويت أطلقت خالل تلك
الفعاليات العالمية العديد من المبادرات ،التي
تهدف الى تطوير الشراكة والتعاون في المجاالت
التنموية واالنسانية مع األمم المتحدة ووكاالتها
المتعددة والدول األعضاء.
ويتطرق االجتماع ،الــذي يستمر يومين ،إلى
التحديات التي تواجه الخطة العالمية الطموحة
وسبل تعزيز اطار تمويل التنمية ،والتأكيد على
اهمية الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول
ً
ً
األعضاء ،خصوصا األكثر تقدما في مجال التنمية.

«الطفل الفلسطيني» يتصدر مشهد أسبوع العطاء الكويتي

مساعدات تعليمية لسورية وصحية لتونس ...واستعدادات لمتضرري زلزال العراق وإيران

تبرعات الكويت
لدعم أعمال وكالة
(أونروا) منذ
تأسيسها سنة 1949
تجاوزت  162مليون
دوالر

ت ــواصـ ـل ــت الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـكــوي ـت ـيــة
للمحتاجين وا ل ـم ـعــوز يــن فــي مختلف
دول ال ـع ــال ــم ،الس ـي ـمــا ف ــي الـ ـ ــدول الـتــي
تعاني أزمات إنسانية ،وقد تصدر أطفال
فلسطين المشهد خالل المؤتمر الدولي
حول «معاناة الطفل الفلسطيني» ،الذي
ع ـقــد األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ت ـحــت رعــايــة
وحضور سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،وحضور الرئيس الفلسطيني
محمود عباس.
وعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ــدى ال ـ ـع ـ ـقـ ــود الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
دأب ــت الـكــويــت عـلــى دع ــم أب ـنــاء الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وقـضـيـتـهــم م ـنــذ م ــا قبل
ن ـك ـب ــة عـ ـ ــام  ،1948حـ ـي ــن شـ ـك ــل أبـ ـن ــاء
ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ف ــي عـ ــام  1936أول
لـجـنــة لـمـنــاصــرة الـشـعــب الفلسطيني،
بعد اندالع الثورة الفلسطينية ،وقامت
ال ـل ـج ـنــة ب ـج ـمــع ال ـت ـب ــرع ــات وإرس ــال ـه ــا
ال ــى ال ـث ــوار ،كـمــا جـمــع تـجــار كويتيون
 500أل ــف روب ـي ــة ل ـم ـســاعــدة الــاجـئـيــن
الفلسطينيين في عام .1947
وأظـهــرت بيانات رسمية أن الكويت
دع ـم ــت ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي م ـنــذ عــام
 1948بـمـئــات مــايـيــن ال ـ ـ ــدوالرات ،كما
دع ـم ــت أعـ ـم ــال وك ــال ــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(أونروا) منذ تأسيسها سنة  1949حتى
هذا العام ،عبر تقديم تبرعات تجاوزت
 162مليون دوالر.
ً
وتقديرا لجهود الكويت في استضافة
مؤتمر الطفل الفلسطيني ،أعربت اللجنة
الشعبية لمواجهة الحصار اإلسرائيلي
عن شكرها للمبادرة الكويتية.
وق ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة د .جـ ـم ــال

العالم إلى المستقبل والكويتيون...
القلق بشأن المستقبل ال يجعالن الفرد يعير هذا المستقبل االهتمام
المطلوب ،كما يسهمان في تقليل دافعية الفرد نحو تبني السلوك
المناسب لالستعداد له ،مثل التفوق العلمي أو اكتساب الخبرات
ً
وال ـم ـهــارات أو الـتــوفـيــر واالدخ ـ ــار ،الف ـتــا إل ــى أن ع ــدم التفكير في
ً
المستقبل قد يجعل الفرد أكثر ميال نحو اإلنفاق لالستمتاع اآلني،
ً
األمر الذي قد يضيع عليه فرصا مستقبلية سانحة تدفعه نحو مزيد
ً
ً
من التعلم للتنافس في ميدان العمل واالقتصاد محليا وخارجيا.
من جهته ،قال النغيمش إن الدراسة التي شارك فيها نحو 730
ً
ف ــردا يمثلون عينة مطابقة لفئات المجتمع فــي محافظات دو لــة
الكويت أظهرت أن  76في المئة من الكويتيين هم من فئة «أحاديي
الزمن» التي تعكف على فعل نشاط واحد حتى تنجزه ،في حين أن
نحو  36في المئة كانوا من فئة «متعددي الزمن» التي تنشغل بأكثر
ً
من عمل في آن واحــد ،مضيفا أن ذلــك يؤشر إلــى أن جــودة العمل
لدى الفئة األولى قد تكون أعلى من الثانية بحكم التركيز العقلي
المنصب على نشاط واحد.
وذكر أن الدراسة أظهرت أن ربع الكويتيين لديهم ازدواجية في
الموافقة على أحادية الزمن وتعدديته ،وهو مؤشر على أنهم أكثر
ً
ميال لدمج أكثر من نشاط في آن واحد ،األمر الذي قد يفسح المجال
لممارسة سلوكيات مشتتة للذهن ،أو ربما خطيرة مثل االنشغال
ً
ً
بالهاتف أثناء قيادة السيارة ،مبينا أن الدراسة رصدت تضاربا في
سلوك الكويتيين نحو الوقت وضعف قدرتهم على التحكم فيه رغم
تزايد عناصر إدارته من ساعات ومفكرات إلكترونية.
وحذر النغيمش من أن ضعف االهتمام بالمستقبل سيعرقل أي
مشروع حكومي جـ ّ
ـاد يهدف إلــى حشد الطاقات الوطنية لتنمية
ً
المستقبل ،داعيا إلى متابعة مدى استعداد المواطنين للمشاركة
الفعلية في بناء مستقبل الوطن ،والكشف عن العوائق التي تؤدي
إلى تجاهل خطورة المستقبل ،والتعامل معها.
ً
وأضاف أن دراسات الوقت تكاد تكون معدومة محليا على الرغم
من أن مثل هذه الدراسات باتت أحد مصادر المعلومات التي تستند
إليها الدول في تقدير حجم االستعداد الوطني للخطط المستقبلية.

الخضري ،إن «المؤتمر يأتي فــي اطــار
ال ـس ـعــي ال ــدائ ــم م ــن س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ل ــدع ــم الـشـعــب
والقضية الفلسطينية».
من جانبه ،قال رئيس الهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية د .عبدالله المعتوق،
إن «ال ـك ــوي ــت ع ــرف ــت بـمــوقـفـهــا الـثــابــت
والمبدئي في دعم الشعب الفلسطيني،
والعمل على اسـتـعــادة حقوقه وتقرير
مـصـيــره» ،مضيفا انـهــا كــانــت ومــازالــت
س ـبــاقــة إل ــى ت ـقــديــم ك ــل ص ــور وأش ـكــال
الدعم اإلنساني لألشقاء الفلسطينيين
ول ـ ــم ت ـت ـخ ــل عـ ــن دع ـم ـه ــم فـ ــي مـخـتـلــف
المحافل الدولية.
وعـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ،ق ــال
إن «الـ ـك ــوي ــت ب ـمــؤس ـســات ـهــا الــرس ـم ـيــة
واألهلية لم تدخر وسعا في دعم الشعب
الفلسطيني صحيا وتعليميا وتنمويا»،
مضيفا ان الجمعيات والهيئات الخيرية
الكويتية وضعت قضية فلسطين على
رأس برامجها اإلنسانية.
م ــن نــاحـيـتــه ،أشـ ــاد سـفـيــر فلسطين
لـ ــدى ال ـك ــوي ــت رام ـ ــي ط ـه ـبــوب بـحــرص
ال ـكــويــت ع ـلــى خـ ــروج مــؤت ـمــر «م ـعــانــاة
الطفل الفلسطيني» بنتائج إيجابية،
فـيـمــا وص ــف وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة والـتـعـلـيــم
الـ ـع ــال ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي صـ ـب ــري ص ـيــدم
المؤتمر بالمهم ،إلبــرازه معاناة الطفل
الفلسطيني.
ولـ ـ ــم ي ـن ـح ـصــر االهـ ـتـ ـم ــام ال ـكــوي ـتــي
اإلنساني بالشأن الفلسطيني فحسب،
بــل شـمــل أيـضــا ال ـشــأن ال ـس ــوري ،حيث
اعلنت جمعية النجاة الخيرية كفالة أكثر
مــن  1500طــالــب وطــالـبــة مــن الالجئين

سلة أخبار

أعرب مدير إدارة شؤون القرآن
الكريم بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية أحمد الطويل عن "فخره
بمشاركة املتسابقة حنني الكندري
في الدورة الثانية من مسابقة
الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية
للقرآن الكريم".
وقال الطويل في تصريح صحافي،
إن "الخاتمة حنني الكندري ستمثل
الكويت كونها من أوائل خريجات
مشروع االرتقاء ،الذي يعنى
بتخريج الخاتمات وتأهيلهن
للمسابقات املحلية والدولية،
إذ اجتازت االختبار التدريبي
للمشروع" ،متمنني لها التوفيق
والسداد .وأشار إلى أن "املسابقة
انطلقت في  12الجاري ،وتنتهي
في  24منه في دبي ،بمشاركة أكثر
من  74متسابقة تمثلن مختلف
الدول والجاليات املسلمة في
العالم".
وفي موضوع منفصل ،أعلن
الطويل "بدء االختبارات النهائية
لحافظات القرآن الكريم في املراكز
التابعة ملراقبة حلقات تحفيظ
القرآن الكريم (بنات) ،ضمن الدورة
الشتوية التي ستنطلق غدًا.

«الثقافة اإلسالمية»
تستضيف الغامدي والشبيلي
أكد مدير إدارة الثقافة اإلسالمية
بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية بدر الظفيري استعداد
اإلدارة إلطالق سلسلة من البرامج
الثقافية لنخبة من كبار مشاهير
الدعاة في العالم اإلسالمي ،الذين
سيجري استضافتهم ومنهم
د .عبداللطيف الغامدي من
السعودية ،الذي يستهل برنامجه
اليوم بمحاضرة دعوية من مسجد
عودة العنزي بمنطقة العيون،
وغدا سيكون من مسجد الخرينج
بمنطقة العارضية ،على أن يلقي
محاضرة دعوية يوم الثالثاء من
مسجد الصباح بمنطقة السالم،
أما ختام برنامجه فسيكون مع
اللقاء الجماهيري من مسجد
النصر الله بمنطقة هدية.
وتستضيف االدارة د .علي
الشبيلي الذي يلتقي الجمهور
اليوم في مسجد عوض بن سلطان
بمنطقة صباح الناصر ،وغدا في
مسجد النصر الله بمنطقة هدية.

«المنابر» 90 :ألف دينار
تبرعات «لنحقق حلمهم»

جانب من الحمالت االنسانية الكويتية
السوريين في جنوب تركيا.
ولم تغب الكويت عن تطورات الزلزال
المدمر الذي ضرب بعض المناطق في
ك ــل م ــن ال ـع ــراق وإيـ ـ ــران ،وم ــا نـتــج عنه
م ــن خ ـســائــر ب ـشــريــة وم ــادي ــة ،وت ـجــري
استعدادات بالتنسيق مع جمعية الهالل
األح ـم ــر الـكــويـتــي لـتـقــديــم الـمـســاعــدات
للمحتاجين إليها.
وإلـ ــى تــونــس ام ـت ــدت ي ــد الـمـســاعــدة
الكويتية ،حيث وقع الصندوق الكويتي

إحالة تعيين ألف ممرض وممرضة...
أن «من يثبت تقصيره أو تخاذله فيها سينال عقابه».
وقال الحربي ،في تصريح ،إن هذه القضية لم تحدث في عهده ،حيث
تم إجــراء الفحوصات الطبية للممرضين واختبارهم وتعيينهم ،ثم
منحهم اإلقامة دون توفير درجات لهم.
وأكد أنه تم توفير تلك الدرجات لكثير ممن تنطبق عليهم الشروط،
وباق عدد بسيط في طريقه إلى التسوية ،أما من لم يعينوا أو تخصص
لهم درجات ،فجار دراسة كل الحلول الالزمة بشأنهم.

نواب لـ ةديرجلا :.ال لتعطيل الدستور...

ً
الحكومة الـجــديــدة ،مــوضـحــا أن «كــل وزي ــر سيكون تحت المراقبة،
وسيحاسب إذا أخفق في االلتزام بمسؤولياته».
وق ــال ف ـهــاد إن ال ــوض ــع ال يـحـتـمــل ال ـت ـهــاون م ــع أي ت ـج ــاوزات،
السيما في ظل المخالفات الكبيرة التي رصدها ديوان المحاسبة
ً
على الجهات الحكومية ،مطالبا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك بالتركيز على حسن اختيار وزرائه ،وعدم إعادة المؤزمين
الــذيــن ساهموا فــي وصــول العالقة بين المجلس والحكومة إلى
طريق مسدود.
وبينما طالب الحكومة باإليفاء بما وعدت به ،وفي مقدمته عودة
ً
الجناسي ،مشيرا إلى أن سابقتها لم تلب طموح المجلس تجاه
هذه القضية الحساسة ،أكد ضرورة أن يقرأ الوزراء الجدد نتائج
استجواب الوزير محمد العبدالله ،إذ «لن يستمر أي وزير ال يتحمل
مسؤولياته الوطنية».
من جانبه ،طالب النائب ماجد المطيري رئيس الوزراء باختيار
ً
وزراء تكنوقراط ،الفتا إلــى أن النهج الحكومي السابق يجب أن
يتغير ويواكب توجهات النواب اإلصالحية.
وقال المطيري ،لـ»الجريدة» ،إن على الحكومة تفهم رسالة النواب
ً
السابقة ،خصوصا بعد استجواب الشيخ محمد العبدالله ،والعدد
ً
الكبير لطارحي الثقة بــه ،رافضا عــودة أي وزيــر من المحتمل أن

لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة ال ـعــرب ـيــة قــرضــا
بقيمة  24مليون دينار ،وهبة بقيمة 300
ألف دينار تخصص لبناء  4مستشفيات
ومركز صحي لألمراض السرطانية.
وفي الشأن الداخلي ،أطلقت جمعية
الهالل األحمر حملة توزيع كسوة الشتاء
وتشمل  5000أسرة محتاجة داخل البالد
تضم ســاال غذائية متنوعة ،ومالبس
شـتــويــة لـكــل أف ــراد األسـ ــرة ،إضــافــة إلــى
بطانيات وأجهزة تدفئة.

وأع ـل ـن ــت الـجـمـعـيــة ت ــوزي ــع الـكـســوة
على  200إلى  300أسرة يوميا ،مؤكدة
ح ــرصـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر بـ ـيـ ـئ ــة دافـ ـئ ــة
للمحتاجين مع حلول فصل الشتاء الذي
سيكون صعبا عليهم ،مما دفع الجمعية
للقيام بالحملة قبل بداية موسم الشتاء.

يساهم في تجديد التأزيم بين السلطتين.
ً
وأضاف أن «علينا استيعاب رسالة سمو األمير ،وجعلها نبراسا
لعمل السلطتين خالل المرحلة المقبلة ،ورغم ذلك لن تغيب أعيننا
عن العمل الرقابي ،ومحاسبة أي وزير يخطئ أو يتجاوز».
من ناحيته ،صرح النائب أسامة الشاهين بأن «تشكيل الحكومة،
وانعقاد الجلسات العامة ،واجبان دستوريان ،ال يجوز تعطيلهما»،
ً
موضحا أن «دستور  ١٩٦٢ليس مجرد مــواد نظرية ،بل واجبات
ُ ْ
عملية ،وهو يحيا ويحمى بقيام السلطات واألفراد بها»05 .

«الشؤون» :مخاطبة «المركزي»...
االجتماعية ،عن «اتخاذ الــوزارة ،ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية
والمبرات ،إجراءات صارمة حيال السفارة ،إلعالنها جمع التبرعات دون
الرجوع إليها ،في مخالفة صارخة للضوابط واالشتراطات والقوانين
المحلية المنظمة للعمل الخيري في البالد ،السيما القرارات الصادرة
عن مجلس الوزراء بهذا الشأن».
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن «الوزارة ستخاطب البنك المركزي،
الــذي بــدوره سيخاطب البنك المحلي الــذي يتضمن حساب التبرع
المبين في إعالن السفارة ،لعدم استقبال أي أموال عليه» ،مهيبة بالبعثة
الدبلوماسية اإليرانية لدى البالد ،احترام القوانين المحلية التي تنظم
جمع التبرعات ،السيما أن السفارة بلغت الحد األعلى من المخالفة
بإعالنها جمع التبرع النقدي الذي أوقفته الوزارة منذ سنوات ماضية».
وش ــددت على أن «الـ ــوزارة تــرصــد ،مــن خــال فــرق متابعة نشاط
العمل الخيري ،أي إعالن تبرعات مخالف ،سواء عبر مواقع التواصل
ً
االجـتـمــاعــي أو الـصـحــف الـمـحـلـيــة» ،مــؤكــدة أن ــه سيتم ف ــورا اتـخــاذ
اإلج ــراء ات القانونية الــازمــة حيال أي مخالفة من هــذا الـنــوع ،بما
يضمن المحافظة على العمل الخيري الكويتي وعدم ضياع أهدافه
المرجوة.

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية
املنابر القرآنية أحمد الباطني
"نجاح حملة الجمعية األولى
لدعم إخواننا من فئة الصم ،التي
أطلقتها الجمعية تحت شعار
لنحقق حلمهم".
وقال الباطني ،في الحفل الختامي
الذي أقامته الجمعية لتكريم الصم
واملترجمني والجهات الداعمة
والراعية للحملة بحضور ممثلي
تلك الجهات ،ان "الجمعية أطلقت
مشروعها القرآني (مواهب القلوب
لدعم ذوي الهمم) ،الذي يهتم
بالعديد من الفئات ومنها هذه
الفئة الغالية التي نكن لها كل حب
وتقدير ،ونسعى للنهوض بها
والعمل على توفير احتياجاتها
وتحقيق طموحاتها" ،مشيرا
إلى أن "الحملة نجحت بوصول
التبرعات إلى  90ألف دينار".
وأضاف" :نعمل حاليا على
تحقيق أهدافها من خالل تعليم
القرآن الكريم وسائر ضرورات
الدين ،وتخريج معلمي القرآن
بلغة اإلشارة ،واملساهمة بتأهيل
وتدريب مترجمي لغة اإلشارة،
ومساعدة الصم على تجاوز عقبة
اإلعاقة واالندماج في املجتمع،
وتوظيف التقنيات والوسائل
التعليمية الحديثة لخدمة الصم".

ةديرجلا
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محليات

ً
«التربية» :تفكيك قطاعات تمهيدا لالنتقال إلى المبنى الجديد

نقل وإعادة توزيع موظفي «المالية» و«القانونية» و«اإلدارية» على المناطق التعليمية
فهد الرمضان

بينما تعمل «التربية» على
تحقيق االنتقال إلى المبنى
الجديد في جنوب السرة،
تنوي الوزارة تفكيك بعض
القطاعات ،وإعادة توزيع
موظفيها على المناطق
التعليمية.

تـ ـتـ ـج ــه وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة إ ل ــى
تطبيق خـطــة تنفيذية لتحقيق
الالمركزية فــي العمل ،مــن خالل
تفكيك القطاعات ،وإعادة توزيع
ون ـق ــل م ـع ـظــم مــوظ ـفــي ق ـطــاعــات
ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـقــانــون ـيــة
على المناطق التعليمية ،تمهيدا
لــان ـت ـقــال إلـ ــى ال ـم ـب ـنــى ال ـجــديــد
للوزارة في منطقة جنوب السرة.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ع ـل ـمــت
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن
«ال ـتــرب ـيــة» ب ـصــدد تـطـبـيــق خطة
الالمركزية في العمل ،بحيث تتم
إعـ ــادة تــوزيــع مــوظـفــي قـطــاعــات
كبيرة في ديوان عام الوزارة إلى
المناطق التعليمية ،موضحة أن
ه ــذه ال ـق ـطــاعــات تـتـمـثــل ف ــي نقل
معظم موظفي القطاع المالي إلى
المناطق التعليمية واإلبقاء على
ع ــدد بـسـيــط مـنـهــم ض ـمــن طــاقــم
وكيل القطاع الذي سيتم نقله إلى
مبنى ديوان عام الوزارة الجديد
في منطقة جنوب السرة.

وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن قـطــاعــي
ال ـ ـشـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـقــانــون ـيــة
سيتم تطبيق نفس اآللية عليهما،
بحيث يتم نقل معظم الموظفين
إل ــى إدارات ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة
واإلدارية في المناطق التعليمية،
واإلبقاء على الموظفين الالزمين
إلتمام العمل في مكاتب الوكالء
إلن ـهــاء إجـ ــراءات مــوظـفــي دي ــوان
ع ــام الـ ـ ــوزارة وال ـج ـهــات الـتــابـعــة
لهم فقط.
ولفتت إلــى أن هــذه الخطوات
تأتي تحقيقا لمبدأ الالمركزية في
العمل ،ولمعالجة ضيق األماكن
في المبنى الجديد ،الذي اكتشفت
الـ ـ ـ ــوزارة أنـ ــه ل ــن يـتـســع ل ــأع ــداد
الكبيرة من الموظفين التابعين
لديوانها حاليا.
وأشارت إلى أن النقل في قطاع
ال ـمــال ـيــة س ـي ـطــول الـعــامـلـيــن في
أقسام الرواتب الخاصة بالمناطق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،ب ـح ـي ــث يـ ـت ــم ن ـقــل
مــوظـفــي قـســم روات ــب كــل منطقة

المبنى الجديد لوزارة التربية
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة إل ـ ــى م ـب ـنــى الـمـنـطـقــة
التعليمية مع ملفاتهم وبطاقات
ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـم ــوظ ـف ــي
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ل ـت ـس ـه ـيــل م ـع ــام ــات
ومراجعات الموظفين التابعين

«األعلى للتخطيط» يدعو «التربية» للمشاركة
في جلسة «السياسات العامة»
دعا المجلس األعلى للتخطيط والتنمية وزارة
التربية إلى المشاركة في الجلسة الحوارية لمركز
الكويت للسياسات الـعــامــة ،حــول دور األوســاط
األكاديمية في إعداد السياسات العامة المستندة
إلى األدلة.
وقال األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية د .خالد مهدي ،في كتاب وجهه إلى وكيل
وزارة التربية د .هيثم األثري ،وحصلت «الجريدة»
على نسخة منه« ،نود اإلفــادة بأن األمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بصدد عقد
محاضرة حول دور األوساط األكاديمية في إعداد
ال ـس ـيــاســات ال ـعــامــة الـقــائـمــة عـلــى األدل ـ ــة ،والـتــي
تستضيف مدير معهد عصام فارس للسياسات

الغرير يفوز برئاسة اتحاد
المدارس الخاصة
جــدد االتـحــاد الكويتي ألصـحــاب ال ـمــدارس الخاصة والمعاهد
الثقافية ،باإلجماع ،ثقته برئيس مجلس اإلدارة عمر الغرير ،فيما
تم اختيار عبداإلله معرفي نائبا للرئيس ،وطالل الجري أمينا للسر،
وعادل الصانع أمينا للصندوق.
وأكد الغرير أهمية الدور الذي قام به االتحاد خالل الفترة السابقة،
مشيدا بالتعاون الكبير مع أصحاب المدارس الخاصة ،والنقاش
اإليجابي الذي ساد اجتماع الجمعية العمومية واالنتخابات ،معربا
عن ثقته بمواصلة المجلس الحالي تعزيز دور االتحاد ،واالرتقاء
بمسيرته وعطاءاته .وأشار إلى أنه ستتم بلورة خطة عمل جديدة
تـتــوافــق مــع الـحــاجــة الـمــاســة لتعزيز إمـكــانــات ال ـمــدارس الخاصة،
ومعالجة قضاياها ،وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية ،إلى
جانب تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع إدارة التعليم الخاص
في وزارة التربية واللجنة التعليمية بمجلس األمة.

العامة والشؤون الدولية في الجامعة االميركية
ببيروت د .طارق المتري».
وأشار د .مهدي إلى أن الجلسة تهدف إلى إثراء
النقاش حول أهمية تعزيز الشراكات مع األوساط
االكاديمية ،بهدف تطوير السياسات العامة ،وكيف
يمكن للبحوث االكاديمية أن توثر على السياسات.
وب ـي ــن انـ ــه س ـي ـتــم ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى دور
الجامعات واألوساط االكاديمية في تشجيع زيادة
اعـتـمــاد الـسـيــاســات الـعــامــة الـقــائـمــة عـلــى االدل ــة،
مضيفا أن الجلسة ستعقد  21الـجــاري ،في مقر
األمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط ،داعيا
التربية إلى ترشيح اثنين من موظفيها من ذوي
الخبرة للمشاركة في الجلسة.

الحربي :ال إفراج عن المنتجات الزراعية
المصرية إال بعد الفحوص المخبرية
«المؤتمرات العلمية حافز مهم لالرتقاء بالخدمات الصحية»
●

عادل سامي

أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د .جـمــال
الحربي ،بصفته الوزير المختص
ب ـ ــاإلش ـ ــراف ع ـل ــى ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للغذاء والتغذية ،أن إدارة األغذية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردة ب ــال ـه ـي ـئ ــة لـ ــم ت ـفــرج
عــن أي إرســال ـيــات مــن المنتجات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ال ـم ـص ــري ــة ال ـخــاض ـعــة
للشروط الصحية التي وضعتها
الـلـجـنــة الـعـلـيــا ل ـســامــة األغ ــذي ــة،
والـتــي أوص ــت بها فــي اجتماعها
رق ــم  13لسنة  2017الـتــي شملها
قــرار اإلف ــراج ،والمتضمنة شــروط
إح ـضــار ش ـهــادة صحية وشـهــادة
فحص متبقيات المبيدات وحجز
اإلرساليات ،وعدم اإلفراج عنها إال
بعد إجراء الفحوص بالمختبرات،
وتشديد الرقابة لمدة  3أشهر على
تلك األصناف المحظور استيرادها
ف ــي الـ ـس ــاب ــق ،وحـ ـص ــر ال ـش ــرك ــات
الـ ـم ــوردة ل ـهــا الت ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
الالزمة معها.
وذك ـ ـ ــر الـ ـح ــرب ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،أن اللجنة العليا لسالمة
األغذية تضم ممثلين عن الجهات
الحكومية المعنية وذات الصلة
بسالمة األغذية ،وهي بلدية الكويت
ووزارة ال ـت ـجــارة والـهـيـئــة العامة
للصناعة ومعهد الكويت لألبحاث
العلمية وغرفة التجارة والصناعة
ووزارة الخارجية والهيئة العامة
للبيئة واإلدارة الـعــامــة للجمارك
واالتحاد الكويتي لتجار ومصنعي
ال ـمــواد الـغــذائـيــة ووزارة الصحة،
وترأس اللجنة الهيئة العامة للغذاء
والتغذية ،وتضع الشروط الصحية

جانب من افتتاح المؤتمر الصحي
لألغذية بما يصون األمن الصحي
والمحافظة على الصحة العامة من
خالل تأمين مــادة غذائية صالحة
لــاس ـت ـهــاك اآلدمـ ـ ــي ،ول ــم ي ـتــم أي
تعديل في الشروط التي وضعتها
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـســامــة األغ ــذي ــة
بـ ـخـ ـص ــوص بـ ـع ــض ال ـم ـن ـت ـج ــات
الــزراع ـيــة الـمـصــريــة ،الـتــي قررتها
اللجنة في اجتماعها رقم  13لسنة
.2017
في مجال اخر ،أكد وزير الصحة
أم ــس ،اهـتـمــام ال ـ ــوزارة وحــرصـهــا
الـكـبـيــر عـلــى االرتـ ـق ــاء بــالـخــدمــات
الصحية المقدمة وتطويرها من
خ ــال دع ــم ال ـم ــؤت ـم ــرات الـعـلـمـيــة،
ً
ً
الـتــي تشكل حــافــزا مهما لألطباء
والعاملين بالجسم الطبي لتقديم
أفضل ما لديهم.
وق ــال الـحــربــي فــي كلمة ألقاها
ن ـيــابــة ع ـنــه األم ـي ــن ال ـع ــام لمعهد

ال ـكــويــت لــاخ ـت ـصــاصــات الـطـبـيــة
«كيمز» د .إبراهيم هادي ،في افتتاح
مؤتمر الكويت الثالث لطب أعصاب
األطفال ،والمؤتمر الخليجي الثالث
ل ــداء ال ـص ــرع ،والـمـلـتـقــى الكويتي
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـت ــاس ــع ل ـ ــداء ال ـص ــرع،
وتستمر كلها إلــى ال ـيــوم ،إن مثل
هــذه الملتقيات العلمية تعد لبنة
أساسية لبناء الـصــرح الطبي في
الـ ـك ــوي ــت الس ـي ـم ــا م ــن خ ـ ــال نـقــل
خبرات األطباء أصحاب المهارات
ً
لحديثي التخرج مطالبا األطباء
ال ـج ــدد بــالـسـعــي إل ــى ط ـلــب الـعـلــم
وال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ت ـل ـق ـيــه مـ ــن ه ــذه
الكوكبة التي تزور الكويت.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أكـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر د .أس ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـط ـ ــواري
أهـمـيــة ال ـم ـح ــاور ،ال ـتــي سيتطرق
إليها المؤتمر ،الــذي اتخذ شعار
(االضطرابات العصبية من مرحلة

الـطـفــولــة إل ــى مــرحـلــة ال ـب ـلــوغ) في
ص ـق ــل خ ـ ـبـ ــرات األطـ ـ ـب ـ ــاء وتـ ـب ــادل
المعرفة العلمية ،مشيرة إلى وجود
 32مـحــاضــرة علمية وس ــت ورش
عملية بهذا الصدد.
ول ـف ـتــت ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ك ــون ــا»،
على هامش المؤتمر ،إلى مشاركة
خبراء عالميين متخصصين بداء
الصرع وأعصاب األطفال يمثلون
 9دول عربية وأوروب ـي ــة ،مضيفة
أن اليوم األول يتضمن مناقشة 10
محاضرات وورشتين واليوم الثاني
يـتـضـمــن  11م ـحــاضــرة وورش ـتــي
عمل ومثلهما باليوم الثالث.
وأشارت إلى أن كندا قدمت ثالث
أوراق علمية وتــركـيــا ثــاث أوراق
وبلجيكا ورقـتـيــن ولـبـنــان خمس
أوراق والبحرين ورقة واحدة فيما
اكـتـفــت سلطنة عـمــان بالمشاركة
بالحضور.

حملة لمنع استخدام البيئة في الحروب
كشفت الجمعية الكويتية لحماية البيئة
عن إطالق حملتها لمنع استخدام البيئة في
الحروب والنزاعات العسكرية.
وق ــال ــت رئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
وجــدان العقاب ،في تصريح صحافي أمس،
إنها تأخذ على عاتقها مسؤولية إطالق حملة
التعريف لمنع استخدام البيئة في الحروب
والنزاعات العسكرية بصفة دولية وإقليمية
ل ـت ــوس ـي ــع وتـ ـن ــوي ــع الـ ـمـ ـش ــارك ــات ال ـعــرب ـيــة
والـخـلـيـجـيــة مــن خ ــال الـهـيـئــات الحكومية
والمنظمات المدنية المعنية بالشأن البيئي.

وأوض ـح ــت ال ـع ـقــاب أن الـحـمـلــة اعـتـمــدت
تـنـظـيــم ف ـعــال ـيــات م ـت ـع ــددة طـ ــوال نــوفـمـبــر،
أبرزها مؤتمر ومنتدى سنوي يحمل مسمى
الـحـمـلــة ،مـشـيــرة إل ــى تـعــزيــز مـشــاركــة نخب
بيئية وقـيــادات وطنية ومجتمعية ،ودعــوة
شـخـصـيــات وكـ ـ ــوادر عــرب ـيــة لـلـمـشــاركــة في
الفعاليات.
وأف ــادت بــأن مـبــادرة الجمعية باالهتمام
بإحياء االحتفالية السنوية بمنع استخدام
الـبـيـئــة فــي ال ـح ــروب وال ـن ــزاع ــات العسكرية
تحرص على شمولية المشاركات الحكومية

لـلـمـنـطـقــة ،وتـقـلـيــل ال ـحــاجــة إلــى
أماكن في المبنى الجديد.
ونوهت بأنه سيتم اإلبقاء على
موظفي مكتب الوكيل وموظفي
مكتب مدير اإلدارة المالية وعدد

والـمـجـتـمـعـيــة لـتـعــزيــز ال ـ ــدور ال ـكــوي ـتــي في
اعتماد منظمة األمــم المتحدة ،وباإلجماع،
مبادرة منظمات مجتمع مدني كويتية اعتبار
ذكــرى إطفاء آخــر بئر نفطية مشتعلة يوما
دولـيــا يحظر ويمنع اسـتـخــدام كــل البيئات
ومكوناتها في النزاعات العسكرية.
وذكرت أن الحملة التي أطلقتها الجمعية
أعـ ـ ـ ــدت أوسـ ـ ـم ـ ــة ب ـي ـئ ـي ــة ت ـم ـن ـح ـه ــا ل ـل ـن ـخــب
والـقـيــادات الكويتية الـتــي سعت وساهمت
في طرح وتعزيز المبادرة واعتمادها أمميا.

من موظفي اإلدارة لتنفيذ األعمال
الخاصة بديوان عام الوزارة فيما
ي ـخــص األمـ ـ ــور ال ـمــال ـيــة وإع ـ ــداد
الميزانية وغيرها.
وذكرت المصادر أن األمر نفسه
س ـي ـط ـبــق ع ـل ــى قـ ـط ــاع الـ ـش ــؤون
اإلداري ـ ــة ،بحيث يتم نقل معظم
األقسام التي تتعلق بالتعيينات
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،وك ــذل ــك
األم ــر بالنسبة إلدارات الـشــؤون
الـقــانــونـيــة الـتــي سيتقلص عــدد
موظفيها في المبنى الجديد.
إلى ذلك ،دعا الوكيل المساعد
لقطاع المنشآت التربوية ورئيس
فريق اإلشراف على تسليم المبنى
الجديد د .خالد الرشيد قياديي
الوزارة من الوكيل د .هيثم األثري
والوكالء المساعدين للقطاعات
وم ـ ــدي ـ ــري اإلدارات إل ـ ــى زي ـ ــارة
المبنى الخميس المقبل ،ضمن
الترتيبات المقررة لالنتقال إلى
الـمـبـنــى ال ـج ــدي ــد ،ل ــاط ــاع على
األماكن المخصصة لقطاعاتهم،
وتـ ـح ــدي ــد أول ــوي ــاتـ ـه ــم فـ ــي ه ــذا
الخصوص.

«هيئة العمل» :قرار «الـ  30سنة»
لم يشمل المهن البسيطة
«هدفه إفساح المجال للعمالة الوطنية وال استثناءات»
«القرار شمل فقط حملة الدبلوم
● جورج عاطف
أ ثـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرار اإلداري ر ق ــم
( )1280لسنة  ،2017الصادر عن
الهيئة العامة للقوى العاملة،
ب ـش ــأن م ـنــع إصـ ـ ــدار ت ـصــاريــح
العمل للعمالة المستقدمة من
الـخــارج ،الحاصلة على مؤهل
دبلوم وما فوق ،لمن هم دون 30
عــا مــا ،حفيظة بعض أصحاب
األعمال والشركات العاملة في
ال ـق ـطــاع ـيــن األهـ ـل ــي وال ـن ـف ـطــي،
الــذيــن ي ــرون فـيــه ض ــررا بالغا
ألعمالهم ،كــو نــه منع استقدام
العمالة األقل من  30سنة ،وهي
المرحلة العمرية األكثر نشاطا
وعطاء في العمل.
وأكـ ــدت م ـصــادر ق ـيــاديــة في
الهيئة «استثناء أصحاب المهن
البسيطة ،مــن غير الحاصلين
على مــؤهــل دب ـلــوم ،مــن الـقــرار،
مثل السائقين ومشغلي اآلالت
والـمـعــدات ،وغيرها مــن المهن
األخ ــرى الـتــي تـحـتــاج إل ــى قــوة
جسمانية إلنجازها» ،مضيفة:

وما فوق األقل من  30سنة».
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة»،
إن «القرار يهدف إلى استقطاب
أصـحــاب الخبرة والـكـفــاء ة من
خـ ــارج الـ ـب ــاد ،ال ــذي ــن تـتـجــاوز
أعـ ـ ـم ـ ــاره ـ ــم  30عـ ـ ــامـ ـ ــا ،ف ـضــا
ع ــن تــوج ـيــه أص ـح ــاب االع ـم ــال
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة إل ـ ــى
االستعانة بالعمالة الوطنية،
وخـ ـ ـل ـ ــق فـ ـ ـ ــرص ع ـ ـمـ ــل جـ ــديـ ــدة
للشباب ،السيما على مستوى
حملة المؤهالت الجامعية».
وش ـ ــددت عـلــى أن ــه «ل ــن تـكــون
هـنــاك أي اسـتـثـنــاءات مــن الـقــرار
على المدى القريب ،وسيتم بدء
العمل بــه مطلع يناير المقبل»،
م ـض ـي ـفــة« :ج ـ ــار حــال ـيــا تـعــريــف
القرار على النظام اآللي الجديد،
لــرفــض أي معاملة تـصــريــح من
خارج البالد ،يكون صاحبها أقل
من السن المبينة بالقرار».

ً
«أمنية» يفتتح مركزا للنفايات
البالستيكية بجمعية اليرموك
افتتح في جمعية اليرموك ثاني مركز لتجميع النفايات البالستيكية
التي تتم إعادة تدويرها ،بالتعاون بين الجمعية ومشروع «أمنية»،
المعني بالمحافظة على البيئة ،بحضور مختار منطقة اليرموك
عبدالعزيز المشاري ،ورئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية
محمد الفارس ،وعدد من مسؤولي الجمعية واألهالي وطلبة المدارس.
وفــي هــذه المناسبة ،دعــا المشاري أهــالــي المنطقة إلــى المبادرة
بتسليم ا لـنـفــا يــات البالستيكية إ ل ــى مــر كــز التجميع فــي المنطقة،
لـلـمـســاهـمــة ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة وإع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر ت ـلــك ال ـم ــواد
البالستيكية ،لدعم الصناعة الوطنية ،مثمنا دور الشباب الكويتي
بإطالق مشروع «أمنية» ،معتبرا أنه خطوة وطنية حضارية متقدمة
في تحقيق طموحات وتطلعات الشباب الكويتي المبدع.
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«إنجاز الكويت» تستعد للمنافسة في مسابقة «رواد األعمال الشباب»
ةديرجلا
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ً
تقام للمرة األولى في مصر وتتضمن  17فريقا من  10دول عربية
تـ ـسـ ـتـ ـع ــد جـ ـمـ ـعـ ـي ــة إنـ ـ ـج ـ ــاز
الكويتية للمنافسة في مسابقة
"إنجاز العرب اإلقليمية لــرواد
األعمال الشباب" في نسختها
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ،ال ـتــي سـتـقــام
فعالياتها هــذا العام ألول مرة
فــي مصر بفندق فورسيزونز
الـقــاهــرة نــايــل ب ــازا فــي الفترة
من  20إلى  21الجاري.
وستشهد المسابقة اإلقليمية

ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام م ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـف ــرق
الفائزة في المسابقة الوطنية
ل ـ "بــرنــامــج الـشــركــة" مــن جميع
أنـحــاء منطقة الـشــرق األوســط
وش ـ ـمـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وت ـت ـض ـمــن
 17فـ ــري ـ ـقـ ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــا مـ ـ ــن 10
دول ع ــرب ـي ــة ،ت ـش ـمــل ال ـكــويــت،
والبحرين ،والسعودية ،ومصر،
وفلسطين ،والمغرب ،وتونس،
والـ ـج ــزائ ــر ،ول ـب ـن ــان وسـلـطـنــة

عمان للتنافس على الفوز بلقب
"أفضل شركة طالبية للعام عن
فئة الجامعات" و"أفضل شركة
طالبية للعام عــن فئة مــدارس
الثانوية" على مستوى المنطقة،
حيث سيقوم من خاللها الطالب
بالمشاركة حول كيفية تأسيس
شركات حقيقية والتسويق لها،
وت ـحــويــل أف ـكــارهــم إل ــى أعـمــال
ذات مردود تجاري ،أمام لجنة

المطيري :مساعدة الشباب إلثراء خبراتهم
أ عــر بــت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ل ـي ـل ــى الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،ع ــن س ـعــادت ـهــا
بهذه المشاركة قائلة" :تسعى جمعية إنجاز
ً
ا لـكــو يـتـيــة دا ئ ـم ــا إ ل ــى ا ل ـم ـشــار كــة ف ــي مختلف
المسابقات العربية ،من أجل مساعدة الشباب
الكويتي على اكتساب خبرات جديدة من خالل
ال ـت ـعــامــل م ــع طـلـبــة الـ ــدول األخ ـ ــرى ،واالط ــاع
عــن ق ــرب عـلــى مــا ي ـقــدمــوه ،إلث ــراء خـبــراتـهــم".

وأض ـ ــاف ـ ــت ق ــائـ ـل ــة" :تـ ـع ــد "أغـ ــري ـ ـفـ ــاج" و"ي ـ ــوث
كريشن" من أقوى الفرق المنافسة ،فقد أظهر
طالبنا المشاركون مدى قدراتهم وحماسهم
واسـ ـتـ ـع ــداده ــم ل ـل ـم ـســاب ـقــة مـ ــن خ ـ ــال ت ـقــديــم
مشاريع هادفة ومبتكرة .ونحن بدورنا نتمنى
ل ـهــم ول ـج ـم ـيــع الـ ـف ــرق ال ـم ـنــاف ـســة ك ــل ال ـن ـجــاح
والتوفيق".

ليلى المطيري

تحكيم رفيعة المستوى تتكون
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة ورج ـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
العرب.
وتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة إنـ ـ ـج ـ ــاز
ال ـكــوي ـت ـيــة بـتـمـثـيــل ال ـك ــوي ــت مــن
خالل فريق شركة "أغريفاج" لطلبة
المرحلة الـثــانــويــة وفــريــق شركة
"يـ ــوث ك ــري ـش ــن" لـطـلـبــة الـمــرحـلــة
ال ـجــام ـع ـيــة ،ال ـلــذيــن ح ـص ــدا لقب
"أفضل شركة طالبية لعام "2017
في المسابقة الوطنية السنوية لـ
"برنامج الشركة".
وتعتبر "أغريفاج" شركة تعمل
على إعادة تدوير فضالت الطعام
وت ـحــوي ـل ـهــا الـ ــى س ـم ــاد طـبـيـعــي
وت ــرب ــة غ ـن ـي ــة ،وقـ ــد أشـ ـ ــرف عـلــى
المشروع وتوجيه الطلبة عثمان
بودي ،هو طالب سابق في إنجاز
ال ـك ــوي ــت وأح ـ ــد مــؤس ـســي شــركــة
الهدف األخضر لتدوير النفايات
ال ـح ــائ ــزة ع ـلــى ال ـمــركــز األول في
مسابقة إنـجــاز الـعــرب اإلقليمية
لعام .2008
أما شركة يوث كريشن ،فتهدف

فريق شركة يوث كريشن
إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم م ـن ـت ـج ــات م ـب ـت ـكــرة
وحـلــول ترفيهية تسهم فــي نشر
الــوعــي بالعديد مــن القضايا في
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـ ــن خ ــال
ن ـص ــائ ــح م ـس ـل ـيــة ،ح ـي ــث أط ـل ـقــت
أول منتجاتها وهي لعبة مسلية
هادفة تحمل اسم "بوتمبه".
أشرف على المشروع وتوجيه

ال ـط ـل ـبــة م ــدي ــر إدارة االتـ ـص ــاالت
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ـغ ــان ــم،
عبداللطيف الشارخ ،بالتنسيق مع
د .سمر باقر من جامعة الكويت.
ومــن خــال المسابقة ،سيعمل
ال ـم ـك ـتــب اإلق ـل ـي ـم ــي ع ـل ــى تـمـثـيــل
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـشــاركــة أمـ ــام لجنة
تـحـكـيــم مـسـتـقـلــة ،وه ــم ب ــدوره ــم

يستندون في أحكامهم على مدى
ابتكار الطلبة ،وهــو ما يعد أمرا
أساسيا لنجاح األعمال التجارية،
يــأتــي ه ــذا م ــن خ ــال اس ـت ـعــراض
الطالب لرؤيتهم الناجحة للتطوير
األف ـكــار فــي شتى الـمـجــاالت ،إلى
جانب االلـتــزام المهني فــي األداء
والتنفيذ.

«المحاسبة» 3 :ماليين دينار خسارة تقاعس
«أمانة األوقاف» عن تطوير «المجمع التجاري»

ً
تأخرت في تنفيذ مشروع مقرها الدائم مدة جاوزت  15عاما
●

محمد راشد

أورد تقرير ديوان المحاسبة الخاص باألمانة
العامة لألوقاف للسنة المالية  2017/2016الكثير
من المالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة
الــديــوان لحسابات وسـجــات ش ــؤون التوظف،
أهمها تقاعس األمانة عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل مجمع األوقاف
التجاري وإخالء ما يقارب  143محال لفترة قاربت
 14سـنــة ،مما تسبب بفقد عــوائــد على األم ــوال
الوقفية تقدر بنحو  3ماليين و 408آالف دينار.
وأوضــح التقرير أن هناك بعض المالحظات
حول مجمع الحديث الشريف والسيرة النبوية،
منها قيام األمانة بصرف أكثر من مليون دينار،
خصما من الميزانية الوقفية على أعمال ال تدخل
ف ــي اخ ـت ـصــاصــات األم ــان ــة بــالـمـخــالـفــة لحجج
الواقفين ودون م ــردود ،فضال عن عــدم وضوح
رؤية األمانة فيما يتعلق بالجدوى االقتصادية
إلدارة وتشغيل المشروع والتأخر في اعتماده
م ــدة ج ـ ــاوزت  7س ـن ــوات بـسـبــب ح ـجــم األع ـبــاء
المالية المترتبة على تكلفة تنفيذه والبالغة 60
مليون دينار ،كما أدى عدم ارتباط اختصاصات
األمانة بالمشروع إلى إلغائه من خطة التنمية
من جانب وزارة المالية ،وبالتالي عدم االستفادة
من األموال التي صرفت عليه من الميزانية ومن
أهم المالحظات التي رصدها الديوان حول "أمانة
األوقاف":
 عدم تزويد الديوان بالمستندات والبياناتالخاصة بالمحافظ االستثمارية وأسماء الشركات
بكل محفظة وبيانات ما تم التخارج منه ،مما
نتج عنه عــدم تمكن الــديــوان مــن فحص تلك
األعمال ،بالمخالفة للمادة  52من قانون إنشائه
رقم  30لسنة .1964
 الـتــأخــر فــي تنفيذ م ـشــروع الـمـقــر الــدائــملألمانة الواقع بمنطقة الشويخ اإلداري ــة مدة
جاوزت  15عاما ،منذ تسلم الموقع دون وجود
أس ـب ــاب تـسـتــدعــي ذلـ ــك ،إذ ت ــم إب ـ ــرام اتـفــاقـيــة
لتصميم المقر واالنتهاء منها منذ ما يقارب 5
سنوات ،مما نتج عنه تخفيض وزارة المالية
االعتمادات المخصصة للمشروع في الميزانية.
وفيما يلي المالحظات على خطة التنمية:
 مجمع الحديث الشريف والسيرة النبوية:أوال :قـيــام األمــانــة بـصــرف مبلغ  1مليون
و 348ألفا و 871دينارا ،خصما من الميزانية
الوقفية على أعمال ال تدخل ضمن اختصاصات
األم ــان ــة بــالـمـخــالـفــة لـحـجــج الــواق ـف ـيــن ودون
مردود.
ثانيا :عدم وضوح رؤية األمانة فيما يتعلق
بالجدوى االقتصادية إلدارة وتشغيل المشروع،
والتأخر فــي اعتماده مــدة ج ــاوزت  7سنوات
بسبب حجم األعباء المالية المترتبة على تكلفة
تنفيذه والبالغة  60مليون دينار ،وعدم ارتباط
اختصاصات األمانة بالمشروع ،مما أدى إلى
إلغائه من خطة التنمية من قبل وزارة المالية،
وبــال ـتــالــي ع ــدم االس ـت ـف ــادة م ــن األم ـ ــوال التي
صرفت عليه من الميزانية الوقفية والحكومية.

ثالثا :قيام األمــانــة بتحمل مصاريف ثابتة
ً
تبلغ جملتها  77ألفا و 304دنانير بالسنة على
الميزانية الوقفية والحكومية تتعلق بالمجمع
المذكور رغم عدم االختصاص ودون مردود.

مجمع األوقاف
 تقاعس األمانة في اتخاذ االجراءات الالزمةلتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل مجمع األوقاف
التجاري وإخالء ما يقارب  143محال لفترة قاربت
 14سنة ،مما تسبب في فقد عوائد على األموال
الوقفية تقدر بنحو  3ماليين و 408آالف دينار.
 وجــود أرض فضاء غير مستغلة منذ عدةسنوات ،مما يضيع فرصة تنمية األموال الوقفية،
وال يحقق إدارة واستثمار أموال الوقف على أكمل
وجه بالمخالفة للمادة  2من مرسوم إنشاء األمانة
رقم  257لسنة .1993
 عـ ــدم ق ـي ــام األم ــان ــة ب ــإن ـج ــاز خ ـطــة تـطــويــرال ـم ـح ـف ـظــة ال ـع ـق ــاري ــة ط ـب ـقــا السـتــراتـيـجـيـتـهــا
( )2019-2014حتى تاريخه ،رغم مرور أكثر من
نصف عمر االستراتيجية ،مما أدى إلى ضياع
عوائد مالية وفرص لتنمية أموال الوقف.
 وجود العديد من العقارات الوقفية المؤجرةبنسب عوائد منخفضة منذ فترات طويلة ،مما
تسبب بضياع فرص تنمية األموال الوقفية وبما
ال يحقق األهداف التي أنشئت من أجلها األمانة.
 مآخذ شابت أعمال إدارة عقارات األمانة:أوال :تأجير بعض العقارات بأقل من إيجار
المثل بشكل ملحوظ.

ثانيا :عدم تنفيذ األمانة توصيات بنك الكويت
الدولي (الشركة المديرة) منذ سنة  2012بشأن
هدم بعض العقارات وإعادة بنائها لعدم جدوى
المردود االقتصادي لها ،مما تسبب في ضياع
فرص استثمارية ،وعدم تحقيق األهداف المرجوة
من تلك العقارات.
 انـ ـع ــدام الـقـيـمــة ال ـســوق ـيــة لـبـعــض األس ـهــموالـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة والـمـحــافــظ المالية
وتوقفها عن الـتــداول وانخفاض قيمة البعض
اآلخ ــر عــن تكلفتها بنسب كبيرة ومـنــذ فترات
طويلة ،وبالتالي حصول خسائر شملت أموال
الواقفين بلغ ما أمكن حصره ما جملته  23مليونا
و 377ألف دينار.
 دع ــم األم ــان ــة ل ـم ـشــروع ح ـصــر الـمـقـتـنـيــاتالتراثية في أحد المتاحف بمبلغ  38ألف دينار
والمقدم لمركز العمل التطوعي دون بيان الهدف
الوقفي من ذلك بالمخالفة لحجج الواقفين.
 قيام األمانة بصرف مكافآت مالية لممثليهافي بعض مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها
نظير العضوية لمجلس اإلدارة ونظير المشاركة
بلجان داخلية بتلك الشركات بلغ ما أمكن حصره
منها عن عامي  2014و 2015مبلغ  229ألف دينار،
من غير مكافآت اللجان الداخلية لسنة  2015حيث
لم يتم تزويد الديوان بها.
 ص ـ ــدور ق ـ ــرار بـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة اس ـت ـشــاريــةللوقف الجعفري ومنح أعضائها مكافأة سنوية
بمبلغ  36ألف دينار عن سنة  2015رغم تشابه
اختصاصاتها وتداخلها من اللجنة الشرعية
للوقف الجعفري دون مبرر.

مالحظات مستمرة

ً
أورد ديوان المحاسبة عددا من المالحظات
المستمرة ألكثر من سنة مالية ولم تقم األمانة
العامة لألوقاف بتالفيها:
أوال :استمرار األمانة بمخالفة الئحة ضوابط
استثمار األموال الوقفية فيما يخص مال البدل،
مـمــا تــرتــب عليه انـتـقــاص لـحـقــوق الــواقـفـيــن،
وبيع بعض العقارات الوقفية دون أن يتم شراء
بديل عنها.
ثانيا :مآخذ شابت أعمال مصرف المساجد:
أ -استمرار عدم متابعة األمانة تسلم الوثائق
وال ـم ـس ـت ـن ــدات ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة الـمـتـعـلـقــة
بالمصرف.
ب -استمرار صرف مكافآت للعاملين بقطاع
المساجد من غير األئمة والمؤذنين.
ثالثا :استمرار عدم تطبيق األمانة غرامات
التأخير على المتعاقدين لتأثيث وتجهيز مركز
الكويت للتوحد.
رابـعــا :اسـتـمــرار عــدم قـيــام األمــانــة بتعديل
رأسمال بعض الواقفين بقيمة المديونيات.
خــامـســا :ع ــدم تحقيق اسـتـثـمــارات األمــانــة
بالنسب المستهدفة في استراتيجيتها.

س ــادس ــا :اس ـت ـمــرار تــأخــر األم ــان ــة بتشكيل
مجالس إدارة الصناديق الوقفية دون أن يتم
االن ـت ـهــاء مــن دراسـ ــة الـبــديــل عـنـهــا والمتمثل
بإنشاء شركات قابضة ذات مسؤولية محدودة
غير هادفة للربح.
سابعا :استمرار عــدم قيام األمــانــة بفرض
وتحصيل غرامات التأخير على الشركة المنفذة
لعقد الحملة اإلعالمية التسويقية لعام .2012
ثــام ـنــا :اس ـت ـم ــرار مـطــالـبــة األم ــان ــة لـ ــوزارة
األوقـ ـ ــاف بـمـقــابــل ال ـم ـبــانــي وال ـب ـي ــوت لــأئـمــة
والمؤذنين المسملة لها بقيمة  1مليون و197
ألــف ديـنــار ،وهــو أقــل من المستحق ،إذ بلغت
تكلفتها  5ماليين و 650ألفا و 921دينارا.
تاسعا :قيام األمانة بصرف مكافآت مالية
لممثليها فــي بعض مجالس إدارة الشركات
ال ـم ـســاه ـمــة فـيـهــا نـظـيــر ال ـع ـضــويــة بمجلس
اإلدارة ونظير المشاركة بلجان داخلية بتلك
الشركات ،بلغ ما أمكن حصره منها عن عامي
 2014و  ،2015مبلغ  229ألــف دينار ،من غير
مكافآت اللجان الداخلية لسنة  2015حيث لم
يتم تزويد الديوان بها.
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برلمانيات

•

المطيري :النهج الحكومي السابق يجب أن يتغير
فهد التركي

اتفق النائبان عبدالله فهاد
وماجد المطيري على ضرورة
اختيار وزراء تكنوقراط من ذوي
الكفاءة واألمانة في التشكيل
الحكومي الجديد.

أكـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ـل ــه ف ـهــاد
عدم وجــود وزراء محصنين في
الحكومة الـجــديــدة ،موضحا أن
كل وزيــر سيكون تحت المراقبة
والـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ،وإذا أخـ ـف ــق فــي
االلتزام بمسؤولياته وواجباته
الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاه ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
فسيحاسب.
وق ــال ف ـه ــاد ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن
الــوضــع ال يحتمل ال ـت ـهــاون مع
أي تـ ـ ـج ـ ــاوزات ،خ ــاص ــة ف ــي ظــل
المخالفات الكبيرة التي رصدها
دي ــوان المحاسبة على الجهات
الحكومية.
وطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بــال ـتــرك ـيــز ع ـل ــى ح ـس ــن اخ ـت ـيــار
وزرائ ــه ،والعمل على أن يكونوا
من الرجال الوطنيين المشهود
لهم بالكفاء ة والـنــزاهــة ونظافة

الشاهين :تشكيل الحكومة وانعقاد
الجلسات واجبان دستوريان
حذر النائب أسامة الشاهين من تعطيل احكام الدستور من خالل
تأخير تشكيل الحكومة وعدم انعقاد جلسات مجلس األمة .وقال
الشاهين ان «تشكيل الحكومة ،وانعقاد الجلسات العامة ،واجبان
دستوريان ،ال يجوز تعطيلهما خالف أحكامه».
وأضاف أن «دستور  ١٩٦٢ليس مجرد مواد نظرية ،بل واجبات
عمليةَ ،ي ْحيى ُ
وي ْحمى بقيام السلطات واألفراد بها».

عبدالله فهاد

ماجد المطيري

ال ـيــد ،م ـحــذرا مــن ع ــودة الـ ــوزراء
ال ـم ــؤزم ـي ــن ال ــذي ــن س ــاه ـم ــوا في
وص ـ ــول ال ـع ــاق ــة ب ـيــن الـمـجـلــس
والحكومة الى طريق مسدود.
وط ــال ــب ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة
ب ــااليـ ـف ــاء ب ـم ــا وعـ ـ ــدت ب ـ ــه ،وف ــي
مـقــدمـتــه الـجـنــاســي ،مـشـيــرا الــى
ان ال ـح ـكــومــة ال ـمــاض ـيــة ل ــم تلب
ط ـ ـمـ ــوح الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـ ـجـ ــاه ه ــذه
القضية الحساسة ،واكد ضرورة
ان ت ـ ـقـ ــرأ الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة
نتائج استجواب الــوزيــر محمد
العبدالله« ،وان اي وزير ال يتحمل
مسؤولياته الوطنية لن يستمر».
وذكــر ان تــوزيــر أكبر عــدد من
نـ ــواب االمـ ــة أم ــر إي ـج ــاب ــي ،لكنه
لـيــس االسـ ــاس ،وااله ــم الـخــروج
بنوعية وزراء رجال دولة ،مضيفا

ان ال ـح ـك ــوم ــة م ـط ــال ـب ــة ب ــإج ــراء
إصــاحــات جــذريــة فــي ال ــوزارات
والـجـهــات الحكومية ،ومعالجة
القضايا التي طرحت في تقرير
ديوان المحاسبة االخير المكتظ
بالمخالفات المالية واالدارية.
وأشار فهاد إلى أن أي قيادي
فـ ــي وزارات ا ل ـ ــدو ل ـ ــة يـكـتـشــف
فـ ـ ـس ـ ــاده يـ ـج ــب ان ي ـق ـص ــى مــن
مـنـصـبــه ويـ ـح ــال الـ ــى ال ـج ـهــات
القانونية ،مــؤكــدا «انـنــا كنواب
لـ ــأمـ ــة أق ـس ـم ـن ــا عـ ـل ــى اح ـ ـتـ ــرام
الــدسـتــور وحـمــايــة الـمــال العام
وصـ ـي ــانـ ـت ــه ،ولـ ـ ــن نـ ـت ــوان ــى فــي
الـكـشــف عــن أي فـســاد يمكن أن
يحدث في أروقة الدولة.
وطالب المبارك بالتركيز على
تعظيم موارد الدولة ،واالهتمام

بــال ـجــانــب االق ـت ـص ــادي والـعـمــل
على كبح جماح الفاسد وتقليل
الـهــدر الحكومي ال ــذي كــان على
م ـصــراع ـيــه ف ــي ال ـس ــاب ــق ،مبينا
ان تخفيض الـمـصــروفــات يجب
أن ي ـب ــدأ م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،ول ـيــس
بالهرولة على جيب المواطن.

وزراء تكنوقراط
وطالب النائب ماجد المطيري
رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك باختيار وزراء تكنوقراط
ً
يعون تماما الظروف الحساسة
الـتــي يمر بها البلد ومــا يجري

فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى ان
النهج الحكومي السابق يجب ان
يتغير ويواكب توجهات النواب
االصالحية.
وقال المطيري لـ«الجريدة» ان
الـحـكــومــة يـجــب ان تفهم رســالــة
ال ـ ـنـ ــواب ال ـس ــاب ـق ــة خ ــاص ــة بـعــد
اسـتـجــواب وزيــر الــدولــة لشؤون
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر االعـ ــام
الشيخ محمد العبدالله والعدد
ً
الكبير لطارحي الثقة به ،رافضا
ع ـ ـ ــودة أي وزي ـ ـ ــر فـ ــي ال ـح ـكــومــة
الجديدة من المحتمل ان يساهم
في تجديد التأزيم بين المجلس
والحكومة.

وأكد ان السلطتين التشريعية
والتنفيذية وســط هــذه الظروف
ب ـح ــاج ــة م ــاس ــة الـ ــى االس ـت ـق ــرار
ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـنـ ـظ ــر لـمـصـلـحــة
ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواط ـ ـ ــن وان ـ ـج ـ ــاز
الـقــوانـيــن الكفيلة بــرفــع االثـقــال
عن كاهل المواطن ،مشددا على
اهمية ان تبدأ المرحلة الجديدة
ب ـيــن الـمـجـلــس وال ـح ـكــومــة على
طريق التعاون النجاز اكبر عدد
من القوانين خالل دور االنعقاد
الحالي.
وقــال :علينا استيعاب رسالة
سمو األمير والعمل بها وجعلها
ً
نـبــرا ســا لعمل السلطتين خــال

المرحلة المقبلة ،ال فـتــا ا لــى انه
رغم ذلك فلن تغيب اعيننا كنواب
ع ــن ال ـع ـمــل ال ــرق ــاب ــي ال ــى جــانــب
التشريعي ،ومحاسبة اي وزيــر
يخطئ او يتجاوز.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ه ـ ـنـ ــاك ج ـم ـل ــة مــن
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـت ــي ت ـع ـكــف ال ـل ـجــان
البرلماينة على دراستها وانهاء
ملفاتها وستحال الــى المجلس
قريبا ،مطالبا الحكومة بالموافقة
عليها واقرارها «فالشعب ينتظر
الكثير مــن المجلس والحكومة
الـ ـح ــالـ ـيـ ـي ــن ،والب ـ ـ ــد ان م ــواك ـب ــة
متطلباته ومعالجة المشكالت
العالقة منذ سنوات».

تحذيرات نيابية من دخول البصل المصري دون فحص
• الطبطبائي :البحث عن بدائل آمنة • عاشور :الروضان سيتحمل المسؤولية • الصالح :ما أسباب األزمة؟
اس ـت ـمــرت االن ـت ـق ــادات النيابية
للحكومة على خلفية أزمة البصل،
وح ــذر ن ــواب مــن السماح ببيع أي
مادة غذائية قبل فحصها ،والتأكد
من أنها صالحة لالستهالك اآلدمي.
ي ان
وقال النائب وليد الطبطبائ 
صحة المواطن خط احمر ،داعيا الى
البحث عن بدائل آمنة لالزمة.
وط ــال ــب الـطـبـطـبــائــي الـحـكــومــة
ورئيسها بالتدخل لمنع أي ضرر
يلحق بالمواطنين والمقيمين على
السواء والبحث عن بدائل آمنة دون
مجاملة أو حـلــول ترقيعية ألزمــة
البصل.
ووجـ ــه ال ـنــائــب صــالــح عــاشــو ر
ان ـ ـت ـ ـق ـ ــادات ال ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـنــاعــة وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الشباب بالوكالة خالد الــروضــان

عـلــى خلفية ازم ــة الـبـصــل ،مـحــذرا
اياه من السماح بدخول المنتجات
المصرية.
وق ــال عــاشــور ان «ال ــوزي ــر خالد
الـ ــروضـ ــان ع ـجــز ع ــن ض ـبــط وحــل
م ـش ـك ـلــة ارتـ ـ ـف ـ ــاع اس ـ ـعـ ــار م ـكــاتــب
الـ ـخ ــدم وارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار ال ـب ـصــل،
فكيف باستطاعته ان يرفع االيقاف
الرياضي؟!».
وأضاف :اذا صح ما تردد عن رد
الوزير الروضان بخصوص السماح
ل ـل ـخ ـضــراوات ال ـم ـصــريــة وخــاصــة
ال ـب ـص ــل بـ ــدخـ ــول ال ـ ـبـ ــاد ف ـســوف
يـتـحـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة الـسـيــاسـيــة،
الفـتــا الــى انــه «بـعــد تصريح وزيــر
الصحة بأن هيئة الغذاء لم توافق
على المنتجات المصرية فإن على
الــوزيــر خالد الــروضــان بيان عالم

اسـتـنــد فــي اإلفـ ــراج عـنـهــا ،فصحه
المواطن خط احمر».
وطالب الحكومة بــإصــدار بيان
واضـ ــح ع ــن الـمـنـتـجــات الـمـصــريــة
التي دخلت الكويت ونشر نتائج
الفحوصات المختبرية الطمئنان
الناس« ،فاألمراض اصبحت تفتك
بالمواطنين».

فحص األغذية
بدوره ،قال النائب محمد الدالل
ان ع ـل ــى ه ـي ـئــة ال ـ ـغـ ــذاء وال ـت ـغــذيــة
مسؤولية قانونية بفحص االغذية
الـ ـ ــواردة م ــن ال ـخ ــارج بـصـفــة عامة
واألغــذيــة ال ــواردة من مصر بصفة
خاصة ،ال سيما بعد االعالن مسبقا
ب ـعــدم ســامـتـهــا صـحـيــا واإلع ــان

الكندري لوقف استيراد المنتجات المصرية
دعا النائب فيصل الكندري إلى وقف استيراد
الخضراوات والفواكه من مصر ،نظرا الستخدام
مياه الصرف الصحي في عملية الري.
وأض ــاف الـكـنــدري ،فــي تصريح صـحــافــي ،أن
على الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة
التصدي لهذه السموم التي سيكون ضحيتها
المواطن والمقيم اللذان ال ذنب لهما.

ودعا الكندري األجهزة الحكومية المختصة
ً
إلى «العمل جميعا بشأن وقف هذه المنتجات،
حتى ال نتسبب فــي كــار ثــة للمواطن والمقيم»،
ً
مطالبا وزي ــر الـتـجــارة والصناعة وزي ــر الــدولــة
لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بالتحرك
فورا ،إلى جانب األجهزة المعنية ،وفتح تحقيق
موسع في الموضوع لوقف دخول هذه المنتجات.

للشعب عن نتائج الفحص الطبي
والـصـحــي عــن ســامــة االغــذيــة من
عدمه.
وحذر النائب رياض العدساني
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـس ــام ــة األغ ــذي ــة
وال ـ ـ ـ ــوزارات الـمـعـنـيــة م ــن الـسـمــاح
ببيع الـبـصــل أو أي م ــادة غذائية
قبل فحصها والتأكد بأنها صالحة
لالستهالك اآلدمي.
وق ـ ــال ال ـعــدســانــي ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي إن ــهس ــوف يــرســل ســؤاال
ب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــا ي ـط ـل ــب فـ ـي ــه ت ــوص ـي ــة
اللجنة ونتائج الفحص خاصة أن
المختبرات المحلية ال تستوعب
األطنان والكميات التي أعلنت عنها
الجهات الحكومية.
وطـ ــالـ ــب الـ ـع ــدس ــان ــي وزارتـ ـ ـ ــي
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـح ــة وك ــذل ــك هيئة
ال ـغــذاء بــإصــدار بـيــان والتوضيح
للناس نتائج فحص أطنان البصل
األخيرة واإلعــان عنها ،وفــي حال
ع ــدم فـحــص تـلــك ال ـك ـم ـيــات ،فعلى
ال ـج ـه ــات ال ـمـعـنـيــة سـحـبـهــا ف ــورا
وفحصها.
وأوض ــح الـعــدســانــي أن اللجنة
الـعـلـيــا لـســامــة األغ ــذي ــة هــي التي
ت ـ ـقـ ــوم بـ ــرفـ ــع ت ــوص ـي ـت ـه ــا ل ــوزي ــر
الـتـجــارة حــول حظر االسـتـيــراد أو
رف ـ ــع ال ـح ـظ ــر ،م ـض ـي ـفــا أن فـحــص
األغذية من اختصاص هيئة الغذاء
أم ــا اخ ـت ـصــاص الـتـفـتـيــش ف ـمــازال
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لــدى البلدية لــذا أطــالــب مفتشيها
والجهات الحكومية بالقيام بدورهم
كل فيما يخصه« ،فمحاربة الغالء
أم ـ ــر واج ـ ــب ولـ ـك ــن ص ـح ــة ال ـن ــاس
أوجب».

اآلونـ ـ ــة االخـ ـي ــرة أزم ـ ــة ف ــي الـبـصــل
أعقبها قــرارات باستيراد شحنات
ك ـب ـيــرة م ــن ع ــدد م ــن ال ـ ــدول بينها
جمهورية مصر العربية والتي سبق
حـظــر اس ـت ـيــراد بـعــض المنتجات
منها ،وتـضــاربــت المعلومات عن
سالمة القرارات التي اتخذت في هذا
الخصوص ،ففيما نفى مدير ادارة
االغذية المستوردة في هيئة الغذاء
في لقاء متلفز دخــول أي شحنات
بصل مصري الى االسواق وعدم رفع
الحظر ،أعلن وزي ــر الـتـجــارة خالد
الــروضــان أن الهيئة العامة للغذاء
والتغذية أوص ــت بــإعــادة السماح
بــاس ـت ـي ــراد ال ـم ـن ـت ـجــات الـمـصــريــة
المحظورة.

ً
وأضـ ــاف ال ـصــالــح :ن ـظــرا لحالة
االلـ ـتـ ـب ــاس حـ ــول س ــام ــة االغ ــذي ــة
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة ب ـشــأن ـهــا
وان ـع ـك ــاس ــات ذلـ ــك بـشـكــل مـبــاشــر
على صحة الـمــواطــن ،فهل أوصــت
«ه ـي ـئــة ال ـ ـغـ ــذاء» ب ــرف ــع ال ـح ـظــر عن
المنتجات المصرية المحظورة؟
يرجى تزويدي بنسخة من قرار رفع
الـحـظــر ،ومــا المنتجات المصرية
المحظورة وأسباب وتاريخ صدور
ق ــرارات حظرها؟ وعلى أي أســاس
بني قرار رفع الحظر؟
وتــابــع :مــا أسـبــاب أزم ــة البصل
الـ ـت ــي أدت الـ ـ ــى قـ ـف ــزة ه ــائ ـل ــة فــي
األسـ ـ ـع ـ ــار؟ وم ـ ــا اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
اتخذتها الوزارة منذ بداية األزمة؟

أزمة البصل
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،وج ـ ـ ــه الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
الصالح س ــؤاال الــى وزي ــر التجارة
وال ـص ـنــاعــة وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الشباب بالوكالة خالد الــروضــان
عــن أسـبــاب أزمــة البصل التي أدت
الى قفزة هائلة في األسعار.
وج ــاء فــي نــص س ــؤال الصالح:
ش ـهــدت االسـ ـ ــواق الـكــويـتـيــة خــال

العتيبي يسأل
عن إغالق «القرين»
قدم النائب خالد العتيبي
ً
سـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
د .ج ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي ،قـ ــال
فـ ــي م ـق ــدم ـت ــه إن ـ ــه «ف ـ ــي ع ــام
 2015أغلقت وزارة الصحة
مستوصف القرين الصحي
لطب العائلة بـغــرض إجــراء
ترميمات على المبنى ،وعلى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن م ـ ـ ــرور أكـ ـث ــر مــن
عامين على االغ ــاق لــم يتم
حتى اآلن االنتهاء من صيانة
المبنى».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي إن
«هـ ـ ـ ـ ــذا االغـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـم ـس ـت ـم ــر
شـ ـك ــل ض ـغ ـط ــا كـ ـبـ ـي ــرا عـلــى
ال ـم ـس ـت ــوص ــف االخ ـ ـ ــر الـ ــذي
يخدم محافظة مبارك الكبير
بـمـنــاطـقـهــا مـ ـب ــارك الـكـبـيــر،
والقصور ،والعدان ،والقرين
فــي وق ــت تـعــانــي المحافظة
من عدم وجود مراكز صحية
اضـ ــاف ـ ـيـ ــة ت ـ ـخـ ــدم م ــواط ـن ــي
المحافظة بصورة افضل من
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ف ـضــا عن
النقص الشديد فــي الـكــوادر
والـخــدمــات الطبية المقدمة
االمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـب ــر اغ ـل ــب
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ع ـل ــى ال ــذه ــاب
مباشرة الى المستشفى».
وطلب العتيبي في سؤاله
أسـ ـب ــاب اغ ـ ــاق مـسـتــوصــف
الـقــريــن الـصـحــي مـنــذ 2015
حتى تاريخه؟ ،ومتى ستقوم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة افـ ـتـ ـت ــاح
المستوصف من جديد؟

«الخارجية» :نواصل الضغط على ميانمار لكف ممارساتها ضد الروهينغا
«وجهنا الشؤون بجمع التبرعات وسهلنا أنشطة الجمعيات الخيرية إلغاثة الجئي األقلية المسلمة»
أفادت «الخارجية» بأنها خاطبت
وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل بشأن منح إذن للجمعيات
الخيرية الكويتية بتنظيم حملة
جمع التبرعات لضحايا مسلمي
الروهينغا ،وطلبت تزويدها
بالمبالغ التي تم صرفها من جانب
الجمعيات الخيرية بهدف تسجيل
المبالغ لدى المنظمات الدولية
المختصة كجهد كويتي إلغاثة
هؤالء الالجئين.

●

علي الصنيدح

أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بذل
المزيد من الجهود للضغط على حكومة
ميانمار للتخلي عن ممارساتها العدوانية
ض ــد األق ـل ـي ــة الـمـسـلـمــة ف ــي الــروه ـي ـن ـغــا،
مشددا على أن الكويت مستمرة في دعمها
المتواصل لهم امام المحافل الدولية ،كما
وجهت وزارة الشؤون االجتماعية بجمع
التبرعات إلغاثة الالجئين منهم.
وقـ ــالـ ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،فـ ــي مـ ــذكـ ــرة ردا
على س ــؤال للنائب محمد هــايــف ،بشأن
جهودها إزاء مسلمي الروهينغا ،وحصلت
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى ن ـس ـخــة م ـن ـهــا« ،ع ـبــرت
الـ ــوزارة ،عبر البيان ال ــذي ادل ــى بــه نائب
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ف ــي  5سبتمبر ،2017
لــوســائــل االع ــام ،عــن قلق الـكــويــت حيال
الــوضــع اإلنـســانــي لمسلمي الروهينغا،
قــائــا إن ـنــا نـشـعــر بــألــم لـمــا يـتـعــرض له
االشقاء المسلمون هناك».
واض ــاف ــت ان ال ــوزي ــر أك ــد ان «الـمــوقــف
الكويتي يأتي في إطــار منظمة التعاون
االســامــي ،الـتــي تشجب وتــديــن االعـمــال
والممارسات الخاطئة من بعض الجماعات
والعناصر ضد مسلمي الروهينغا ،داعيا
الى الحوار واحترام حق االقليات ،ومنها
هذه االقلية ،الى جانب تمكينها من تسلم
المساعدات ومراعاة هذا الجانب االنساني
الصعب».
وأشــارت الخارجية الى ان الوزير ذكر
اي ـض ــا «ان دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت تـسـعــى دائ ـمــا

لـتـخـفـيــف ويـ ـ ــات الـ ـن ــزاع ــات والـ ـح ــروب
التي يتعرض لها المسلمون ،س ــواء من
م ـيــان ـمــار او اي دول ـ ــة اخـ ـ ــرى ،م ــن خــال
تقديم المساعدات والدعم الالزمين ،ايمانا
منها بأهمية رفع المعاناة االنسانية عن
الشعوب المكنوبة والمستضعفة».
وتابعت« :التقى مندوب الكويت لدى
االمم المتحدة في نيويورك المدير العام
التحاد الروهينغا ،في  11سبتمبر ،2017
وتم تأكيد ان الكويت مستمرة في دعمها
المتواصل لمسلمي الروهينغا ،وال تدخر
اي جهد في مساندة ودعــم اي رسالة او
قرار لمصلحة االقلية المسلمة ،سواء تحت
مظلة التعاون االسالمي او الجمعية العامة
لالمم المتحدة».
وزادت« :شارك وفد الكويت في االجتماع
التنسيقي الذي عقده فريق اتصال مجلس
وزراء خارجية منظمة التعاون االسالمي
المعني بمسلمي الروهينغا في ميانمار
 19سبتمبر  ،2017عـلــى هــامــش أعـمــال
الدورة الـ 72للجمعية العامة لالمم المتحدة
في نيويورك ،حيث صدر عنه بيان اعربت
خــالــه الـ ــدول عــن مــواقـفـهــا ت ـجــاه جــرائــم
السلطات االمنية والعسكرية في ميانمار
ضـ ــد م ـس ـل ـمــي ال ــروه ـي ـن ـغ ــا ،وال ـق ـض ــاي ــا
المتعلقة بحقوق االنسان والمواطنة لتلك
الفئة المستضعفة والمسائل المتصلة
بأوضاع الالجئين في بنغالدش».

اهتمام كبير
وب ـي ـنــت الـ ـ ـ ــوزارة ان «ال ـن ــائ ــب االول

لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
عقد في  20سبتمبر  ،2017على هامش
مشاركته في أعمال الدورة ،اجتماعا مع
االمين العام لمنظمة التعاون االسالمي،
وأكد االهتمام الكبير الذي توليه الكويت
لـقـضـيــة الــروه ـي ـن ـغــا ،وأه ـم ـيــة تكثيف
جهود ال ــدول اإلســامـيــة للضغط على
الحكومة الميانمارية لوقف االنتهاكات
ال ـص ــارخ ــة ض ــد األق ـل ـي ــة الـمـسـلـمــة في
ميانمار».
وتــاب ـعــت« :وف ــي  21سبتمبر 2017
ع ـق ــد الـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة ،على هامش
أعـ ـم ــال ال ـ ـ ــدورة ن ـف ـس ـهــا ،اج ـت ـمــاعــا مع
وزيــر خارجية كندا ،وأشــار الى أهمية
بــذل المزيد مــن الجهود للضغط على
حكومة ميانمار للتخلي عن ممارستها
ال ـعــدوان ـيــة ض ــد األق ـل ـيــة الـمـسـلـمــة في
م ـيــان ـمــار ،وت ـق ــدي ــره ل ـمــا أعـلـنـتــه كـنــدا
حيال تلك الممارسات والتي اعتبرتها
تطهيرا عرقيا».

الصليب األحمر
واشارت الى ان النائب االول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية عقد في
 22سبتمبر  ،2017على هامش مشاركته
في اعمال الــدورة نفسها ،اجتماعا مع
رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر،
واكــد إدانــة واستنكار الكويت لالعمال
االجرامية التي يقوم بها جيش ميانمار
ض ــد األق ـل ـي ــة ال ـم ـس ـل ـمــة ف ــي م ـيــان ـمــار،

صباح الخالد

معربا عن بالغ القلق إزاء هذه المأساة
االن ـس ــان ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ،م ــؤك ــدا أن ه ــذه
القضية توليها الكويت اهتماما بالغا.
ولفتت إلى أن القائم باألعمال باإلنابة
لــدى سـفــارة دولــة الكويت لــدى جمهورية
مـيــانـمــار االت ـحــاديــة ق ــام ب ــزي ــارة ميدانية
الــى قــرى «ان ــوه بين» و»ش ــوي لونغ تين»،
و«الميو» ،و»بــان تو بيين» ،و»نغا خويا»،
إل ــى جــانــب بـلــدة «مــون ـغــدو» ،وذل ــك لتفقد
أحــوال مسلمي الروهينغا ،واالطــاع على
احوالهم المعيشية ومعرفة احتياجاتهم
ومتطلباتهم من غــذاء ودواء وغيرها من
المتطلبات واالحتياجات الضرورية.
وق ــال ــت «ال ـخ ــارج ـي ــة» إن ال ــوزي ــر تلقى
رسالة دعــوة من نائب األمين العام لألمم
ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـش ــؤون اإلن ـس ــان ـي ــة ومـنـســق
اإلغ ــاث ــة ف ــي ح ـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ ب ـت ــاري ــخ 6

اكتوبر  ،2017لترؤس دولة الكويت أعمال
مؤتمر المانحين لدعم األوضاع االنسانية
لـمـسـلـمــي الــروه ـي ـن ـغــا ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي 23
اكتوبر  2017في مقر األمم المتحدة بمدينة
جـنـيــف ،وق ــد ت ــم الـتــرحـيــب ب ـهــذه الــدعــوة
والـمــوافـقــة على الــرئــاســة المشتركة لهذا
المؤتمر المهم مــع كــل مــن االمــم المتحدة
ووكاالتها المتخصصة واالتحاد األوروبي
والـجـمـهــوريــة الـتــركـيــة ،ومـمـلـكــة الـســويــد
وجمهورية بنغالديش الشعبية.
وأش ــارت إلــى أن مـنــدوب دول ــة الكويت
لدى األمــم المتحدة أكد خالل الكلمة التي
ألـقــاهــا فــي االجـتـمــاع ال ــذي عقد فــي االمــم
المتحدة بتاريخ  16اكتوبر  ،2017تحت
عنوان «خطة االستجابة اإلنسانية ألزمة
الج ـئــي الــروه ـي ـن ـغــا ف ــي ب ـن ـغــاديــش» ،أن
الـكــويــت لــن تتخلى عــن ال ــوق ــوف بجانب
مسلمي الــروهـيـنـغــا ،م ـشــددا عـلــى أهمية
المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لدعم
األوض ــاع اإلنـســانـيــة لـهــم ،وال ــذي عقد في
جنيف بتاريخ  23اكتوبر  ،2017ومناشدا
ك ــل الـ ـ ــدول االل ـت ـف ــاف حـ ــول هـ ــذه الـقـضـيــة
االنسانية الكبيرة.

إدانة واستنكار
وأضــافــت أن الـقــائــم بــاألعـمــال باإلنابة
بسفارة الكويت لدى ميانمار عقد اجتماعا
مع االمين العام لــوزارة خارجية ميانمار
ب ـتــاريــخ  20اك ـتــوبــر  ،2017وأك ـ ــد خــالــه
ادانــة واستنكار دولة الكويت لالنتهاكات
الـ ـص ــارخ ــة الـ ـت ــي ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا مـسـلـمــو

الروهينغا فــي ميانمار ،معربا عــن بالغ
القلق واألســى لتلك الممارسات المنافية
لألعراف والقوانين الدولية تجاه االقلية
المسلمة.

مساعدات
وحــول خطتها للتنسيق مــع الجهات
ال ـم ـع ـن ـي ــة ل ـم ـت ــاب ـع ــة اوض ـ ـ ـ ـ ــاع م ـس ـل ـمــي
ال ــروهـ ـيـ ـنـ ـغ ــا ف ـ ــي م ـ ـيـ ــان ـ ـمـ ــار ،وإي ـ ـصـ ــال
ال ـم ـس ــاع ــدات االن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـم ـت ـضــرريــن،
أف ــادت «الخارجية» بأنها خاطبت وزارة
الـشــؤون االجتماعية والعمل بشأن منح
اذن للجمعيات الخيرية الكويتية بتنظيم
حملة جمع التبرعات لضحايا مسلمي
الروهينغا ،وطلبت تزويدها بالمبالغ التي
تم صرفها من جانب الجمعيات الخيرية
لالجئي الروهينغا بهدف تسجيل المبالغ
لدى المنظمات الدولية المختصة كجهد
كويتي إلغاثة هؤالء الالجئين.
وقالت إنه في اطــار جهودها لتسهيل
انشطة الجمعيات الخيرية المتعلقة بإغاثة
الجئي الروهينغا ،قامت الوزارة بتسهيل
عمليات دخول ممثلي الجمعيات الخيرية
الكويتية الى بنغالديش ،وذلك بالتنسيق
مع كل من سفارة الكويت لدى دكا وسفارة
بنغالديش لدى الكويت.
وأك ــدت أنها تتابع الـقــرار الـصــادر عن
مجلس الــوزراء المتعلق بتخصيص 1.5
مليون دوالر إلغــاثــة المنكوبين ،والتي
خـصــص منها  500ال ــف دوالر لجمعية
الهالل االحمر الكويتي.

6

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3599األحد  19نوفمبر 2017م  /غرة ربيع األول 1439هـ

local@aljarida●com

ّ
فرنسا تقلد وكيل «الحرس» وسام جوقة الشرف

ً
ً
تقديرا لخدماته في السلك العسكري وتوطيدا للعالقات بين البلدين
ً
• وسام الشرف للمقدم الرشيدي تكريما إلسهاماته في المجال العسكري

الرفاعي والرشيدي والسفير السليمان خالل التكريم

محمد الشرهان

أعرب وكيل الحرس الوطني عن
فخره واعتزازه بنيله وسام جوقة
الفرنسي
الشرف من الرئيس ً
ايمانويل ماكرون ،مؤكدا أن «هذا
التكريم ثمرة عمل متواصل،
وجهود وتعاون كل المسؤولين
في السلك العسكري ،بفضل
توجيهات صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد».

م ـن ـحــت ال ـح ـكــومــة الـفــرنـسـيــة
وك ـيــل ال ـح ــرس الــوط ـنــي الـفــريــق
ركـ ــن م ـه ـن ــدس ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي
وســام جوقة الشرف ،وهو أعلى
األوسمة الفرنسية مكانة ،نظير
الـخــدمــات ال ـب ــارزة واإلسـهــامــات
التي قدمها في السلك العسكري،
ً
وتوطيدا للعالقات بين البلدين.
كما منحت فرنسا ،مساء امس
األول ،ال ـم ـق ــدم أن ـ ــور الــرش ـيــدي
ً
وسام الشرف تكريما إلسهاماته
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،حـيــث
تقدم هذه األوسمة األكثر شهرة
ف ــي ال ـع ــال ــم م ـك ــاف ــأة م ــن رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة لــاشـخــاص األكـثــر
استحقاقا في مختلف المجاالت.
وأعـ ـ ــرب ال ــرف ــاع ــي ع ــن الـفـخــر
واالع ـ ـتـ ــزاز بـنـيـلــه وس ـ ــام جــوقــة
الـ ـش ــرف م ــن ال ــرئ ـي ــس الـفــرنـســي
ً
اي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،م ــؤك ــدا أن
«هذا التكريم ثمرة عمل متواصل،
وجهود وتعاون كل المسؤولين
فـ ــي ال ـس ـل ــك ال ـع ـس ـك ــري ،بـفـضــل
توجيهات صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـع ـ ـمـ ــق الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات

العسكرية بين الكويت وفرنسا،
وحــرص الطرفين على تعزيزها
وت ـطــويــرهــا ،السـيـمــا ف ــي مـجــال
التعليم والتدريب العسكري.
وأهــدى الرفاعي هــذا التكريم
إلـ ــى س ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وس ـ ـمـ ــو ول ــي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
ورئ ـيــس ال ـحــرس الــوطـنــي سمو
الـ ـشـ ـي ــخ س ــال ــم الـ ـعـ ـل ــي ،ون ــائ ــب
رئـيــس «ال ـحــرس» الشيخ مشعل
األحمد ،ورئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،ولكل
مواطن.
وأكـ ـ ــد ال ــرف ــاع ــي ف ــي تـصــريــح
خاص لـ «الجريدة» أن هذا الوسام
يـعـتـبــر وس ــام ــا ل ــدول ــة ال ـكــويــت
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ول ــرئ ــاس ــة ال ـح ــرس
الوطني بشكل خاص ،الفتا إلى
أن الحرس الوطني يشهد تطورا
ً
ملموسا في كافة المجاالت وخير
دليل على ذلك هو األوسمة التي
حصل عليها ضباط الحرس.
من جهته ،أعرب الرشيدي في
تصريح صحافي عن الشرف بأن
يحظى بهذه الثقة وهذا التقدير،

وسام جوقة الشرف
مؤكدا أن «هذا التكريم هو تكريم
لـلـكــويــت والـكــويـتـيـيــن ،ويعكس
تقدير فرنسا لدور دولة الكويت
في المجال العسكري ،وهو فخر
ودافع دائم نحو التميز واإلبداع».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـع ـ ـمـ ــق الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
المتميزة والراسخة التي تربط
ال ـك ــوي ــت وف ــرن ـس ــا ،الس ـي ـم ــا فــي
ً
المجال العسكري ،مؤكدا حرص
القيادة في البلدين على تعزيزها
وتطويرها إلى مجاالت أرحب.
مــن جانبه ،أشــاد سفير دولــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس س ــام ــي
الـسـلـيـمــان بـمـسـتــوى ال ـعــاقــات
الـثـنــائـيــة والـتـنـسـيــق وال ـت ـعــاون
الـعـسـكــري بـيــن الـبـلــديــن ،والـتــي
ق ــال انـهــا تمتد ال ــى نـصــف قــرن،
وأس ـ ـه ـ ـمـ ــت ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر ن ــوع ــي
للقوات العسكرية في البلدين.
وأكد السفير السليمان أن هذا
التكريم «مفخرة لدولة الكويت»،
ودل ـيــل عـلــى مــا تــزخــر بــه الـبــاد
مــن عـنــاصــر بـشــريــة قـ ــادرة على
ت ـح ـق ـيــق الـ ـنـ ـج ــاح وال ـت ـم ـي ــز فــي
جميع المجاالت.
من جهته ،أشــاد المدير العام

لشرطة الدرك الفرنسية الجنرال
ريتشارد ليزوري بعمق العالقات
الثنائية التي تربط فرنسا بدولة
ال ـك ــوي ــت ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـج ــاالت،
السيما على الصعيدين األمني
والعسكري.
وقال ليزوري إن «هذا التكريم
دليل قاطع على مستوى العالقات
التي تربط البلدين الصديقين،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا ب ـ ـيـ ــن ش ـ ــرط ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدرك
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وال ـ ـحـ ــرس الــوط ـنــي
الكويتي».
وأشــاد بالجهود التي قدمها
كــل مــن الــرفــاعــي والــرش ـيــدي في
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
والتنسيق بين الجانبين في كل
المسائل ذات االهتمام المشترك،
مـعــربــا عــن األم ــل ان يـتــم تعزيز
وتــوطـيــد الـتـعــاون لما فيه خير
ومصلحة البلدين وشعبيهما.
ي ــذك ــر أن هـ ــذا الـ ــوسـ ــام ال ــذي
أنشأه االمبراطور نابليون األول
يمنح نـيــابــة عــن رئـيــس الــدولــة،
لـ ـمـ ـك ــاف ــأة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن األكـ ـث ــر
ً
استحقاقا في جميع القطاعات.

ً
ً
حملة بلدية جنوب البالد أزالت  ٩٩مخيما مخالفا
●

علي حسن

أعلنت إدارة الـعــاقــات العامة ببلدية الكويت قـيــام لجنة
دراســة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي
بجولة تفقدية على المناطق الجنوبية للبالد ،بغرض إزالة
المخيمات المخالفة ،حيث أسفرت الجولة عن إزالة  99مخيما
مخالفا.
وفي هذا السياق ،صرحت لجنة دراسة المواقع المخصصة
بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي ،أن الجولة جاءت بعد عملية
التفقد لمنطقة البر الجنوبي للبالد ،مستهدفة المخيمات التي
لم تلتزم بمواقع التخييم والمخالفة.
وتابعت اللجنة أن منطقة خط الوفرة شهدت النسبة األكبر
لعملية إزالة المخيمات ،بواقع  63مخيما ،إضافة إلى إزالة 15
مخيما خلف نادي الفروسية باألحمدي ،حيث اشتملت الجولة
على إزالــة أســوار عبارة عن أكــوام رمــل والشبك الفاصل بين
المخيمات وغرف ومظالت من حديد وخيام ومنشآت خرسانية.
ونوهت اللجنة بــأن جميع عمليات اإلزالــة كانت مسبوقة
بملصقات تنذر أصحاب المخيمات باإلزالة ،مع التزام البلدية
بالمهلة القانونية المنصوص عليها بلوائح ونظم البلدية.
كما دعــت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت أصحاب
المخيمات االلتزام التام بقوانين البلدية فيما يخص استخراج
الترخيص للمخيم ،وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى
تتعلق بالعمل البلدي يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل
االجتماعي للبلدية.

جانب من إزالة المخيمات المخالفة

ضبط المتهم بالتهجم
على فتاة في مركبتها
ذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـل ـع ــاق ــات واإلع ـ ـ ـ ــام األم ـن ــي
ً
ب ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،إي ـضــاحــا
ل ـم ـق ـط ــع الـ ـفـ ـي ــدي ــو ال ـ ـ ـ ــذي تــم
تــداولــه على مــواقــع التواصل
االجتماعي حول قيام شخص
ب ــال ـت ـه ـج ــم ع ـل ــى فـ ـت ــاة داخـ ــل
م ــرك ـب ـت ـه ــا ،أن رجـ ـ ـ ــال ق ـط ــاع
األمن الجنائي (اإلدارة العامة
للمباحث الجنائية) تمكنوا
م ــن ال ـت ــوص ــل ل ـكــافــة ب ـيــانــات
الـمــذكــور عـلــى الــرغــم مــن عــدم
وجود شكوى بحقه.
وأوضـحــت اإلدارة أنــه بعد

تشديد عمليات البحث عنه في
أعقاب التأكد من المعلومات
ال ــواردة قــام المذكور بتسليم
نفسه إلــى مباحث الـقـيــروان،
وأفاد بأن الواقعة حدثت بينه
وبين فتاة يعرفها.
وت ـ ـ ــم حـ ـج ــز ال ـ ـمـ ــذكـ ــور فــي
انـتـظــار االس ـت ـمــاع إل ــى أق ــوال
الفتاة للتأكد من صدق أقواله
ومـعــرفــة رغـبـتـهــا فــي تحريك
ال ــدع ــوى ال ـجــزائ ـيــة ض ــده من
عدمه.

مصرع عربي في حادث مروري
لقي وافــد عربي مصرعه ،مساء أمــس األول ،من جــراء حادث
م ــروري وقــع عـلــى طــريــق الــدائــري ال ـســادس بــاتـجــاه السالمية،
وتحديدا أمام منطقة الصليبية الزراعية ،كما أسفر الحادث عن
اصافة وافد آسيوي بجروح خطيرة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ»الجريدة» ان غرفة
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد بوجود حادث انقالب
مركبة رباعية الدفع.
وأشار إلى أنه فور تلقي البالغ تم توجيه دوريات العمليات
المرورية الى الموقع ،وعند وصول رجال المرور تبين ان الحادث
اسفر عن وفاة قائد المركبة ،وهو وافد عربي واصابة مرافقه ،وتم
تسليم الجثة الى رجال األدلة الجنائية ،فيما نقل المصاب إلى
المستشفى لتلقي العالج.

الدوسري :عملية تحديث شاملة
لجميع قطاعات المؤسسة األمنية
أكـ ــد وك ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
ال ـ ـفـ ــريـ ــق م ـ ـح ـ ـمـ ــود ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري،
انـ ـضـ ـم ــام طـ ــائـ ــرة دولـ ـفـ ـي ــن AS-
 365N3+ال ـجــديــدة إل ــى أسـطــول
ال ـط ــائ ــرات ال ـتــابــع إلدارة جـنــاح
طيران الشرطة.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك فـ ــي إط ـ ــار عـمـلـيــة
ال ـت ـحــديــث ال ـشــام ـلــة لـلـمــؤسـســة
األمنية التي يقودها نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة
الشيخ خالد الجراح.
وأوض ــح أن الـطــائــرة الجديدة
تأتي ضمن عقد شراء  4طائرات
كبيرة الحجم  ،H225وطائرتين
متوسطتي الحجم ،AS-365N3+
وه ـ ــو مـ ــا ي ـج ـس ــد دع ـ ــم ال ـق ـي ــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا لـلـمــؤسـســة
األمنية لمواصلة القيام بالمهام
المنوطة بها على أكمل وجه.
وذكـ ــر أن ه ــذا يــأتــي ف ــي إط ــار
الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر مـ ـ ــن ج ــان ــب
الدولة للمؤسسة األمنية للقيام
بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ــى
التطورات والمستجدات األمنية
الجارية ،التي تتطلب المزيد من
ً
الجاهزية واليقظة ،وانطالقا من
المنظور االستراتيجي الشامل
للقيادة العليا ل ــوزارة الداخلية،
ً
ترسيخا لقواعد األمن على هذه
األرض الطيبة.
وأضـ ـ ــاف أن وزارة الــداخ ـل ـيــة
ح ـق ـقــت ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي م ـجــال
تطوير دورياتها الجوية وزيادة
م ـه ــام ـه ــا األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،سـ ـ ــواء عـلــى
الـمـسـتــوى األمـنــي أو العسكري،

محمود الدوسري

جمال الصايغ

مشيرا الــى أن الـطــائــرة تعد هي
األحدث تكنولوجيا بمواصفاتها
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــي م ـك ـم ـل ــة ل ـس ــرب
ال ـطــائــرات ال ـتــي تمتلكها وزارة
الداخلية منذ .2005
وكـ ــان وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
المساعد لشؤون العمليات ،اللواء
ج ـمــال ال ـص ــاي ــغ ،يــراف ـقــه الـمــديــر
ال ـع ــام ل ـ ــإدارة ال ـعــامــة الـمــركــزيــة
للعمليات باإلنابة ،العقيد عبدالله
العتيقي ،قد شهد وقائع وصول
طـ ــا ئـ ــرة دو لـ ـفـ ـي ــن AS-365N3+
ال ـج ــدي ــدة لـتـنـضــم إلـ ــى أس ـطــول
ال ـط ــائ ــرات ال ـتــابــع إلدارة جـنــاح
طيران الشرطة.
وقد وصلت الطائرة إلى قاعدة
نـ ــواف األح ـم ــد ال ـج ــوي ــة ،بـقـيــادة
العقيد طيار عبدالعزيز األصقة
بعد رحلة استغرقت  4أيام قادمة
من العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار الصايغ إلى أن الطائرة
م ـ ــن الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــث لـ ـط ــائ ــرة
الــدولـفـيــن ،وم ــن مهامها مراقبة
الـطــرق ،حيث يــوجــد بها كاميرا
حرارية مع إمكان البث المباشر
إل ــى غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات ،وتــوجـيــه
الـ ــدوريـ ــات األرضـ ـي ــة ع ــن طــريــق
جهاز االتصال الخاص بالوزارة
ومساندة اإلدارة العامة لإلطفاء،
وت ـت ـم ـيــز ب ــدق ــة ع ـم ـل ـيــات الـبـحــث
واإلن ـ ـقـ ــاذ بــال ـت ـق ـن ـيــة ال ـم ـت ــواف ــرة
بالطائرة.
شـهــد وقــائــع وص ــول الـطــائــرة
وتـسـلـمـهــا م ــدي ــر إدارة الـخـطــط
وأوام ــر الـخــدمــة بـ ــاإلدارة العامة
المركزية للعمليات العقيد خالد
الـ ـه ــاش ــل ،ومـ ــديـ ــر إدارة ج ـنــاح
الطيران الشرطة باإلنابة العقيد
طيار حسين الدمخي.

الطائرة الجديدة

ً
تحرير  33مخالفة وإزالة  880إعالنا
في الفروانية والعارضية الحرفية
أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت
قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في
فرع بلدية الفروانية ،ممثلة في مراقبة المحالت
واإلع ـ ــان ـ ــات ،ب ـح ـمــات تـفـتـيــش ع ـلــى ال ـم ـحــال
ذات األنـشـطــة الـتـجــاريــة ،للتأكد مــن تراخيص
اإلع ـ ــان ـ ــات ف ــي م ـن ــاط ــق الـ ـف ــروانـ ـي ــة ،خ ـي ـطــان،
العارضية الحرفية ،الجليب ،إلــى جانب إزالــة
اإلعالنات العشوائية من عموم مناطق المحافظة.
وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات
البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي
أن هذه الحمالت جاءت في سياق الحملة التي
أطـلـقـتـهــا إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة «بـتـعــاونـكــم
نجملها».
وأضـ ـ ــاف ال ــرش ـي ــدي أن ال ـح ـم ــات ال ـت ــي قــام
بها المفتشون والمفتشات من  11/5إلــى 11/8
أسفرت عن تحرير  33مخالفة ،واشتملت على
تحرير  9مخالفات إقامة إعالن بدون ترخيص،
و 10مـخــالـفــات إقــامــة إع ــان بـتــرخـيــص منته،
و 6م ـخــال ـفــات ف ـتــح م ـحــل ق ـبــل ال ـح ـصــول على
مــوافـقــة الـبـلــديــة ،ومخالفتي عــدم وضــع إعــان
تعريفي على واجهة المحل ،ومخالفة عدم وضع
الترخيص في مكان بارز.

وذكر ان الحملة اشتملت أيضا على تحرير
 5مخالفات إقامة إعالن تجاري بدون ترخيص،
إلــى جــانــب إزال ــة ورف ــع  880إع ــان مناسبات
م ــن الـ ـش ــوارع وال ـم ـيــاديــن خ ــال تـلــك الـفـتــرة،
والتي تم وضعها عشوائيا على أعمدة اإلنارة
واالل ـت ـف ــاف ــات ،وتـسـبــب الـكـثـيــر م ــن ال ـح ــوادث
لقائدي المركبات لحجبها الرؤية عنهم.
وأشار الرشيدي الى أنه تمت إزالة اإلعالنات
الـمـخــالـفــة م ــن الـ ـش ــوارع وال ـ ـ ـ ــدوارات ،حــرصــا
مــن البلدية على تطبيق ا لـلــوا ئــح والقوانين
المنظمة لتراخيص اإلعالنات ،والقضاء على
جميع الظواهر السلبية التي تشوه المنظر
العام للمحافظة.
وشدد على أصحاب المحالت ذات االنشطة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة والـ ـمـ ـط ــاع ــم واألس ـ ـ ـ ـ ــواق ض ـ ــرورة
تجديد تراخيص إعالناتهم المنتهية ،وعدم
إقامة أو إضافة أي إعالن قبل الحصول على
ترخيص من البلدية كي ال يعرضوا أنفسهم
لـلـغــرامــة ،السيما أن البلدية قــامــت بتسهيل
إصــدار وتجديد اإلعالنات من خالل موقعها
اإللكتروني.
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ُ
إمام :الدستور لم يلزم بتشكيل الحكومة خالل أسبوعين إال ببدء الفصل
أكد في دراسة خص بها ةديرجلا أنه ال يجوز القياس على هذه الحالة في أي تشكيل وزاري آخر
•

أكد الخبير الدستوري في شؤون مجلس األمة ،المستشار شفيق
إمام ،عدم وضع الدستور الكويتي أي قيد زمني للتشكيل الحكومي،
إال في الحكومة التي تعقب االنتخابات العامة التي تتطلب
تشكيلها خالل أسبوعين من صدور األمر األميري بتعيين رئيس
الوزراء ،وأنه ال يمكن االجتهاد بتطبيق أحكام المادة  87بإلزام
تشكيل الحكومة خالل أسبوعين من بعد صدور األمر األميري
بتعيين رئيس الوزراء الحالي ،ألن تعيينه لم يأت بعد االنتخابات
العامة.
للحكومة
قائمة أو
مستقيلة
االعتذار عن
عدم الحضور
للضرورة...
وقرار فض
الجلسة أو
االستمرار فيها
بيد المجلس

وقال إمام في دراسة قانونية خص بها «الجريدة» إن المادة  56من المستقيل ،وهو ما يجعل األمر أوال وأخيرا بيد صاحب السمو،
الدستور وضعت جميع القيود التي يتقيد بها تشكيل الوزارة ،وقد وذاته مصونة ال تمس.
وأشار إلى رسالة وجهها النائب السابق محمد جاسم الصقر إلى
خلت المادة من أي قيد زمني ،الفتا الى أن ما نصت عليه المادة 57
رئيس مجلس األمة الراحل جاسم الخرافي عام  2007عندما
من الدستور من إعادة تشكيل الوزارة عند بدء الفصل التشريعي،
امتنعت الحكومة عن حضور االجتماعات ،وطالب الصقر بعقد
هو حكم خاص ،شرع للخصوصية التي وردت في أوال.
الجلسات بحضور الحكومة المستقيلة إلنجاز العاجل من األمور،
ولفت إلى أن الدستور أوكل الى سمو األمير تعيين رئيس مجلس
ّ
فرد عليه الخرافي بجواز ذلك ،وفيما يلي نص الدراسة.
الوزراء بأمر أميري ،وتعيين الوزراء بمرسوم يعتبر في حكم األمر
األميري ،ألنه ال يعرض بطبيعة الحال على مجلس الوزراء

المستشار شفيق إمام

الـنـقــاش ال ــذي دار خ ــال األيـ ــام الـمــاضـيــة حــول
وجـ ـ ــوب ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة خـ ــال أس ـب ــوع ـي ــن مــن
تاريخ قبول االستقالة ،وحول فض رئيس مجلس
االمــة جلسة المجلس التي لم تحضرها الحكومة
المستقيلة وإعالنه أنه لن يدعو الى جلسة أخرى
حتى يتم تشكيل الحكومة ،أعاد الى الضوء واألذهان
قـضـيـتـيــن اخـتـلـفــت فـيـهـمــا اآلراء ،فـيـمــا ح ــدث في
جلستي مجلس األمــة بتاريخ  5و 2001/ 2 /19من
اع ـت ــراض بـعــض األع ـض ــاء عـلــى حـضــور الحكومة
المستقيلة جلسات المجلس ،وفيما حدث بتاريخ
 2007 /3 /26من توجيه رسالة من النائب (السابق)
محمد جاسم الصقر الى رئيس مجلس األمة الراحل
محمد جاسم الخرافي ،جاء فيها:
ً
نظرا الى ما استغرقه تشكيل الحكومة من وقت،
حــال دون عقد المجلس الجتماعاته لفترة قاربت
الشهرين ،منذ آخر اجتماع له في  ،2007 /2 /19ولما
كان هذا الرأي محل نظر ،فالسلطة التشريعية هي
سلطة قائمة بذاتها يتوالها األمير ومجلس األمة،
وال يجوز أن تكون ممارستها لصالحياتها متوقفة
على قيام الحكومة أو استقالتها.
األمـ ــر الـ ــذي ك ــان يـمـكــن م ـعــه ح ـضــور م ــن يمثل
الحكومة المستقيلة اجتماعات مجلس األمة إلنجاز
العاجل من األمور ،خاصة أن الحكومة لم تستصدر
مرسوما بتأجيل اجتماعات المجلس ،إعماال للمادة
 106من الدستور.
وطلب في ختامها إحالة هذه الرسالة الى لجنة
ال ـشــؤون التشريعية والـقــانــونـيــة لبحثها وإب ــداء
الرأي فيها.

رد الخرافي

المادة  71من
الدستور لم
تواجه الفراغ
الدستوري
والتشريعي
ألنها لم
تتوقعه

تعطيل انعقاد
المجلس خالل
فترة تشكيل
الحكومة
ً
يحدث فراغا
ً
دستوريا
ً
وتشريعيا

وقد رد عليه الرئيس الراحل برسالة ،جاء فيها:
انه ليس لدي مظنة أن اجتماعات مجلس األمة ال
تصح بحضور حكومة مستقيلة ،بل بالعكس ،اتفق
معكم على أن الحكومة المستقيلة تستطيع حضور
الجلسة وإكمال النصاب ،ولكن لما كانت الحكومة
قــد أبلغتني بعزمها على عــدم حـضــور الجلسات
التالية ،فقد أعلنت في الجلسة ذاتها إلغاء جلستي
صو
رة
ض
وئية عن خطاب وج
هه
ا
لحضور
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وقــد أح ــال الــرئـيــس الــرســالــة الــى لجنة الـشــؤون أسبوعين من انتهاء تلك االنتخابات ،فإن لم يصدر
ي ورد األخير عليه
ُ
مــرســوم الــدعــوة خــال تلك الـمــدة ،اعتبر المجلس
التشريعية والقانونية.
حق الحكومة
وإذ ذهــب البعض إلــى تقييد تشكيل الحكومة مدعوا لالجتماع في صباح اليوم التالي لألسبوعين
المستقيلة
س ـيــاس ـيــة ،وذلـ ــك بــال ـنــص ع ـلــى أن رئ ـي ــس ال ــدول ــة لمجلس األمة ،سواء استكمل خاللها المجلس كل
بقيد زمني هو أسبوعين من تاريخ تكليف رئيس المذكورين ،مع مراعاة حكم المادة السابقة».
يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائــه ،وهم أدوار انعقاده األربعة العادية المقررة في الدستور
الذي
للميعاد
ومفاد هذا النص أنه جاء محددا
مجلس ال ـ ــوزراء بتشكيل الـحـكــومــة مــن دون نص
في الحضور
ً
ً
المسؤولون أمامه وأمام مجلس األمة ،وأن تعيين (نظرا ألن مدة المجلس  4سنوات وفقا للمادة ،)83
صريح يقيد من صالحيات األمير المطلقة في هذا يجب أن تــوجــه فيه الــدعــوة الــى أول اجـتـمــاع يلي
وواجبها في
ال ــوزراء بمرسوم -هو في حكم األمــر األمـيــري -ألن أو لــم يستكملها بـسـبــب حــل الـمـجـلــس قـبــل أجله
األمــر ،وذلــك خشيه تعطيل جلسات مجلس األمــة ،االنتخابات العامة للمجلس ،فقصره على أسبوعين
األمـ ـي ــر ي ـن ـف ــرد بـ ــه ،ف ـه ــو ال يـ ـع ــرض ع ـل ــى مـجـلــس الدستوري العادي».
وقد تصديت للقضية األولى في مقال نشر لي على من انتهاء تلك االنتخابات ،بأن أوجب أن يكون أول
ذلك مستمدان
وت ـ ـقـ ــول ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ـس ـي ــري ــة لـ ـل ــدسـ ـت ــور فــي
الـ ـ ــوزراء ،ال ــذي ال يجتمع بطبيعة ال ـحــال إال بعد
صفحات جريدة القبس في عددها الصادر في  /27اجـتـمــاع ال ي ـجــاوز ال ـيــوم الـتــالــي النـقـضــائـهــا بعد
ص ــدور الـمــرســوم بتشكيل الـ ــوزارة وقـيــام ال ــوزراء اإليضاحات ،التي أوردتها على المادة « 87يتيح هذا
 2008 /12أثبت فيه أنه ليس هناك قيد زمني على تــوجـيــه ال ــدع ــوة إل ـيــه ،وإال اجـتـمــع الـمـجـلــس بقوة
من الدستور
بـحـلــف الـيـمـيــن الــدس ـتــوريــة ،إذا اسـتـغــرق تشكيل النص لألمير فرصة دستورية طبيعة لتجديد ثقته
تشكيل الحكومة ،وتصديت للقضية الثانية على النص الدستوري في هذا اليوم ،وقد استهلت هذه
الحكومة مــدة طويلة ،فــإن األمــر يعود في النهاية بالوزارة والــوزراء إذا ما أدوا رسالتهم في الوزارة
صـفـحــات ال ـجــريــدة ذات ـهــا فــي عــددهــا ال ـصــادر في المادة األحكام التي نصت عليها بأنها استثناء من
إلى األمير الذي يصدر المرسوم بتشكيل الــوزارة ،على النحو المرضي ،أو إلحالل وزير جديد محل من
 ،2001 /2 /5وقلت في هذا المقال إن حضور وزراء األحكام الــواردة في المادتين السابقتين  85و،86
وال ــذي يـتــم الـتـشــاور مـعــه فــي الـ ــوزراء المرشحين لم يكن من الوزراء السابقين عند حسن ظن األمير
الحكومة المستقيلة جلسات مجلس األمة هو أهم وأوالهما وضعت الحد األدنى لمدة انعقاد كل دور
للمناصب الوزارية المختلفة ،وكما جاء في المذكرة واألمة به ،أو لوضع الوزير في منصب وزاري أكثر
ما يمارسه الوزراء من عاجل األمور ،حتى ال تتعطل من أدوار انعقاد المجلس العادية وهو  8أشهر ،وال
التفسيرية للدستور لتجديد األمير الثقة بالوزراء مالءمة من منصبه السابق».
تجيز فض أي دور قبل اعتماد الميزانية ،والثانية
أعمال المجلس.
فــال ـمــذكــرة الـتـفـسـيــريــة لـلــدسـتــور تـعـتـبــر إج ــراء
أو إلحــال وزيــر جديد محل آخر أو لوضع الوزير
والرت ـ ـبـ ــاط هــات ـيــن ال ـق ـض ـي ـت ـيــن ،ف ـقــد آن اآلوان ح ــددت بــدايــة كــل دور خ ــال شـهــر أكـتــوبــر مــن كل
ً
في منصب وزاري أكثر مالءمة من منصبه السابق ،االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــرص ــة دس ـت ــوري ــة طـبـيـعـيــة – وف ـقــا
للطلب من المحكمة الدستورية تفسير النصوص عــام ،باعتبار هــذه األحـكــام هــي الواجبة التطبيق
فأمر هذا التشكيل مرجعه في النهاية إلى ما يراه لـتـعـبـيــرهــا -ألن ت ـجــديــد االن ـت ـخ ــاب ــات -ك ـمــا قــالــت
الدستورية المتعلقة بهما .وفي هذا السياق أفردنا في الدعوة الى أول اجتماع يلي أي دور من أدوار
ً
األمير ،وذاته مصونة ال تمس طبقا للمادة  54من المذكرة -معناه التعرف على الجديد من رأي األمة.
االنعقاد الثالثة التالية.
هذه الدراسة لهاتين القضيتين وهما:
إذ يدور سجال انتخابي في الدوائر االنتخابية
الدستور ،بما ينأى برئيس مجلس الوزراء المعين
عن أي مساءلة سياسية فيما يتعلق بتحمل تبعات المختلفة ،يـتـبــارى فيه المرشحون فــي برامجهم
استثناء
القضية األولى :المدى الزمني لتشكيل الحكومة
االنتخابية على طــرح القضايا الـعــامــة ،الـتــي تهم
هذا التأخير.
الجديدة
ً
ول ـهــذا ك ــان األص ــل ،وف ـقــا لـنــص ه ــذه ال ـم ــادة ،أن المواطنين ،سواء في الديوانيات أو في السرادقات،
فجاءت المادة  87سالفة الذكر ،تستثني من كافة
سـلـطــة األم ـي ــر ف ــي تـشـكـيــل الـحـكــومــة ال تـتـقـيــد إال التي تقام في دوائرهم االنتخابية وعلى صفحات
ذهب رأي لبعض الفقهاء الدستوريين الى تقييد األحكام المتقدمة ســواء بالنسبة إلــى بداية الــدور
بــال ـق ـيــود ،ال ـت ــي ن ـصــت عـلـيـهــا ه ــذه الـ ـم ــادة ،وهــي الصحف ،للفوز بثقة الناخبين.
تشكيل الحكومة بميعاد هو أسبوعان من تاريخ أو مدته أو الحكم الخاص بالميزانية ،وهي أمور ال
وبذلك يكون تقييد تشكيل الحكومة بالموعد،
أن يـكــون تعيين ال ــوزراء مــن أعـضــاء مجلس األمــة
انتخابات
الـتـكـلـيــف بـتـشـكـيـلـهــا ،وه ــو ال ـم ـي ـعــاد الـ ــذي ح ــدده يمكن للدستور أن يتوقعها عندما تجرى
ال يجوز
ومــن غـيــرهــم ،وأال يــزيــد عــددهــم على ثلث أعضاء الـ ــذي ذه ــب إل ـيــه ال ـ ــرأي ال ـســابــق ،ه ــو حـكــم خــاص
الــدس ـتــور النـعـقــاد مجلس األم ــة عـنــد ب ــدء الفصل للمجلس في أي وقت لتسري عليها األحكام العامة
ً
للمجلس أن
هــذا المجلس ،فضال عن « الـمـشــاورات التقليدية» بحالة تشكيل الحكومة عند بدء الفصل التشريعي
التشريعي ،بعد إجراء االنتخابات العامة للمجلس ،الواردة في المادتين  85و ،86فقررت الحكم الخاص
التي تسبق تعيين رئيس مجلس ال ــوزراء ،والتي بعد إج ــراء االنتخابات العامة ،وهــو استثناء من
ومن تاريخ إعالن نتائجها ،وهو حكم خاص بهذه باالنتخابات العامة الوارد في المادة  87وهو دعوة
الحكومة
يمنع
ً
أوضـحـتـهــا ال ـمــذكــرة التفسيرية فيما أوردتـ ــه من األصــل العام ،ومن المقرر وفقا للقواعد األصولية
الـحــالــة وحــدهــا ال يـجــوز معه أن يقيد صالحيات مجلس األمــة لالنعقاد خــال أسبوعين من تاريخ
المستقيلة
إي ـض ــاح ــات ع ـلــى ه ــذا ال ـن ــص بــأن ـهــا ال ـم ـش ــاورات ،أن االستثناء ال يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
األم ـ ـيـ ــر ال ــدسـ ـت ــوري ــة فـ ــي ت ـع ـي ـيــن رئـ ـي ــس مـجـلــس إجراء االنتخابات.
التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر
وكان تقرير المشرع الدستوري للفترة القصيرة،
الوزراء أو تعيين الوزراء في غير هذه الحالة ،وهي
من حضور
الشخصيات السياسية صاحبة الــرأي في البالد ،خالصة ما تقدم
ال ـت ــي حــددت ـهــا الـ ـم ــادة  87م ــن ال ــدس ـت ــور النـعـقــاد
صالحيات مطلقة من أي قيد زمني.
ً
وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا ،رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،ورؤس ـ ــاء
إعالء لإلرادة الشعبية،
ومــع تقدير دون بخس للباعث النيل ألصحاب مجلس األمة ،وهي أسبوعان
جلساته
أوال -أن الـمــادة  56من الدستور وضعت جميع
الجماعات السياسية ،ورؤساء الوزارات السابقين
هـ ــذا الـ ـ ـ ــرأي ،وهـ ــو ال ـخ ـش ـيــة م ــن ت ـع ـط ـيــل جـلـســات التي عبر عنها الناخبون فــي اختيار مــن يمثلهم
الــذيــن يــرى رئـيــس الــدولــة مــن المفيد أن يستطلع القيود التي يتقيد بها تشكيل الوزارة .وجاءت هذه
المجلس ،إال أن نصوص الدستور ال تحتمل هذا فــي هــذه االنتخابات ،هــذا مــن ناحية ،ومــن ناحية
ً
المادة خلوا من أي قيد زمني ،وهو حكم عام ومطلق
رأيهم ،ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي.
أخ ــرى ألن الـفـتــرة الـتــي سبقت إج ــراء االنـتـخــابــات
التفسير ،وهو ما سنورده فيما يلي:
وفيما عــدا هــذه الـقـيــود ،فــإن تشكيل الـ ــوزارة ال يسري على عمومه ،ويجري على إطالقه ،ما لم يرد
وإعــان نتائجها مع فترة الدعوة النعقاد مجلس
ً
يـتـقـيــد ب ــأي قـيــد زم ـن ــي ،وخ ـصــوصــا ف ــي ال ـظــروف ما يخصصه أو يقيد من إطالقه.
األم ــة كــافـيـتــان ليتلمس األم ـيــر خــالـهــا اتـجــاهــات
األشكال اإلجرائية النعقاد مجلس األمة
ثانيا -أن ما َّ
نصت عليه المادة  57من الدستور
الدستورية غير الطبيعية ،التي تتأزم فيها العالقة
ال ــرأي الـعــام ،التي يمكن أن تكون قــد كشفت عنها
بـيــن السلطتين التشريعية وا لـسـلـطــة التنفيذية ،من إعادة تشكيل الوزارة عند بدء الفصل التشريعي،
يحرص المشرع عند تشكيل أي مجلس أو هيئة االنتخابات ،التي سبقت فترة انعقاد المجلس وهي
والتي قد يدعو فيها صاحب السمو األمير إلى مزيد وتقييد تشكيل ال ــوزارة تبعا لذلك بالقيد الزمني
أو لجنة على وضع القواعد واألحكام التي تحدد فترة ليست بقصيرة.
من التشاور مع القيادات السياسية في البالد ،ومزيد الــوارد في المادة  87من الدستور ،وهــو تشكيلها
مــددهــا وزمـ ــان وم ـكــان انـعـقــادهــا وكـيـفـيــة توجيه
من الوقت ،كي ال تتكرر استقالة الحكومة أكثر من خالل أسبوعين من تاريخ إجراء االنتخابات العامة،
الدعوة الى انعقادها ،وما يرفق بالدعوة من جدول تشكيل الحكومة ...األصل العام
مرة ،بما يؤثر على استقرار الحكم ،وعلى إنجازات هو استثناء من الحكم العام المنصوص عليه في
أعمال وأوراق والوقت الكافي لتوجيه هذه الدعوة
المادة  56سالفة الذكر.
الحكومة وإنجازات المجلس.
ال تجري الدساتير البرلمانية عادة بأي قيد زمني
قبل موعد االجتماع ،وعلنية الجلسة أو سريتها،
ثالثا -من المقرر أن االستثناء ال يجوز التوسع
واألعضاء الواجب حضورهم بذاتهم أو بصفاتهم في تشكيل الحكومة فقد يستغرق تشكيل الحكومة
فيه أو القياس عليه ،فال يمتد هذا االستثناء إلى
تشكيل الوزارة في بدء الفصل التشريعي
لصحة االنعقاد ،فضال عن أغلبية الحضور التي ال في بعض الدول مثل إيطاليا ستة شهور.
ً
غير الخصوصية التي تقرر فيها ،فضال عما في
ولهذا جاءت المادة  56من الدستور خلوا من أي
يصح انعقاد المجلس أو الهيئة دونها ،واألغلبية
ويستتبع انعقاد مجلس األمــة خالل أسبوعين هذا التوسع من إهدار للحكم العام بحلول االستثناء
الالزمة لصحة القرارات التي تصدرها ،وأن تؤخذ قيد زمني لتنص على أن:
ً
من تاريخ إجراء االنتخابات لزوما ،أن يتم تشكيل محل الحكم العام في كل تشكيل وزاري ،وشرعت
«ي ـع ـي ــن األم ـ ـيـ ــر رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بـعــد
األصـ ــوات بالطريقة الـمــرســومــة ،فــا يغفل صــوت
ً
الــوزارة خالل الفترة القصيرة سالفة الذكر ،إعماال الـمــادة  87هــذا القيد الزمني لتحديد أول اجتماع
من يجب أخذ صوته ومدى اعتبار صوت الرئيس المشاورات التقليدية ،ويعفيه من منصبه ،كما يعين
لمادة أخرى هي المادة  57من الدستور ،التي نصت لمجلس األمة في بدء الفصل التشريعي عقب إجراء
مرجحا ،وهو ال يكون إال إذا نص القانون على ذلك .الــوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح
االنـتـخــابــات الـعــامــة ،إع ــاء ل ــإرادة الشعبية التي
على أن:
وه ــو م ــا ك ــان ال ــدس ـت ــور حــري ـصــا عـلـيــه حــرصــا رئيس مجلس الوزراء.
َّ
عبرت عنها هذه االنتخابات.
«يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة
ويكون تعيين ال ــوزراء من أعضاء مجلس األمة
ش ــدي ــدا ،بــالـنـسـبــة ال ــى ان ـع ـقــاد مـجـلــس األم ـ ــة ،في
ً
رابعا – أن الدستور أوكل لصاحب السمو األمير
السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس األمة».
نصوصه التي حفل بها ،وا لـتــي يعنينا منها في ومن غيرهم ،وال يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث
يجوز
ال
ً
إذ يصبح تشكيل ال ـ ــوزارة ،طبقا ألحـكــام هذه تعيين رئيس مجلس الوزراء بأمر أميري ،وتعيين
هــذه القضية ال ـمــادة  83الـتــي ح ــددت مــدة الفصل عدد أعضاء مجلس األمة.
ً
للحكومة
الـ ـم ــادة م ـق ـي ــدا بـ ــأن ي ـتــم ذلـ ــك خـ ــال ذات ال ـف ـتــرة ،ال ـ ــوزراء بـمــرســوم يعتبر فــي حـكــم األم ــر األم ـيــري،
والبادي من هذا النص أن الدستور حرص على
التشريعي بـ 4سنوات ،وجاءت المواد  85و 86و87
التي يدعى فيها مجلس األمــة لالنعقاد عند بدء ألنه ال يعرض بطبيعة الحال على مجلس الوزراء
أميري
بأمر
الوزراء
مجلس
رئيس
تعيين
يكون
أن
لتحدد األولى مدة انعقاد كل دور من األدوار األربعة،
التحلل
الفصل التشريعي ،والتي حددتها المادة  87من المستقيل ،يجعل األم ــر أوال وأخـيــرا بيد صاحب
ولتحدد الثانية بداية انعقاد كل دور ،وجاءت الثالثة باعتباره ،كما قالت المذكرة التفسيرية للدستور،
ً
من حضور
الدستور وهي خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء السمو ،وذاته مصونة الحال ال تمس.
باستثناء من أحكام هاتين المادتين بالنسبة الى أحد االستثناء ات الثالثة من مبدأ ممارسة األمير
خــام ـســا -أن ــه ال خـشـيــة م ــن تـعـطـيــل اجـتـمــاعــات
االنتخابات.
أول اجتماع يلي االنتخابات العامة ،حيث نصت لسلطاته بواسطة وزرائــه ،وأن المرسوم هو األداة
الجلسات ولو
وتفسر المذكرة التفسيرية «المقصود بالفصل المجلس ،وهــو أمــر غير وارد دسـتــوريــا ،وهــو ما
الـمــادة  87على انــه «استثناء مــن أحـكــام المادتين الدستورية لممارسة السلطات الدستورية لألمير
التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات وأخرى سنقيم الدليل عليه في بحث القضية التالية،
الـســابـقـتـيــن ،يــدعــو األم ـي ــر مـجـلــس األمـ ــة إل ــى أول المقررة بالدستور ،للنأي باألمير عن أي مساء لة
كانت مستقيلة
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التشريعي وحكومة تصريف العاجل من األمور ملزمة بحضور الجلسات
• التشكيل بيد األمير الذي ّ
يعين الرئيس بأمر والوزراء بمرسوم ...وذات سموه مصونة ال تمس
يجب أن توفي
الحكومة في
حضور كل
اجتماعات
يعقدها
المجلس
وال يجوز لها
أن تتحلل من
هذا االلتزام
ألي سبب

إذا تخلى
رئيس الوزراء
أو الوزير عن
منصبه استمر
في تصريف
العاجل من
األمور وتمثيل
الوزارة
في جلسات
المجلس

وه ـ ــي ق ـض ـيــة دسـ ـت ــوري ــة حـ ـض ــور ال ـح ـكــومــة
المستقيلة جلسات المجلس.

القضية الثانية :مدى صحة ودستورية حضور
حكومة مستقيلة جلسات مجلس األمة
إبان عملي بمجلس األمــة ،طرح أحد النواب َّ
علي
سؤاال عقب استقالة الحكومة في  ،2017/1/29فأجبت
سائلي شفاهة ،بأن حضور الــوزراء المنتخبين هو
حق أصيل لهم ،وأن حضور الوزراء غير المنتخبين
هو حق اكتسبوه من الـمــادة  80من الدستور ،التي
اعتبرتهم أعضاء بالمجلس ،بحكم وظائفهم ،وهي
الـعـضــويــة الـتــي ال تــزايـلـهــم إال بتعيين خـلـفــاء لهم،
إعماال للمادة  103من الدستور.
ُ
وكانت هذه اإلجابة موضوع مقالي الذي نشر على
صفحات «القبس» بعددها الصادر في  2001/2/5تحت
عنوان «استقالة الحكومة وأثرها على مجلس األمة»،
وهــو اليوم الــذي كــان محددا النعقاد المجلس بعد
هذه االستقالة ،حيث اعترض النائب المحترم السابق
مشاري العصيمي على حضور الوزراء هذه الجلسة،
بعد استقالة الحكومة.
وفــي جلسة  2/19ثــار داخــل المجلس جــدل أثناء
التصديق على المضبطة حول إثبات حضور وزراء
الحكومة المستقيلة في مضبطة جلسة  5فبراير (4
وزراء) ،حيث تساءل النائب المحترم نفسه (السابق)
مـشــاري العصيمي عــن سبب إلـغــاء الــرئـيــس جلسة
الثالثاء  2/6إذا كانت الدعوة إلى جلسة  2/5صحيحة
دستوريا ،واستطرد فقال إن أكثرية أعضاء المجلس
كانوا خارج القاعة أثناء جلسة  2/5لكنهم لم يدخلوا
القاعة ،لعدم صحة أو دستورية الدعوة ،ألن الوزراء
مــن غير المنتخبين فـقــدوا صفتهم الدستورية في
حضور جلسات المجلس.
وخــالـفــه الـنــائــب عـبــدالـلــه الــرومــي هــذا ال ــرأي ،ألن
الــدعــوة دس ـتــوريــة ،فــي رأي ــه ،وال يــوجــد نــص يمنع
انعقاد الجلسة أثناء استقالة الحكومة ،وأن انعقادها
سليم وفقا للمادة  103من الدستور ،وال يجوز لنا
كمجلس أن نتخلى عن سلطاتنا ،أو أن ننتقص منها
بتعليق انعقادها أو عدم انعقادها على استمرارية
الحكومة.
َّ
وأطل الموضوع برأسه ثانية ،بعد تقديم الحكومة
استقالتها في  ،2007/3/4في الرسالة التي وجهها
النائب (السابق) محمد جاسم الصقر في 2007/3/26
إلى رئيس مجلس األمة الراحل محمد جاسم الخرافي،
َّ
ورد عليه الرئيس الراحل برسالة في  2007/3/28توكد
اتفاقه في الــرأي مع النائب الصقر في أن الحكومة
المستقيلة تستطيع حضور الجلسة وإكمال النصاب.
هما الــرســالـتــان الـلـتــان أش ــرت إليهما فــي دراســة
القضية األولى والمرفقتان بهذه الدراسة.
وح ـي ــث ي ـ ــدور ال ـخ ــاف ال ـس ــاب ــق ف ــي الـ ـ ــرأي حــول
المادتين  103و 116من الدستور ،واألصل التاريخي
لهذه المادة األخيرة هو نص المادة  63من الدستور
المصري لسنة  ،1923والمادة  115من مشروع دستور
 1954في مصر ،مع اختالف في بعض أحكامهما عن
المادة  ،116حيث كان د .عثمان خليل مقررا للجنة
الخمسين التي أعدت هذا المشروع ،وهو الذي صاغ
نصوص دستور الكويت.
وهـنــاك سابقة واح ــدة فــي جلسة مجلس الـنــواب
المصري في  ،1924/2/24التي لم تحضرها حكومة
سعد زغلول المستقيلة ،فقرر المجلس تعطيل أعماله،
حتى تشكل الحكومة الجديدة ،ألن اجتماع المجلس
من دون الحكومة غير قانوني.
والواقع أن هذه السابقة ال يمكن التعويل عليها
كسابقة برلمانية ،ألنها كانت تخالف مخالفة صريحة
أحكام المادة  63من دستور  ،1923التي لم تكن توجب
عـلــى ال ـ ــوزراء ح ـضــور جـلـســات الـمـجـلــس ،كـمــا فعل
دستور الكويت ،بل كانت تنص في استهاللها على
أن «للوزراء أن يحضروا أي المجلسين.»...
لذلك ،فإن موقف مجلس النواب ،سالف الذكر ،ال
يـعــدو أن يـكــون موقفا سياسيا أملته على مجلس
النواب ظروف الغليان التي كانت تعيش فيها البالد
عقب اإلنذارين البريطانيين اللذين وجههما المندوب
السامي البريطاني إلــى الحكومة المصرية فــي 21
و 1924/2/22عـقــب اغـتـيــال ال ـســردار الـبــريـطــانــي في
السودان ،ورفــض الحكومة المصرية ما ورد فيهما
مــن مـطــالــب تـمــس اسـتـقــال ال ـبــاد ،فـقــد ك ــان موقف
مجلس النواب المصري سياسيا يتضامن فيه مع
ً
الحكومة في موقفها الوطني ،وليس موقفا دستوريا،
وأزعم بأن هذه السابقة لم تتكرر طوال حياة البرلمان
المصري في ظل هذا الدستور وبعده.
لذلك سوف نتناول هذه القضية على النحو التالي:
أوال :النصوص الدستورية المباشرة
ثانيا :النصوص الدستورية المساندة
ثالثا :نصوص دستورية تحتم انعقاد المجلس

عضوية الوزراء
في المجلس
أوال :النصوص الدستورية المباشرة
سواء كانوا
منتخبين
وهما الـمــادتــان  103و 116مــن الــدسـتــور؛ ونــورد
تفسيرهما فيما يلي:
أم معينين
المادة  116من الدستور
تلزمهم
بحضور
وت ـنــص عـلــى أن «يـسـمــع رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
والــوزراء في مجلس األمــة كلما طلبوا الكالم ،ولهم
الجلسات وفق
أن يستعينوا بمن يــريــدون مــن كبار الموظفين أو
المادة ١٦
ينيبوهم عنهم ،وللمجلس أن يطلب حضور الوزير
المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته .ويجب
من الدستور

أن تمثل الــوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو
ببعض أعضائها».
ِّ
المشرع الدستوري
وأزعم من قراءة هذا النص ،بأن
حرص حرصا شديدا على بيان المقصود منه ،فلم
يقصر في التعبير عن ذلك ،فألفاظه واضحة المعنى
في ذاتها ،مكتملة المعنى ،وليست مبتسرة التكوين،
أو تـحـتـمــل أك ـثــر م ــن ت ــأوي ــل ،أو كــانــت م ــع وض ــوح
معناها غير متسقة مع باقي نصوص الدستور.
وأزعــم أيضا بــأن المعاني التي قصد إليها هذا
النص هي كالتالي:
 - 1من الخطأ الظن بأن هذا النص ينشئ للوزراء
ح ـقــا ف ــي ح ـض ــور ج ـل ـســات ال ـم ـج ـلــس ،ألن حـضــور
جلسات المجلس حق أصيل للوزراء المنتخبين وحق
اكتسبه غير المنتخبين الذين يعتبرون أعضاء في
المجلس بحكم وظائفهم (مادة .)80
 - 2ل ـهــذا ي ـجــب أن تـفـهــم صـيـغــة ال ــوج ــوب الـتــي
استخدمها الدستور في تمثيل الوزارة في جلسات
ِّ
المشرع الدستوري إلى
المجلس ،فهي خطاب وجهه
الحكومة ،يفرض عليها ا لـتــزا مــا بتمثيل الحكومة
فــي جـلـســات الـمـجـلــس ،بـحـضــور رئـيــس الـ ــوزراء أو
بعض الوزراء ،ما لم يطلب المجلس حضور الوزير
المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
وإذا جــاز ألعـضــاء مجلس األم ــة المنتخبين من
غير الوزراء الحرية الكاملة في الغياب عن أي جلسة
من الجلسات؛ بعذر أو بغير عذر ،فإن ذلك قد يكون
مقبوال ،ألنهم يحضرون بصفاتهم الشخصية .أما
الـ ــوزراء ،ســواء كــانــوا منتخبين أو معينين ،فإنهم
يحضرون بصفتهم التمثيلية ،فهم يمثلون السلطة
التنفيذية في إطار التعاون بين السلطتين.
ِّ
المشرع من هذا االلتزام أمرين؛
 - 3ولعل ما قصده
أولهما التيسير على الحكومة باالكتفاء بهذا التمثيل
بحضور وزيــر واحــد ،وفقا للتفسير المستقر عليه
لعبارة «أو بعض ال ــوزراء» ،ثانيهما :التيسير على
الحكومة أيضا بما ورد في هذه المادة من حق الوزير
في أن يصطحب معه من يراه من كبار الموظفين أو
ينيبهم عنه.
 - 4وليس هناك التزام يتوقف تنفيذه على محض
إرادة الملتزم ،لهذا فإن هذا االلتزام يجب أن توفي به
الحكومة في كل اجتماع يعقده المجلس في الزمان
والمكان المقررين له ،وأنه ال يجوز لها أن تتحلل من
هذا االلتزام ألي سبب ،وتحت أي ظرف كان ،وخاصة
أن النص حفل بكل هذا التيسير للحكومة في تمثيلها
ولو بوزير واحد ،وجواز حلول الوزراء بعضهم محل
بعض في هذا التمثيل.
 - 5إال أن امتناع رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء
ج ـم ـي ـعــا ع ــن ح ـض ــور ج ـل ـســة م ــن ج ـل ـس ــات مـجـلــس
األمــة أمــر وارد وم ـشــروع ،إذا دعــت ال ـضــرورة لذلك،
ف ــالـ ـض ــرورات تـبـيــح ال ـم ـح ـظ ــورات ،وه ــو م ــا قــررتــه
المذكرة التفسيرية للدستور ،وهــي ملزمة ،شأنها
شأن الدستور ذاته بجواز اجتماع المجلس في غير
الزمان والمكان المقررين الجتماعه ،إذا دعت ضرورة
لذلك ،وفقا لنظرية الضرورة ،وبشروطها القانونية
المقررة ،وذلــك في تفسيرها للمادة  90التي تنص
على بطالن مثل هذا االجتماع.
لكن على الحكومة أن تـحــرص على حـضــور من
يـمـثـلـهــا م ــن الـ ـ ــوزراء ف ــي جـلـســة الـمـجـلــس ،ليشرح
للمجلس الضرورة التي أملت على الحكومة موقفها
من عدم حضور الجلسة ،أو تبعث رسالة بذلك إلى
المجلس ويتخذ المجلس قــراره بفض الجلسة أو

ال يجوز
توقف انعقاد
المجلس على
حضور من
يمثل األقلية
فيه ولو كان
ً
ً
وزيرا واحدا

االستمرار في نظر جدول أعماله ،بعد تقديره لهذه
ال ـض ــرورة ،ي ـحــدوه فــي ات ـخــاذه روح الـتـعــاون التي
فرضها الدستور على جميع سلطات الدولة.

المادة  103من الدستور
وتنص على أنه «إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء
أو الوزير عن منصبه ،ألي سبب من األسباب ،يستمر
في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين
خلفه».
فداللة هذا النص واضحة في أن الوزير مستمر
في منصبه ،ألن تصريفه للعاجل من شؤون منصبه
معناه أنــه ال يــزال محتفظا بهذا المنصب ،وهــو ما
يستتبع عضويته بالمجلس التي ال تزايله إال بتخليه
نهائيا عــن منصبه ال ــوزاري فــور تعيين خلفه ،بل
وحلف الوزير الجديد اليمين الدستورية.

الفراغ الدستوري
والـ ـق ــول ب ـغ ـيــر ذلـ ــك م ــن ش ــأن ــه أن ي ـح ــدث فــراغــا
دستوريا ،هو غياب السلطة التشريعية ،في الوقت
ال ــذي ال يستطيع معه األمـيــر اسـتـخــدام صالحيته
الدستورية التي تنص عليها المادة  71من الدستور
في إصدار قرارات لها قوة القانون ،إذا حدث ما يوجب
اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ،ألن هذه
المادة قصرت حق األمير في ذلك على الفترة فيما
بين أدوار انعقاد مجلس األمة أو في فترة حله.

رأي د .عثمان خليل
وإلى جانب التالزم بين المنصب الوزاري ،حتى في
حالة استقالة الحكومة وعضوية مجلس األمة ،فإن
الخبير الدستوري الراحل د .عثمان خليل يضيف إلى
ذلك بجلسة المجلس المعقودة في  1964 /12 /1ردا
على سؤال بعض األعضاء حول هذا الموضوع ،بأن
المادة  103من الدستور صريحة في أنــه إذا تخلى
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء أو الــوزيــر عــن منصبه ،ألي
سبب من األسباب ،يستمر في تصريف العاجل من
شؤون منصبه ،لحين تعيين خلفه ،والمادة  116التي
توجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها
ً
أو ببعض أعضائها .إذا ،وفقا لحكم الدستور ،فإن
الوزارة يجب أن تصرف األمور العاجلة حتى تشكل
الوزارة الجديدة ،ومن أهم هذه األمور ما َّ
نصت عليه
المادة  116من حضور جلسات مجلس األمة ،فالجلسة
إذن منعقدة ومستمرة وصحيحة وفقا للدستور.
ول ـ ــرأي ال ــدك ـت ــور ال ــراح ــل أهـمـيـتــه ال ـك ـب ـيــرة ،فقد
قــال هــذا الــرأي والدستور لم يجف م ــداده ،وهــو من
صاغ نصوص الدستور ،وتلمس رأي أعضاء لجنة
الدستور وأعضاء المجلس التأسيسي في كل نص
وفي كل حكم ورد بهذه النصوص.

الفصل بين السلطات مع تعاونها ،وأنه ال يجوز ألي
سلطة منها الـنــزول عن كل أو بعض اختصاصها،
وفقا للمادة  50من الدستور.
ومؤدى هذه النص ،أمران:
األمر األول :أن السلطة التشريعية هي سلطة قائمة
بذاتها ،يتوالها األمير ومجلس األمة ،وفقا ألحكام
المادة  51من الدستور ،لذلك فإنه ال يجوز أن تكون
ممارستها لصالحياتها متوقفة على قيام الحكومة
أو استقالتها.
وليس منطقيا أو مقبوال أن يفرض الدستور جزاء
على مجلس األمــة هو فض اجتماعات المجلس أو
َّ
بطالن انعقاده إذا أخلت الحكومة بالتزامها بحضور
هذه االجتماعات ،وهو خطأ الحكومة ،وليس خطأ
المجلس.
األمــر الثاني :أنــه ال يجوز ألي سلطة النزول عن
كل أو بعض اختصاصها ،وفي فض جلسات مجلس
األم ــة لـعــدم حـضــور الحكومة المستقيلة ن ــزول من
السلطة التشريعية عن كل اختصاصاتها ،بل توقف
هذه السلطة تماما عن ممارسة جميع مسؤولياتها
خالل فترة قد تطول ،ألنه ال قيد زمنيا على تشكيل
الحكومة ،كما قلنا في القضية األولى.
وغني عن البيان ،أن لجان المجلس التي تستمر
في أداء عملها خالل هذه الفترة هي لجان تشاورية
تقدم توصيات ،وال تصدر قرارات.

 - ٢مبدأ تعاون بين السلطات
وهو المبدأ الثاني الــذي يقوم عليه نظام الحكم
طـبـقــا ل ـل ـمــادة  50م ــن ال ــدس ـت ــور ،وم ــن بـيــن م ــا جــاء
في نصوص الدستور تجسيدا لمبدأ التعاون بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية نص المادة  80من
الدستور على اعتبار الوزراء غير المنتخبين أعضاء
في مجلس األمة بحكم وظائفهم.
وهي عضوية كاملة ،سواء كانوا منتخبين أو غير
منتخبين ،فلهم حق حضور الجلسات ،وفقا ألحكام
هذا المادة ،بل إن هذا الحضور واجب عليهم ،والتزاما
فرضته عليهم المادة  16من الدستور ،عدا ما ورد من
استثناء بنص صريح.
وه ـ ــي ع ـض ــوي ــة ال ت ــزاي ـل ـه ــم إال بـتـعـيـيــن مــن
يخلفهم وحلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية،
حتى ال يحدث الفراغ التشريعي الذي أشرنا إليه
من قبل.
ويظل مبدأ التعاون بين السلطتنين المنصوص
عليه في المادة  50من الدستور يظلهما خالل فترة
تشكيل الحكومة ،وقد أقسم جميع الوزراء وأعضاء
الـمـجـلــس ع ـلــى احـ ـت ــرام ال ــدس ـت ــور ،ق ـبــل أن يـتــولــوا
أعمالهم في المجلس (المادة )91

خبير المجلس
التأسيسي
 - 3النظام الديمقراطي
عثمان خليل
الذي نصت المادة  6من الدستور ،على أن يكون
أكد وجوب
نظام الحكم في الكويت والسيادة فيه لألمة مصدر
ثانيا :النصوص الدستورية المساندة
حضور حكومة
السلطات جميعا.
وإذا كان في النظام الديمقراطي لألقلية حقوقها،
ويساند ويعزز هذا التفسير المبادئ والنصوص
تصريف
فإن لألغلبية قرارها ،وطبقا للمادة  56من الدستور،
الدستورية التالية:
العاجل
فــإن عــدد ال ــوزراء جميعا ال يــزيــد على ثلث أعضاء
مجلس األم ــة ،فــا يجوز أن يتوقف انعقاد مجلس
 - 1الفصل بين السلطات
من األمور
األمة على حضور من يمثل األقلية في المجلس ،ولو
ذلك أن نظام الحكم في الكويت يقوم على أساس كان وزيرا واحدا.
للجلسات

النصوص الدستورية المحتمة النعقاد الجلسات
ً
يقول المستشار شفيق إمام في «ثالثا» إن النصوص
التي توجب انعقاد الجلسات هي تجنيب األمة الفراغ
التشريعي ومثلما حــرص الدستور على حماية
األحكام الخاصة بالنظام األميري للكويت ومبادئ
الحرية والمساواة التي ال يجوز اقتراح تنقيحها،
ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب اإلمارة ،أو لمزيد
مــن ضمانات الحرية والـمـســاواه( ،ال ـمــادة ،)175
فجعلها أ عـلــى مــن ســا ئــر ا لـنـصــوص الدستورية
التي تقبل التنقيح.
وصــل الــدسـتــور فــي حمايته وصــونــه النتظام
جلسات مجلس األمة إلى أن أصبح هذا االنعقاد
واستمراره ضرورة حتمية ،حتى لو واجهت البالد
خطرا داهما على أمنها الداخلي أو الخارجي ،كما
يبين مما يلي:
 - 1تعطيل نــص فــي الــدسـتــور جــائــز وانـعـقــاد
المجلس واجب
أجاز الدستور في المادة  181تعطيل حكم أو

أكثر من نصوصه أثناء قيام األحكام العرفية ،في
الوقت الذي حرم تعطيل انعقاد المجلس أثناء ها،
فأصبح استمرار هــذا االنعقاد أسمى مرتبة من
نصوص الدستور التي يجوز تعطيلها في هذه
األثناء ،وهي نصوص ،كما قلنا ،تتمتع بالسيادة
والسمو.
 - 2انعقاد المجلس صحيح رغم مخالفته لنص
دستوري
رغم نص الدستور على بطالن اجتماع المجلس
في غير الزمان والمكان المقررين له (المادة ،)90
فــإن المذكرة التفسيرية للدستور ،و هــي ملزمة،
شــأن ـهــا شـ ــأن ال ــدس ـت ــور ذاتـ ـ ــه ،تـ ـق ــرر ،وبــال ـحــرف
الــواحــد ،أن «نــص هــذه الـمــادة ال يمنع دستوريا
مــن اج ـت ـمــاع الـمـجـلــس فــي غـيــر ال ــزم ــان والـمـكــان
المقررين الجتماعه ،إذا دعت ضرورة لذلك ،وفقا
لنظرية الضرورة ،وبشروطها القانونية المقررة».
 – 3تأجيل اجتماعات المجلس ...حدوده

يحد الدستور من صالحية األمير الدستورية
الـمـنـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـم ــادة  106ف ــي تــأجـيــل
اجتماعات مجلس األ مــة ،فال يجيز ذ لــك إال لمرة
واحدة في دور االنعقاد الواحد ،ولمدة ال تجاوز
ً
شهرا.
 - 4حل مجلس األمة ال يجوز لذات األسباب مرة
أخرى (المادة )107
 - 5استرداد المجلس سلطته الدستور بعد حله
ي ـس ـت ــرد م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة -ب ـع ــد حـ ـل ــه -س ـل ـطــاتــه
الدستورية بعد شهرين من صدور مرسوم حله،
مع اعتبار الحل كــأن لم يكن ،ويجتمع فــورا ،إذا
لم تجري االنتخابات للمجلس الجديد في هذه
الفترة (المادة .)107
 - 6اجتماع مجلس األمة بقوة الدستور
يعتبر الدستور مجلس األمة مدعوا لالجتماع
في صباح اليوم التالي لمضي فترة األسبوعين
التي حددتها المادة  87من الدستور ،إذا لم يصدر

مرسوم الدعوة إلى أول اجتماع يلي االنتخابات
البرلمانية العامة ،في غضون هذه الفترة.
 - 7إذا قرر مجلس األمة عدم التعاون مع رئيس
مجلس الــوزراء ،احتكم إلى األمير في هذا األمر،
إن شاء أعفى الوزارة ،وإن شاء حل المجلس ،فإن
قرر المجلس الجديد عدم التعاون معه مرة أخرى
اعـتـبــر رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء مـعـتــزال منصبه،
ويستمر المجلس الجديد (مادة .)102
ف ـهــل يـتـفــق م ــع ح ــرص الــدس ـتــور ع ـلــى حـمــايــة
و صــون انعقاد مجلس األ مــة واستمرار جلساته
في أحلك الظروف أن يعطل اجتماعات المجلس
بسبب استقالة الحكومة.

ضوابط مشاركة الحكومة المستقيلة الجلسات
وفي ختام هذه الدراسة ،ومنعا للتكرار ،طرحت
هذه الضوابط في مقالي المنشور على صفحات

«القبس» بعددها الصادر في  2008 /12 /22تحت
عنوان «ضوابط الممارسة السليمة لمسؤوليات
مجلس األمة بمشاركة حكومة مستقيلة».
وأ ض ـ ـيـ ــف إ لـ ـ ــى هـ ـ ــذا ا لـ ـمـ ـق ــال أن رأي ا ل ـخ ـب ـيــر
ال ــدس ـت ــوري ال ــراح ــل د .عـثـمــان خـلـيــل ف ــي جلسة
مجلس األ مــة المعقودة في  1964 /12 /1المشار
إلـيـهــا فــي هــذا الــدراســة عـنــدمــا قــرر بــأن الجلسة
ص ـح ـي ـحــة وفـ ـق ــا ل ـل ــدس ـت ــور ب ـح ـض ــور ال ـح ـكــومــة
الـمـسـتـقـيـلــة ،أضـ ــاف ب ــأن ال ـم ـســائــل ال ـتــي تتعلق
بــأشـخــاص ال ـ ــوزراء ،مــن الـمـنــاســب ،وال أق ــول من
الواجب دستوريا ،إنما من المناسب ما دام الوزير
يتغير منصبه أن يرجأ البت فيها إلى جلسة تالية
بعد تشكيل الوزارة.

زوايا ورؤى

١٠

معرض الكتاب ...ماذا
يجري؟!
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

رغم المالحظات القيمة التي يبديها المنصفون على معرض
الكتاب فإنه يظل المالذ الجامع ألهل الفكر والثقافة من دول
عديدة ،فال يجوز للجنة الرقابة في وزارة اإلعالم أن تعصف
بتاريخ البلد الثقافي بهذا الشكل المعيب.
ً
أول ال ـع ـمــود :ه ـنــاك دائ ـم ــا تــراج ـعــات فــي تـطـبـيــق الـقــوانـيــن في
الـكــويــت ألسـبــاب تتعلق بتجاهل أسـلــوب التطبيق وقـيــاس ردود
الفعل المتوقعة من الناس ،وهذا بحد ذاته فن يساهم في نفاذ إرادة
اإلدارة العامة.
***
يعود معرض الكويت للكتاب في نسخته  ٤٢وتعود معه وصمة
الرقابة ،فهو الذي بدأ نسخته األولى عام  ،1975ولم يتوقف سوى
عام واحد بسبب غزو العراق عام .1990
سأفترض أنني لست كويتيا ومن بلد آخر غير الكويت ،أسمع وأقرأ
عن الكويت ما يتيحه لي اإلعالم بشتى وسائطه ،وقد سمعت من بين
ما سمعت أنها دولة يحكمها دستور ينادي بتعزيز الحريات ،ولديها
تاريخ من االهتمام بالثقافة منذ ثالثينيات القرن ُ الماضي عندما
بدأ الحراك الثقافي داخل المدرسة المباركية التي شيدت عام .1911
وهي الدولة التي ترعى إصدار مجلة العربي منذ  ،1958وسلسلة
عالم المعرفة والمسرح العالمي وعالم الفكر وغيرها ،وأسمع عن
مسرحياتها التي جابت الوطن العربي ،وصحافتها الحرة وحركة
النشر والطباعة النشطة فيها ،وأراقب مؤخرا تطورات مفصلية في
الساحة الثقافية واألدبية من موجة شبابية ملحوظة محبة للكتابة
وتذوق األدب ،ورأيت أيضا افتتاح مركز جابر الثقافي وقرب افتتاح
تحفة أخرى هي مركز عبدالله السالم الثقافي ،واستمعت غير مرة
لخطابات سمو أمير الكويت وتأكيده على التمسك بالدستور.
أقف هنا ،وأقول :كيف يستقيم كل ما سبق مع جهد ثقافي يقيمه
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وهو معرض الكتاب مع
رقابة تقوم بها لجنة في وزارة اإلعالمُ ،ت ِّ
قيم أعمال أدباء كويتيين
أم ـثــال سـلـيـمــان الـشـطــي ولـيـلــي الـعـثـمــان وع ـبــدالــوهــاب الـحـمــادي
ومفكرين عرب آخرين؛ فتمنعها هكذا؛ فنذهب لشرائها من معرض
الرياض أو الشارقة!!
ُ
على سبيل المثال لماذا تحجب كتب عالم االجتماع د .خلدون
النقيب؟ ولماذا تمضي معارض الكتب في دول عربية وخليجية دون
صخب وبال حديث بائس عن الرقابة ومجزرة الكتب؟
لماذا نقرأ أخبار لجنة الرقابة و"فعايلها" مع دور النشر أكثر مما
نسمع عن فعاليات المعرض والجهود المبذولة فيه؟ ولماذا نقرأ
ونــرى منظر "كــراتـيــن" الكتب غير المفسوحة فــي أرض المعرض؟
ولماذا تحارب بعض األجهزة الحكومية بعضها اآلخر من أجل إرضاء
سياسيين متكسبين أو فئات متزمتة ال عمل لها سوى تشويه سمعة
الدولة في الداخل والخارج؟
ر غــم المالحظات القيمة ا لـتــي يبديها المنصفون على معرض
الكتاب فإنه يظل المالذ الجامع ألهل الفكر والثقافة ،وهو ملتقى
أفكار الشباب باألجيال السابقة واألسبق منها ال سوق للكتاب.
ال يجوز للجنة الرقابة في وزارة اإلعالم أن تعصف بتاريخ البلد
الثقافي بهذا الشكل المعيب ،فاألمر يبدو هزليا مع سباحة الكتب
واألفكار في الفضاء اإللكتروني ،فقانون الرقابة يجب تغييره ،وهذه
مسؤولية مجلسي األمة والوزراء معا.
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لماذا المصالحة؟

ياسر عبد العزيز*

هل تحارب مصر إثيوبيا؟
ً
ثمة مشكالت كبيرة تعانيها مصر راهنا،
أهمها يتصل باألزمة االقتصادية،
وبعضها يتعلق باالستقطاب
السياسي ،والشعور بغياب األهداف
الكبرى الموحدة ،وهو أمر قد يعوق
ً
اإلقدام على شن الحرب ،لكنه أيضا قد
ً ً
يجعل في الهروب إليها حال ناجعا.
لقد رسخ في الوعي الجمعي للمصريين ،كما
يقول مؤرخون ثقات ،إن الحفاظ على الوحدة
الوطنية ،وصون تدفق مياه النيل ،أهم عناصر
مـســؤولـيــة ال ـحــاكــم ،وإن ال ـق ــدرة عـلــى تحقيق
هذين الهدفين بمنزلة المحك الرئيس لشرعية
الحكم وكفاءته.
يكتسب النيل مكانة ال تضارعها مكانة في
الضمير والوجدان المصريين؛ ورغم ما تعرض
له في العقود األربعة األخيرة من إســاء ة؛ فإن
الحديث عن المساس بتدفقه ،يعني ببساطة
ال ـت ــاع ــب ب ـم ـص ـيــر األم ـ ـ ــة ،وال ـع ـب ــث ب ــاألس ــس
الجوهرية ألمنها.
ً
ً
لهذا ،لم يجد الرئيس السيسي وصفا دقيقا
يـعـبــر عــن خ ـطــورة مـشـكـلــة م ـيــاه الـنـيــل إال أن
يصفها بـ"قضية حياة أو موت" ،حين ُسئل عن
تطورات المحادثات مع إثيوبيا في شأن "سد
الـنـهـضــة" ،واح ـت ـمــاالت فـشـلـهــا ،خ ــال مقابلة
صحافية أجراها مطلع الشهر الجاري.
تكمن المشكلة التي تؤرق القيادة والشعب
ً
في مصر راهنا في أن حصة مصر التاريخية
فــي مـيــاه الـنـيــل ،والـتــي تبلغ  55.5مليار متر
ً
مكعب سنويا ،وفق اتفاق تم توقيعه برعاية
المملكة المتحدة فــي زمــن االح ـتــال ،واتـفــاق
آخر تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في عام
 ،1959ال تكفي استخدامات المصريين.
ف ـف ــي آخـ ــر تـ ـع ــداد أج ـ ـ ــراه ج ـه ــاز اإلح ـص ــاء
الوطني ،ظهر أن عدد المصريين بلغ أكثر من
مئة مليون نسمة ،ومــع ذلــك فــإن تلك الحصة
التي تم تحديدها قبل عقود طويلة ال تزيد ،بل
باتت معرضة للنقصان.
ت ــزي ــد االس ـت ـخ ــدام ــات ال ـم ـصــريــة ع ـلــى تلك
ً
الحصة بطبيعة الحال ،خصوصا مع التوسع
ال ــزراع ــي وال ـص ـنــاعــي ،وال ــزي ــادة الـمـتـســارعــة
في أعــداد السكان ،ويتم تعويض العجز عبر
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـم ـيــاه ال ـجــوف ـيــة ال ـم ـح ــدودة،

د .مصطفى البرغوثي*

ومعالجة مـيــاه ال ـصــرف ،لكن هــذه الـبــدائــل ال
يمكن أن تقابل االحتياجات التي تتزايد باطراد.
وفي غضون تلك المشكلة الصعبة ،فجرت
إثـيــوبـيــا أزم ــة كـبـيــرة حـيــن أعـلـنــت ب ـنــاء "ســد
النهضة" في عام  ،2011وببساطة شديدة فإن
ً
ً
هذا السد يمثل تهديدا صارخا لألمن المائي
المصري ،ألنه ُ
سيبنى على النيل األزرق ،الذي
تأتي منه  %80من موارد مصر المائية ،وألنه
سيحتاج أن ُيمأل ليتسنى تشغيله ،فإن مصر
ستفقد نحو  %10على األقل من إيرادها ،الذي
ال يكفيها في األساس.
م ـنــذ الـ ـي ــوم األول ل ــإع ــان ع ــن ب ـن ــاء "ســد
النهضة" ،سعت مصر إلى التفاوض مع إثيوبيا
وبقية دول حــوض النيل ،لكي تضمن سالمة
ً
مواردها المائية ،خصوصا أنها تحظى بوضع
قانوني جيد ،تستمده من اتفاقية عام ،1929
التي وقعتها بريطانيا باسم بعض دول حوض
النيل مع مصر ،وأعطت خاللها للقاهرة حق
االعتراض على بناء أي سد على طول النهر،
بشكل يؤدي إلى اإلضرار بحصتها.
لكن بدا أن إثيوبيا ،التي لم تكن عالقاتها
جـ ـي ــدة ب ـم ـصــر م ـن ــذ وقـ ـ ــوع م ـح ــاول ــة اغ ـت ـيــال
الرئيس األسـبــق حسني مـبــارك فــي منتصف
الـتـسـعـيـنـيــات ال ـفــائ ـتــة ف ــي أراض ـي ـه ــا ،وال ـتــي
ً
أظ ـهــرت اسـتـيــاء مـمــا اعـتـبــرتــه "ت ـع ــاون ــا" بين
مصر وأرتيريا ،والتي تربطها عالقات تعاون
ببعض الدول المعادية لمصر ،أرادت أن تسوف
وتـمــاطــل ،وأن تشكك فــي االتفاقية التي تقرر
حصة مصر المائية ،باعتبار أنها ُوقعت في
زمن االحتالل.
بعد ستة أعــوام من التفاوض مع إثيوبيا،
وصـلــت مصر إلــى خــاصــة أعلنتها األسـبــوع
الماضي ،مفادها" :استنفدنا جهود التفاوض
ً
كلها ...إثيوبيا تماطل وتكسب وقتا ...نراجع
إج ــراءاتـ ـن ــا ف ــي م ـج ــال ال ـت ـعــاطــي م ــع الـ ـس ــد...
وسننقل الملف من المسار الفني إلى المسار
السياسي ...والقضية بالنسبة إلينا حياة أو
موت" .يقول خبراء مصريون ،بينهم وزراء ري
سابقون ،ومسؤولون سياديون اطلعوا على
ملف السد وانخرطوا في المفاوضات الخاصة
به ،إن مصر يجب أال تكمل في مسار التفاوض
الفني ،بعدما تبين لها أن أديس أبابا تريد أن
ً
تستهلك الوقت ،وصــوال إلــى فــرض أمــر واقــع،
بعد االنتهاء من بناء السد ،والبدء بملئه.
وينصح هؤالء ببحث خيارات أخرى بديلة
لـلـحـفــاظ عـلــى حـصــة مـصــر م ــن ال ـم ـيــاه ،وهــو
األم ــر ال ــذي تـطــالــب ب ــه ق ـطــاعــات ف ــي الـنـخـبــة،

وعــدد مــن الكتاب والمحللين المعروفين في
وسائل اإلعالم.
ً
لـكــن أحـ ــدا لــم ي ـطــرح ال ـبــدائــل الـمـنــاسـبــة ،أو
ً
يقيم فاعليتها ،وخصوصا أن الحكومة كانت
حــريـصــة فــي ال ـف ـتــرات الـســابـقــة ،وم ـنــذ وصــول
الرئيس السيسي إلى الحكم ،على إبقاء الملف
ً
بعيدا عن األض ــواء ،مكتفية بكلمات مقتضبة
تصدر في بيانات مكتوبة في أعقاب كل جولة
من جوالت التفاوض.
لكن يبدو أن األوضاع باتت خطيرة إلى درجة
دفعت الحكومة المصرية إلى إعالن فشل جولة
المفاوضات األخيرة التي أجريت في القاهرة في
 11و 12نوفمبر الجاري ،وهو األمر الذي يشير
إلــى نـفــاد صبر الـقــاهــرة .يـقــول بعض الخبراء
إن مصر أمامها خيار فعال يمكن أن تلجأ إليه
فــي أعـقــاب العطب ال ــذي أص ــاب الـمـســار الفني
للتفاوض ،وهــم يشيرون فــي هــذا الـصــدد إلى
خيار الضغط الدبلوماسي ،وما قد ينجم عنه
ً
من تطور وصوال إلى المقاطعة أو الحصار.
يحض هؤالء الحكومة المصرية على القيام
بحملة عالقات عامة ضخمة ومؤثرة ،يعقبها
تحرك دبلوماسي مؤثر ،يهدف إلى بناء موقف
متماسك ،يجبر أديس أبابا على التجاوب مع
المخاوف المصرية واتخاذ إجراءات مطمئنة.
ال يـمـكــن ض ـمــان نـتــائــج مـثــل تـلــك السياسة
ً
بطبيعة الحال ،خصوصا في ضوء قيام بعض
ال ـ ــدول ال ـغ ـن ـيــة ب ـم ـســانــدة إث ـيــوب ـيــا ،ودع ـم ـهــا،
ً
لتمضي قدما في بناء السد وتجاهل المخاوف
المصرية.
إذا عــدنــا إل ــى مـقــولــة الــرئـيــس الـمـصــري عن
كــون مياه النيل "قضية حياة أو م ــوت" ،يجب
أال نستبعد خيار الحرب؛ وهو أمر غير ُمحبذ
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ل ـكــن م ـثــل ذلـ ــك ال ـخ ـي ــار بــات
ً
مطروحا في المجال العام المصري ،وإن على
استحياءُ .يذكر البعض ،في هذا الصدد ،بنمط
التسلح غير المعتاد الذي حرصت عليه اإلدارة
المصرية منذ تــولــى السيسي الــرئــاســة؛ وهو
نمط تضمن وسائل قتالية بعيدة المدى ،كما
يشيرون إلى الجهود المصرية لتعزيز العالقات
مع بعض الدول المحيطة والقريبة من إثيوبيا.
ً
ثمة مشكالت كبيرة تعانيها مصر را هـنــا ،
أهمها يتصل بــاألزمــة االقـتـصــاديــة ،وبعضها
يتعلق باالستقطاب السياسي ،والشعور بغياب
األهــداف الكبرى الموحدة ...وهو أمر قد يعوق
ً
اإلقدام على شن الحرب ،لكنه أيضا قد يجعل في
ً
ً
الهروب إليها حال ناجعا.
* كاتب مصري

اإليكونوميست

حركة الجهاد والتعصب اليميني
المتطرف رد فعل للسأم
هل من الدقيق أن نتوصل إلــى أوجــه شبه بين حركة سيادة
البيض العنيفة والـنــازيــة الجديدة مــن جهة والغضب العدمي
ل ــإس ــام ال ـج ـه ــادي ال ـم ـت ـشــدد م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى؟ ي ـبــدو الـبــاحــث
ً
األميركي-الفرنسي سكوت أتران مقتنعا بأن هاتين الظاهرتين
المميتتين تشكالن وجهين لعملة واحــدة ،وإذا لم يدرك الناس
هذه النقطة ،يظن أتران أن قدرتنا على التكيف مع أي من هاتين
المشكلتين ستبقى محدودة.
ال ش ــك أنـهـمــا تـحـمــان بـعــض أوج ــه الـشـبــه الـسـطـحـيــة الـتــي
يستطيع أي إنسان تمييزها .على سبيل المثال عندما اقتحم
متطرف في شهر أغسطس مجموعة من المتظاهرين الليبراليين
المناهضين للتمييز العرقي بسيارته في شارلوتسفيل بفرجينيا،
ّ
كان يقلد مناورة سبق أن استعملها مقاتلون إسالميون منفردون
في أربع دول أوروبية على األقل.
لكن أتران ،الذي يشغل مناصب أكاديمية في بريطانيا ،وفرنسا،
ً
والواليات المتحدة ،يرى أوجه شبه أكثر عمقا ،ويؤكد ذلك في
ّ
مقال نشره في ( Aeonمنتدى للنقاشات الفكرية المعمقة) واستند
فيه إلى سلسلة من تحقيقاته األكاديمية الخاصة.
يعتقد أتران أن َ
نوعي التعصب هذين يعكسان على حد سواء
إخفاق النظام الديمقراطي الليبرالي في إلهام أي إنسان وتحفيزه
للدفاع عنه والجاذبية الخطيرة للعقائد التي تتحدى هذا النظام،
فما يجعل هذه العقائد جذابة ليس محتواها بل الهوية الجماعية
القوية التي تقدمها .تؤدي هذه العقائد إلى قيام مجموعات من
ً
ً
ّ
تعد بأن تمنح أعضاءها تقديرا كبيرا يشكل على ما يبدو
النظراء
ِ ً
ً
سببا كافيا للتضحية بحياتهم .في المقابل ،تشير استطالعات
ً
الرأي إلى أن قليليين جدا مستعدون اليوم لبذل حياتهم من أجل
الديمقراطية.
باالعتماد على أبحاثه الخاصة وأبحاث زمالئه في فرنسا،
وإسبانيا ،والـمـغــرب ،اكتشف أت ــران أنــه "مــا مــن اسـتـعــداد كبير
ً
لتقديم تضحيات مكلفة فــي سبيل الديمقراطية ،وخصوصا
عند مقارنة هذا االستعداد باالستعداد للقتال والموت في سبيل
الجهاد في أوروبا".
يسود بين المجاهدين والمتعصبين اليمينيين المتطرفين
ً
اليوم اعتقاد كارثي عن أن الحساب األخير ألعدائهم ليس حتميا
ً
أيضا تسريعه من خالل أعمال ّ
تقوض السلطة
فحسب ،بل يجب
التقليدية .ومن وجهة النظر هذه ،من الممكن تبرير أي عمل عنف.
ً
ومثاال على طريقة التفكير هذه ،يقتبس أتران الكلمات القاتمة
ألحد قادة حركة سيادة البيض كان قد التقاه" :الشر هو اإلخفاق
في إدارك ضرورة الحرب العرقية".
ً
يشير هــذا الباحث إلــى أن نخبا غربية كثيرة ما زالــت عالقة
في حالة من التفاؤل الشبيه بفلسفة فوكوياما ،تفاؤل يستخف
ّ
يشكله نـ َ
ـوعــا الـتـطــرف ه ــذان .فـخــال المنتدى
بالتهديد ال ــذي
ّ
االقتصادي العالمي هذه السنة في دافوس ،تكون لديه "االنطباع
أن معظم الحضور يعتقدون أن النهضة األخيرة للحركة الجهادية
والشعبوية اإلثنية-القومية المعادية لألجانب ما هي إال ومضة
رجعية في عملية ّ
تقدم العولمة الحتمية".
ً
إذا كان طرح أتران مصيبا ،فال بد من اإلشارة إلى ما يلي .يكرر
كثيرون ،وهم محقون إلى حد ما ،أن على قادة اإلسالم المعتدل
أن يكونوا أكثر حماسة في تأكيد أن اإلرهاب ال يملك أي ذرة من
الشرعية وفي تقديم نسخة بديلة أكثر جاذبية من إيمانهم .ولكن
ً
مــاذا عن العالم المسيحي تاريخيا؟ صحيح أن أنصار سيادة
ً
البيض ال ّ
يدعون دوما أنهم يحاربون من أجل القيم المسيحية
(أو حتى اليهودية-المسيحية) ،ولكن من الضروري بالتأكيد أن
ً
ً
ً
يحرص بشدة كل َمن يشغلون منصبا قياديا أخالقيا في العالم
الـغــربــي أو يطمحون إل ــى مـكــانــة مـمــاثـلــة ،مــن رج ــال الــديــن إلــى
السياسيين والمفكرين البارزين ،أال يمنحوا أي نوع من الغطاء
ً
ً
ً
أيضا أن ّ
يقدموا بديال جذابا تبدو فيه
للتعصب الديني .ويجب
ً
القيم الغربية أمرا يستحق الدفاع عنه.

سيعقد خالل يومين في القاهرة اجتماع المصالحة الموسع الذي
يضم جميع القوى السياسية الفلسطينية ،ويمكن لهذا االجتماع،
إن صفيت النوايا ،أن يمثل فرصة ذهبية ونــادرة الستعادة الوحدة
الوطنية الفلسطينية المفقودة.
وإذا تحققت الوحدة فإن أهم هدف للمصالحة سيتحقق ،وهو تقوية
البنيان التحرري الفلسطيني وتعظيم قدرته في وجه محاوالت تصفية
القضية الوطنية الفلسطينية.
وسيمثل ذلك مدخال لتعديل ميزان القوى المختل لمصلحة الشعب
الفلسطيني ضد االحتالل ومنظومة األبارتهايد العنصرية التي أنشأها
والتقدم على طريق تحقيق الحرية والتحرر واالستقالل.
وم ــن ش ــأن ذل ــك تـحـقـيــق ال ـه ــدف ال ـثــانــي وه ــو اس ـت ـعــادة الشعب
الفلسطيني للديمقراطية الـمـفـقــودة ،وحـقــه الطبيعي فــي انتخاب
ممثليه وقادته ،وما يعنيه ذلك من استعادة لمبدأ فصل السلطات
وإعادة وجود مجلس تشريعي ،أو برلمان دولة قوي وفعال ،وتكريس
استقالل القضاء وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يضمن
ديمقراطيته وشرعيته التمثيلية وفتح الطريق لسياسات اقتصادية
واجتماعية تركز على دعم الصمود الوطني على األرض في مواجهة
االستعمار االستيطاني والحركة الصهيونية.
وإذا أنجزت المصالحة فسنكون كفلسطينيين قادرين على تقديم
نموذج متقدم لكل المحيط العربي بإرساء مبدأ الشراكة والتشارك،
والتعددية السياسية على أسس ديمقراطية ،وبما يلغي مذهب حكم
الحزب الواحد ،أو الفرد الواحد ،أو المجموعة الواحدة.
بل سنكون قادرين على تقديم نموذج راق في بناء جبهة وطنية
موحدة ضد االحتالل والتمييز العنصري ،تتعرز قوتها باستيعابها
للتنوع السياسي في إطار قيادة وطنية موحدة تكون مسؤولة وقادرة
على تحقيق وحدة القرار السياسي والكفاحي.
وما سيقربنا من تحقيق هذه األهداف ،هو أن يكون جدول أعمال
لـقــاء الـقــاهــرة واضـحــا وشــامــا ،وأال يضيع الــوقــت فــي نـقــاش مــا تم
التوقيع عليه في اتفاق المصالحة عام .2011
ولـعــل الـمــدخــل الـفـعــال للقاء مثمر يكمن قبل كــل شــيء فــي قبول
مبدأين :أوال القبول بمبدأ ونهج الشراكة كأساس للعالقات الوطنية
الفلسطينية وللنظام السياسي.
وثانيا أننا نلتقي على أساس برنامج وطني كفاحي إلنهاء االحتالل
ونظام األبارتهايد العنصري ولتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في
الحرية واالستقالل وتحقيق حق العودة ،وأن لقاءنا سيتم على أساس
رفض التنازل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بكل مكوناته،
والـتـصــدي للضغوط الـتــي تستهدف تدجين الساحة الفلسطينية
للتعاطي مع مشاريع مشبوهة باالنحياز إلسرائيل ،والمس بالثوابت
الفلسطينية كالحق في الحرية والسيادة ،أو مكانة القدس كعاصمة
للشعب الفلسطيني أو بحقوق الالجئين الفلسطينيين المهجرين
قسرا من وطنهم.
ولتحقيق ما ذكر ،لعل االجتماع يقر تشكيل حكومة وحدة وطنية
قوية ،ويحدد موعدا قريبا إلجراء االنتخابات الديمقراطية الرئاسية
والبرلمانية وللمجلس الوطني (حيثما أمكن ذلك) ،ويضع آلية النضواء
كــل ال ـقــوى فــي منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية وعـقــد مجلس وطني
توحيدي يضم الجميع ويضع أسسا ومكونات استراتجية وطنية
فلسطينية مشتركة وموحدة.
غـيــر أن الـتـقــدم فــي ه ــذا الـطــريــق الـنـبـيــل يتطلب أيـضــا ع ــددا من
اإلجــراءات المرافقة ،وفي مقدمتها إلغاء كل اإلجــراءات التي سبق أن
اتخذت تجاه قطاع غزة وخصوصا ما يتعلق بالكهرباء ،واإلطالق
الـ ـف ــوري ل ـع ـمــل ل ـج ـنــة ال ـح ــري ــات ل ـض ـمــان ح ــري ــة ال ـع ـمــل الـسـيــاســي
واالجتماعي لكل الفلسطينيين دون تمييز وتحريم كل أشكال االعتقال
السياسي ،واإلســراع في معالجة كل قضايا المصالحة المجتمعية.
ويشمل ذلك التوافق على آليات عمل أجهزة األمن الداخلي التي يجب
أن تكون محيدة بالكامل عن الفئوية الحزبية والفصائلية في كل
األماكن ،واإلسراع في تفعيل عمل معبر رفح لكسر الحصار المفروض
على قطاع غزة.
ومن بالغ األهمية تجنب كل ما قد يفهم على أنه استهداف لحق
الشعب الفلسطيني فــي مـقــاومــة االح ـتــال وال ــدف ــاع عــن النفس في
مواجهة اعتداءاته.
سيراقب الشعب الفلسطيني ما سيحدث في األيام القليلة القادمة،
وسيحاول أن يغلب شعور التفاؤل على الذكريات المؤلمة لتجارب
فاشلة سابقة ،ومن واجب الجميع بذل كل طاقاتهم كي ال يخيبوا آمال
الشعب الفلسطيني ،ويستجيبوا لتفاؤله القلق والمشوب بالحذر.
وس ـت ــراق ــب أط ـ ــراف خــارج ـيــة ك ـث ـيــرة م ــا س ـي ـحــدث ،بـعـضـهــا دول
وشعوب صديقة تريد للفلسطينيين أن يخرجوا من محنة االنقسام
الذي عاشوه ،وبعضها أطراف وحكومات معادية تريد قتل الوحدة
والمصالحة في مهدها خدمة ألهداف العدو األكبر للمصالحة وهو
حكومة إسرائيل.
أمامنا فرصة كبرى يجب استثمارها ،ويمكن استثمارها ،إن أبقى
قادة القوى والفصائل في أذهانهم صورة أطفال فلسطين ومستقبلهم،
وهم في غمرة النقاشات واللقاءات.
*األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

مها بركات*

خطة عالمية للقضاء على المالريا
بحلول عام  2020سيحتاج
العالم إلى ما يقدر بنحو
 6.4مليارات دوالر سنويا
لمحاربة المالريا والقضاء
عليها ،وال شك أن هذا
سيكون إنجازا صعبا،
لكن بوسعنا معا أن نخلق
مستقبال خاليا من هذا
المرض.

اليوم تخلصت
أكثر من 30
دولة من طفيل
المالريا وهناك
 10أخرى
في طريقها
لتحقيق ذلك

ال ينبغي ألحد أن يموت من مرض يمكن
الــوقــايــة مـنــه ،لكن أمــراضــا مــن هــذا النوع
ّ
مليوني طفل كــل ع ــام ،جلهم فقراء
تقتل
ال يـ ـق ــدرون ع ـلــى ث ـمــن ال ـع ــاج الـمـنــاســب،
ومـعـظــم حـ ــاالت ال ــوف ـي ــات ه ــذه إم ــا قــابـلــة
للعالج بأدوية موجودة ،أو يمكن تجنبها
في المقام األول.
وتعد المالريا ،وهي مرض يهدد الحياة
وينقله البعوض ،أحد هذه األمراض ،فقبل
أقــل من قــرن ،كانت العائالت في كل مكان
فــي العالم -بما فــي ذلــك أميركا الشمالية
وأوروبا -تعيش في هلع من لدغة بعوضة،
فلم تكن المالريا تقضي على حياة األطفال
والبالغين فحسب ،إنما كانت أيضا تطيل
أمد الفقر وتحد من النمو االقتصادي ،مما
كــان يمنع الماليين مــن الــوصــول ألقصى
طاقاتهم الكامنة واالستفادة منها.
والـيــوم تخلصت أكثر مــن  30دولــة من
طفيل الـمــاريــا ،وهـنــاك عشر أخ ــرى على
األقـ ــل ف ــي طــريـقـهــا لـتـحـقـيــق ذل ــك بـحـلــول
 .2020ورغم ذلك تظل المالريا سببا رئيسا
ل ـم ــوت األط ـ ـفـ ــال دون س ــن ال ـخ ــام ـس ــة فــي
المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
فــي إفريقيا ،حيث تحصد حياة طفل كل
دقيقتين ،ناهيك عن الثمن الباهظ للمالريا
التي تكلف اقتصاد إفريقيا نحو  12مليار
دوالر كل عام.
ورغ ــم عـقــود طــويـلــة مــن جـهــود البحث
والـتـطــويــر المكثفة الـتــي أثـمــرت أكـثــر من
عشرين لقاحا يـجــري تقييمها حاليا ،ال
يــوجــد حـتــى اآلن تطعيم مـتــوافــر تجاريا
يـقــي م ــن ال ـم ــاري ــا ،إال أن ه ـنــاك ع ــددا من
التدابير الوقائية التي يمكن أن تسهم في
الحد من مخاطر العدوى ،منها استخدام
َ
شبكات البعوض أو الناموسيات المعالجة
بالمبيدات الحشرية ،ورش الحوائط داخل
ال ـم ـن ــازل ب ــال ـم ـب ـي ــدات ،وت ــرك ـي ــز ال ـتــداب ـيــر

الوقائية على المجموعات السكانية األكثر
عرضة لإلصابة.
واليوم ،أضحت لدينا نافذة من الفرص
لنبني على ما تم إنجازه بالفعل ،عبر إبراز
ودعــم الـمـبــادرات وجـهــود البحث الـقــادرة
على استئصال الـمــاريــا .ومــن أمثلة تلك
ال ـج ـه ــود م ــا اك ـت ـش ـفــه ال ـب ــاح ـث ــون بمعهد
أب ـح ــاث ال ـمــاريــا ال ـتــابــع لـكـلـيــة بـلــومـبــرغ
للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز
بشأن كيفية نشر مقاومة طفيل المالريا في
مجموعات البعوض ذاتها ،فقد تمهد نتائج
هذا البحث الطريق لتطوير استراتيجيات
ذاتـيــة االنـتـشــار لمكافحة الـمــاريــا ،األمــر
ا لــذي يقلل الحاجة لالستخدام المستمر
ل ـل ـم ـب ـي ــدات الـ ـحـ ـش ــري ــة واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـلــى
الناموسيات.
ثـ ـم ــة مـ ـ ـب ـ ــادرة أخـ ـ ـ ــرى م ـه ـم ــة تـسـتـحــق
ال ــدع ــم وهـ ــي إرش ـ ـ ـ ــادات م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
العالمية "لمكافحة ال ـنــواقــل" ،الـتــي تقدم
استراتيجيات لمكافحة البعوض والذباب
والـحـشــرات األخ ــرى الـتــي تنقل األم ــراض،
وتـ ـق ــدم خ ـطــة مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة
استراتيجية جديدة لتقوية جهود مكافحة
نواقل األمراض في أنحاء العالم من خالل
ت ـعــزيــز ال ـط ــاق ــات واإلمـ ـك ــان ــات ،وتحسين
ال ــرص ــد والـ ـم ــراقـ ـب ــة ،وت ـق ــوي ــة الـتـنـسـيــق،
وت ـح ـق ـيــق ت ـكــامــل ال ـع ـمــل ع ـبــر ال ـق ـطــاعــات
واألم ـ ــراض الـمـخـتـلـفــة .ويـنـبـغــي أن تدعم
الجهود العالمية في مجال الصحة جهود
الـ ــدول ال ـتــي يـسـتــوطـنـهــا م ــرض الـمــاريــا
لتطوير وتحسين استراتيجيات مكافحة
نواقل األمراض.
كما نحتاج إلى النظر في كيفية تأثير
تغير البيئات العالمية على ظهور المالريا،
ولننظر مثال في إزالة الغابات وما تسببه
مــن تهيئة بـيـئــات مــواتـيــة لـلـبـعــوض بما
تخلفه من حفر وبرك ضحلة تتراكم فيها

مياه أقــل حامضية ،مما يــؤدي إلــى تكون
ي ــرق ــات ال ـب ـع ــوض ،ل ــذا يـغـلــب ع ـلــى ال ــدول
التي يزيد فيها نشاط إزالة الغابات ارتفاع
معدالت المالريا .كما تؤدي إزالة الغابات
إلــى تقليل امـتـصــاص مـيــاه األم ـطــار ،مما
يزيد من حجم المياه الراكدة.
ونـحــن فــي اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة المتحدة
يمثل قضية
نعتقد أن التخلص من المرض
ُ
مــركــزيــة للتنمية الـعــالـمـيــة .فـلــو أتـيـحــت
لـلـنــاس الـفــرصــة ليعيشوا حـيــاة صحية،
سـيـصـيــر بــوسـعـهــم حـيـنـئــذ أن يـتـعـلـمــوا
وأن يساهموا فــي االقـتـصــاد وأن يعتنوا
بــأســرهــم ،وه ــذا مــن شــأنــه أن يـخـلــف أثــرا
مضاعفا يسهم في تعزيز الرخاء والتنمية
بشكل أكبر.
كـمــا نــؤمــن كــذلــك ب ـض ــرورة تـبـنــي نهج
شمولي يتضمن تأمين االلتزامات المالية
وتشجيع البحث واالبتكار من خالل تطوير
البنية التحتية ،وعقد اجتماعات دور يــة
ألبرز مناصري القضية في العالم لمواصلة
الزخم ومشاركة األفكار .وألن الشراكة أمر
أســاســي السـتـئـصــال ال ـمــرض ،فـقــد ساهم
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي،
بمبلغ ثالثين مليون دوالر لشراكة دحر
المالريا ،التي تمثل إطار عمل عالميا بارزا
ضد المالريا.
وإنني لفخورة بكوني عضوا بمجلس
برنامج شراكة دحر المالريا ألنني أؤمن
ب ــأن تـنــوع مـنـظــورات الـقـيــادة أم ــر حيوي
إليجاد حلول لمكافحة المرض ،ال سيما
أننا نستهل فصال جديدا جريئا في السعي
إلى التخلص منه ،في الوقت الذي يتمدد
فيه إطار القادة الداعمين للصحة العالمية،
مختلفة من
حيث أضحى اآلن يمثل شعوبا ً
أنحاء العالم .وهذا مهم ألن شراكة كبرنامج
دحــر الـمــاريــا يجب أن تعمل على نطاق
عالمي كي تنقذ أكبر عدد ممكن من األرواح.

نأمل تشجيع مزيد من التعاون العالمي
ال س ـي ـمــا ب ـع ــد اس ـت ـض ــاف ــة أب ـ ــو ظ ـب ــي فــي
أكـتــوبــر الـمــاضــي أكـثــر مــن  200شخصية
ق ـيــاديــة فــي م ـجــال مـكــافـحــة األم ـ ــراض في
منتدى يسمى بلوغ الميل األخير ،وهدف
هذا االجتماع إلى مشاركة األفكار الملهمة
وأف ـضــل ال ـم ـمــارســات ب ـشــأن كيفية وضــع
خريطة لألمراض التي يمكن الوقاية منها
ومكافحتها أو القضاء عليها ،بما في ذلك
االبتكارات القادرة على وضع نهاية لمرض
المالريا على المستوى العالمي.
للمرة األول ــى فــي الـتــاريــخ ،نجحنا في
القرن العشرين في استئصال مرض ،وهو
الجدري ،لكن االستئصال الكامل أو القضاء
على أي مرض أو مكافحته أمر معقد ،وهو
ما ينطبق على المالريا خاصة .قبل أعوام
قليلة كنا نعتقد أن القضاء على المالريا
أمر بعيد المنال ،لكن من خالل العمل معا
استطاع العالم أن يحرز تقدما هائال ،ففي
الفترة بين عــامــي  2000و ،2015أسهمت
تدخالت العاملين في مجال الصحة العامة
فــي إنـقــاذ أرواح  6.2ماليين شـخــص ،من
بينهم  5.9ماليين طفل دون سن الخامسة.
بحلول عام  2020سيحتاج العالم إلى
ما يقدر بنحو  6.4مليارات دوالر سنويا
لمحاربة المالريا والقضاء عليها ،وال شك
أن هذا سيكون إنجازا صعبا ،لكن بوسعنا
م ـعــا أن نـخـلــق مـسـتـقـبــا خــال ـيــا م ــن هــذا
المرض ،مستقبال أكثر إشراقا واستقرارا
لماليين األشخاص المعرضين للمرض ،مع
مزيد من الفرص لألجيال القادمة.
* عضوة مجلس برنامج شراكة دحر
المالريا.
«بروجيكت سنديكيت »2017 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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«التعليم العالي» أمام تحد صعب في تطبيقه ...فهل تنجح؟
حمد العبدلي

يجب وقف
القرار والرجوع
لالتحادات
الطالبية
العجمي

في ظل العدد الكبير لمخرجات
الثانوية العامة في كل عام ،وقلة
الـ ـط ــاق ــة االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة لـجــامـعــة
الـكــويــت وهـيـئــة الـتـطـبـيـقــي ،جــاء
قــرار وزارة التعليم العالي ،الذي
ي ـش ـت ــرط  5درج ـ ـ ــات ف ــي اخ ـت ـبــار
اإليـ ـلـ ـت ــز ب ـج ـم ـيــع الـ ـحـ ـق ــول ،وم ــا
ي ـ ـعـ ــادلـ ــه ف ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار الـ ـت ــوف ــل،
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي س ـي ـض ــع ال ـج ــام ـع ــة
و"التطبيقي" أمــام حرج كبير في
قـبــول الـطـلـبــة الــذيــن لــم يـجـتــازوا
شـ ـ ـ ــرط "الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي" فــي
البعثات.
ففي كل عــام تواجه مؤسسات
التعليم العالي في الكويت مشكلة
الطاقة االستيعابية ،وعدم التمكن
من قبول جميع الطلبة المتقدمين،
ومــا يخفف عنهم هــذا العبء هو
قبول عــدد مــن خريجي الثانوية
مــن أص ـحــاب الـنـســب الـعــالـيــة في
البعثات الخارجية مع إعطائهم
سنة للغة ،لكن بعد القرار األخير
سيضطر الكثير من الطلبة ،الذين

«اتحاد التطبيقي» :المقابالت
الشخصية للدورات تبدأ اليوم
أعلن نائب رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب لشؤون المعاهد خالد الدوسري أن مواعيد مراجعة
المقابالت الشخصية لمعاهد التدريب والدورات التدريبية الخاصة للفصل
التدريبي الثاني  ،2018-2017للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما
يعادلها ،ستنطلق اليوم وتستمر حتى  22الجاري ،على حسب الموعد
المحدد باستمارة التسجيل.
وقــال الدوسري ،في تصريح أمــس ،إن المقابالت الخاصة بتخصص
تنفيذ معامالت مراكز ،وتخصص تفتيش أمن المطار (بنين) ستكون في
مقر المعهد العالي للخدمات اإلدارية ،ومقابالت البنات بنفس مقر المعهد
بنات في العنوان نفسه (كلية الدراسات التجارية بنات سابقا).

لم يحصلوا على الدرجات الكافية
ف ــي اخـ ـتـ ـب ــاري اإلي ـل ـت ــز وال ـت ــوف ــل
للتقديم في الجامعة والهيئة ،ما
يزيد األعباء على هذه المؤسسات
التعليمية ،ويضعها أ م ــام حــرج
كبير في قبولهم ،بسبب نسبهم
المرتفعة.
وي ـ ــرى م ــراق ـب ــون أن "الـتـعـلـيــم
العالي" بعد إصدارها هذا القرار
ال ـم ـفــاجــئ أم ـ ــام ت ـح ـ ٍـد ص ـعــب في
تطبيقه ،وخــاصــة أن هناك لجنة
رب ــاع ـي ــة ،بــرئــاســة وزيـ ــر الـتــربـيــة
وزير التعليم العالي ،تعقد في كل
عام لتحديد الطاقة االستيعابية
لكل مؤسسة تعليمية ،لكن هذا
الـ ـق ــرار سـيـضــع ه ــذه الـلـجـنــة في
مــوقــف صـعــب ،لـعــدم تمكن باقي
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،م ـ ـثـ ــل :ال ـج ــام ـع ــة
و"الـتـطـبـيـقــي" ،مــن اسـتـقـبــال هــذا
ال ـعــدد فــي ال ـعــام الـمـقـبــل ،وكــذلــك
ال ـب ـع ـث ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،ل ــن تـتـمـكــن
الكثير من الجامعات الخاصة من
استيعاب هذا العدد الكبير.

فالح العجمي

أي قرار ،وقال" :هذا ما طالبنا به
ف ــي الـكـثـيــر م ــن االج ـت ـمــاعــات مع
المسؤولين في الــوزارة ،لكن هذا
القرار جاء دون الرجوع لهم".
وأكــد العجمي لــ"الـجــريــدة" ،أن
"الهيئة التنفيذية وجميع الفروع
التابعة لها ستكون لها وقفة جادة
تـجــاه ه ــذا ال ـقــرار غـيــر ال ـمــدروس

ً
مؤتمر «الكويت وآفاق المستقبل» ينطلق في «اآلداب» غدا

ً
تعقد كلية اآلداب في جامعة الكويت غــدا المؤتمر
العلمي المعنون "الكويت وآفــاق المستقبل" بمشاركة
أساتذة ومؤرخين وأدبــاء من الكويت ومصر واألردن
وتركيا واإلم ــارات وعمان وبولندا ،وذلــك تحت رعاية
م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة د .ح ـس ـيــن األنـ ـ ـص ـ ــاري ،وسـيـتـطــرق
المتحدثون خــالــه إل ــى مــاضــي الـكــويــت ومستقبلها
الواعد ،ويستمر حتى  22الجاري.
وق ــال ــت ع ـم ـيــدة الـكـلـيــة د .س ـع ــاد ع ـب ــدال ــوه ــاب ،إن
األوراق العلمية ستتناول عدة أوجه عن ماضي الكويت
وحاضرها .إذ سيتناول الباحث عامر التميمي دور

«تدريس اإلنكليزية لغير الناطقين بها»
في « »GUSTبحضور السفير األميركي

ً
متحدثا في المؤتمر
دونالد بيتس
نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( )GUSTالمؤتمر السنوي الــرابــع لتدريس اللغة
اإلنـكـلـيــزيــة لغير الـنــاطـقـيــن بـهــا " ،"TESOLتحت
شعار "تشجيع تعليم اللغة اإلنكليزية :التوقعات
واآلفاق الجديدة".
وشهد المؤتمر ،الذي أقيم في الحرم الجامعي،
غرب مشرف ،حضور  500مدرس للغة اإلنكليزية،
من الكويت والمنطقة ،والعديد من األكاديميين
المعروفين ،إلى جانب السفير األميركي بالكويت
لورنس سيلفرمان ،والملحق الثقافي في السفارة
األم ـي ــرك ـي ــة د .زي ـن ـي ــا ب ــاغ ــان ـي ـن ــي ،ورئـ ـي ــس كـلـيــة
الجونكوين الكندية د .ديفيد ماكهاردي ،والرئيس
األكــاديـمــي لكلية الجونكوين الكندية د .ديـبــورا
مــاكــديــرمــوت ،والـطـلـبــة وأع ـضــاء هيئة الـتــدريــس
بالجامعة.
وق ــال رئـيــس الـجــامـعــة د .دونــالــد بـيـتــس" :أود
أن أشكر د .إيلين وينوكور على تفانيها في هذا
الـمــؤتـمــر الـمـمـيــز .م ــن خ ــال ه ــذه الـفـعــالـيــة ،كــان
مؤتمر  TESOLالكويت قادرا على استضافة مئات
من المهنيين للتعاون محليا ،وخلق عالم مليء
بالفرص للراغبين في تعلم اللغة اإلنكليزية من
كل األعمار".
وذكـ ــرت مــديــرة الـبــرنــامــج الـتـمـهـيــدي بجامعة
الـخـلـيــج لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا رئـيـســة مؤتمر
 TESOLفي الكويت د .إيلين وينوكور ان "المؤتمر
يحظى هــذا الـعــام بأهمية خــاصــة ،إذ يستضيف
اثنين من أبرز المتحدثين في مجتمع تعليم اللغة
االنكليزية".

وتوقع المراقبون أن تكون هناك
ضغوط كبيرة على وزارة التعليم
العالي ،لتعديل القرار أو إلغائه.
وذكـ ـ ــر الـ ـم ــراقـ ـب ــون ان "وزارة
الـتــربـيــة أم ــام وض ــع ح ــرج أيـضــا
في تهيئة الطلبة الذين يرغبون
في إكمال دراستهم عبر البعثات
ال ـخــارج ـيــة ،ألن الـكـثـيــر مـنـهــم ال
يستطيع تجاوز اختبار القدرات"،
مبينا ان الكثير من الطلبة الذين
يدرسون في التطبيقي والجامعة
يـ ــرس ـ ـبـ ــون فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررات ال ـل ـغ ــة
اإلنكليزية.
وفي هذا السياق ،طالب األمين
العام للهيئة التنفيذية لالتحاد
ال ــوطـ ـن ــي ل ـط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت ف ــاح
العجمي" ،التعليم العالي" بسرعة
وقــف هــذا ال ـقــرار غـيــر ال ـمــدروس،
ال ـ ـ ــذي س ـ َّـب ــب ربـ ـك ــة كـ ـبـ ـي ــرة ل ــدى
الطلبة وأول ـيــاء أمــورهــم ،مشددا
على ضرورة العودة إلى الممثلين
ال ــرس ـم ـي ـي ــن ل ـل ـط ـل ـبــة فـ ــي جـمـيــع
االت ـح ــادات الطالبية قبل إصــدار

وال ـ ـت ـ ـع ـ ـس ـ ـفـ ــي بـ ـ ـح ـ ــق إخ ـ ــوانـ ـ ـن ـ ــا
الطلبة ،ونطالب التعليم العالي
بالمواجهة العلنية أمام الجموع
الطالبية ،ونقاش هذا القرار".
إلــى ذلــك ،عـ َّـبــر عــدد مــن الطلبة
ع ــن اسـتـغــرابـهــم م ــن ه ــذا ال ـق ــرار،
الذي من شأنه أن يحرم الكثير من
الطلبة من فرصة االبتعاث ،لعدم
تمكنهم من اجتياز شرط اإليلتز
أو التوفل.
وقـ ـ ــال الـ ـط ــال ــب مـ ـ ـ ــرزوق خــالــد
إن ق ــرار اخـتـبــار اإليـلـتــز والتوفل
سـ ـيـ ـكـ ـب ــد ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـط ـل ـب ــة
م ـص ــروف ــات ك ـب ـي ــرة ،وخ ــاص ــة أن
مـعـظـمـهــم س ــوف ي ـض ـطــرون إلــى
أخ ــذ ف ـصــول ل ـغــة ع ـلــى حسابهم
الخاص في أي من الدول األوروبية
أو أميركا.
من جانبه ،قال الطالب يوسف
م ـش ـعــل إن ـ ــه ي ـس ـعــى ج ــاه ــدا إل ــى
توفير شرط اللغة قبل التخرج في
الثانوية العامة ،لكن قرار الوزارة
كان صادما لهم.

واضــافــت" :شهد المؤتمر إطــاق أول مهرجان
فـنــي لـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة مــن قـبــل مـجـمــوعــة REALL
 ،Special Interestويعد مؤتمر الكويت السنوي
مناسبة رائـعــة لمعرفة الـمــزيــد عــن كــل جــديــد في
شبكة تعليم اللغة اإلنكليزية مع خبراء آخرين في
هذا االختصاص".
وأكدت رئيسة المؤتمر رنا خان" :تهتم TESOL
بتعزيز التطور المهني في مجال اللغة اإلنكليزية،
ولهذا السبب قمنا بدعم تعليم اللغة اإلنكليزية
لهذا العام ،في كل جوانبها القائمة والمتغيرة".
وأف ـ ـ ــادت ال ـجــام ـعــة بـ ــأن ال ـمــؤت ـمــر ح ــاض ــر فيه
م ـت ـح ــدث ــون مـ ـع ــروف ــون ف ــي مـ ـج ــال ت ـع ـل ـيــم الـلـغــة
اإلنكليزية ،منهم د .ديفيد نونان األستاذ الفخري
للتطبيقات اللغوية بجامعة هونغ كونغ ،وأستاذ
الـتــربـيــة بجامعة نـيــوســاوث ويـلــز فــي أسـتــرالـيــا،
والرئيس الفخري بجامعة أنهايم في كاليفورنيا،
وصدر له أكثر من  100كتاب علمي ومقاالت ،وألف
ال ـعــديــد مــن ال ـســاســل الـمــدرسـيــة لتعلم وتعليم
اإلنكليزية كلغة أجنبية.
وبـ ـيـ ـن ــت أن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث الـ ـث ــان ــي كـ ـ ــان د .ج ــاك
ريتشاردز من جامعة سيدني في أستراليا ،والذي
ُيـ ــدرس أي ـضــا ف ــي جــامـعـتــي أوك ــان ــد وفـكـتــوريــا،
وويلنغتون ،ومــركــز آر إي إل ســي الـبــارز لتعليم
اللغة االنكليزية في سنغافورة ،ويعد ريتشاردز
مـقــدمــا م ـعــروفــا فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،وكتب
أكثر من  150كتابا ومقالة عن تعليم اللغة ،فضال
عن العديد من الكتب المدرسية المستخدمة في
الفصول الدراسية على نطاق واسع في العالم.

«االتحاد الطالبي» تنظم وقفة
احتجاجية في « »AOUاليوم
أعلنت قائمة االتحاد الطالبي في الجامعة العربية المفتوحة ()AOU
تنظيم وقفة احتجاجية الـيــوم فــي ال ـ  11صباحا أمــام مبنى قسم
التسجيل والقبول بالجامعة.
ودعــت القائمة في بيان صحافي امــس ،جميع القوائم والقوى
الطالبية والطلبة المتضررين من قرارت الجامعة بفرض الرسوم
للمشاركة في الوقفة االحتجاجية لرفض هذه القرارات ،مؤكدة ان
السكوت عن هــذه الـقــرارات السيئة ما هو إال بداية لمجموعة من
ً
القرارات السيئة مستقبال.
وذكرت ان تنظيم الوقفة جاء بعد عدة محاوالت مع اإلدارة الجامعية
باءت جميعها بالفشل إللغاء قرارات فرض الرسوم على طلبة الجامعة
برسوم  30دينارا على االختبار الواحد فقط للطلبة الراغبين في تقديم
االختبارات الفصلية أو النهائية في أحد فروع الجامعة ،ورسوم  15دينارا
على إعادة االمتحان النهائي للطالب الخريج الذي أنهى كافة المقررات.
ً
ً
وأضافت القائمة انها ترفض رفضا قاطعا فرض رسوم إضافية على الطلبة أو
حتى محاولة تقليل الرسوم ،وألن هذه القرارات تعارض الجملة الشهيرة بان الجامعة
العربية المفتوحة غير ربحية.

التنمية االجتماعية في بناء المجتمع المدني ،فيما
سيتناول د .عبدالله بن خميس الكندي في ورقته مبررات
المطالبة بتجديد الخطاب اإلعالمي في دول الخليج،
وسيتناول التنمية المستدامة والتنمية البشرية في
عدة مجاالت.
وأض ــاف ــت د .ع ـبــدالــوهــاب ،أن د .م ـشــاري الموسى
سيعرض تجربة مكتب االستشارات والتدريب بكلية
اآلداب ،مــع إبـ ــراز أهـمـيــة ال ـتــدريــب الـتـطــوعــي للطلبة
والتطرق للجوانب اإليجابية والسلبية ،التي صحبت
التجربة وأهم التطلعات المستقبلية لنشاط التدريب

التطوعي في كلية اآلداب كنموذج لمؤسسة تعليمية
كويتية.
وذكرت أن د .فواز العجمي سيتناول تطور الخطاب
ً
اإلع ــام ــي الـكــويـتــي وال ـعــوامــل ال ـمــؤثــرة فـيــه سياسيا
ً
وإعالميا والطرق المناسبة للحصول على خطاب إعالمي
متزن ومؤثر.
وبينت أن د .س ــوزان القليني ستتطرق إلــى أشكال
االتـصــال بعد ظهور األقـمــار الصناعية ،كما سترصد
واقــع تكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي في
الوطن العربي ،فيما سيتحدث د .محمد ياقوت في بحثه

عن أساس الحقوق السياسية واالجتماعية ،والخطاب
ً
اإلعــامــي التقليدي واإلع ــام الجديد متناوال األمثلة،
كما سيتحدث عن وسائل التواصل االجتماعي في دولة
الكويت.
ولفتت إلى أن د .مناور الراجحي سيتطرق في بحثه
إلى اإلعالم الكويتي "الواقع والتطلعات" وتاريخ اإلعالم
في الكويت ووظائف وأدوار وتأثيرات وسائل اإلعالم،
ويستعرض أهــم الوسائل اإلعالمية وأشكال االتصال
المتنوعة ،يليه د .سيد رحماني الذي تتناول ورقته آفاق
العالقات الثنائية بين طاجكستان ودولة الكويت.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.309

402

925

2.500 2.802 3.304

تالعب في زيادة رأسمال شركة مدرجة بقيمة  25مليون دينار!
تدوير  2.5مليون دينار للمساهمين أنفسهم أكثر من مرة بين إيداع وسحب
محمد اإلتربي

يتم إيداع أموال لتمرير اإلجراء
القانوني ومن ثم سحبها ،وعلى
تكون عمليات
هذا األساس ً
الزيادة تمت قانونيا ،إال أن
الشركة تكون خاوية ،أي أنه تم
إصدار أسهم بمقابل وهمي،
ويتم احتساب رأس المال ضمن
حقوق المساهمين التي ال ًيوجد
لها رصيد نقدي كامل أساسا.

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر رقـ ــاب ـ ـيـ ــة
ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
تـ ــاع ـ ـبـ ــات بـ ـع ــض ال ـم ـج ــام ـي ــع
والشركات في عمليات زيادات
رؤوس أم ــوال التابع والزميل،
حـيــث تــم رص ــد عمليات زي ــادة
رأسمال بنحو  25مليون دينار،
أي  250م ـل ـي ــون س ـه ــم بـشـكــل
وهمي ،وليس زيادة نقدية.
و فــي التفاصيل ،فقد كشفت
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن ع ـ ـ ـ ــودة ت ــدوي ــر
المبالغ وزيادة رأس المال وهما
وت ـض ـل ـيــا ل ـل ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة
واإلش ــرافـ ـي ــة ي ـتــم ال ـت ـص ــدي له
وكشفه من خالل فرق التفتيش
المستمرة والتدقيق على تقارير
مراقبي الحسابات.
وأخ ـيــرا تــم تــدويــر نـحــو 2.5
مليون دينار نحو أكثر من مرة،
حيث يتم إ ي ــداع المبلغ حسب
ح ـصــص ا ل ـش ــر ك ــاء المكتتبين
في الزيادة ،ومن ثم يتم سحبها
وإيداعها باسم جهة أخرى ،بعد
أن يتم الحصول على سند إيداع
حصة زيادة.
أيـ ـ ـض ـ ــا ي ـ ـتـ ــم إيـ ـ ـ ـ ـ ــداع أمـ ـ ـ ــوال
لتمرير اإلج ــراء القانوني ومن
ثم سحبها ،وعلى هذا األساس
ت ـك ــون ع ـم ـل ـيــات الـ ــزيـ ــادة تـمــت
قــانــونـيــا ،إال أن الـشــركــة تكون
خاوية ،أي إنه تم إصدار أسهم
بمقابل وهمي ،ويتم احتساب

«الصناعة» تسحب قسائم
صناعية غير مستغلة
●

سند الشمري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة
قامت خــال األسـبــوع الماضي بسحب  3قسائم صناعية غير
مستغلة من قبل المستثمرين ،حيث تم منح تلك القسائم خالل
العام الماضي ،ولم يقم المستثمرون باستغاللها.
وأشارت المصادر الى أن «الصناعة» أنذرت أصحاب القسائم
خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،وإعـطــائـهــم مهلة لـلـبــدء فــي الـمـشــروع،
موضحة أنه ومع انتهاء المهلة شرعت الهيئة سحب تلك القسائم
لعدم استغاللها.
ولفتت إلى أن «الصناعة» أصدرت تحذيرات ألصحاب القسائم
الصناعية بعدم استغالل القسائم بغير األغراض المخصصة لها،
وقامت بالعديد من الحمالت خالل الفترة الماضية ،مشيرة الى
أنها تم خالل األسبوع الماضي إصــدار قرار بإغالق مصنعين،
وذلك لمخالفتهم األغراض المخصصة.
وأضافت أن القسائم التي تم سحبها واقعة في منطقة صبحان
ومنطقة أمغرة ،الفتا الى أن الهيئة ستقوم خالل الفترة المقبلة
بالعديد من الحمالت على أصحاب القسائم الصناعية ،وذلك
بعد انتشار ظاهرة تأجير جزء من القسيمة على مستثمر آخر
واستغاللها بأغراض أخرى ،وهو ما يخالف التعليمات الخاصة
بالمنشآت التجارية الواردة في قانون رقم  56لسنة  1996في شأن
قانون الصناعة والئحته التنفيذية والقانون رقم  2009في شأن
الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لــدول مجلس
التعاون لدول الخليج.

رأس ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ضـ ـ ـم ـ ــن ح ـ ـقـ ــوق
المساهمين التي ال يوجد لها
أساسا رصيد نقدي كامل.
وتشير الـمـصــادر الــى أنــه ال
فائدة من تضخيم وزيادة رؤس
أموال الشركات بمقابل وهمي،
لطالما لن تكون لديها عمليات
وأنشطة تذكر.

سداد ديون ومستحقات
لكن مـصــادر أخــرى مطلعة،
كشفت أن هناك توجهات للقيام
بعمليات سداد ديون لمصارف
وجـ ـ ـه ـ ــات دائـ ـ ـن ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ع ـبــر
مـسـتـحـقــات وال ـت ــزام ــات بـهــذه
األس ـه ــم ،إذ ت ـقــوم الـمـجـمــوعــة
الـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات
بـ ــاب ـ ـت ـ ـكـ ــار ح ـ ـيـ ــل تـ ـتـ ـمـ ـث ــل فــي
زيادات رؤوس أموال الشركات
الـصـغـيــرة ،وم ــن ثــم الـتـفــاوض
على الديون القائمة وسدادها
بمقابل عيني ،علما بــأن رأس
الـ ـم ــال أس ــاس ــا غ ـي ــر مـسـتــوف
وغـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ــدفـ ـ ــوع حـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،بــل
باالحتيال واستخدام أسلوب
التدوير.

ثمة مخاطر تترتب على هذه
الممارسة تتمثل في اآلتي:
 - 1إغ ـ ـ ــراق الـ ـس ــوق بــأس ـهــم

خاوية بال قيمة حقيقية تذكر.
 - 2مـ ـ ـس ـ ــاع ل ـ ـ ـخـ ـ ــداع ب ـعــض
الـ ـجـ ـه ــات الـ ــدائ ـ ـنـ ــة ال ـ ـتـ ــي ب ــات
يصعب خــدا عـهــا بعد التدقيق
ال ـك ـب ـيــر واالن ـت ـق ــائ ـي ــة لـنــوعـيــة

األص ـ ــول الـ ـم ــدرة والـتـشـغـيـلـيــة
كرهونات.
 - 3تـ ـكـ ـيـ ـي ــش أ سـ ـ ـه ـ ــم ع ـلــى
حـ ـس ــاب صـ ـغ ــار الـمـسـتـثـمــريــن
والمساهمين في السوق.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  36سنتا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 36
سنتا في تــداوالت أمس األول ،ليبلغ 58.44
دوالرا ،م ـقــا بــل  58.80دوالرا لـلـبــر مـيــل في
ت ـ ــداوالت الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،وف ـقــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وت ـعــافــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط عــالـمـيــا ب ـ ـ  2في
ال ـم ـئ ــة ،ب ـعــد خ ـســائــر اس ـت ـم ــرت  5جـلـســات،
بفعل توقعات بتمديد اتفاق «أوبك» ،لخفض
اإلنتاج ،وإغالق خط أنابيب أميركي رئيسي
لنقل الخام.
وسجلت األسـعــار أول خـســارة أسبوعية
في  6أسابيع ،مع وجود إشارات على زيادة
اإلم ــدادات األميركية ،إلــى جانب شكوك بأن
روسـيــا ستدعم تمديد اتـفــاق خفض إنتاج
الخام المبرم مع «أوبك».
وارتفعت األسعار ،بعدما لمح وزير الطاقة
السعودي خالد الفالح إلــى رغبة بــاده في
تمديد قيود اإلنـتــاج عندما تعقد المنظمة
اجتماعها في  30الجاري.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت
 1.36دوالر ،أو مــا يـعــادل  2.2فــي المئة إلى
 62.72دوالرا للبرميل ،فيما أغلق خام غرب
تكساس الوسيط األميركي على زيادة قدرها
 1.41دوالر تـعــادل  2.6فــي المئة إلــى 56.55
دوالرا للبرميل.

وع ـلــى أس ــاس أس ـبــوعــي ،انـخـفــض بــرنــت
 1.3فــي المئة ،فيما نــزل خــام غــرب تكساس
الوسيط  0.3في المئة.
وظل خط أنابيب كيستون ،البالغة طاقته
 590ألف برميل يوميا ،مغلقا ،بعد تسرب في
ساوث داكوتا منذ الخميس.
وهبطت األسعار هذا األسبوع مع استمرار
ال ـم ـخ ــاوف ب ـش ــأن تـخـمــة ال ـم ـع ــروض ،حيث
أظـهــرت بيانات حكومية أميركية أن إنتاج
الخام المس مستوى قياسيا بلغ  9.65ماليين
برميل يوميا األسبوع الماضي.
وقــالــت وكــالــة الطاقة الــدولـيــة إن الــواليــات
الـمـتـحــدة سـتـكــون مـســؤولــة عــن نـحــو  80في
المئة من الزيادة العالمية في إنتاج الخام على
مدار السنوات العشر المقبلة.
وذك ــرت «بـيـكــر هـيــوز»
ل ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة،
أن شـ ــركـ ــات ال ـط ــاق ــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة أبـ ـق ــت
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات
الحفر النفطية دون
تغيير هــذا األسـبــوع.
ويتوقع بعض المحللين
ان ـخ ـف ــاض ــا ت ــدري ـج ـي ــا خ ــال
الربع األخير من العام.

وك ـ ــان م ــن شـ ــأن اإلش ـ ـ ــارات ع ـلــى زيـ ــادة
اإلنتاج في الواليات المتحدة إضعاف أثر
اتفاق تقليص اإلنتاج الذي أبرمته «أوبك»
مع روسيا ومنتجين آخرين.
وفي وقت سابق من هذا األسبوع ،قالت
«روسنفت» الروسية إن الخروج من اتفاق
خفض اإلمدادات يمثل تحديا جديا.

أساكسون :يدعم الوظائف عبر تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في السوق

ال يـقــره الـقــانــون مــن حكومات
دول ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،وت ـ ـن ـ ـفـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـخـلـيـجـيــة هـ ــذا االت ـ ـهـ ــام .ولــم
يـتـســن ال ـح ـصــول ع ـلــى تعليق
بعد من الشركات.
وفي حالة إقرار االقتراح ،فإنه
قد يكون أكثر تهديدا للناقالت
الخليجية ،ألن بلدانها األصلية،
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـحــدة
وق ـطــر ،ال تربطهما مـعــاهــدات
بخصوص ضرائب الدخل مع
ً
الواليات المتحدة ،وفقا للموقع
اإلل ـك ـتــرونــي ل ــدائ ــرة اإلي ـ ــرادات
الداخلية األميركية.
ومن المحتمل أن يتأثر عدد
ً
مـ ــن الـ ـ ـ ــدول أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ال ــوق ــت
الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـل ــط فـ ـي ــه الـ ـش ــرك ــات

«هيئة األسواق» :إطالق
موقع للتوعية المالية لألطفال

ً
النفط العالمي يصعد  %2فوق  62دوالرا

خفض ضريبي أميركي يهدد شركات الطيران الخليجية
قد يؤثر مقترح للكونغرس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي تـ ـلـ ـغ ــى ب ـم ــوج ـب ــه
إع ـ ـفـ ــاءات م ــن ض ــري ـب ــة ال ــدخ ــل
ل ـشــركــات ط ـي ــران م ـح ــددة على
الناقالت الخليجية الرئيسية،
مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاع
ال ــدائ ــر ب ـيــن ش ــرك ــات ال ـط ـيــران
األم ـي ــرك ـي ــة وم ـن ــاف ـس ــات ـه ــا مــن
الشرق األوسط.
وت ـط ــال ــب ش ــرك ــات ال ـط ـيــران
األميركية الحكومة االتحادية
م ـن ــذ سـ ـن ــوات ب ــال ـت ــدخ ــل فـيـمــا
ت ــري أن ــه مـنــافـســة غ ـيــر عــادلــة
من جانب ثالث شركات طيران
خليجية كبيرة.
ويطالب المقترح ،الوارد في
ث ـنــايــا خ ـطــة م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
ل ـخ ـف ــض ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،ش ــرك ــات
ال ـط ـيــران ،الـتــي تتخذ مــن دول
أجـنـبـيــة م ـقــرا ،بــدفــع الضريبة
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى ال ـش ــرك ــات إذا
كانت الدولة األم لشركة الطيران
ال تــرب ـط ـهــا مـ ـع ــاه ــدة ضــري ـبــة
دخ ــل م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
أو إذا كــانــت شــركــات الـطـيــران
األميركية الكبيرة تشغل ما يقل
ع ــن رح ـل ـتــي وصـ ــول وم ـغ ــادرة
أس ـبــوع ـيــا إلـ ــى ال ـب ـلــد األص ـلــي
لشركة الطيران.
وتـ ـتـ ـه ــم ش ـ ــرك ـ ــات أم ـي ــرك ـي ــة
م ـن ــاف ـس ــة ل ـل ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
ال ـق ـط ــري ــة ،وط ـ ـيـ ــران اإلم ـ ـ ــارات،
واالتـ ـح ــاد ل ـل ـط ـيــران ال ـشــركــات
الثالث منذ سنوات بتلقي دعم

 - 4ت ـ ـ ـض ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــم ح ـ ـ ـقـ ـ ــو ق
المساهمين وإ ظ ـهــار قـيــم غير
حقيقية للشركة.
 - 5إظهار ملكيات بقيم مبالغ
ف ـي ـهــا ف ــي م ـي ــزان ـي ــات ش ــرك ــات

وال ـح ـكــومــة األم ـيــرك ـيــة الـضــوء
على االختالالت المفترضة في
اتفاقات التجارة األميركية.
وتمهد صيغة اقتراح مجلس
الشيوخ األميركي لحملة على
التسامح الضريبي مع شركات
الـ ـطـ ـي ــران ت ـل ــك وغـ ـي ــره ــا .وم ــن
المرجح أن يلقى هــذا ترحيبا
ج ـ ـيـ ــدا م ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران
األميركية ،التي طالبت الحكومة
األميركية لسنوات بالتدخل في
ال ـن ــزاع .وبـمــوجــب الـمـعــاهــدات
الضريبة األميركية ،فإن كيانات
ُ
الــدول األجنبية تعفى أو تدفع
ضريبة مخفضة على ا لــد خــل،
وكذلك األمر بالنسبة للشركات
األم ـي ــرك ـي ــة فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .لـكــن

اتـفــاقــات المعاملة بالمثل هي
ات ـفــاقــات أق ــل رس ـم ـيــة ال تــرقــى
لكونها اتفاقا رسميا وفقا لسام
بروتمان محامي الضرائب لدى
بروتمان لو.
وق ـ ـ ــال بـ ــروتـ ـمـ ــان «اتـ ـف ــاق ــات
ُ
المعاملة بالمثل تبرم في العادة
مع دول ال تربطها بالضرورة
عــاقــات ودي ــة بنسبة  100في
المئة مع الواليات المتحدة».
وقــد تشعل صياغة مشروع
القانون معركة محمومة بالفعل
بين شركات الطيران األميركية
والـ ـن ــاق ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة .وق ــدم
اإلضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــاتـ ــور ج ــون ــي
أساكسون من جورجيا .ويقع
مقر دلتا ايرالينز ،وهي واحدة

مـ ـ ــن أكـ ـ ـث ـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـق ــدي ــن ع ـل ـنــا
لممارسات الناقالت الخليجية
في أتالنتا.
ول ـ ــم ت ــذك ــر م ـت ـح ــدث ــة بــاســم
أساكسون الناقالت الخليجية.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة م ـ ــاري
غ ـ ـ ـ ـ ــوردون «هـ ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـن ــد ي ــدع ــم
الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ع ـبــر
تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة
ال ـم ـت ـبــادلــة ف ــي س ــوق ال ـط ـيــران
الـ ـ ــدولـ ـ ــي .لـ ــن ت ـت ـل ـقــى ش ــرك ــات
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة م ـعــام ـلــة
ضــر يـبـيــة تفضيلية إذا ق ــررت
دولها عــدم فتح أسواقها أمام
الشركات األميركية».
وامتنعت دلتا عن التعليق.
(رويترز)

أخرى تملك حصصا رئيسة في
الـشــركــة محل الــزيــادة ،وإمـكــان
ت ـض ـخ ـيــم ت ـل ــك ال ـح ـص ــص عـبــر
المضاربات السعرية على سعر
السهم السوقي.

يــذكــر أن ه ـنــاك مـســؤولـيــات
على مدققي حـســا بــات الشركة
المعنية حاليا في إبالغ الجهات
ال ــرق ــاب ـي ــة م ــن ج ـه ــة وال ـت ـح ـفــظ
على تلك الممارسات ،من دون
االهـتـمــام بــأي تهديد يذكر من
جانب الشركة محل التدقيق.
ويـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف أح ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــدق ـ ـقـ ــي
حـ ـس ــاب ــات الـ ـش ــرك ــة أن ـ ــه وص ــل
إلـيــه شبه تهديد بـعــدم ارتـيــاح
مـجـلــس إدارة الـمـجـمــوعــة إلــى
ب ـعــض ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي يتم
ذكرها ،أو عدم إبداء الرأي ،وأنه
يجب تجاوز هذه المالحظات،
أو أن هناك عروضا عديدة من
مكاتب عدة.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،ذك ــرت
مصادر أنه من المنتظر أن يتم
التدقيق على رأسـمــال الشركة
وتـتـبــع اإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي تـمــت،
وطلب كشف برأس المال كامال
والحصص المودعة في توقيت
واحد ،حيث إن الرصيد الشامل
ب ـعــد االنـ ـتـ ـه ــاء وإق ـ ـفـ ــال عملية
ال ــزي ــادة يـمـكــن أن يـكـشــف تلك
العملية.
يذكر أنه على سبيل المثال،
يتم إتاحة فرصة لعملية زيادة
رأس المال مدة شهر ،ويتم ايداع
نصيب الشركة «أ» ،وبعد عدة
أيام يتم سحب الرصيد وايداعه
لمصلحة الشركة «ب» ،وهكذا.

●

عيسى عبدالسالم

تسعى هيئة أسواق المال إلى إطالق موقع توعوي لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  4و 12سنة للتوعية المالية ،بهدف تنمية قدراتهم
وبناء اتجاهاتهم.
ويعمل الموقع اإللكتروني مــن خــال عــرض مفاهيم اقتصادية
وأخ ـ ــرى تـتـصــل بــأنـشـطــة األراق ال ـمــال ـيــة ،وه ــي خ ـطــوة تــأتــي بعد
استهداف فئة الشباب الجامعي ،السيما أن الفترة الماضية شهدت
بعض األنشطة والمحاضرات والتدريبات لطلبة الجامعات لترقية
الوعي المالي لديهم .وسيعد الموقع اإللكتروني أحد عناصر البرامج
التفاعلية التي ستعمل عليها هيئة أسواق المال ،لنشر ثقافة التعامالت
المالية السليمة لــدى النشء ،باعتبارهم مستثمرين متوقعين في
النشاط االقتصادي عامة وأسواق المال خاصة.
ويستهدف البرنامج اطالع هذه الفئة العمرية على كل ما يتعلق
بالتعامالت المالية فــي الـحـيــاة الـيــومـيــة ،وتعليمهم مـبــادئ إدارة
األموال واستثمارها وآليات االدخار ،وتعريفهم بالجهات ذات العالقة
بالتعامالت المالية ودور كــل جهة ،فضال عــن تثقيف فئة األطفال
وتحويل قواعد التعامالت المالية الصحيحة والسلوكيات اإليجابية
في الثقافة المالية إلى مواد تفاعلية مع الفئات المستهدفة ،لتأسيس
جيل واع ماليا ،وتهيئته للتفاعل اإليجابي مع المجتمع في شؤون
التعامالت المالية .وتعمل هيئة أسواق المال على االنضمام الى منظمة
التمويل الدولي لالطفال والشباب ( ،)cyfiوهي منظمة دولية غير ربحية
تستهدف تزويد األطـفــال والشباب بالمعرفة المالية ،والعمل على
توعيتهم بحقوقهم المالية وتعزيز مفاهيم االدخار لديهم.

 20مليار دوالر حجم سوق التجارة
اإللكترونية بالمنطقة
ذكر خبيران في التجارة اإللكترونية أن منطقة
الخليج العربي ،وفي مقدمتها السعودية ،مرشحة
لتحقيق ق ـفــزات كـبـيــرة فــي الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة،
خصوصا أن حصة التجارة اإللكترونية بالمنطقة
تـتــراوح بين  2و 2.5فــي المئة مــن إجمالي تجارة
ال ـت ـجــزئــة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن يـبـلــغ حـجــم الـتـجــارة
اإللكترونية في المنطقة ومصر  70مليار ريال ،ما
يعادل  20مليار دوالر هذا العام.
وأوضــح الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك
لموقع «ســوق دوت كــوم» رونــالــدو مشحور ،خالل
لقاء صحافي فــي الــريــاض ،أنــه رغــم النمو الكبير
الذي تسجله التجارة اإللكترونية في المنطقة فإن
حصتها من إجمالي حجم تجارة التجزئة ما زالت
ضعيفة جدا ،وال ترقى إلى الطموحات ،خصوصا
مــع اإلم ـكــانــات الـكـبـيــرة الق ـت ـصــادات الـمـنـطـقــة ،إذ
تـتــراوح بين  2و 2.5فــي المئة مقابل نحو  20في
المئة عالميا.
وأضـ ــاف مـشـحــور أن ال ـس ـعــوديــة تـتـصــدر دول
منطقة الخليج في التجارة اإللكترونية ،فهي أكبر
اقـتـصــاد بالمنطقة ،وتتميز بـقــوة شــرائـيــة كبيرة
ومجتمع شبابي يستخدم اإلنترنت ولديه شغف
بالتسوق اإللكتروني ،ومن المتوقع أن تتضاعف
تلك التجارة خالل السنوات المقبلة ،تليها اإلمارات
ثم مصر والكويت ،مرجحا مستقبال جيدا للتجارة
اإللكترونية فــي المنطقة ،ا لـتــي يبلغ حجمها 70
مليار ري ــال ،خصوصا أنـهــا أرخ ــص مــن المتاجر
العادية ،وفقا لما نقلته صحيفة «الحياة».

تحديات التجارة اإللكترونية
وعن تحديات التجارة اإللكترونية في المنطقة،
قال مشحور إنها تتركز في المحتوى ،وطرق الدفع،
والـتــوصـيــل ،وتحسين الـخــدمــة لـلـعـمــاء ،وحاليا

الـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة تــوفــر خ ـيــارات ال حـصــر لها
للعمالء.
وبين ان موقع «سوق دوت كوم» سيطلق مهرجان
التخفيضات الـسـنــوي األب ــرز «الجمعة البيضاء»
 ،2017في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر،
من  22حتى  25الجاري ،للعام الرابع على التوالي ،إذ
يقدم أكثر من نصف مليون منتج من  16ألف عالمة
تجارية بأسعار مذهلة ،وبحسومات غير مسبوقة
تصل إلى  70في المئة عبر الموقع اإللكتروني أو
التطبيق الذكي على الهواتف المتحركة والذكية.
وأشار الى أن عروض «الجمعة البيضاء» تتجاوز
عــروض الـعــام الماضي ب ــ 50ضعفا« ،ووفــرنــا هذا
العام خدمة الدفع عبر بطاقات االئتمان عند تسليم
الـطـلـبــات فــي اإلمـ ـ ــارات« ،وقـمـنــا بـضــخ الـكـثـيــر من
االستثمارات في عمليات الموقع عبر توسيع مراكز
تخزين المنتجات وبقية المعدات التقنية والموارد،
كـمــا أضـفـنــا ال ـمــزيــد م ــن ن ـقــاط تـسـلــم الـمـشـتــريــات
المخصصة للعمالء ،ونـقــدم المزيد مــن الخدمات
والعروض لتلبية حاجاتهم المختلفة».

تعزيز المبيعات
وذكــر مشحور أن يوم «الجمعة البيضاء» يأتي
بالتعاون مع أهم العالمات التجارية ،كما أن باعة
الموقع سيحظون بفرصة المشاركة في هذا اليوم،
وتعزيز مبيعاتهم وتوسيع شبكة أعمالهم ،في إطار
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعن القيمة المضافة التي حققها الموقع بعد أن
أصبح إحدى شركات عمالق التجارة اإللكترونية
«أمازون» ،تابع« :استفدنا كثيرا من خبرات أمازون
ف ــي تـحـسـيــن ال ـخ ــدم ــات ل ـل ـع ـمــاء ،وت ــاف ــي بعض
المشكالت التي تحدث في التوصيل والدفع».
(العربية .نت)
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الصندوق السيادي بحاجة إلى ثورة مهنية للتعامل معه

ً
غياب الشفافية خلق الجدل حول ربحيته أو خسارته ...والنفط بات عاجزا عن تغطية النفقات العامة
• البد أن تصبح إيراداته من دون أي مساس بأصله المصدر المستدام لتمويل المالية العامة
ً
فالمؤكد أن النفط بات عاجزا
عن تغطية نفقات عامة
تضاعفت  5مرات في 17
سنة بسبب عدم االلتزام
بالمبدأ العام بشقيه.

قــال تقرير الشال األسبوعي إن المبدأ العام والصحيح
وراء تأسيس الصناديق السيادي ينقسم إلى شقين :األول
هو أنه مهما كان مبرر الفائض في موازين أي دولــة ،فإنه
أمر ال يمكن ضمان استدامته ،والثاني هو تقييد إنفاق ذلك
الفائض بترحيله إلى تلك الصناديق ،حتى ال يخرب تنافسية
االقتصاد نتيجة الهدر في اإلنفاق.
وتـنـقـســم دول ال ـفــائــض ذات الـصـنــاديــق الـسـيــاديــة إلــى
صنفين :الصنف األول يشمل دول الفائض المصدرة لسلع
مـصـنـعــة ،ورب ـمــا خــدمــات مـتـفــوقــة ،مـثــل الـصـيــن وال ـيــابــان
وسنغافورة وكوريا الجنوبية ،والصنف الثاني الذي يعنينا
هو صنف دول صادرات السلعة الخام الوحيدة (النفط) ،وهي
الدول التي يفترض أن تكون أكثر حصافة في احترام المبدأ
العام وراء إنشاء الصناديق بشقيه.
وتجربة الدول النفطية في احترام المبدأ العام بشقيه وراء
إنشاء صناديقها السيادية ،اختلفت بشدة ،إذ راوحت من بين
االلتزام التام به في حالة النرويج ،الذي بلغ حجم صندوقها
نحو تريليون دوالر أميركي في أقل من نصف وقت تأسيس
الـصـنــاديــق األخـ ــرى ،إل ــى جــانــب شفافية وحـصــافــة إدارت ــه
وحصر تمويله للنفقات العامة بما ال يزيد عن  4في المئة،
ومنع استثمار أمواله في الداخل ،إلى النقيض ،أو فنزويال
التي خالفت كامل المبدأ وفقدت كل شيء.
ذلك كله نعرض له من باب المقارنة ،بعد جدل عقيم دار
ً
في الكويت ،أخيرا حول ما إذا كان صندوقنا السيادي خسر
أم ربح في السنة المالية  .2017/2016ذلك الجدل دليل على
غياب الشفافية وغياب الهدف ،وهو أمر سيثير الكثير من ذلك
النوع من الجدل العقيم في المستقبل ،بينما الظروف تغيرت
بشكل جوهري بما يتطلب ثورة مهنية في التعامل معه.
أول المتطلبات هو تغيير جوهري في وظيفته ،فالمؤكد
ً
أن النفط بات عاجزا عن تغطية نفقات عامة تضاعفت  5مرات
في  17سنة بسبب عدم االلتزام بالمبدأ العام بشقيه ،والبد
أن تصبح إيــرادات الصندوق -من دون أي مساس بأصله-
المصدر المستدام لتمويل المالية العامة.

ً
ثاني المتطلبات هو الشفافية ،وأقصى ما يحدث حاليا
هو عرض الحالة المالية مرة واحدة في السنة على مجلس
األمة ،وبإجماليات ال يمكن الجزم بصحتها ،وال يمكن الحكم
على تحقيقها لهدفها.
وثــالــث المتطلبات ،وهــو مثار جــدل ،يتمثل فــي كيفية

 4.96مليارات دينار رصيد إجمالي أدوات
الدين العام في نهاية سبتمبر

ً
مليارا تسهيالت ائتمانية مقدمة من أبريل 2016
35.8
•
ً
•  15مليارا إجمالي التسهيالت الشخصية بنمو %1.9
تـ ـن ــاول ت ـق ــري ــر الـ ـش ــال األسـ ـب ــوع ــي ال ـن ـشــرة
اإلح ـصــائ ـيــة الـنـقــديــة الـشـهــريــة لـبـنــك الـكــويــت
الـمــركــزي ،عــن سبتمبر  ،2017المنشورة على
مــوق ـعــه ع ـلــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،وأظـ ـه ــرت أن رصـيــد
إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات
وعمليات التورق منذ أبريل  ،)2016ارتفع بما
قيمته  1مليار دينار ،مقارنة بمستواه في نهاية
يونيو  ،2017ليصبح  4.967مليارات في نهاية
سبتمبر  ،2017أي ما نسبته نحو  14.8في المئة
من حجم الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لعام
 2016البالغ نحو  33.5مليار دينار.
وفي التفاصيل ،بلغ متوسط أسعار الفائدة
(ال ـعــائــد) عـلــى أدوات الــديــن ال ـعــام ،لـمــدة سنة
 2.000ف ــي الـمـئــة  ،ول ـم ــدة سـنـتـيــن  2.250في
المئة ،ولمدة  3سنوات  2.500في المئة ،ولمدة
 5س ـنــوات  3.000فــي الـمـئــة ،ول ـمــدة  7سـنــوات
 3.375في المئة ،ولمدة  10سنوات  3.875في
المئة .وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100
في المئة من إجمالي قيمة أدوات الدين العام.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي ،أن إجمالي
التسهيالت االئتمانية ،للمقيمين ،المقدمة من
البنوك المحلية في نهاية سبتمبر  ،2017بلغ
نحو  35.823مليار دينار ،وهو ما يمثل نحو
 56.7في المئة من إجمالي مــوجــودات البنوك
المحلية ،بارتفاع بلغ نحو  281.5مليون دينار،
أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو  0.8في
المئة ،عما كان عليه في نهاية يونيو .2017
وبـلــغ إجـمــالــي التسهيالت الشخصية نحو
 15.032مليار دينار ،أي ما نسبته نحو  42في
المئة من إجمالي التسهيالت االئتمانية (نحو
 14.754مـلـيــار دي ـنــار فــي نـهــايــة يــون ـيــو،)2017
وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو  1.9في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو
 10.733مليارات دينار ،أي ما نسبته نحو 71.4
في المئة من إجمالي التسهيالت الشخصية،
ونـصـيــب شـ ــراء األس ـه ــم ضـمـنـهــا نـحــو 2.860
مليار دينار ،أي ما نسبته نحو  19في المئة من
إجمالي التسهيالت الشخصية.
وبـلـغــت قـيـمــة ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة نحو
 1.106م ـل ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار .وب ـل ـغ ــت ال ـت ـس ـه ـيــات
االئتمانية لقطاع العقار نحو  8.017مليارات
دي ـنــا ،أي مــا نسبته نـحــو  22.4فــي الـمـئــة من
اإلجمالي( ،نحو  8.012مليارات ،في نهاية يونيو
 ،)2017أي إن نحو ثلثي التسهيالت االئتمانية
تمويالت شخصية وعقارية ،ولقطاع التجارة
نحو  3.402مليارات دينار ،أي ما نسبته نحو
 9.5في المئة (نحو  3.401مليارات دينار ،في
نهاية يونيو  ،)2017ولقطاع المقاوالت نحو
 2.014مليار دينار ،أي ما نسبته نحو  5.6في
المئة (نحو  2.070مليار دينار في نهاية يونيو
 ،)2017ولـقـطــاع الـصـنــاعــة نـحــو  1.933مليار
دينار ،أي ما نسبته نحو  5.4في المئة (نحو
 1.923مـلـيــار دي ـنــار فــي نـهــايــة يــونـيــو )2017
ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك -نحو
 1.326مـلـيــار دي ـن ــار ،أي م ــا نـسـبـتــه نـحــو 3.7
فــي المئة (نحو  1.317مليار ديـنــار فــي نهاية
يونيو .)2017
ً
ووفق النشرة أيضا ،بلغ إجمالي الودائع لدى
البنوك المحلية ،نحو  41.995مليار دينار ،ما
يمثل نحو  66.5في المئة من إجمالي مطلوبات
ال ـب ـنــوك ال ـم ـح ـل ـيــة ،ب ــارت ـف ــاع ب ـلــغ ن ـحــو 403.3
ماليين دينار ،عما كان عليه في نهاية يونيو
 ،2017أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو
 1في المئة.

وي ـخ ــص ع ـم ــاء ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص م ــن تـلــك
ً
ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع ب ــالـ ـتـ ـع ــري ــف ال ـ ـشـ ــامـ ــل ،أي ش ــام ــا
ال ـمــؤس ـســات ال ـك ـبــرى ،مـثــل الـمــؤسـســة الـعــامــة
للتأمينات االجـتـمــاعـيــة -ال يشمل الـحـكــومــة-
نحو  34.945مليار ديـنــار ،أي ما نسبته نحو
 83.2فــي المئة ونصيب ودائ ــع عـمــاء القطاع
الخاص بالدينار الكويتي ،منها ،نحو 32.421
مليار دينار ،أي ما نسبته نحو  92.8في المئة،
وما يعادل نحو  2.524مليار دينار بالعمالت
ً
األجنبية ،لعمالء القطاع الخاص أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على
ودائــع العمالء ألجل ،بكل من الدينار الكويتي
والدوالر األميركي ،مقارنة بنهاية يونيو ،2017
فتذكر النشرة ،أنه قد واصل ارتفاعه على أسعار
الفائدة بالعملتين ،ومــازال الفرق في متوسط
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ،ع ـلــى ودائـ ـ ــع ال ـع ـم ــاء ألج ــل،
لمصلحة الدينار الكويتي ،في نهاية الفترتين،
إذ بلغ نحو  0.805نقطة ،لــودائــع شهر واحــد،
ون ـحــو  0.811نـقـطــة ،ل ــودائ ــع  3أش ـهــر ،ونـحــو
 0.817نقطة ،لودائع  6أشهر ،ونحو  0.732نقطة،
ً
لودائع  12شهرا.
بينما كان ذلك الفرق ،في نهاية يونيو ،2017
نحو  0.710نقطة ،لــودائــع شهر واح ــد ،ونحو
 0.718نـقـطــة ،ل ــودائ ــع  3أش ـهــر ،ون ـحــو 0.729
نـقـطــة ،ل ــودائ ــع  6أش ـهــر ،ون ـحــو  0.679نقطة،
ً
لودائع  12شهرا.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار
الـكــويـتــي ف ــي سـبـتـمـبــر  ،2017مـقــابــل ال ــدوالر
األميركي ،نحو  301.380فلس كويتي ،لكل دوالر
أميركي ،بارتفاع طفيف بلغ نحو  0.66في المئة،
مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو  ،2017عندما
بلغ نحو  303.370فلوس ،لكل دوالر أميركي.

اح ـت ـس ــاب األرب ـ ـ ــاح وال ـخ ـس ــائ ــر ،وف ـي ـمــا إذا ك ــان ــت تشمل
االلتزامات أي القروض وأي متطلبات أخــرى مثل تنامي
مــا يذهب للتأمينات ،مــع عمل إسقاطات على تأثير تلك
االلـتــزامــات في المستقبل ،عندما تضاف التزامات سداد
القروض وفوائدها إلى أرقام اإلنفاق العام ،ووظيفة صندوق

التقاعد بحاجة إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة ومستدامة.
وفي غياب كل ما تقدم ،لن يكون الوقت الضائع في جدل
عقيم هــو أكبر التكاليف ،وإنـمــا سيل مــن المفاجآت غير
السارة في المستقبل.

ارتفاع سيولة القطاع العقاري خالل أكتوبر
 223.5مليون دينار بنمو  %35.6على أساس سنوي
• بلغت
ً
•  116.8مليونا تداوالت السكن الخاص تمثل  %52.3من إجمالي التداوالت
ق ــال ت ـقــريــر "الـ ـش ــال" إن آخ ــر ال ـب ـيــانــات
المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل
ال ـع ـق ــاري وال ـت ــوث ـي ــق( -ب ـع ــد اس ـت ـب ـعــاد كــل
م ــن ال ـن ـشــاط ال ـحــرفــي وال ـم ـع ــارض ونـظــام
الـشــريــط الـســاحـلــي) تشير إلــى ارتـفــاع في
سيولة ســوق العقار ،خــال أكتوبر ،2017
مقارنة بسيولة سبتمبر  ،2017حيث بلغت
جـمـلــة قـيـمــة ت ـ ــداوالت ال ـع ـقــود وال ــوك ــاالت
نحو  223.5مليون دينار ،وهي قيمة أعلى
بما نسبته  36.1في المئة عن مثيلتها في
سبتمبر  ،2017البالغة نحو  164.2مليونا،
بينما ارتفعت بما نسبته  35.6في المئة
مقارنة مع أكتوبر .2016
وأضاف التقرير "توزعت تداوالت أكتوبر
ً
 2017ما بين نحو  216.9مليونا ،عقودا ،
ونـحــو  6.6مــايـيــن ،وك ــاالت ،فــي حين بلغ
عــدد الصفقات العقارية لـهــذا الشهر 490
ً
صـفـقــة ،تــوزعــت مــا بـيــن  469ع ـق ــودا و21
وكاالت ،وحصدت محافظة األحمدي أعلى
نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة
 118صفقة ،وممثلة بنحو  24في المئة من
إجـمــالــي ع ــدد الـصـفـقــات ال ـع ـقــاريــة ،تلتها
محافظة مبارك الكبير بـ 114صفقة أو نحو
 23.2في المئة ،في حين حصلت محافظة
الجهراء على أدنى عدد من التداوالت بـ37
صفقة أو بنحو  7.5في المئة من اإلجمالي".
وذك ــر أن قـيـمــة تـ ــداوالت ن ـشــاط الـسـكــن
ال ـخــاص بـلـغــت نـحــو  116.8مـلـيــون ديـنــار
مرتفعة بنحو  36.2فــي المئة مـقــار نــة مع
سـبـتـمـبــر  ،2017عـنــد مــا بـلـغــت نـحــو 85.8
مليونا ،وتمثل مــا نسبته  52.3فــي المئة
من جملة قيمة تداوالت العقار مقارنة بما
نسبته  52.2في المئة في سبتمبر .2017
وب ـل ــغ ال ـم ـع ــدل ال ـش ـه ــري ل ـق ـي ـمــة ت ـ ــداوالت
ً
السكن الخاص خالل  12شهرا نحو 107.6
مــايـيــن دي ـن ــار ،أي أن قـيـمــة تـ ــداوالت هــذا

ال ـش ـهــر أع ـل ــى ب ـمــا ن ـس ـب ـتــه  8.6ف ــي الـمـئــة
مـقــارنــة بــالـمـعــدل .وارت ـفــع ع ــدد الصفقات
لهذا النشاط إلى  378صفقة مقارنة بـ259
ص ـف ـقــة ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر  ،2017و ب ــذ ل ــك بـلــغ
معدل قيمة الصفقة ا لــوا حــدة نحو 309.1
آالف دينار.
وانخفضت ،قيمة تداوالت نشاط السكن
االستثماري إلى نحو  60.1مليون دينار،
أي بانخفاض بنحو  -13.7في المئة مقارنة
مع سبتمبر  ،2017حين بلغت نحو 69.7
مـلـيــو نــا ،وا نـخـفـضــت مساهمته مــن جملة
السيولة إلى نحو  26.9في المئة ،مقارنة
بـمــا نـسـبـتــه  42.4ف ــي ا لـمـئــة ف ــي سبتمبر
.2017
وأشـ ـ ــار "الـ ـ ـش ـ ــال" إل ـ ــى أن مـ ـع ــدل قـيـمــة
تــداوالت نشاط السكن االستثماري خالل
ً
 12ش ـه ــرا ب ـلــغ ن ـحــو  62.1م ـل ـيــون د ي ـنــار،
أي أن ق ـي ـمــة ت ـ ـ ــداوالت هـ ــذا ا ل ـش ـه ــر أد ن ــى
بما نسبته  -3.2فــي المئة مقارنة بمعدل
ً
 12ش ـهــرا  .وار ت ـفــع عــدد صفقاته إ لــى 105
صـفـقــات مـقــار نــة ب ــ 86صـفـقــة فــي سبتمبر
 ،2017وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة
لـنـشــاط الـسـكــن االس ـت ـث ـمــاري نـحــو 572.6
ألف دينار.
وارتفعت قيمة تداوالت النشاط التجاري
إل ــى نـحــو  46.5مـلـيــون دي ـن ــار ،أي ارت ـفــاع
بنحو  520.1في المئة مقارنة مع سبتمبر
 ،2017حـ ـي ــن ب ـل ـغ ــت نـ ـح ــو  7.5م ــا ي ـي ــن.
وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداوالت
العقارية إ لــى نحو  20.8في المئة مقارنة
بما نسبته  4.6في المئة في سبتمبر .2017
وبلغ معدل قيمة تداوالت النشاط التجاري
ً
خــال  12شـهــرا نحو  43.6مليونا ،أي أن
قيمة تداوالت هذا الشهر أعلى بما نسبته
ً
 6.7في المئة مقارنة بمتوسط  12شهرا .
ك ـمــا ارت ـف ــع ع ــدد صـفـقــاتــه إل ــى  7صـفـقــات

مـقــار نــة بصفقة وا ح ــدة فــي شهر سبتمبر
 .2017ولم تتم أي صفقة لنشاط المخازن
في أكتوبر .2017
وع ـن ــد م ـقــارنــة ت ـ ــداوالت أك ـتــوبــر 2017
بمثيلتها ،للشهر نفسه ،من السنة الفائتة
ً
(أكتوبر  ،)2016نالحظ ارتفاعا في سيولة
الـ ـس ــوق الـ ـعـ ـق ــاري ،إذ ارت ـف ـع ــت ق ـي ـمــة تـلــك
التداوالت ،من نحو  164.8مليون دينار إلى
نحو  223.5مليونا ،أي بما نسبته 35.6
في المئة .وشمل االر تـفــاع كل من النشاط
ا لـتـجــاري بنحو  363.6فــي المئة ،ونشاط
ال ـس ـكــن ال ـخ ــاص بـنـسـبــة  33.9ف ــي الـمـئــة،
بينما انخفض نشاط السكن االستثماري
بنسبة  -3.6في المئة.
و قــال التقرير "عند مقارنة جملة قيمة
التداوالت منذ بداية عام  2017حتى شهر
أ ك ـتــو بــر  ،2017بـمـثـيـلـتـهــا مــن ع ــام ،2016
ً
ً
نالحظ ارتفاعا طفيفا ،في إجمالي سيولة
ا لـ ـس ــوق ا لـ ـعـ ـق ــاري ،م ــن ن ـح ــو  1.96م ـل ـيــار
إ لــى نحو  2.03مـلـيــار ،أي بما نسبته 3.7
فــي المئة .و لــو افترضنا ا سـتـمــرار سيولة
السوق ،خالل ما تبقى من السنة -شهرين،-
عند المستوى ذاته ،ستبلغ قيمة تداوالت
ً
السوق -عقودا ووكاالت -نحو  2.44مليار
دينار ،وهي أدنى بما قيمته  56.2مليونا
ع ــن ق ـي ـمــة تـ ـ ــداوالت ال ـس ـنــة ال ـم ــاض ـي ــة ،أي
ا نـخـفــاض بـمــا نسبته  -2.3فــي ا لـمـئــة ،عن
مستوى عام  ،2016الذي بلغت قيمة تداوله
نحو  2.5مليار دينار".

 4.37مليارات دينار إجمالي موجودات «التجاري» بنمو %5.9
انخفاض األرباح الصافية يرجع إلى ارتفاع المخصصات بنحو %30.7
ذكر تقرير "الشال" أن البنك التجاري الكويتي
أعلن نتائج أعماله ،لألشهر التسعة مــن العام
الحالي ،وأظهرت تحقيق البنك صافي أرباح بعد
خصم الضرائب بلغت نحو  14.5مليون دينار،
ً
مقارنة بنحو  27.5مليونا خالل الفترة نفسها
ً
مــن ع ــام  ،2016أي إن الـبـنــك سـجــل انـخـفــاضــا،
ً
فيربحيته ،بلغ نحو  13مليونا ،أو نحو 47.3
في المئة.
وف ــي التفاصيل ،يـعــزى ه ــذا االنـخـفــاض في
مستوى األرب ــاح الصافية ،إلــى ارتـفــاع إجمالي
المخصصات بنحو  30.7في المئة ،لكن البنك
ً
ً
حقق ربحا تشغيليا قبل خصم المخصصات بلغ
ً
ً
نحو  75مليونا مرتفعا بنحو  500ألف دينار ،أو
ً
ما نسبته  0.7في المئة مقارنة مع  74.5مليونا ،أي
إن الغلبة في التأثير كانت الرتفاع المخصصات.
وارتفعت جملة اإليرادات التشغيلية بنحو 6.3
ً
ماليين دينار ،أو ما نسبته  6.1في المئة ،وصوال
إلى نحو  110.9ماليين دينار ،مقارنة بنحو 104.5
ماليين للفترة نفسها من عام .2016

وتـحـقــق ذل ــك نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع بـنــد صــافــي
ً
إيرادات فوائد بنحو  6.1ماليين دينار ،وصوال
ً
إلى نحو  69.2مليونا (وتمثل نحو  62.4في
المئة من إجمالي اإليرادات التشغيلية) ،مقارنة
ً
بنحو  63مليونا ( 60.3في المئة من اإلجمالي
اإليرادات التشغيلية).
وارتفع بند أتعاب وعموالت بنحو  2مليون
ً
ً
دينار ،وصــوال إلى نحو  29.7مليونا مقارنة
ً
بنحو  27.7مليونا .بينما انخفض بند صافي
ربــح التعامل بالعمالت األجنبية بنحو 2.8
ً
مليون ديـنــار ،وص ــوال إلــى نحو  2.4مليون،
مقارنة مع نحو  5.2ماليين دينار.
وارتـفـعــت جملة الـمـصــروفــات التشغيلية
للبنك ،بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي اإليرادات
التشغيلية ،إذ بلغ ارتفاعها نحو  5.9ماليين
ً
ً
دينار ،وصوال إلى نحو  35.9مليونا ،مقارنة
ً
بنحو  30مليونا للفترة ذاتها من عام .2016
ً
وحققت جملة المخصصات ،ارتفاعا بنحو
 14.1مليون دينار ،أو ما نسبته  30.7في المئة،

ً
عندما بلغت نحو  60مليونا ،مقارنة بنحو
ً
 45.9مليونا .وعليه ،انخفض هامش صافي
الــربــح ،إلــى نحو  14.7فــي المئة ،بعد أن كان
نحو  30.8في المئة خالل الفترة المماثلة من
عام .2016
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.370
مليارات دينار ،بارتفاع بلغت نسبته  5.9في
المئة ،مقارنة بنحو  4.125مليارات بنهاية
عام  ،2016وارتفعت بنسبة  8في المئة ،عند
المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها
من عام  ،2016وكانت نحو  4.047مليارات.
وسـ ـ ـج ـ ــل ب ـ ـنـ ــد الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـح ــق مـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك
ً
والمؤسسات المالية ،ارتفاعا ،بلغ  135.3مليون
دينار ونسبته  28.7في المئة ،ليصل إلى نحو
 607.3مــايـيــن ( 13.9فــي الـمـئــة مــن إجمالي
ً
الـمــوجــودات) مقابل  472.1مليونا ( 11.4في
المئة من إجمالي الموجودات) ،كما في نهاية
ً
ديسمبر  ،2016وحقق ارتفاعا ،بنحو  31.1في
المئة ،عند مقارنته بالفترة نفسها مــن عام

ً
 ،2016حين بلغ ،آنذاك ،ما قيمته  463.1مليونا
( 11.4في المئة من إجمالي الموجودات).
وس ـج ــل أداء مـحـفـظــة ق ـ ــروض وس ـل ـف ـيــات،
ً
ً
انخفاضا ،بلغ  51.3مليونا ،ونسبته  2.3في
المئة ليصل إلى نحو  2.199مليار دينار (50.3
ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي الـ ـم ــوج ــودات) ،مقابل
 2.250مليار دينار ( 54.6في المئة من إجمالي
ال ـم ــوج ــودات) ،كما فــي نهاية ديسمبر ،2016
وانخفضت بنحو  3.7في المئة عند مقارنتها
بالفترة نفسها من عام  ،2016حين بلغت نحو
 2.283مليار دينار ( 56.4في المئة من إجمالي
ال ـم ــوج ــودات) .وبلغت نسبة إجـمــالــي قــروض
وسلفيات إلــى إجمالي الــودائــع نحو  62.2في
المئة مقارنة بنحو  68.1في المئة.
وتشير األرق ــام إلــى أن مطلوبات البنك (من
ً
غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا
بلغت قيمته  223.2مليون دينار ،أي ما نسبته
 6.3في المئة لتصل إلــى نحو  3.745مليارات
دينار ،مقارنة بنحو  3.521مليارات بنهاية عام

ً
 ،2016وارتفعت بنحو  270.4مليونا ،أي بنسبة
تراجع بلغت  7.8في المئة عند المقارنة بما كان
عليه ذلك اإلجمالي في الفترة نفسها من العام
الفائت .وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى
إجمالي الموجودات نحو  85.7في المئة مقارنة
بنحو  85.8في المئة.
وت ـش ـيــر ن ـتــائــج تـحـلـيــل ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات
ً
ربحية البنك ،كلها ،قد سجلت انخفاضا ،مقارنة
مــع الـفـتــرة نفسها مــن عــام  ،2016إذ انخفض
مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (،)ROC
ً
حين بلغ نحو  12.3في المئة ،قياسا بنحو 25.2
في المئة ،وسجل مؤشر العائد على معدل حقوق
المساهمين الخاص بمساهمي البنك ()ROE
ً
انخفاضا ،إلى نحو  3.1في المئة ،مقارنة بنحو
 6.4في المئة ،ومعهمؤشر العائد على معدل
ً
موجودات البنك ( ،)ROAأيضا ،حين بلغ نحو
ً
 0.5في المئة ،قياسا بنحو  0.9في المئة ومعه.
وانـخـفـضــت ربـحـيــة الـسـهــم (EPS) إل ــى 8.8

ً
فلوس ،مقابل 16.8فلسا ،للفترة نفسها من عام
 .2016وبلغ مؤشر مضاعف السعر /الربحية
( )P/Eنحو  35.4م ــرة ،أي تــراجــع ،مـقــارنــة مع
 18.3مرة ،بسبب انخفاض ربحية السهم بنحو
 47.6فــي الـمـئــة عــن مـسـتــواه فــي  30سبتمبر
مــن عــام  ،2016مقابل ارتـفــاع فــي سعر السهم
وبنحو  1.2في المئة عن مستوى سعره في 30
سبتمبر  ،2016وبلغ مؤشر مضاعف السعر/
القيمة الدفترية (P/B) نحو  1.09مــرة ،بعد أن
كان  1.07مرة.

اقتصاد
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«التأمينات» و«غولدمان ساكس» تنظمان
ً
مؤتمرا حول االستثمار
قال الحميضي إن مؤتمر
االستثمار يأتي في إطار
استراتيجية المؤسسة الرامية
الى تنمية كفاءة وقدرات
العاملين فيها.

تنظم المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
بعد غد الثالثاء ،في مقرها الرئيس ،مؤتمرا حول
االستثمار ،وذلك بالتعاون مع شركة غولدمان ساكس
العالمية إلدارة األصول ومقرها في نيويورك.
وشركة غولدمان ساكس ،هي واحدة من الشركات
العالمية في إدارة االستثمارات ،حيث يصل حجم
األصول التي تشرف على إدارتها الى  1.17تريليون
دوالر وهي جزء من الذراع االستثمارية لـ "غولدمان
ساكس آند كو" في نيويورك التي يبلغ حجم األصول
التي تديرها  1.37تريليون دوالر.
وقـ ــال مــديــر "ال ـتــأم ـي ـنــات" ح ـمــد الـحـمـيـضــي ،في
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،إن ال ـم ــؤت ـم ــر ي ــأت ــي ف ــي إط ــار
استراتيجية الـمــؤسـســة الــرامـيــة ال ــى تنمية كـفــاء ة
و ق ــدرات العاملين بالمؤسسة مــن خــال تعريفهم
بتجارب وأساليب عمل واستراتيجيات الشركات
العريقة والــرائــدة في قطاع الخدمات المالية ،ومن
ضمنه االسـتـثـمــار وإدارة األصـ ــول ،مـشـيــرا ال ــى أن
الـمــؤتـمــر مــوجــه للعاملين فــي قـطــاعــي االسـتـثـمــار
والعمليات في المؤسسة ،كما سيشارك فيه ممثلون
من مؤسسات وهيئات وجهات كويتية وعربية كبرى.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـمــؤت ـمــر ه ــو ث ــان ــي ن ـش ــاط تنظمه
المؤسسة هــذا الـعــام فــي مجالي االستثمار وإدارة
االصــول ،مشيرا الى ورشة عمل إدارة االصــول التي
نـظـمـتـهــا الـمــؤسـســة بــال ـت ـعــاون م ــع شــركــة ج ــي بي

حمد الحميضي

مورغان العالمية إلدارة األصول في أبريل الماضي.
وس ـي ـت ـح ــدث فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـش ــارك
لالستثمار في المجموعة العالمية لحلول المحافظ
االستثمارية لـ "غولدمان ساكس إلدارة االصول" ،نيل
نتال ،والرئيس المشارك الدارة المحافظ العالمية
للدخل الثابت العالمي في "غولدمان ساكس إلدارة
االصول" ،لين ليندساي.

economy@aljarida●com

«الجزيرة» :رحالت يومية إلى حيدر آباد بالهند
في إطار توسيع شبكة وجهاتها بشبه القارة الهندية
أط ـل ـق ــت "ط ـ ـيـ ــران الـ ـج ــزي ــرة"،
شــركــة الـنـقــل ال ـجــوي الكويتية
م ـن ـخ ـف ـضــة ال ـت ـك ـل ـف ــة وال ـ ــرائ ـ ــدة
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــا ودولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،رح ــاتـ ـه ــا
اليومية إلى حيدر آباد ،وعقدت
لدى وصولها إلى الهند مؤتمرا
ص ـحــاف ـيــا م ـش ـتــركــا م ــع شــركــة
مـ ـط ــار حـ ـي ــدر آب ـ ـ ــاد (،)GHIAL
ب ـح ـضــور ال ـش ــرك ــاء م ــن وســائــل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ووك ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـسـ ـف ــر مــن
الـكــويــت وحـيــدر آب ــاد وع ــدد من
الضيوف المميزين.
وسـ ـتـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـشـ ــركـ ــة أيـ ـض ــا
رحالتها إلى كوتشي ومومباي
وأحمد آباد في أوائل عام ،2018
فــي إ ط ــار استراتيجية توسيع
شبكة وجهاتها في شبه القارة
الهندية ،مستهدفة بهذه الخطوة
خــدمــة مــا يـقــارب مليون هندي
مقيمين في الكويت.
وخ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ،أع ـ ـ ــرب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ــ"طـ ـي ــران
الجزيرة" ،روهيت راماشاندران،
عن فخره بتعزيز شبكة الشركة
في الهند ،وسعادته بــأن تكون

ً
راماشاندران متحدثا خالل المؤتمر
رح ـلــة ال ـبــدايــة إل ــى ح ـيــدر آب ــاد،
الـ ـم ــديـ ـن ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـب ـل ــغ ع ـمــرهــا
 400سـ ـ ـن ـ ــة ،و تـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ــر كـ ــزا
للتكنولوجيا ،ما سيوفر المزيد
من الخيارات للمسافرين الهنود،
وي ـس ـهــم ف ــي تـلـبـيــة احـتـيــاجــات
سـفــرهــم مــن الـكــويــت والــريــاض
وجدة والبحرين ودبي.
وأضاف أن الشركة توفر أيضا
رح ــات ديـنـيــة للمسافرين إلــى

«بيتك» يطرح خطة «شفاء» االستثمارية

«األهلي الكويتي» يقدم خصومات
لعمالئه في مستشفى رويال حياة غندور :تشجع العمالء على االدخار التدريجي لمبالغ صغيرة

يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك األه ـ ـ ـلـ ـ ــي
ال ـكــوي ـتــي ل ـع ـمــائــه الـ ـك ــرام،
ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
لـ ـلـ ـسـ ـك ــري ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
م ـس ـت ـش ـف ــى روي ـ ـ ـ ــال حـ ـي ــاة،
مـجـمــوعــة م ــن الـخـصــومــات
الخاصة لمرضى السكري،
اعتبارا من اليوم وحتى 31
ديسمبر .2017
وتحتفل منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة بــال ـيــوم الـعــالـمــي
ل ـل ـس ـك ــري فـ ــي  14نــو ف ـم ـبــر
مـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ويـ ـ ـح ـ ــرص
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي
على استغالل هذه الفرصة
ل ـ ـت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــط ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوء عـ ـل ــى
ال ـتــوع ـيــة ب ـم ــرض ال ـس ـكــري
والـ ـ ـع ـ ــاج ـ ــات الـ ـفـ ـع ــال ــة ل ــه،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــح قـ ـضـ ـي ــة
رئيسية فــي ا لـكــو يــت ،حيث
تـقــدر نسبة المصابين من
البالغين في الكويت بنحو
 20في المئة.
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر دعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـبـ ـن ــك
األه ـ ـ ـلـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـيـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي
للسكري جزء ا من مبادراته

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـكــس
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــه بـ ــال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وي ـس ـت ـط ـيــع
عمالء البنك األهلي الكويتي
ال ـح ـصــول ع ـلــى خـصــومــات
تصل إ لــى  40فــي المئة من
العالج في مستشفى رويال
حياة عند الدفع باستخدام
بـ ـط ــاق ــة الـ ـسـ ـح ــب اآللـ ـ ـ ــي أو
بطاقات االئتمان للبنك.
وسيتمكن العمالء أيضا
مـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــراء ب ـ ــاق ـ ــة م ـص ـغ ــرة
الخ ـت ـبــارات مــرض السكري
في مستشفى رو يــال حياة،
والتي تحتوي على اختبار
الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــر ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدم أثـ ـ ـن ـ ــاء
ال ـص ـي ــام ،ون ـس ـبــة ،HbA1C
وت ـح ـل ـيــل الـ ـ ــزالل ف ـقــط بـ ــ20
ديـ ـ ـن ـ ــارا ،أو ب ــاق ــة ال ـس ـكــري
الكاملة ،وفحص الدم الكامل
وفحص ا لــد هــون والفحص
الكلوي فقط بـ 50دينارا.

أطلق بيت التمويل الكويتي
"بيتك" خطة استثمارية جديدة
طــوي ـلــة األجـ ـ ــل ،ه ــي األولـ ـ ــى من
ن ــوع ـه ــا فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـك ــوي ـت ــي،
ب ـهــدف تـعــزيــز ثـقــافــة التخطيط
المستقبلي ،وتوفير حلول تخدم
أحد أهم األغراض األساسية في
حـيــاة ال ـفــرد ،وهــي خطة "شـفــاء"
ً
ً
التي تعتبر حسابا استثماريا
ط ــوي ــل األجـ ـ ـ ــل ،وت ـت ـي ــح تـغـطـيــة
تكافلية لحاالت الرعاية الطبية
الخاصة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر عـ ـ ــام
المنتجات للمجموعة في "بيتك"
مـحـمــد غـ ـن ــدور ،إن إط ـ ــاق هــذه
الخطة االستثمارية يندرج ضمن
اسـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك فــي تطوير
المنتجات المصرفية في الكويت،
ً
ويـنـسـجــم أي ـضــا مــع أه ــداف ــه في
المحافظة على الريادة في سوق
المنتجات ،والخدمات المتوافقة
مع الشريعة ،والكفيلة بمساعدة
ال ـع ـمــاء ع ـلــى تـحـقـيــق أهــداف ـهــم
االستثمارية وتأمين مستقبلهم.
وأضـ ــاف غ ـنــدور فــي تصريح
صحافي ،أن "بيتك" أجرى دراسة
مستفيضة لسوق الكويت ودول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
وح ــرص على طــرح هــذا المنتج
الـمـمـيــز وال ـفــريــد م ــن نــوعــه بين
كل البنوك الكويتية ،مما يؤكد
ريـ ـ ــادة "ب ـي ـت ــك" ف ــي طـ ــرح حـلــول
فريدة ومنتجات تلبي احتياجات
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ش ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء
وتطلعاتهم.

وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن خـ ـط ــة "ش ـ ـفـ ــاء"
تحتوي على تأمين تكافلي في
ح ــال ــة الـ ــوفـ ــاة أو ال ـع ـجــز الـكـلــي
الدائم أو المرض الطارئ ،بشكل
ً
ً
إلزامي وسيكون مكونا أساسيا
ل ـ ــه ،وي ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى ن ـف ــس م ـبــدأ
ال ـخ ـط ــط االس ـت ـث ـم ــاري ــة طــوي ـلــة
ً
األجل الموجودة حاليا مع مزايا
وخيارات تغطية إضافية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن خ ـ ـ ـطـ ـ ــة " شـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء"
االدخارية مع التغطية التكافلية
لحاالت الرعاية الطبية الخاصة
تـ ـق ــوم ب ــدف ــع م ـب ـل ــغ ف ـ ـ ــوري عـنــد
تشخيص حــالــة طــارئــة مــذكــورة
فـ ـ ــي قـ ــائ ـ ـمـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـ ـ ـ ـ 11
ال ـم ـش ـمــولــة بــال ـت ـغ ـط ـيــة ،لـتـمـكــن
العميل من دفــع تكاليف العالج
أو تغطي انقطاع مصدر الدخل.
ولـفــت إل ــى أن "ش ـف ــاء" تشجع
العمالء من سن  21إلى  60سنة
على االدخ ــار التدريجي لمبالغ
صـغـيــرة لــاس ـت ـفــادة مـنـهــا عند
انـتـهــاء الـخـطــة أو عـنــد الـحــاجــة،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن الـ ـخـ ـط ــة تـ ـت ــأل ــف مــن
عنصرين أساسيين هما ادخــار
م ـب ــال ــغ مـ ـت ــراكـ ـم ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
األرب ـ ـ ــاح ف ــي الـ ـح ــاالت ال ـط ــارئ ــة،
وت ـغ ـط ـيــة ت ـكــاف ـل ـيــة لـ ــأفـ ــراد فــي
ح ــاالت ال ــوف ــاة بـسـبــب م ــرض أو
ح ـ ــادث ،وال ـع ـجــز ال ـكــامــل الــدائــم
ً
بسبب مرض أو حادث ،فضال عن
األمراض الطارئة.
وقال غندور ،إن العميل يقوم
بتحديد عدد سنوات االدخار ،إذ
يكون الحد األدنى لمدة االدخار 5

محمد غندور

سنوات ،فيما يكون الحد األقصى
لمدة االدخار  15سنة ،ويجب أال
يتجاوز عمر العميل عند نهاية
فترة االدخار  65سنة.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن " بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك" ي ـ ـقـ ــوم
باستثمار  80في المئة ،من أقل
رص ـ ـيـ ــد ش ـ ـهـ ــري فـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب،
ً
ويـتــم إي ــداع األربـ ــاح سـنــويــا في
حساب "االدخار لحاالت األمراض
ال ـط ــارئ ــة" ،وع ـنــد انـتـهــاء الخطة
يـسـتـطـيــع الـعـمـيــل س ـحــب كــامــل
المبلغ مع األرباح من الحساب.
وأش ــار إل ــى أن "بـيـتــك" يتميز
بأنه البنك الوحيد في الكويت،
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم م ـن ـت ـج ــات ال ـخ ـطــط
االستثمارية طويلة األجــل ،وأن
اإلقـ ـب ــال ع ـلــى م ـن ـت ـجــات "ب ـي ـتــك"
االستثمارية يعكس مدى جدوى
ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات وم ــاء م ـت ـه ــا
الحـتـيــاجــات الـعـمــاء االدخــاريــة

واالستثمارية ،فيما يؤكد خبرة
البنك وتميزه في طرح منتجات
م ـب ـت ـك ــرة ومـ ـت ــوافـ ـق ــة مـ ــع أع ـل ــى
المعايير العالمية فــي ا لـجــودة
والخصائص والمزايا.
ً
وف ـ ـضـ ــا عـ ــن "ش ـ ـ ـفـ ـ ــاء" ،ي ــوف ــر
"بيتك" باقة متميزة من الخطط
االستثمارية المبتكرة لعمالئه
ً
ً
ت ـ ـقـ ــدم حـ ـ ـل ـ ــوال ت ـ ـخـ ــدم أغ ـ ــراض ـ ــا
أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة الـ ـ ـف ـ ــرد
والمجتمع ،هي التعليم من خالل
خـطــة "جــامـعـتــي" االسـتـثـمــاريــة،
والـ ــزواج مــن خــال خطة "رف ــاء"،
ومشاريع الشباب من خالل خطة
"انجاز" ،والحياة بعد التقاعد من
خالل خطة "ثمار".
وتتمتع الخطط االستثمارية
طويلة األجل بنسب استثمارية
عالية ،ويتم فيها استهداف مبلغ
يرغب العميل في الحصول عليه
ً
مستقبال يتراوح بين  4آالف إلى
 120ألف دينار ،ومن خالل خطة
منظمة يقوم بادخار هذا المبلغ
على دفعات شهرية ،خالل فترة
ً
محددة سابقا تتراوح بين 39 – 2
سنة حسب شروط كل خطة ،وفي
الوقت ذاته يتم استثمار المبالغ
ال ـم ـت ــراك ـم ــة واح ـ ـت ـ ـسـ ــاب أربـ ـ ــاح
استثمارية سنوية.
وت ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـخـ ـط ــط
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ط ــويـ ـل ــة األج ـ ــل
بـتـغـطـيــة تـكــافـلـيــة ،م ــع خ ـيــارات
متعددة منها التغطية التكافلية
المتناقصة أو التغطية التكافلية
الثابتة.

الطائف في السعودية ،والنجف
فــي ال ـع ــراق ،ومـشـهــد فــي إي ــران،
وع ـ ّـم ــان ،وصـ ــوال إل ــى األراضـ ــي
المقدسة.
وأكـ ـ ــد أن ال ـخ ــدم ــة ال ـج ــدي ــدة
ستسهم فــي تلبية احتياجات
الـ ـسـ ـف ــر الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة ،ب ــأسـ ـع ــار
منخفضة الـتـكـلـفــة ،وب ـت ــرددات
وأوقات مريحة ،سواء للترفيه ،أو
العمل ،أو السفر الديني ،مبينا

أن الهند قــوة مالية وسياحية،
ومؤكدا حرص "طيران الجزيرة"
على االستفادة من جميع الفرص
الهائلة المقبلة التي توفرها.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـم ـطــار ح ـي ــدر آب ــاد،
س.ج .ك .ك ـي ـش ــور" :ي ـس ــرن ــا أن
ن ــرح ــب بـ ـطـ ـي ــران الـ ـج ــزي ــرة فــي
حيدر آب ــاد ،وباختيارها مطار
المدينة ،ليكون باكورة رحالتها
إلى الهند" ،معربا عن ثقته بأن
هــذه الخطوة ستعزز العالقات
الـسـيــاحـيــة بـيــن الـهـنــد ومعظم
الوجهات السياحية في الشرق
األوس ـ ــط ،بـمــا ف ــي ذل ــك الـكــويــت
وإيران واألردن ومصر وغيرها.
وأضـ ــاف أن ــه مــع أك ـبــر شبكة
محلية ،يشكل مطار حيدر آباد
المكان األفضل ،كبوابة لالنطالق
نحو جنوب ووسط الهند ،مبينا
أن إطــاق الخدمة الجديدة إلى
الـكــويــت عـبــر "ط ـيــران الـجــزيــرة"
سـيـعــزز مــوقـعــه ،ويـشـكــل دليال
على أهميته.

ً
ً
«التجاري» ينظم يوما ترفيهيا
لنزالء دار األطفال
جانب من زيارة البنك للدار

ً
ً
نظمت إدارة العالقات العامة في البنك التجاري يوما ترفيهيا
لـنــزالء دار األطـفــال التابعة إلدارة الحضانة العائلية ،بالتعاون
والتنسيق مع المشرفات والقائمين على الدار .وجاءت هذه الزيارة
في إطار حرص البنك على التواصل مع األطفال الصغار ،ورسم
البهجة واالبتسامة على وجوههم ،وإدخال الفرحة على قلوبهم.
وفي هذا السياق ،صرحت مساعدة المدير العام بإدارة اإلعالن
والعالقات العامة أماني الورع بأن "فكرة تنظيم هذا اليوم الترفيهي
ً
لـنــزالء دار األط ـفــال ج ــاءت تــزامـنــا مــع االحـتـفــال بــالـيــوم العالمي
ً
للطفل ،وتكريسا لبرامج المسؤولية االجتماعية الشاملة للبنك
الـتـجــاري ،والـهــادفــة إلــى مــد يــد الـعــون والمساعدة لجميع فئات
المجتمع ،وخــاصــة األطـفــال ون ــزالء دور الــرعــايــة والمستشفيات
وذوي االحتياجات الخاصة".
وعــن الفعاليات التي تضمنها اليوم الترفيهي ،كشفت الــورع
أنه "اشتمل على العديد من الفعاليات ،منها عرض أحدث األفالم
السينمائية التي تناسب األطفال ،وتوزيع الهدايا التي تتناسب مع
فئاتهم العمرية في جو من البهجة والسرور لمسه فريق العالقات
العامة من االبتسامة التي ارتسمت على وجوه األطفال الصغار".
وفي ختام الزيارة ،تقدمت إدارة الحضانة العائلية بالشكر للبنك
على إقامة هذه الفعالية التي ساهمت في إدخال السعادة والفرحة
على قلوب األطفال ،متمنية له المزيد من التقدم واالزدهار.
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اقتصاد

ً
السوق الكويتي الثاني خليجيا بالمكاسب و«السعري» ارتفع %0.81
أظهرت حركة التداول
األسبوع الماضي أن السوق
تمكن من تحويل اتجاهه نحو
المنطقة الخضراء واستطاعت
مؤشراته الثالثة أن تحقق
المكاسب الجماعية بعد ثالثة
أسابيع متتالية من الخسائر،
بدعم من القوى الشرائية،
التي كانت حاضرة في معظم
الجلسات اليومية من األسبوع،
والتي تركزت على بعض
األسهم القيادية.

ق ــال تـقــريــر ص ــادر عــن شركة
«ب ـيــان» لالستثمار ،إن بورصة
الكويت وبعد خسائرها الحادة،
الـ ـت ــي س ـج ـل ـت ـهــا ف ــي األس ــاب ـي ــع
الـ ـس ــابـ ـق ــة عـ ـل ــى وقـ ـ ــع األح ـ ـ ــداث
الجيوسياسية ،ا لـتــي شهدتها
المنطقة في الفترة المنقضية،
تمكنت خالل األسبوع الماضي
مــن االرتـ ــداد وتـحــويــل مسارها
نحو الصعود ،محققة مكاسب
ج ـمــاع ـيــة ل ـمــؤشــرات ـهــا ال ـثــاثــة
ً
عوضت بها جزءا من خسائرها
السابقة.
ووفــق التقرير ،تمكن السوق
من تحقيق هذه المكاسب بدعم
مــن عمليات الـشــراء االنتقائية،
التي تركزت على بعض األسهم
ً
الـ ـقـ ـي ــادي ــة ،خـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد أن
شهدت تلك األسهم انخفاضات
ح ــادة ف ــي األســاب ـيــع الـمــاضـيــة،
إضافة إلى المضاربات السريعة،
التي كانت حاضرة خالل بعض
الجلسات اليومية من األسبوع،
وش ـم ـل ــت بـ ــدورهـ ــا ال ـع ــدي ــد مــن
األس ـه ــم ال ـص ـغ ـيــرة ،وه ــو األم ــر
الذي أعطى بعض الدعم لمؤشر
ال ـســوق ال ـس ـعــري ،والـ ــذي كانت
ً
مكاسبه أقل نسبيا من نظيريه
الـ ــوزنـ ــي و»كـ ــويـ ــت  »15ال ـلــذيــن
اس ـت ـف ــادا م ــن تـكـثـيــف عـمـلـيــات
الشراء التي شهدها السوق خالل
األسبوع على األسهم القيادية.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،اجـتـمـعــت
م ــؤش ــرات ال ـس ــوق ال ـثــاثــة على
تـحـقـيــق الـمـكــاســب األسـبــوعـيــة
ً
للمرة األولى منذ شهرين تقريبا،

ً
وت ـح ــدي ــدا م ـنــذ مـنـتـصــف شهر
سـبـتـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،وجـ ــاء ذلــك
نتيجة الدعم ،الذي تلقاه السوق
من القوى الشرائية القوية التي
تركزت على األسهم التشغيلية
والـثـقـيـلــة ،مـمــا دف ــع الـمــؤشــرات
ال ـث ــاث ــة إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق مـكــاســب
ً
أسبوعية جيدة نسبيا ،السيما
مؤشر «كويت  »15الذي تمكن من
تحقيق ارتفاع نسبته  1.74في
المئة ،وهــي أعلى نسبة ارتفاع
أسبوعي يحققها المؤشر منذ
ً
أك ـثــر م ــن ش ـهــر ،وت ـح ــدي ــدا منذ
األسبوع المنتهي في  5أكتوبر
المنقضي.
من جهة أخرى ،شهد األسبوع
ً
الماضي ارتفاع أسعار  72سهما
ً
ً
من أصل  157سهما مدرجا في
الـ ـس ــوق ال ــرسـ ـم ــي ،م ـق ــارن ــة مــع
األسـبــوع ،الــذي سبقه ،في حين

تداوالت القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز األول لجهة حجم التداول
خــال األسـبــوع الـمــاضــي ،إذ بلغ عــدد األسـهــم الـمـتــداولــة للقطاع
ً
 143.15مليون سهم تقريبا شكلت  36.02فــي المئة مــن إجمالي
تداوالت السوق ،فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية ،إذ تم تداول
نحو  90.60مليون سهم للقطاع أي ما نسبته  22.80في المئة من
إجمالي تداوالت السوق.
أمــا المرتبة الثالثة فكانت مــن نصيب قـطــاع الـعـقــار ،إذ بلغت
نسبة حجم تداوالته إلى السوق  21.79في المئة بعد أن وصل إلى
 86.62مليون سهم.

ً
«الوطني» يطلق حملة « 65عاما والوطني
عايش معكم» بمناسبة ذكرى تأسيسه
المطر :البنك أول مصرف عرفه الكويتيون وواكب التغييرات
أط ـل ــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
حـمـلــة إعــان ـيــة ج ــدي ــدة بـعـنــوان
« 65عاما والوطني عايش معكم»،
بمناسبة ذكرى تأسيس البنك عام
 ،1952وتم اختيار مضمون إعالن
الـبـنــك ل ـهــذا ال ـعــام ليعكس عمق
العالقة التي تجمع البنك بعمالئه
والتي تنتقل من جيل إلــى جيل،
محافظة على استمراريتها على
مدى ستة عقود ونصف.
وقــالــت مساعدة المدير العام
إلدارة الـعــاقــات الـعــامــة فــي بنك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي مـ ـن ــال ال ـم ـطــر
إن مـضـمــون اإلعـ ــان ل ـهــذا الـعــام
ي ـت ـن ــاول ف ـك ــرة ت ــراب ــط األجـ ـي ــال،
م ــن خ ـ ــال ع ـ ــرض ت ــاري ــخ ال ـب ـنــك
ال ــوطـ ـن ــي كـ ـ ـ ــأول م ـ ـصـ ــرف ع ــرف ــه
ال ـكــوي ـت ـيــون ،وواكـ ــب الـتـغـيـيــرات
ال ـت ــي ط ـ ــرأت م ــن ج ـيــل إلـ ــى آخ ــر،

ووقـ ـ ـ ـ ــف شـ ـ ــاهـ ـ ــدا وش ـ ــريـ ـ ـك ـ ــا فــي
ك ــل األحـ ـ ــداث والـ ـتـ ـط ــورات ،فـكــان
االتجاه نحو تكريس مفهوم هذا
االرت ـ ـبـ ــاط ال ـع ـم ـيــق ال ـ ــذي يجمع
البنك بمجتمعه الكويتي األصيل
بعد مرور  65عاما على تأسيسه.
وأضــافــت المطر أن احتفالية
ال ـت ــأس ـي ــس لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام تـحـمــل
مـ ـع ــان ــي خـ ــاصـ ــة ك ــونـ ـه ــا تـمـثــل
تتويجا واسـتـمــرارا لمسيرة من
النجاح تحول خاللها «الوطني»
من بنك صغير ،انطلق من مساحة
 3دك ــاكـ ـي ــن وبـ ـضـ ـع ــة مــوظ ـف ـيــن
ي ـع ـم ـل ــون ب ــاألس ــال ـي ــب ال ـي ــدوي ــة
البدائية إلــى أحــد أكبر مصارف
المنطقة وأكثرها ربحية وريادة
وابتكارا.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت« :أردن ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن خ ــال
اخ ـت ـي ــار عـ ـب ــارة ال ــوط ـن ــي مـعـكــم،

ً
ان ـخ ـف ـضــت أسـ ـع ــار  59س ـه ـمــا،
ً
مــع بـقــاء  26سـهـمــا دون تغير؛
وأدى ذلك إلى تحقيق البورصة
م ـك ــاس ــب ب ـم ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى 400
مـلـيــون دي ـن ــار خ ــال الـجـلـســات
ال ـخ ـم ــس ال ـس ــاب ـق ــة ،إذ وص ـلــت
قيمتها الرأسمالية إلــى 26.97
مليار دينار بعد أن كانت 26.57
ً
مليارا في األسبوع قبل السابق،
مـ ـم ــا ي ـع ـن ــي أن الـ ـ ـس ـ ــوق ن ـجــح
فــي تحقيق مـكــا ســب أسبوعية
نـسـبـتـهــا  1.51ف ــي ال ـم ـئــة على
صـ ـعـ ـي ــد ق ـي ـم ـت ــه ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
اإلجمالية ،مما عزز من مكاسبه
منذ بداية العام الحالي لتصل
إلــى  6.14فــي المئة ،مقارنة مع
نهاية عام  ،2016إذ بلغت آنذاك
 25.41مـلـيــار دي ـنــار (ملحوظة:
يتم احتساب القيمة الرأسمالية
لـلـشــركــات الـمــدرجــة فــي الـســوق

الــرس ـمــي عـلــى أس ــاس متوسط
عدد األسهم القائمة بحسب آخر
بيانات مالية رسمية متوفرة).
وشـ ـه ــد األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء الـ ـمـ ـهـ ـل ــة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
الممنوحة للشركات المدرجة في
الـســوق لإلفصاح عــن نتائجها
الـمــالـيــة لـفـتــرة األش ـهــر التسعة
المنقضية مــن ع ــام  2017و مــع
نـ ـه ــاي ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وصـ ـ ــل ع ــدد
الشركات التي أعلنت نتائجها
إل ــى  151شــركــة ،مــن أص ــل 157
شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق
الرسمي ،وحققت تلك الشركات
ً
نحو  1.52مليار ديـنــار أربــاحــا
صافية عن فترة األشهر التسعة
الـمـنـقـضـيــة م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي،
بارتفاع نسبته  15.79في المئة
عـ ــن أرب ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـشـ ــركـ ــات نـفـسـهــا
للفترة المماثلة من عــام ،2016

التي بلغت حينذاك  1.31مليار
دينار.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد أداء ب ــورص ــة
الـكــويــت مـقــارنــة مــع أداء أســواق
األسهم الخليجية خالل األسبوع
المنقضي ،فقد شغلت البورصة
المرتبة الثانية في ترتيب أسواق
األسهم الخليجية لناحية نسبة
الـمـكــاســب المسجلة بـعــد ســوق
مسقط لألوراق المالية ،إذ حقق
ً
ً
مؤشرها السعري نموا أسبوعيا
نسبته  0.81في المئة ،في حين
بـلـغــت نـسـبــة نـمــو مــؤشــر ســوق
م ـس ـقــط ل ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة  1في
المئة ،من جهة أخرى ،كان سوق
أبوظبي لألوراق المالية وبورصة
قـطــر هـمــا األك ـث ــر خ ـس ــارة خــال
األسـ ـب ــوع ،إذ س ـجــل مــؤشــرهـمــا
ً
ً
تراجعا أسبوعيا نسبته  1.11و
 0.76في المئة على التوالي.

منال المطر

تأكيد عمق الـعــاقــة الـتــي تجمع
الـبـنــك بـعـمــائــه ،وحــرص ـنــا على
استمرارها واعتزازنا بانتقال هذه
العالقة من جيل الى آخر.

أما لجهة قيمة التداول ،فقد شغل قطاع البنوك المرتبة األولى،
إذ بلغت نسبة قيمة تــداوالتــه إلــى السوق  45.11في المئة بقيمة
ً
إجمالية بلغت  31.83مليون دينار تقريبا ،وجاء قطاع الخدمات
المالية في المرتبة الثانية ،إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق
ً
 16.14في المئة بقيمة إجمالية بلغت  11.39مليون دينار تقريبا.
أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع االتصاالت ،إذ بلغت قيمة األسهم
المتداولة للقطاع  10.81ماليين دينار شكلت  15.32في المئة من
إجمالي تداوالت السوق.

وبــالـعــودة إلــى أداء البورصة
خالل األسبوع الماضي ،أظهرت
ح ــرك ــة ال ـ ـتـ ــداول خـ ــال األس ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي أن الـ ـس ــوق ت ـم ـكــن مــن
تـحــويــل ات ـجــاهــه نـحــو المنطقة
الخضراء واستطاعت مؤشراته
ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـمـ ـك ــاس ــب
ال ـج ـمــاع ـيــة ب ـعــد ث ــاث ــة أســاب ـيــع
م ـت ـتــال ـيــة مـ ــن الـ ـخـ ـس ــائ ــر ،بــدعــم
مــن الـقــوى الـشــرائـيــة الـتــي كانت
ح ــاض ــرة ف ــي م ـع ـظــم ال ـج ـل ـســات
الـيــومـيــة مــن األس ـب ــوع ،وتــركــزت
ع ـل ــى ب ـع ــض األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـتـ ــراج ـ ـعـ ــات
ال ـك ـب ـي ــرة ،ال ـت ــي م ـن ـيــت ب ـهــا تلك
األسـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي اآلونـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة،
إضافة إلى المضاربات السريعة
ال ـتــي اس ـت ـهــدفــت ب ـعــض األس ـهــم
الصغيرة.
ً
ولــم يكن الـلــون األحـمــر غائبا
في التأثير على أداء السوق خالل
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،إذ ش ـهــدت
بعض الجلسات اليومية عمليات
بيع وجني أرباح دفعت مؤشرات
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـث ــاث ــة إل ـ ــى ال ـم ـنـط ـقــة
الـحـمــراء ،وهــو األمــر الــذي خفف
مــن مـكــاســب ال ـســوق األسبوعية
بعض الشيء.
وواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ت ـح ـق ـي ــق
المكاسب الجماعية لمؤشراته
الثالثة في جلسة نهاية األسبوع،
ً
ً
والتي شهدت أداء متذبذبا مائال
لــارتـفــاع ،إذ جــاء ذلــك بــدعــم من
استمرار العمليات الشرائية في
السيطرة على مجريات التداول،
وسط تراجع كبير لنشاط التداول

خ ــال ال ـج ـل ـســة ،وان ـخ ـفــض عــدد
األسهم المتداولة بنسبة  35في
ً
الـمـئــة تـقــريـبــا ،فــي حـيــن نقصت
قيمة التداول بنسبة  60في المئة
ً
تقريبا.
وأقـ ـ ـف ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــر الـ ـسـ ـع ــري
بـنـهــايــة األس ـب ــوع الـمــاضــي عند
ً
مستوى  6.309.31نقاط ،مسجال
مكاسب نسبتها  0.81في المئة
عن مستوى إغالقه في األسبوع
قبل الماضي ،فيما سجل المؤشر
ً
ال ــوزن ــي ن ـم ــوا نـسـبـتــه  1.33في
المئة بعد أن أغلق عند مستوى
 402.96ن ـق ـط ــة ،وأ ق ـ ـفـ ــل مــؤ شــر
«كويت  »15عند مستوى 925.96
نقطة بــار ت ـفــاع نسبته  1.74في
ال ـم ـئــة ع ــن إغ ــاق ــه ف ــي األس ـب ــوع
ق ـبــل ال ـم ــاض ــي .أم ــا ع ـلــى صعيد
األداء السنوي لمؤشرات السوق
الـ ـث ــاث ــة ،ف ـم ــع ن ـه ــاي ــة األسـ ـب ــوع
الـمــاضــي وصـلــت نسبة مكاسب
الـ ـم ــؤش ــر الـ ـسـ ـع ــري م ـن ــذ ن ـهــايــة
الـ ـع ــام الـمـنـقـضــي إلـ ــى  9.76في
ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا بـلـغــت نـسـبــة نمو
المؤشر الوزني حوالي  6.02في
ال ـم ـئــة ،ووص ـل ــت نـسـبــة مكاسب
مؤشر «كــويــت  »15إلــى  4.63في
المئة ،مقارنة مع مستوى إغالق
عام .2016
وشهد السوق تراجع المتوسط
ال ـيــومــي لـقـيـمــة الـ ـت ــداول بنسبة
ب ـل ـغــت  43.25ف ــي ا ل ـم ـئــة ليصل
ً
إلى  14.11مليون دينار تقريبا،
كما سجل متوسط كمية التداول
ً
انخفاضا نسبته  34.87في المئة،
ً
ليبلغ  79.49مليون سهم تقريبا.

«زين» ترعى الموسم الثاني من برنامج «تصاميم»
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة زيـ ــن رعــايـتـهــا
ل ـبــرنــامــج «ت ـصــام ـيــم» بـمــوسـمــه
ال ـث ــان ــي ،وال ـ ــذي ي ـق ــدم مـفـهــومــا
ً
م ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزا لـ ــأف ـ ـكـ ــار اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة
الـمـتـعـلـقــة بــالـتـصـمـيــم الــداخـلــي
وال ـت ــأث ـي ــث ال ـم ـنــزلــي ال ـع ـصــري،
ويـ ـع ــرض ع ـل ــى ت ـل ـف ــزي ــون دول ــة
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وم ـ ـ ــوق ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي .YouTube
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي ،أن رعــايـتـهــا للموسم
ال ـثــانــي م ــن بــرنــامــج «تـصــامـيــم»
تــأتــي ضـمــن حــرصـهــا عـلــى دعــم
ومساندة البرامج المبتكرة التي
تثري من معلومات المشاهدين
ب ــال ـش ـك ــل ال ـ ـ ــذي ي ـح ـق ــق ال ـم ـت ـعــة
وال ـفــائــدة ،إضــافــة إلــى احتضان
وإبراز المبادرات الشبابية التي
تتفوق في التفرد عن غيرها من
خالل العمل الجاد واإلنجاز الذي
يحقق األهداف المرجوة المتمثلة
ف ــي ت ـط ــوي ــر وت ـح ـس ـيــن م ــواه ــب
وط ــاق ــات ال ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي في
القطاعات والمجاالت المختلفة.

مسؤوالن من «زين» مع فرح الحميضي
وأوضحت «زين» أنه وخاصة
م ــع ان ـت ـش ــار وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي وازديـ ــاد شعبيتها
في األعوام السابقة ،فإن القنوات
الفضائية التقليدية باتت تفتقر
إلــى الـبــرامــج التلفزيونية التي
تـ ـق ــرب ال ـم ـس ــاف ــة ب ـي ــن ج ـم ـهــور

وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
واإلعـ ــام الـتـقـلـيــدي ،مـمــا يفوت
ال ـفــرصــة ل ـجــذب هّ ــذه الـشــريـحــة
الـمـهـمــة ال ـت ــي يـمــثـلـهــا الـشـبــاب
بشكل رئيس ،وهو الهدف الذي
يـعـمــل ال ـبــرنــامــج ع ـلــى تحقيقه
من خالل محتوى مبتكر ومفيد

تــم إنـجــازه بإمكانات احترافية
عالية.
و بـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــة أن ه ـ ــذا
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـم ـم ـي ــز مـ ــن ت ـقــديــم
الشابة الكويتية فرح الحميضي
يـ ـ ـ ــروج ل ـم ـف ـه ــوم نـ ـم ــط ال ـح ـي ــاة
الـعـصــريــة مــن خ ــال اسـتـعــراض

ح ـ ـ ـلـ ـ ــول الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي
ال ـم ـب ـت ـك ــرة وأس ــالـ ـي ــب ال ـتــأث ـيــث
الـ ـمـ ـن ــزل ــي ال ـ ـع ـ ـصـ ــري ،وغ ـي ــره ــا
م ـ ــن الـ ـنـ ـص ــائ ــح واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات،
ويستضيف نخبة من المصممين
الكويتيين لمشاركة خبراتهم مع
المشاهدين ،وقد حظي الموسم
األول من البرنامج إقباال كبيرا
على مستوى الخليج العربي فاق
الـ  2.7مليون مشاهدة من خالل
ح ـل ـقــات ت ــم ت ـصــويــرهــا ب ـك ـفــاءة
وجودة عالية وبأسلوب عصري
ومميز.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـش ــرك ــة إل ـ ــى أن ـهــا
مستمرة بتسليط ا ل ـضــوء على
األعـ ـم ــال ال ـتــي تـقــدمـهــا األيـ ــادي
الـكــويـتـيــة ،وخ ــاص ــة م ــن الـفـئــات
ال ـع ـمــريــة ال ـش ــاب ــة ،وذلـ ــك كــرغـبــة
منها في نقل صورة حضارية عن
المجتمع الكويتي ،فهدفها كان
واليـ ــزال تسليط ال ـضــوء وإب ــراز
األع ـمــال الوطنية فــي المجاالت
ً
كــافــة ووضعها جنبا إلــى جنب
مع المواهب العالمية.
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البنوك المركزية في االقتصادات المتقدمة واصلت تطبيع سياستها النقدية
خشي المحللون من أن انخفاض
التضخم قد يمنع االحتياط
الفدرالي من رفع أسعار الفائدة
في ديسمبر ،لكن األسواق
أصبحت اآلن على يقين من
ارتفاع أسعار الفائدة في
وفي حين يعزى هذا
ديسمبرً ،
التغيير جزئيا إلى العالمات
الواضحة الدالة على قوة النمو،
لكن ً االحتياط الفدرالي أوضح
أيضا أنه لن يتأثر بضعف بيانات
األسعار.

النشاط االقتصادي
في منطقة اليورو
واصل أداءه الجيد
رغم تباطؤ معدالت
التضخم

ق ــال ت ـقــريــر ص ــادر ع ــن بنك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،إن ـ ـ ــه مــع
اس ـت ـمــرار تـحـســن آف ــاق الـنـمــو
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،واصـ ـ ـل ـ ــت ال ـب ـن ــوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة فـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات
المتقدمة تطبيع سياساتها
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل
مـسـتــو يــات دون ا لـمـسـتـهــد فــة،
وبدأ النشاط االقتصادي أكثر
قوة خالل األشهر األخيرة في
مـعـظــم االق ـت ـص ــادات ال ـك ـبــرى،
السيما في الواليات المتحدة
ومنطقة اليورو ،ففي الواليات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة س ـ ـ ــاع ـ ـ ــدت وع ـ ـ ــود
اإلصالح الضريبي التي تقدم
ب ـ ــه الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري فــي
تعزيز النمو.
ووفق التقرير ،نتج عن ذلك
مــواصـلــة األس ـهــم ارتـفــاعــاتـهــا
لـمـسـتــويــات قـيــاسـيــة جــديــدة،
لـ ـك ــن هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــو الـ ـ ـق ـ ــوي ،لــم
يتمكن التضخم مــن تسجيل
أي زخ ــم إض ــاف ــي ف ــي األش ـهــر
األخيرة ،ورغم ذلك ،لم تتغير
البنوك المركزية من توجهها
ن ـ ـحـ ــو تـ ـطـ ـبـ ـي ــع سـ ـي ــاس ــاتـ ـه ــا
ال ـن ـقــديــة ،كـمــا ت ـبــدو ال ـظــروف
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
ً
ال ـم ـت ـح ــدة ق ــوي ــة عـ ـم ــوم ــا ،مــع
تــوافــر مــؤشــرات تــؤيــد تسارع
نمو الناتج المحلي اإلجمالي
في الربع الرابع من عام ،2017
وكـ ـ ــان ن ـم ــو الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
ً
اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ق ـ ــوي ـ ــا ف ـ ــي ال ــرب ــع
الثالث من عــام  ،2017بمعدل
سـ ـن ــوي ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ـتــه  3فــي
المئة ،إذ ارتفع إلى نسبة 2.3
في المئة على أساس سنوي.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ت ـش ـيــر
ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـب ـن ــك
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاط الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدرال ـ ــي ف ــي
أت ــانـ ـت ــا إل ـ ــى بـ ـل ــوغ م ـس ـتــوى
ال ـ ـن ـ ـمـ ــو إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـعـ ـ ــدل سـ ـن ــوي
يبلغ  4.5فــي ا لـمـئــة فــي ا لــر بــع
ا ل ـ ــرا ب ـ ــع مـ ــن ع ـ ــام  ،2017مـمــا
ق ــد يــرفــع ال ـن ـمــو إل ــى نـسـبــة 3
ً
فــي المئة تقريبا خــال العام
ً
كــا مــا  ،2017وا ت ـســم عــدد من
المؤشرات الرائدة بقوة األداء
ب ـص ـفــة خ ــاص ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ط ـل ـب ــات ال ـس ـل ــع ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
وال ـم ــؤش ــر ال ـص ـنــاعــي لـمـعـهــد
إدارة ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد األ م ـ ـيـ ــر كـ ــي،
مـمــا ي ــدل عـلــى تــزايــد الـتـفــاؤل
وارتفاع االستثمار ،كما واصل
سوق العمل تعافيه.
وأظ ـ ـهـ ــر تـ ـق ــري ــر ال ـت ــوظ ـي ــف
األخير توفير  261ألف وظيفة
جديدة في أكتوبر وتراجعت
م ـعــدالت ا لـبـطــا لــة إ ل ــى  4.1في
المئة ،وهو أدنى مستوى لها
ً
ع ـل ــى مـ ــدى  17ع ــا م ــا  ،و ي ــأ ت ــي
انـتـعــاش االقـتـصــاد األمـيــركــي
على خلفية إمكانية التحفيز
ال ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ـنـ ــاتـ ــج عـ ـ ــن خ ـطــط

اإلصـ ــاح الـضــريـبــي لـلــرئـيــس
دونالد ترامب ،ومنذ انتخاب
الرئيس ترامب العام الماضي،
ان ـ ـتـ ــابـ ــت األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ح ـم ــاس ــة
شديدة بشأن بعض مقترحاته
االق ـت ـصــاديــة ،وبـيـنـمــا س ــادت
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ـ ــن عـ ــدم
تحقيق تــرا مــب أ يــة تشريعات
جديدة تذكر ،لكن اللهجة قد
تغيرت في األسابيع األخيرة
ً
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
باإلصالح الضريبي.
وب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،ت ـتــوقــع
األ سـ ـ ـ ــواق أن يـ ـق ــدم اال ق ـ ـتـ ــراح
ً
ً
ً
تحفيزا ماليا جيدا لالقتصاد،
إضافة إلى أنه قد يحسن بيئة
األعمال للشركات على المدى
ال ـ ـطـ ــويـ ــل ،وفـ ـ ــي واق ـ ـ ــع األمـ ـ ــر،
ً
ك ـشــف ال ـم ـشــرعــون أخ ـي ــرا عن
خ ـطــة ضــريـبـيــة شــام ـلــة ،الـتــي
ق ــد ي ـق ــوم ت ــرام ــب بــاعـتـمــادهــا
خــال ا لـعــام ا لـحــا لــي أو مطلع
العام المقبل ،وعلى الرغم من
قوة النشاط االقتصادي ،فقد
ف ـش ــل ال ـت ـض ـخــم ف ــي اك ـت ـســاب
أي قــوى دا فـعــة ،كما جــاء نمو
األج ـ ـ ــور فـ ــي أكـ ـت ــوب ــر مـخـيـبــا
لآلمال ،حيث تراجع نمو أجور
ا لـمــو ظـفـيــن إ لــى  2.3فــي المئة
على أساس سنوي في أكتوبر
ب ـعــد أن ش ـهــد م ـع ــدالت أ ق ــوى
خالل الشهرين السابقين ،كما
جاء معدل التضخم األساسي
دون ا لـ ـ ـت ـ ــو قـ ـ ـع ـ ــات فـ ـ ــي ش ـه ــر
سبتمبر.
وارتفعت األسعار األساسية
ب ـن ـس ـبــة ت ـغ ـيــر ش ـه ــري ــة بـلـغــت
 0.1في المئة فقط ،على الرغم
من أن الوتيرة السنوية كانت
ثــا ب ـتــة ع ـنــد م ـس ـتــوى  1.7فــي
المئة على أساس سنوي.
وكـ ــان الـتـضـخــم ف ــي مــؤشــر
نفقات االستهالك الشخصي،
وهو من أهم المؤشرات ،التي
ي ـ ـحـ ــرص مـ ـج ـل ــس االحـ ـتـ ـي ــاط
الـ ـفـ ـي ــدرال ــي ع ـل ــى م ـتــاب ـع ـت ـهــا،
ً
ً
ضعيفا أيضا في سبتمبر.
وألمح االحتياط الفيدرالي
إ لـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر ا ل ـ ـمـ ــر جـ ــح

أن ي ـ ـ ـ ــؤدي ض ـ ـعـ ــف ا ل ـت ـض ـخ ــم
إل ــى عــرق ـلــة تـطـبـيــع الـسـيــاســة
الـ ـنـ ـق ــدي ــة .وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة األم ـ ــر،
خـ ـ ـش ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـل ـ ــون مـ ـ ـ ــن أن
ا ن ـخ ـفــاض ا لـتـضـخــم ق ــد يمنع
االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي مــن رفــع
أس ـعــار ال ـفــائــدة فــي ديـسـمـبــر،
لكن األسواق أصبحت اآلن على
يقين من ارتفاع أسعار الفائدة
في ديسمبر.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزى هـ ـ ــذا
ً
ال ـت ـغ ـي ـي ــر ج ــزئـ ـي ــا ل ـل ـع ــام ــات
الـ ــواض ـ ـحـ ــة ال ـ ــدال ـ ــة عـ ـل ــى ق ــوة
النمو ،لكن االحتياط الفيدرالي
ً
أوضـ ـ ــح أي ـ ـضـ ــا أن ـ ــه لـ ــن ي ـتــأثــر
بضعف بيانات األسعار.
و ف ـ ـ ــي ا ل ـ ــو ق ـ ــت ا لـ ـ ـ ــذي ازداد

ف ـيــه يـقـيــن ال ـس ــوق ب ـشــأن رفــع
أس ـعــار ال ـفــائــدة فــي ديـسـمـبــر،
ف ــإن أ غـلـبـيــة اآلراء ت ــدور حــول
تــراوح عــدد مــرات رفــع الفائدة
مـ ــن م ــرتـ ـي ــن إلـ ـ ــى ثـ ـ ــاث خ ــال
ً
االثني عشر شهرا المقبلة ،مما
يعني ر فــع الفائدة بــوا قــع مرة
أو مرتين فقط في عام .2018
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أق ـ ـ ــل
ً
ت ـف ــاؤال م ــن م ـتــوســط تــوقـعــات
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ال ـ ـ ـفـ ـ ــدرالـ ـ ــي ب ــرف ــع
الـفــائــدة ثــاث مــرات بــواقــع 25
نقطة مـئــو يــة عــام  .2018و فــي
ذات الوقت ،فإن اختيار البيت
األبيض لجيروم بــاول لقيادة
مـجـلــس االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي
ا ب ـتــداء مــن فـبــرا يــر  ،2018يعد

ب ـم ـنــزلــة تــأك ـيــد لـلـمـحـلـلـيــن أن
مـ ــن الـ ـم ــرج ــح ع ـ ــدم إج ـ ـ ــراء أي
ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي ن ـهــج الـسـيــاســة
الـ ـنـ ـق ــدي ــة بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ف ـت ــرة
والية رئيسة مجلس االحتياط
الـ ـفـ ـي ــدرال ــي ال ـح ــال ـي ــة جــان ـيــت
يلين.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،واص ـ ـ ــل
النشاط االقتصادي في منطقة
اليورو أداء ه الجيد على الرغم
مــن تـبــاطــؤ م ـعــدالت الـتـضـخــم
ً
ه ـن ــاك أيـ ـض ــا .إذ كـ ــان ارت ـف ــاع
ً
األرق ـ ــام االق ـت ـصــاديــة مـفــاجـئــا
ً
ع ـمــو مــا  .كــذ لــك ا سـتـقــر أداء كل
من اإلنتاج الصناعي ومؤشر
م ـ ــدي ـ ــري الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات ون ـم ــو
ا لـنــا تــج المحلي اإل جـمــا لــي في

توقعات صندوق النقد الدولي
في حين ال تزال األسواق الناشئة تسير على
خطى التعافي مع تحسن وتيرة النمو لبعض
االقتصادات الرئيسية ،ويتوقع صندوق النقد
الدولي أن يتحسن نمو االقتصادات الناشئة
والنامية بنسبة  4.9-4.6في المئة في عامي
 2017و.2018
وفي معظم المناطق ،بما في ذلك الصين،
والتي ظلت التوقعات لها ثابتة ،وكان تصاعد
ً
النمو الصيني مفاجئا إلى حد ما ،مع توقعات
صندوق النقد الدولي أن يبلغ  6.8في المئة
ع ــام  ،2017وذلـ ــك ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـمــرار
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ً
استقرار االتجاهات في الصين مستقبليا.
وف ــي ذات ال ــوق ــت ،ات ـســم الـنـمــو فــي بعض
األس ـ ـ ـ ــواق ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك الـ ـب ــرازي ــل وروس ـي ــا
ً
وأوروبا النامية ،بمرونة أعلى مما كان متوقعا
فــي الـســابــق .ولــم يشهد االقـتـصــاد العالمي
ً
حاال أفضل مما هو عليه اليوم منذ أمد بعيد،
وقد عمل ذلك على دعم أسعار النفط .إذ ارتفع
ً
سعر مزيج خام برنت إلى  60دوالرا للبرميل
فــي أك ـتــوبــر ،فـيـمــا يـعــد أع ـلــى بنسبة  50في
المئة مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في
يونيو .2017

ً
ك ـمــا ت ـع ــززت أس ـع ــار ال ـن ـفــط أي ـض ــا بسبب
المباحثات األخيرة حول تمديد اتفاقية خفض
اإلنـ ـت ــاج م ــن جــانــب مـنـظـمــة «أوبـ ـ ــك» وبـعــض
الدول غير األعضاء في المنظمة ،ويأتي ذلك
ً
تزامنا مع بعض التطورات األخيرة في منطقة
الخليج.
ومع ذلك ،فإن انتعاش أسعار النفط سيكون
ً
محدودا بسبب مرونة إنتاج النفط الصخري
األميركي ،كما أن من غير المحتمل أن ترتفع
ً
األسعار كثيرا عن المستويات الحالية على
المديين القريب إلى المتوسط.

األش ـ ـهـ ــر األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .وب ــال ـف ـع ــل
قـ ــام صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي،
مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ــرفـ ــع ت ــوق ـع ــات
ال ـ ـنـ ــاتـ ــج الـ ـمـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
لمنطقة اليورو في تقرير آفاق
االقتصاد العالمي الصادر في
سبتمبر الماضي.
ل ـك ــن ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذلـ ــك،
وك ـ ـمـ ــا الـ ـ ـح ـ ــال ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
ً
المتحدة ،ظل التضخم ضعيفا
ً
نسبيا  ،و بـلــغ مـعــدل التضخم
األساس  0.9في المئة في شهر
أكتوبر على أساس سنوي ،أي
أدنـ ــى بـكـثـيــر م ــن نـسـبــة  2فــي
المئة المستهدفة ،مع تضاؤل
اإلشارات الدالة على الزخم.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن انـخـفــاض
مـ ـع ــدالت ال ـت ـض ـخ ــم ،ف ـ ــإن ق ــوة
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد دفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
المركزي األوروبي نحو اتخاذ
خـ ـط ــوات ل ـت ـخ ـف ـيــض ب ــرن ــام ــج
التيسير الكمي .إذ أعلن البنك
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ــزم ــه
خ ـف ــض ح ـج ــم ب ــرن ــام ــج شـ ــراء
األصول ابتداء من يناير 2018
حتى سبتمبر  2018عل األقل.
إذ سـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــوم اآلن بـ ـ ـش ـ ــراء
س ـ ـنـ ــدات بـ ـح ــوا ل ــي  30م ـل ـيــار
ً
يورو شهريا  ،مقابل  60مليار
يورو اآلن ،ويشير هذا التحرك،
ً
ا ل ـ ــذي كـ ــان م ـتــو ق ـعــا أن ي ـكــون
ع ـل ــى نـ ـط ــاق واس ـ ـ ــع ،إل ـ ــى ثـقــة
الـبـنــك الـمــركــزي األوروب ــي في
االنتعاش االقتصادي ،ولكنه

اإلمارات تعلن تفاصيل «القيمة المضافة» على العقارات
أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة االتـ ـح ــادي ــة
لـلـضــرائــب اإلم ــارات ـي ــة ضــوابــط
م ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
فـيـمــا يـتـعـلــق بـضــريـبــة القيمة
المضافة ،إذ ستخضع توريدات
ال ـع ـقــارات الـتـجــاريــة (ال ـب ـيــع أو
اإليـ ـ ـج ـ ــار) ل ـل ـن ـس ـبــة األس ــاس ـي ــة
م ــن ضــري ـبــة ال ـق ـي ـمــة الـمـضــافــة
 5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ــي ح ـي ــن سـيـتــم
إع ـف ــاء ال ـع ـق ــارات الـسـكـنـيــة من
الضريبة بشكل عــام فيما عدا
الـتــوريــد األول خ ــال الـسـنــوات
الثالث األولــى من بنائه والذي
سيخضع لنسبة الصفر.
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المباني السكنية والتجارية
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة إل ـ ـ ــى أن
الـ ـمـ ـبـ ـن ــى الـ ـسـ ـكـ ـن ــي ألغـ ـ ـ ــراض
ضــري ـبــة الـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة هو
الـمـبـنــى الـسـكـنــي أو ج ــزء منه
معد ومصمم لشغله من جانب
األفـ ــراد ،بـمــا فــي ذل ــك أي مبنى
يـشـغـلــه ش ـخــص كـمـحــل سكنه
الرئيسي .وأوضحت أن المبنى
الـسـكـنــي ال يـتـضـمــنأي مـكــان
ليس مبنى ثابتا في األرض ،أو
يجوز نقله بدون إتالفه ،أو ُأي
مبنى مستخدما كفندق أو نزل

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
ي ـش ـي ــر أ ي ـ ـضـ ــا إ لـ ـ ــى أن إ نـ ـه ــاء
برنامج التيسير الكمي سوف
ً
يتم تدريجيا ،خاصة في ضوء
ضعف التضخم.
أم ــا عـلــى صـعـيــد االقـتـصــاد
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ـ ــي ،ف ـ ـقـ ــد تـ ـمـ ـك ــن م ــن
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى وتـ ـي ــرة نـمــو
قـ ــو يـ ــة ،إذ د ف ـ ــع األداء ا ل ـق ــوي
لشينزو آ بـيــه فــي االنتخابات
االخـ ـ ـي ـ ــرة إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز اآلفـ ـ ــاق
المستقبلية لليابان.
ومع اكتساحه لالنتخابات
بأغلبية ســا حـقــة ،تمكن بذلك
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ـ ــن فـ ــرض
سطوته على جـهــوده الرامية
لإلصالح االقتصادي والحفاظ
على دعم أمد االنتعاش.
وقام صندوق النقد الدولي
بـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــل ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ـ ــه لـ ـنـ ـم ــو
االقتصادي الياباني في أحدث
تقاريره إلى  1.5في المئة في
عـ ــام  ،2017ر غـ ــم أن م ــن غـيــر
ال ـم ـت ــوق ــع ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ه ــذه
الوتيرة في عام .2018
و مـ ــن ا ل ـم ـتــو قــع أن ي ـتــرا جــع
مـ ـ ـع ـ ــدل ال ـ ـن ـ ـمـ ــو إل ـ ـ ــى ال ـن ـص ــف
عــام  2018ليصل إ لــى  0.7في
ال ـم ـئــة ،وم ــع اس ـت ـم ــرار ضـعــف
التضخم ،ليس هناك ما يشير
إلى اتجاه اليابان نحو إلغاء
بــرنــامــج الـتـيـسـيــر ال ـك ـمــي فــي
الوقت القريب.

أو من المتوقع أن تفوق إيراداته
 375.000دره ــم خ ــال الثالثين
ً
يوما القادمة.

استرداد الضريبة

أو مـكــا نــا للمبيت أو مستشفى
أو ما شابه ذلك ،أوشقة فندقية
تقدم خدمات ،إضافة إلى توفير
اإلقامة ،أوأي مبنى تم تشييده
أو تحويله دون ترخيص قانوني.
وب ـح ـســب ال ـه ـي ـئــة ،فـ ــإن الـمـبـنــى
التجاري ألغراض ضريبة القيمة
الـمـضــافــة هــو أي مبنى أو جــزء
منه غير المبنى السكني ،ومنها
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ال ـم ـك ــات ــب
والـمـخــازن والـفـنــادق والمحالت
التجارية .بينما يعتبر التوريد
بالنسبة إلى العقارات هو توريد
العقارات الذي يشمل دون حصر

البيع واإليجار ومنح حق في أي
عقارات.
وقالت الهيئة إن توريد المبنى
السكني ألول مرة خالل  3سنوات
ً
خاضعا لنسبة
من بنائه سيكون
ال ـص ـف ــر ،بـيـنـمــا س ـت ـكــون جميع
ال ـت ــوري ــدات الــاح ـقــة م ـع ـفــاة من
الـضــريـبــة حـتــى ل ــو كــانــت خــال
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـ ـث ـ ــاث األول ـ ـ ـ ــى مــن
االنتهاء من بنائه .وفي المقابل
ستكون جميع توريدات المباني
التجارية خاضعة لضريبة القيمة
ال ـم ـضــافــة بـنـسـبــة  5ف ــي ال ـم ـئــة،
بما في ذلك جميع المباني التي

ال تعتبر مـبــا نــي سكنية أو أ يــة
أجزاء منها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن
مــالــك الـمـبـنــى الـسـكـنــي ال يـقــوم
ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل ل ـض ــري ـب ــة ال ـق ـي ـمــة
المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة
أعمال أخــرى ،أمــا إذا كانت لديه
أيــة أنشطة أعـمــال أخ ــرى ،فعليه
ال ـن ـظ ــر ف ــي ح ــاج ـت ــه لـلـتـسـجـيــل،
إذ ي ـج ــب ع ـل ــى م ــال ــك أي مـبـنــى
غير المبنى السكني التسجيل
لضريبة القيمة المضافة إذا كان
مبلغ تــوريــداتــه يـفــوق 375.000
ً
درهم خالل الـ 12شهرا السابقة،

وأكدت الهيئة أن مالك المبنى
السكني لــن يستطيع ا س ـتــرداد
ضريبة القيمة المضافة المتعلقة
بــالـتـكــالـيــف ال ـتــي تـكـ ّـبــدهــا على
توريد المبنى السكني المعفى
م ــن ال ـضــري ـبــة ،بـيـنـمــا سيتمكن
مـ ــالـ ــك الـ ـمـ ـبـ ـن ــى الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري مــن
اسـ ـ ـت ـ ــرداد ال ـض ــري ـب ــة الـمـتـعـلـقــة
بــالـتـكــالـيــف ال ـتــي تـكـبــدهــا على
توريد المبنى.
أمـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـع ــام ـل ــة
المباني ذات االستخدام المزدوج
(س ـك ـن ــي وت ـ ـ ـجـ ـ ــاري) ،ف ـس ـت ـكــون
ع ـم ـل ـيــة ب ـي ــع أو إي ـ ـجـ ــار ال ـج ــزء
ال ـس ـك ـنــي م ــن ال ـم ـب ـنــى خــاضـعــة
لنسبة الصفر في حــال التوريد
األول أو معفى من الضريبة إذا
كــان تــوريــدا الحـقــا .أمــا فــي حال
بـيــع أو إي ـجــار ال ـجــزء الـتـجــاري
ً
من المبنى فإنه سيكون خاضعا
لضريبة القيمة المضافة بنسبة
 5في المئة.
(العربية .نت)

«برقان» ينظم حملة وقائية للتوعية بسرطان الثدي
استضاف بنك برقان حملة وقائية سنوية تحت شعار
«احمي نفسك ...افحصي نفسك» ،من أجل التوعية بسرطان
الثدي ،وتضمنت ورشة عمل تهدف إلى رفع مستوى الوعي
بالعوامل الشائعة للمرض وسبل الوقاية وطــرق الكشف
المبكر وكيفية الفحص ،إضافة إلى أهمية اتباع نظام غذائي
مـتـكــامــل ،واعـتـمــاد نـمــط حـيــاة نشيط للحفاظ عـلــى حياة
صحية مثالية لدى األفراد.
وفي إطار التصدي ألحد التحديات الصحية األكثر ازديادا
فــي الــوقــت الحالي ،وتزامنا مــع تــزايــد عــدد حــاالت مرضى
السرطان في أنحاء البالد ،دعا بنك برقان عددا من األطباء

المعروفين للمشاركة في محاضرة تفاعلية تشمل أسئلة
وإجابات ،إضافة إلى إجراء فحوصات مجانية للموظفين،
مثل مستويات السكري وضغط الدم.
واستفاد الموظفون من أحدث التوجيهات الطبية خالل
المحاضرة حــول كيفية اتباع نظام غذائي صحي لتقوية
المناعة والصحة بشكل عام ،والتعامل مع العوامل المؤثرة
على الصحة العقلية والنفسية والجسدية والحصول على
حياة صحية متكاملة.
وتـنــاولــت اختصاصية الـجــراحــة الـعــامــة فــي مستشفى
هادي د .هدى المنفوحي أسباب وأعــراض سرطان الثدي،

وطرق الكشف والفحص المتعددة ،ووجهت سناء المرابط
من مركز  Wellness Centerنصائح للموظفين حول أفضل
أساليب التغذية ،مؤكدة أهمية التركيز على القيام بالنشاط
البدني يوميا.
واستعرض د .أحمد الشرقاوي استشاري االضطرابات
السلوكية والعصبية وأم ــراض النمو والـتـطــور ،مــن مركز
 ،Wellness Centerالذي افتتح حديثا في مستشفى هادي،
آثار الحالة النفسية لألشخاص المصابين ،وكيفية التعامل
مع هذه الحاالت للتغلب عليها ،مؤكدا أهمية الحفاظ على
نظام صحي لتجنب األمراض المتعلقة بالسرطان.
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الخزام :مركز أعمال الشركة في دبي يعكس تجربة ناجحة
بين تتولى الخطوط الجوية
الكويتية خدمة أكثر من 140
شركة طيران في مختلف
المحطات التي تعمل فيها.

الشركة تملك
ً
ً
سجال خاليا من
الحوادث وذلك
يعود للتدريب
المستمر
والعالي
الكريباني

ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ل ـل ـخ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
إب ــراهـ ـي ــم ال ـ ـخـ ــزام ،إن الـعـنـصــر
البشري الوطني ركيزة أساسية
ً
في نجاح أعمال الشركة ،مؤكدا
تــراكــم ال ـخ ـبــرات ،ال ـتــي تحملها
الكوادر الوطنية العاملة لديها.
وأضـ ـ ــاف الـ ـخ ــزام ،ف ــي كلمته
خالل الحفل السنوي الـ  17الذي
أقــام ـتــه "ال ـكــوي ـت ـيــة" لشركائها
الـتـجــاريـيــن بـحـضــور القنصل
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي فـ ـ ـ ــي دب ـ ـ ـ ـ ــي ذيـ ـ ـ ــاب
الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،أن م ــرك ــز األعـ ـم ــال
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـش ــرك ــة ف ـ ــي اإلمـ ـ ـ ــارة
واإلنجازات ،التي حققها يعكس
تجربة ناجحة يتعين االستفادة
مـنـهــا ف ــي وض ــع اسـتــراتـيـجـيــة
"الكويتية" في الفترة المقبلة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ــركـ ــز أعـ ـم ــال
"ال ـكــوي ـت ـيــة" ف ــي دب ــي اسـتـطــاع
ً
أن يحقق أربــاحــا مــاديــة عالية
من خــال تقديم خدمات الدعم
األرض ـ ـ ــي ل ـل ـعــديــد م ــن شــركــات
ال ـط ـي ــران األخـ ـ ــرى ال ـعــام ـلــة في
دبي ،التي استفادت من الخبرات
العالية لفريق مهندسي صيانة
الطائرات التابع لـ"الكويتية".
وأكد في السياق وجود تفاؤل
كبير للنهوض بالشركة لثقتها
ال ـكــام ـلــة بــالـع ـن ـصــر ال ـكــوي ـتــي،

الذهب عند أعلى مستوى
في شهر
قـ ـ ـف ـ ــز ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــب إل ـ ـ ـ ــى أع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
ف ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ،ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ــع تـ ـ ــراجـ ـ ــع
الـ ـ ـ ــدوالر ،بـفـعــل ال ـض ـبــاب ـيــة ال ـت ــي تكتنف
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـم ـ ـحـ ــرز ب ـ ـشـ ــأن إصـ ـ ـ ــاح م ـق ـت ــرح
ل ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
سيكون األكبر منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ووافــق مجلس النواب األميركي ،الخميس ،على حزمة من
التخفيضات الضريبية ،فيما طرحت لجنة من مجلس الشيوخ
نسختها من التشريع ،التي تحظى بدعم الرئيس األميركي
دونالد ترامب.
وكــانــت نـسـخــة مـجـلــس الـشـيــوخ واج ـهــت بــالـفـعــل مـقــاومــة
مــن بعض الجمهوريين ،وهــو األمــر الــذي غــذى الشكوك بين
المستثمرين ،ما أضر بالدوالر ،وأعطى دعما للذهب.
وارتـفــع السعر الـفــوري للذهب  1.2في المئة إلــى 1293.53
دوالرا لألوقية (األونصة) ،متجها صوب أكبر ارتفاع في يوم
واحد منذ  28أغسطس .وارتفع المعدن إلى أعلى سعر منذ 16
أكتوبر عند  1297دوالرا لألوقية.

«أوف أميركا» :مستثمرون يسحبون
السندات المرتفعة العائد
ق ــال بـنــك أوف أم ـيــركــا -مـيــريــل لـيـنــش إن
مستثمرين سحبوا  6.8مليارات دوالر من
صناديق السندات المرتفعة العائد خالل
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،ف ــي ثــالــث أك ـبــر ن ــزوح
لتدفقات على اإلطالق مع تسارع وتيرة بيع
الديون العالية المخاطر.
وحققت الـسـنــدات المرتفعة العائد نحو 8.6
في المئة هذا العام ،بينما بلغ العائد على السندات األوروبية
العالية المخاطر نحو  19في المئة .لكن خالل األسابيع القليلة
الماضية اتـجــه المستثمرون إلــى جني األرب ــاح بــدال مــن شــراء
المزيد من أدوات الدين.
وفي الواليات المتحدة ،جرى سحب ثالث صفقات لبيع سندات
مرتفعة العائد من السوق في غضون أسبوع.
وقال محللو بنك أوف أميركا إن "موجة التقليص المصغرة"
التي امتدت ثالثة أسابيع أطلقها إعالن البنك المركزي األوروبي
في  26أكتوبر خفض مشترياته من السندات.
وأضــافــوا" :يظل المستثمرون يعولون على رئيس المركزي
األوروب ــي ماريو دراجــي كمخلص للسيولة العالمية واألصــول
(رويترز)
العالية المخاطر".

االتحاد األوروبي يوافق
على موازنة 2018
وافـ ــق مـجـلــس وزراء االت ـح ــاد األوروبـ ــي
والبرلمان األوروبي على موازنة عام .2018
وقال نائب وزير المالية في إستونيا ،التي
تتولى رئاسة االتحاد األوروبي الحالية ،ورئيس
مفاوضي المجلس لموازنة االتحاد األوروبي لعام
 2018مارت كيفن في مؤتمر صحافي إن "المجلس وافق على إطار
موازنة االتحاد للعام الجديد ،والتي توفر الموارد الخاصة بأنشطة
وسياسات الكتلة األوروبية ،وبما يسمح بعمل مؤسساتها معا".
وأضاف أن بند االلتزامات المالية في الموازنة بلغ  160.1مليار
يورو ( 188.7مليار دوالر) والمدفوعات  144.7مليار يورو (170.6
مليار دوالر).

«فولكسفاجن» تسرع جهودها
نحو سوق السيارات الكهربائية
وافقت شركة فولكسفاجن على خطة إنفاق
بقيمة  34مليار يورو ( 40مليار دوالر) تهدف
إل ــى إس ـ ــراع وت ـي ــرة ج ـهــود ال ـشــركــة الــرام ـيــة
إل ــى اح ـتــال مــركــز ري ــادي عــالـمــي فــي قطاع
السيارات الكهربائية.
وذك ــرت أكـبــر شــركــة لصناعة الـسـيــارات في
الـعــالــم مــن حـيــث مـبـيـعــات ال ــوح ــدات بـعــد اجـتـمــاع
لمجلسها االستشاري ،أنها ستنفق األموال على السيارات الكهربائية
والقيادة الذاتية وخدمات النقل الجديدة بحلول نهاية .2022

ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ،ال ـت ــي
يقوم بها مركز األعـمــال التابع
لـلـكــويـتـيــة ف ــي دبـ ــي لـلـنـهــوض
بـ"الكويتية" واالرتقاء بخدماتها.
مــن جــان ـبــه ،ق ــال مــديــر مركز
األعمال التابع للخطوط الجوية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي دبـ ـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـع ـن ــزي ،إن ال ـم ــرك ــز ن ـجــح في
تحقيق جميع األهــداف المالية
ً
الـتــي تــم وضـعـهــا ،مــوضـحــا أن
"الـكــويـتـيــة" نجحت فــي تأهيل
ال ـكــوادر وتدريبهم على أحــدث
الطائرات ،منها طائرات بوينغ
" 787بــي" وآيــربــاص "أي ــه "380
و"أي ـ ـ ــه  "350إض ــاف ــة إل ـ ــى ع ــدد
كبير من الطائرات ذات الطرازات
المختلفة.
وب ـي ــن ال ـع ـنــزي أن الـخـطــوط
الجوية الكويتية تتولى خدمة
أكثر مــن  140شركة طـيــران في
مختلف المحطات الـتــي تعمل
ً
فيها ،وتملك أكثر من  50تخويال
م ــن س ـل ـطــات ال ـط ـي ــران الـمــدنــي
المختلفة ألداء الصيانة الفورية
للطائرات من الشركات األخرى،
"وه ـ ـ ـ ــذا إنـ ـ ـج ـ ــاز ك ـب ـي ــر يـحـســب
للشركة".
م ـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه أكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس
الـتـشـغـيـلــي لـلـخـطــوط الـجــويــة
الكويتية عبدالحليم زيدان خالل

الحفل حــرص "الكويتية" على
التواصل المستمر مع شركات
الطيران "من باب التكامل وليس
ً
ال ـت ـن ــاف ــس" م ـض ـي ـفــا أن ت ـب ــادل
ال ـخ ـبــرات بـيــن الـمـنـظـمــات ذات
العالقة بصناعة النقل الجوي
س ـي ـعــود بــال ـفــائــدة ع ـلــى ســوق
النقل ويرفع من كفاءة الهيئات
وال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـع ــام ـل ــة فـ ــي ه ــذا
القطاع الحيوي.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال م ــدي ــر إدارة
الـ ـهـ ـن ــدس ــة لـ ـش ــرك ــة ال ـخ ـط ــوط
الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ف ـي ـصــل
الكريباني ،إنه في اطار األهمية
التي توليها "الكويتية" لتعزيز
األمن والسالمة ،فإنها تركز على
الـتــواصــل وتـبــادل الـخـبــرات مع
ً
شركات الطيران األخرى ،مؤكدا
أن سالمة الطيران "هو خط أحمر
ال يمكن تجاوزه".
وشـ ـ ــدد ال ـك ــري ـب ــان ــي ع ـل ــى أن
ً
ً
الشركة تملك سجال خاليا من
الحوادث "وذلك يعود للتدريب
المستمر والعالي ،الذي تقوم به
الشركة لكوادرها".
ب ــدوره قــال الـمــديــر االقليمي
لـ"الكويتية" مشعل الصالح ،إن
الشركة نجحت فــي نشر ثقافة
التخطيط والتنفيذ والوعي في
قطاع صيانة الطائرات وقطاع

اقتصاد

وزارة العدل األلمانية تدعو إلى فرض
حظر على «الكويتية»!
رغم حصولها على حكم قضائي بحقها في رفض نقل إسرائيليين

إبراهيم الخزام

التدريب "وهــذا بفضل الجهود
التي يقوم بها الموظفون على
ً
أكمل وجــه وطبقا للمواصفات
والمقاييس العالمية".
وقـ ـ ـ ــام الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للخطوط الجوية الكويتية في
ن ـهــايــة ال ـح ـفــل بـتـكــريــم شــركــاء
مـ ــركـ ــز األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـه ــا،
وش ـك ــره ــم ع ـل ــى ج ـه ــوده ــم في
إن ـج ــاح أن ـش ـطــة ال ـم ــرك ــز ،وك ــرم
الموظفين المميزين التابعين
للمركز على جهودهم في إنجاح
أعماله.
(دبي -كونا)

ق ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ب ـ ـ ـ ــارز فـ ـ ــي وزارة ا ل ـ ـعـ ــدل
األلمانية إن على الحكومة األلمانية إلغاء
حقوق الهبوط للخطوط الجوية الكويتية،
ب ـس ـبــب ال ـح ـظــر الـ ــذي ت ـفــرضــه ع ـلــى ال ــرك ــاب
اإلسرائيليين ،مضيفا أن مثل تلك التفرقة
في المعاملة ليست مقبولة.
وناشد كريستيان ال نــج ،و هــو وز يــر دولة
ف ــي الـ ـ ــوزارة ،مـعـنــي بــال ـشــؤون الـبــرلـمــانـيــة،
المستشارة األ لـمــا نـيــة أنجيال ميركل تبني
ف ـ ـكـ ــرة حـ ـظ ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
الكويتية في ألمانيا بنفسها.
وق ـض ــت م ـح ـك ـمــة أل ـمــان ـيــة يـ ــوم الـخـمـيــس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ب ـ ـ ــأن شـ ــركـ ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
الكويتية لها الحق فــي ر فــض نقل أي را كــب
إسرائيلي بسبب جنسيته ،وهو حكم قالت
جـمــاعــات يـهــوديــة إن ــه يـتـســامــح مــع م ـعــاداة
السامية.
وق ــال الن ــج لـمـيــركــل ف ــي رس ــال ــة إن ــه تلقى
عددا كبيرا من المكالمات الهاتفية من أفراد
من الطائفة اليهودية في البالد ومن آخرين
في إسرائيل ّ
يعبرون فيها عن صدمتهم من
قرار المحكمة الذي صدر بعد أيام فقط من

إح ـيــاء ألـمــانـيــا ذك ــرى الـمــذابــح الـنــازيــة ضد
اليهود.
وقال" :ال يمكن أن نقول لن يحدث هذا أبدا
فــي مــراســم إح ـيــاء ذكـ ــرى ،لـكــن نـقــف بـعــدهــا
صــا مـتـيــن عـنــد مــا يــد عــو نـشـطــاء فــي ألمانيا
لمقاطعة إ ســرا ئـيــل أو عـنــد مــا ،فــي مـثــل تلك
الحالة ،ترفض شركة طيران نقل مواطنين
إسرائيليين".
وت ـع ـه ــدت ش ــرك ــة ال ـم ـح ــام ــاة الـ ـت ــي تـمـثــل
المدعين في القضية باستئناف الحكم.
وان ـت ـقــد نــائــب وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األلـمــانــي
مــايـكــل روث سـيــاســة شــركــة الـطـيــران أيـضــا،
وقـ ــال لـصـحـيـفــة دي ف ـي ـلــت إن ــه ت ــواص ــل مــع
السفير الكويتي في ألمانيا بشأن األمر.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـن ـق ــل األل ـم ــان ــي كــري ـس ـت ـيــان
ش ـم ـي ــت ل ـص ـح ـي ـف ــة ب ـي ـل ــد إن ا لـ ـتـ ـف ــر ق ــة ضــد
ركـ ــاب ش ــرك ــات ال ـط ـي ــران ب ـس ـبــب جـنـسـيـتـهــم
غير مقبولة ،مضيفا أن الحكومة األلمانية
ت ـنــاقــش األمـ ــر م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـكــوي ـت ـيــة "فــي
اتصاالت على مستوى وزاري" .ولم تستجب
شركة الطيران لطلب عبر البريد اإللكتروني
(رويترز)
للتعليق على األمر.
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كاديالك ...2018 XT5

القيادة
بنكهة شبابية
مجهزة بمحرك  6سلندرات
بقوة  310أحصنة وناقل
حركة  8سرعات
يوسف العبدالله

بنكهة شبابية ،خرجت كاديالك  XT5الجديدة لعام 2018
بقيادة سامية وعصرية مليئة بالتحديات الديناميكية ،مزجت فخامة
األسطورة األميركية وجمال المظهر ،الذي سرعان ما يخطف
العيون بروح مطعمة بالسرعة واألداء والتفاصيل" ،الجريدة" تسلط

ترتقي شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده،
الوكيل الحصري لسيارات كاديالك في الكويت،
من جديد بمعايير الفخامة التي تقدمها لنخبة
العمالء ،وهو ما يظهر في كاديالك  XT5لعام
 2018اآلن فــي الـكــويــت ،وال ـتــي تــم تصميمها
وهندستها لتمنح قــائــدهــا مــزيــدا مــن الــراحــة
والفخامة بمزيد من التطبيقات التكنولوجية
للترفيه واألمان.
وبـهــذا االرت ـقــاء الـفــريــد فــي الــرفــاهـيــة ،تعزز
كاديالك مكانتها وحضورها مع هذه األيقونة
الخاصة  ،XT5لتجمع بين اإلبــداع في الشكل،
والتكامل في الفخامة ،إضافة إلى ما حققته هذه
السيارة من نقلة نوعية في هندستها مع وجود
نظام جديد للشاسيه ،يضيف لها ميزة األداء
المذهل والقيادة اآلمنة والمشوقة.

محرك قوي
وعندما نتحدث عن القوة في كاديالك ،فال
يمكن المقارنة بسهولة مع منافساتها ،فمحرك
 XT5يطلق قــوة سـحــب قـصــوى تبلغ ذروتـهــا
عند  310أحصنة مع عزم يصل إلى  271ليبرة/
قدم .وهذا المحرك السداسي  V6يعمل بتقنية
الصمامات الذكية المتغيرة التوقيت ،بحيث
تتجاوب حركتها مع رغبة السائق في االنطالق
أو التخفيف.
وي ــدور المحرك بــزر التشغيل الــذكــي ،الــذي
أضاف تقنية جديدة ،وهي اإليقاف والتشغيل

عليها الضوء ،من خالل صفحة السيارات األسبوعية ،بدعوة كريمة
من شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده ،الوكيل الحصري لسيارات
كاديالك في البالد ،للحديث عن مواصفاتها الحديثة لتضعها بين
أيديكم في سطور.
وإضــافــة إل ــى ه ــذا تــوفــر الـسـيــارة مــا يعرف
بباقة التعريف والـتــوعـيــة الـخــاصــة بالسائق
لتساعده فــي توقع الـحــوادث وربـمــا تجنبها.
وهذه الباقة تضم وظائف عديدة ،منها فرملة
أمامية وخلفية في السرعات المنخفضة ،نظام
اإلنذار عند مغادرة حارة القيادة ،نظام اإلنذار
لـحــركــة ال ـمــرور خـلــف ال ـس ـيــارة ،كـشــف النقطة
الـعـمـيــاء فــي ال ـمــرايــا الـجــانـبـيــة ،ن ـظــام تثبيت
السرعة على الطرق السريعة ونظام المساعدة
على ركن أو (صفط) السيارة.

أنظمة ترفيهية

(تصوير جورج ريجي)
األوتــومــات ـي ـكــي لـلـمـحــرك ف ــي حـ ــاالت الـتــوقــف
ال ـطــويــل بـسـبــب الــزح ـم ــة م ـثــا وذلـ ــك لـتــوفـيــر
الــوقــود .ويتكامل أداء المحرك مع ناقل حركة
مــن  8ســرعــات ،وهــو قياسي لجميع سـيــارات
ك ــادي ــاك  XT5م ــع ذراع الـتـحـكــم االلـكـتــرونـيــة
األنيقة والصغيرة ،وهو أول تقنية نقل حركة
إلكترونية يتم تطبيقها في كاديالك.
ويساعد هذا الناقل على تخفيف الضجيج
واالهتزاز ،كما يساهم في توفير مساحة أكبر
ل ـل ـم ـق ـصــورة ،وخ ــاص ــة ال ـك ــون ـس ــول الــوس ـطــي
بـيــن مقعد الـســائــق ومـقـعــد الـمــرافــق األمــامــي،
ح ـيــث ت ـمــت إض ــاف ــة م ـك ــان ت ـخــزيــن ج ــدي ــد في
ه ــذا ال ـم ـكــان ،كـمــا أن ن ـظــام الـكــاتــش الثنائي
أو الـ ـ ـم ـ ــزدوج ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــارة

تجربة ةديرجلا.

دائـمــا بــالـعـجــات األرب ــع  AWDلتعزيز األداء
واالستجابة الذكية ألحــوال الطريق والمناخ.

تصميم مبتكر
استطاعت كاديالك  ،XT5من خالل إبداعات
مهندسيها ومصمميها ،إنـجــاز سـيــارة أخف
وزنا لتعزيز األداء وتوفير الوقود على قائدها.
ومـمــا ســاهــم فــي تخفيف ال ــوزن وزي ــادة القوة
اسـتـخــدام تقنية الـلـحــام بــالـلـيــزر ،واسـتـخــدام
صفائح الفوالذ القوية التي تم تصميمها بشكل
هندسي محكم ليعزز أداء السيارة في حاالت
التصادم وفي االنطالق على الطرقات.
وتـعــد ك ــادي ــاك  XT5بـقــوة وإبـ ــداع لتفتتح

مرحلة جديدة من التصميم المبتكر والصناعة
المتفوقة ،بما يعكس ثقافة التصميم الهندسي
والفني الخاصة والحصرية بكاديالك ،وخاصة
عندما يتعلق األ م ــر بتعزيز مستويات األداء
ومـتـعــة ال ـق ـيــادة وزي ـ ــادة فـعــالـيــة ال ـم ـحــرك مع
تقليص كمية الوقود والتوفير في استهالكها.
وتـ ـب ــرز ج ـم ــال ـي ــات الـ ـسـ ـي ــارة ف ــي ال ـخ ـطــوط
األنيقة التي تشكل حواف كل جزء من السيارة
بدءا بغطاء المحرك ومرورا باألبواب والشبك
األمــامــي والتصميم الخلفي لـلـسـيــارة مــع كل
مـصــابـيـحـهــا ،أم ــا ال ـم ـق ـصــورة الــداخ ـل ـيــة فهي
ت ـع ـكــس فـلـسـفــة ك ــادي ــاك ال ـت ــي ت ـح ــرص على
الـ ـخ ــروج ب ـلــوحــة غـن ـيــة ب ــاألن ــاق ــة وال ـع ـصــريــة
واالحترافية الفائقة الــدقــة ،إضــافــة لما توفره

محرك اقتصادي
وتفاصيل عائلية
بدعوة خاصة من شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده ،الوكيل الحصري
لسيارات كاديالك في الكويت ،قامت "الجريدة" بتجربة  XT5الجديدة في
شوارع البالد ،وأثبتت بكل جدارة أنها ذات ممشى مريح بالقيادة ،ومزودة
بـمـحــرك اقـتـصــادي ج ــدا ،بـعــد قـيــادتـهــا ثــاثــة أي ــام لمسافة ت ـجــاوزت 130
كيلومترا ،ولم تستهلك سوى ربع خزان الوقود.
ويجدر الحديث عن داخلية كاديالك الجديدة ،بعد تزويدها بتفاصيل
عائلية مميزة بمواصفات ومزايا عديدة ومليئة بالتفاصيل ،تعكس شعورا
مختلفا لقائد هذه المركبة الذكية ،وتشمل شاشة لمس مطورة وبلوتوث
وانظمة صوت بتقنيات عالية وغيرها من وسائل الترفيه.
ورغم الوصول بها الى سرعات عالية تجاوزت  120كلم فقد لوحظ ثباتها
الواضح على الطريق ،فضال عن انعزالها عن العالم الخارجي وإزعاج صوت
الطريق الذي عادة ما يكون في بعض المركبات ،األمر الذي يعكس حرص
االميركية كاديالك على تجهيزها بصورة تليق بها.

مزايا لراحة البال
انطالقا من التزام شركة يوسف أحمد الغانم
وأوالده بتقديم أفضل تجربة قـيــادة وخدمة
لعمالء سيارات كاديالك ،فقد عملت الشركة
على تطوير العديد من المزايا التي تضمن
لهؤالء العمالء راحة البال واألمان والتوفير،
فــأطـلـقــت ل ـهــذا ال ـغ ــرض بــرنــامــج الــرعــايــة
المميز الـخــاص الــذي يسري فــور شــراء
العميل سيارته الجديدة من كاديالك.
ويتيح هذا البرنامج لعمالء كاديالك
الحصول على الخدمة والصيانة لمدة
 4س ـنــوات أو  100.000ك ــم ،مــع كـفــالــة 4
سنوات أو  100.000كم ،وخدمة المساعدة
على الطريق على مدار الساعة في جميع
أنحاء الشرق االوســط مــدة  4سنوات (دون
ت ـح ــدي ــد لـ ـع ــدد ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــرات الـ ـت ــي قـطـعـتـهــا
السيارة) ،إضافة لخدمة النقل والسيارة البديلة
في حال توفرها.

هذه السيارة من رحابة داخلية وراحة متكاملة
ت ـع ــززه ــا الــرفــاه ـيــة ب ـكــل م ـعــان ـي ـهــا .وكـجـمـيــع
سيارات كاديالك ،تبدو واضحة الخياطة األنيقة
لتعكس الشغف الحقيقي بالفخامة بعيدا عن
القوالب الجاهزة في غيرها من السيارات.

براءة اختراع
وتضم كاديالك  XT5أحــدث أنظمة كاديالك
التكنولوجية الـخــاصــة بــالـتــواصــل الترفيهي
والمعلوماتي وكذلك الخاصة بالسالمة .فالمرآة
والكاميرا الخلفية تعمل بتقنية حــازت بــراء ة
اختراع ،وأصبحت الرائدة في صناعة السيارات،
حيث إنها زادت رؤية السائق بمقدار  300في
المئة ،حيث توفر شاشة عرض فيديوي تختلف
عن طــرق العرض السابقة التقليدية ،إذ تقوم
الكاميرا الخلفية بتصوير مــا خلف السيارة
بزاوية واسعة وتنقل الصور إلى عرض فيديوي
على شاشة من الكريستال السائل.

ويعمل نظام  CUEالمعلوماتي والترفيهي
بتحكم كامل وبنظام أكثر تطورا عن موديالته
ال ـســاب ـقــة ،ح ـيــث يـتـمـيــز ه ــذا ال ـن ـظ ــام الـجــديــد
بــوجــود مـعــالــج ب ـيــانــات أق ــوى وأسـ ــرع وأدق.
وت ـض ــم الـ ـسـ ـي ــارة ف ــي م ـق ـصــورت ـهــا الــداخ ـل ـيــة
شاحنا السلكيا للموبايل ،مع مدخل للطاقة
في الكونسول الوسطي.
وكجميع سـيــارات كــاديــاك ،فــإن  XT5توفر
االتصال باإلنترنت بسرعة  4Gمع نقطة واي
فــاي ونظام  Apple CarPlayونظام Android
 ،Autoل ـت ـض ـمــن م ــزام ـن ــة أسـ ـ ــرع وأفـ ـض ــل مــع
الهواتف النقالة الذكية.
وتوفر السيارة اختيارا لتقنية عكس لوحة
الـ ـع ــدادات عـلــى ال ــزج ــاج األم ــام ــي مــن الــداخــل،
بحيث يستغني السائق عن النظر إلــى لوحة
ال ـعــدادات ،ألن صورتها ستكون على الزجاج
األم ــام ــي مـمــا يتيح تــركـيــزا أكـبــر فــي الـقـيــادة.
وتعمل جميع أن ــوار الـسـيــارة س ــواء الداخلية
أو الـخــارجـيــة بتقنية  LEDمــع رؤي ــة خارجية
بتقنية (عـيــن الـطــائــر) لمساحة أكـثــر اتساعا
للرؤية والتحكم.

ثقافات
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Fitness

مزاج
في خطوة صادمة تشير إلى
الحريات والتضييق
تدهور
ّ
على اإلبداع ،وزعت إدارة
ً
المطبوعات والنشر تعهدا
ً
خطيا على دور النشر.
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مسك وعنبر

دردشة مع الممثلة المصرية الرجال الذين يملكون
نهال عنبر حول دوريها في معدالت تيستوستيرون
منخفضة ً
جدا أقل عرضة
المسلسلين {عائلة زيزو}
لسرطان البروستات بحسب
و{طعم الحياة}.
دراسة جديدة.
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قدمت أوركسترا لندن
ً
سيمفوني ،أمس األول ،أعماال
موسيقية لكبار ُصناع النغم
عبر التاريخ ،بمركز جابر
األحمد الثقافي.

جيجي حديد ممنوعة من المشاركة
في عرض أزياء بالصين
أعلنت عارضة األزياء العالمية جيجي حديد عدم مشاركتها
في عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" السنوي المقام في مدينة
شنغهاي الصينية ،الذي يعد "األكثر جاذبية" طوال العام ،بل
وأكثر عرض أزياء يحظى بالمشاهدة عبر العالم.
وك ـت ـبــت ح ــدي ــد ،ع ـبــر صـفـحـتـهــا ال ـخــاصــة ع ـلــى أح ــد مــواقــع
التواصل االجتماعي ،معربة عن حزنها بسبب عــدم قدرتها
عـلــى الـمـشــاركــة ،وأنـهــا تـتــرقــب الـعــرض ال ــذي تحبه وهــي في
انتظار العام المقبل للمشاركة ،مع اإلشارة إلى أنها لم تذكر
سبب عدم مشاركتها ،وقد أثار إعالن حديد هذا جدال واسعا
واستغرابا بين متابعيها.
وبينما لــم تفصح حــد يــد عــن أ سـبــاب انسحابها مــن عرض
األز يــاء ،ذ كــرت التقارير أن الفيديو ا لــذي انتشر لها في شهر
سبتمبر ،وأثار غضب الصينيين ،هو ما منعها من المشاركة
في العرض ،وتظهر جيجي في الفيديو أثناء احتفالها بعيد
ميالد وهي تتناول كعكة على شكل "بوذا" ،ثم تضيق عينيها
تقليدا لمالمح الصينيين ،وهو ما اعتبروه "فيديو عنصريا"
تجاههم وتجاه كل اآلسيويين ،وجعل الكثيرين منهم يطالبون
بمنعها من دخول الصين.
وسارعت حديد وقتها بإصدار بيان ثنائي اللغة ،جاء فيه:
"إنه يؤلمني أن أكون جرحت مشاعر أحد ،وأريد منكم جميعا
أن تعلموا أ نــه لم يكن أ بــدا في نيتي اإل ســاء ة إ لــى أي شخص
من خالل أفعالي ،وأ نــا أعتذر بصدق ألولئك الذين جرحتهم
أو خذلتهم".
وتــاب ـعــت" :ل ـ ّ
ـدي أقـصــى ق ــدر مــن االح ـت ــرام والـمـحـبــة لشعب
ال ـص ـي ــن ،وأعـ ـت ــز ب ــذك ــري ــات ــي ف ــي ال ـص ـيــن ال ـت ــي ق ـمــت ب ـهــا فــي

ا لـمــا ضــي .لقد تعلمت أن أ كــون حــذرة جــدا مــن كيف يمكن أن
تخرج أفعالي ،وآمل أن تقبلوا اعتذاري".
ول ـكــن بــرغــم هـ ــذا ،ل ــم ي ـت ـجــاوب ال ـص ـي ـن ـيــون م ــع اع ـت ــذاره ــا،
واستمروا في مطالباتهم بمنعها من دخول بلدهم ،فور علمهم
بنية مشاركتها في عرض "فيكتوريا سيكريت" السنوي.
وكانت جيجي قد أثارت ردود أفعال واسعة قبل أيام خالل
حفل  GlamourWOTYعندما تحدثت عن والدها ،موجهة له
تحية من القلب أثناء تسلمها جائزة  GlamourWOTYوجيجي
ً
التي تعد من أكثر عارضات األزياء تأثيرا حول العالم ،قالت
إن عائلتها ،والسيما والدها ،وقف إلى جانبها ودعمها على
اإلطالق.
وف ــي رس ــال ــة مـبـطـنــة لــرب ـمــا ،ت ـع ـمــدت جـيـجــي ال ـتــذك ـيــر بــأن
عــائـلـتـهــا كــانــت الج ـئ ــة ،إذ ق ــال ــت" :ت ـح ـيــة ل ــوال ــدي ال ــذي فعل
المستحيل ألجل عائلته".
وكانت الحكومة الصينية قد رفضت منح تأشيرات للمغنية
كاتي بيري ،وعارضة األزياء جيجي حديد ،قبل عرض أزياء
"فيكتوريا سيكريت" السنوي في شنغاي بعدة أ يــام ،بسبب
سلوكياتهما العنصرية ،والسياسية.
وذكرت تقارير أن السلطات الصينية رفضت تأشيرة مغنية
البوب كاتي بيري ،بسبب ارتدائها علم تايوان عام  2015في
إح ــدى حـفــاتـهــا ،ومــا أث ــار غـضــب الــدولــة أكـثــر هــو ارتــداؤهــا
فستانا على هيئة دوار الشمس ،ألنه كان مستوحى من شعار
األشخاص الذين كانوا يتظاهرون ضد الصين في .2014

جيجي حديد

«باولو فريزو» مزجت موسيقى الجاز بالروك آند رول
●

ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات األسـ ـب ــوع
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،أق ـ ـ ــام
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وال ـف ـنــون واآلداب ،بــالـتـعــاون
م ــع ال ـس ـفــارة اإلي ـطــال ـيــة ،حفل
موسيقى الجاز للفنان باولو
فــريــزو وفرقته الرباعية ،على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا،
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
للمجلس ا لــو طـنــي للثقافة م.
علي اليوحة ،والسفير اإليطالي
ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ج ـي ــوس ـي ـب ــي
سكونياميليو .وشهد المسرح
حضور حشد جماهيري غفير،
حيث غص المكان بالمئات من
عشاق الفن اإليطالي.
اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ح ـف ـل ـهــا
ب ـعــزف مـقـطــوعــة الق ــت تفاعال
وانسجاما كبيرين من جانب
الجمهور ،ثم شرع بعدها قائد
الفرقة باولو فريزو في تقديم
نفسه وفرقته للجمهور ،ونوه
إلى مسقط رأس كل عازف من
الـعــازفـيــن ال ـثــاثــة ،فمنهم من

فرقة باولو فريزو اإليطالية

بوراك أوزجفيت نجم
اإلعالنات في تركيا

فضة المعيلي

هالي بيري تسيطر
على مرض السكري

بوراك أوزجفيت

هالي بيري

تنهال العروض اإلعالنية على النجم التركيبوراك
ً
ً
أوزجفيت ،إذ تلقى أخيرا ،إعالنا لمصلحة إحدى ماركات
ً
المالبس ،ومن المقرر أن يصور إعالنين قريبا ،على أن
ً
يتقاضى مبلغا يصل إلى مليونين ونصف المليون ليرة
ً
تركية .ويواصل بوراك أوزجفيت حاليا تصوير فيلمه
الجديد "فداء الروح".

أعلنت النجمة هالي بيري أنها سيطرت على مرض
السكري بفضل نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة
ب ــاس ـت ـم ــرار .ف ــي ح ـي ــن ،ذكـ ــر اخ ـت ـصــاص ـيــون أنـ ــه ربـمــا
ً
التشخيص األول لمرض بيري يكون خاطئا ،ألنه من
المستحيل االستغناء عن العالج باألنسولين في مرحلة
من المراحل.

ينحدر من فينيسيا ،وآخر من
ميالنو.
وبـ ـ ـي ـ ــن ص ـ ـخـ ــب م ــوس ـي ـق ــى
الجاز ،ومتعة الــروك آنــد رول،
كانت البداية والحل والترحال
م ـ ــع ب ـ ــاول ـ ــو ف ـ ــري ـ ــزو وف ــرقـ ـت ــه،
فالرجل ورفاقه الثالثة يملكون
بـجــدارة كل مقاليد هــذا النوع
مـ ــن ال ـم ــوس ـي ـق ــى ،وال ـح ـض ــور
الذين كانوا أغلبهم من الجالية
اإليطالية والجاليات األوروبية
األخــرى ،كانوا يدركون تماما
قيمة مــا يقدم لهم مــن الفرقة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ك ـ ـ ــان ت ـص ـف ـي ـق ـهــم
مضبوطا عـلــى ختمة اللحن،
فـ ـك ــان ــت ل ـي ـل ــة مـ ــن قـ ـل ــب رومـ ــا
وح ـ ـ ــدود ف ـي ـن ـي ـس ـيــا وم ـيــانــو
قــدم ـت ـهــا ف ــرق ــة ب ــاول ــو ف ــري ــزو
بــاق ـتــدار ،وحـقـقــت الـمـتـعــة في
تقديم أشهر األلحان اإليطالية.

غاودت تنفي رفضها المشاركة
في «»Wonder Woman 2

غال غاودت
نفت النجمة العالمية الشهيرة غــال غ ــاودت ،بطلة
ً
فيلم " ،"Wonder Womanالتقارير التي انتشرت أخيرا
وأفادت برفضها عمل جزء ثان .وتفيد التقارير برفض
غــاودت عمل جــزء ثــان في حــال وجــود المنتج الشهير
بريت راتنر ،بسبب تهم التحرش الموجهة له ،وأكدت
أن كل شيء منته.

السيف :عصر المبالغة في أسعار
سوق اإلنتاج الدرامي انتهى

عبدالله السيف وعبدالمحسن النمر
أكـ ــد ال ـف ـن ــان وال ـم ـن ـت ــج ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ـي ــف ،أن
ســوق اإلنتاج ا لــدرا مــي التلفزيوني سيعود إلى
ً
ً
االس ـت ـق ــرار ،ب ـعــد أن ت ـج ــاوز مـنـعـطـفــا حـ ــادا إثــر
االر ت ـفــاع " غـيــر المنطقي وال ا لـمـبــرر لــأ سـعــار"،
ا لــذي عاشته صناعة اإل نـتــاج ،ليس في الكويت
ف ـقــط ،ب ــل ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ً
عموما .
وقـ ــال ال ـس ـيــف ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن م ــا وص ـف ــه ب ـ
"سوق المناخ الفني" انتهى بال رجعة ،واألسعار
الـمـبــالــغ فـيـهــا قــد انـتـهــت ،واألم ــور سـتـعــود إلــى
وضعها الطبيعي ،بعد أن عاشت الحركة الفنية
وا لــدرا مــا التلفزيونية قـفــزات مـبــا لــغ فيها على
ص ـع ـيــد أجـ ــور ك ــل الـ ـك ــوادر ال ـف ـن ـيــة م ــن فـنــانـيــن
وفنيين.
وذكر أنه بعد سنوات تجاوزت العشر ،ارتفعت
خــال ـهــا األسـ ـع ــار ب ـش ـكــل ك ــاد ي ــدم ــر الـمـنـتـجـيــن
ً
ج ـم ـي ـع ــا ،وي ـع ـط ــل ال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر عـ ــن ال ـع ـم ــل،
أستطيع التأكيد بأن "سوق المناخ الفني" انتهى
وبال رجعة ،بعد سنوات من المبالغة في األسعار
الخاصة بكل الفنانين والفنيين وغيرهم ،مما
أوص ــل الـســاحــة الـفـنـيــة إل ــى مــا تـعـيـشــه الـحــركــة
الفنية من أزمة خانقة ،جعلت بعض المنتجين
عــاجــزيــن ع ــن س ــداد ال ـتــزامــات ـهــم ال ـمــاديــة تـجــاه
أعمالهم ا لـســا بـقــة ،و هــذا مــا تــم اإل ع ــان عنه من
قبل البعض.
و بـيــن ا لـسـيــف ،أن ا لـســا حــة الفنية عــا شــت في
األعـ ــوام الـخـمـســة األخ ـي ــرة ب ــال ــذات حــالــة قــريـبــة
الشبه بأكبر أزمة عصفت باالقتصاد الكويتي،
أي األزم ــة الـتــي عــرفــت بــأزمــة س ــوق الـمـنــاخ في
ثمانينيات ا لـقــرن ا لـمــا ضــي ،و يـبــدو أن الجميع
لم يستفيدوا أو يتعلموا من ذلك الدرس الكبير،
وهــا هــي ال ـيــوم األزم ــة تتفجر وتـسـتـقــر وتـعــود
األمـ ـ ــور إلـ ــى وض ـع ـه ــا ال ـح ـق ـي ـقــي ،ب ــدل ـي ــل ع ــودة
عدد من المنتجين إلى العمل ضمن مواصفات
إنتاجية أكثر واقعية تأخذ بعين االعتبار الحالة
الراهنة ومعطياتها ،وا لـيــوم نستطيع التأكيد

بانتهاء عصر المبالغات في أسعار سوق اإلنتاج
الخاصة بالنجوم على وجه الخصوص.
وأ ك ــد أن عـلــى الفنانين فــي ا لــو ســط ا لـفـنــي أن
يتعاملوا مع هذه المرحلة بكثير من الواقعية
والعقالنية والمنطقية كي ال يجدوا أنفسهم في
ً
حالة من البطالة ،وأن القطار قد يتحرك بعيدا
عنهم ،ألنهم ال يزالون يعيشون في مرحلة سابقة
كانت السبب في األزمة الخانقة ،وأدت إلى عدم
ق ــدرة بـعــض الـمـنـتـجـيــن عـلــى س ــداد الـتــزامــاتـهــم
المالية ا تـجــاه العاملين مــن نجوم وفنيين في
أعمالهم خالل الموسم الحالي.
وتــابــع الـسـيــف ،أن عـلــى الـفـنــانـيــن والـفـنـيـيــن
ً
أيضا مراعاة الظروف اإلقليمية على الصعيدين
االقتصادي والسياسي ومعايشة المرحلة بكل
وا قـعـيــة و مــو ضــو عـيــة و تـفـهــم لــوا قــع المتغيرات
ال ـج ــدي ــدة ،وأمـ ــام ت ـلــك ال ـم ـت ـغ ـيــرات ع ـلــى األخ ــوة
والـ ـ ــزمـ ـ ــاء ال ـف ـن ــان ـي ــن وال ـ ـك ـ ـتـ ــاب وال ـم ـخ ــرج ـي ــن
والفنيين التعامل مع األمور بمنطقية وواقعية
بالذات على صعيد األسعار بالنسبة للمشاريع
ال ـج ــدي ــدة ومـ ـح ــدودي ــة ال ـق ـن ــوات ال ـم ـن ـت ـجــة ،أي
انخفاض األسعار.
وع ــن مـشــاريـعــه ال ـجــديــدة ،ق ــال ال ـس ـيــف ،إنـنــا
دخلنا مرحلة التحضيرات النهائية لمشروعنا
ا لــدرا مــي التلفزيوني الجديد – ال موسيقى في
األحمدي– تأليف الكاتبة منى الشمري ،وإخراج
القدير محمد دحام الشمري ،وبطولة عدد متميز
من نجوم الوسط الفني ،منهم الفنانة القديرة
مريم الصالح ،وجاسم النبهان ،وعبدالمحسن
الـنـمــر ،ون ــور ،وعــدد آخــر مــن األسـمــاء مــن نجوم
وأجيال الحرفة الفنية ،ومن المتوقع أن ينطلق
التصوير مطلع العام المقبل ،ومن قبله سنصور
الـمـسـلـســل الـكــومـيــدي– ب ــات خ ــال– مــع الـمـخــرج
محمد دحام الشمري.

ثقافات 20
المطبوعات والنشر في «اإلعالم» تفاجئ الناشرين
بإقرار وتعهد مستغرب في معرض الكتاب الـ42
توابل ةديرجلا

•
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في خطوة إضافية لمزيد من التضييق على اإلبداع

فوزي كريم

في خطوة صادمة تشير إلى
تدهور الحريات والتضييق على
ّ
عت إدارة ًالمطبوعات
وز
اإلبداع،
ً
والنشر تعهدا خطيا على دور
النشر ،أمس ،يدعو إلى االلتزام
بالقوائم المجازة والمعتمدة من
الوزارة خالل الدورة الحالية
لمعرض الكتاب.

صورة ضوئية من التعهد
بينما تتسع أفق المعرفة في كل
أرجــاء العالم ،تضيق سبل النشر
ف ــي م ـع ــرض ال ـك ـتــاب ال ـ ـ ــ ،42ف ـتــارة
يخنق الكتاب بالتقنيات الجديدة،
وأخرى يصادر أو يمنع اإلصدارات
ً
من التداول محليا.
وربـ ـم ــا كـ ــان أح ـ ــدث ال ـص ــرع ــات
التي ابتدعتها رقابة وزارة اإلعالم
ب ــال ــوص ــاي ــة الـ ـفـ ـك ــري ــة والـ ـتـ ـش ــدد
الــرقــابــي ،تــوزيــع تعهد خطي على
الناشرين يفيد بـضــرورة االلـتــزام
بــالـعـنــاويــن الـتــي قدمتها ال ــوزارة
خـ ــال الـ ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ـ ّـة لـمـعــرض
ال ـك ـت ــاب ،ك ـمــا ي ـق ـ ّـر م ــوق ــع ال ـك ـتــاب
بـعــدم ع ــرض أو بـيــع أو ت ــداول أي
كتب مستبعدة ،أو كانت من خارج
الـقــائـمــة ال ـم ـشــار إل ـي ـهــا ،ويتحمل
المسؤولية القانونية الكاملة في
حال عدم االلتزام بذلك.
يأتي هــذا اإلج ــراء عقب انطالق
المعرض قبل أربعة أيام ،مما يشير
إلـ ــى ال ـق ـلــق ال ـ ــذي ي ـس ـكــن الــرق ـيــب،
والخوف الذي يقض مضجعه من
دخ ــول كـتــاب أو عـنــوان على حين
غفلة منه ،وفي وقت يطالب الكتاب
والمثقفون بـضــرورة التدقيق في
الـكـتــب ال ـتــي سـمـحــت لـهــا الــرقــابــة

المؤلم أن الرقابة
تنشغل بتشذيب
العناوين المهمة في
حين تهمل الغث من
اإلصدارات

محمد حسن علوان وهدى الشوا
بالتداول بسبب ضعف محتواها
وهشاشة مضمونها.
ال ـ ـمـ ــؤلـ ــم أن الـ ــرقـ ــابـ ــة ت ـن ـش ـغــل
بـ ـتـ ـش ــذي ــب الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن ال ـم ـه ـم ــة
والـ ـمـ ـسـ ـم ــوح لـ ـه ــا بـ ــال ـ ـتـ ــداول فــي
الخليج والــدول العربية ،في حين
تـهـمــل ال ـغ ــث م ــن اإلص ـ ـ ـ ــدارات ،وال
ً
تحرك ساكنا تجاهها في معرض
الكتاب ،وال تكترث بتلك اإلصدارات
ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي ت ـشــويــه سمعة
الـمـشـهــد الـثـقــافــي الـكــويـتــي ،الــذي
ُعرف بالتنوير منذ أمد طويل.
وم ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،تـ ـت ــواص ــل
فعاليات معرض الكتاب في دورته
الـ  ،42حيث أقيمت جلسة حوارية
مع الروائي السعودي محمد علوان
حــول رواي ــة "مــوت صغير" ،العمل
الفائز بجائزة البوكر لعام ،2017
وأدار الحوار الكاتبة هدى الشوا.
فــي ال ـبــدايــة ،قــالــت ال ـشــوا" :منذ
روايـ ـت ــه األولـ ـ ــى (س ـق ــف ال ـك ـفــايــة)،
ح ـق ــق ل ـن ـف ـســه م ـك ــان ــة م ـم ـي ــزة فــي
ب ـ ـ ــاده وخـ ــارج ـ ـهـ ــا .ص ــاح ــب لـغــة
روائ ـي ــة مـسـبــوكــة بـتــدبـيــر وحنكة
ذلــك الـقـنــدس الـمــائــي ال ــذي فـ َّـر من
متن رواياته ،ليشيد بنيانا سرديا
ب ـع ــذوب ــة وت ــدف ــق ال ـن ـه ــر ،وبـنـفــس

توصيات لجنة مديري معارض الكتب العربية
دع ــا ات ـحــاد الـنــاشــريــن ال ـعــرب ،مـســاء أمــس
األول ،إل ـ ــى إنـ ـش ــاء ق ــاع ــدة ب ـي ــان ــات لـلـكـتــاب
الـعــربــي ،لـتـبــادل الـحـقــوق باللغتين العربية
واإلنـكـلـيــزيــة ،واعـتـمــاد قائمة أسـعــار موحدة
بالدوالر األميركي.
ج ــاء ذل ــك ض ـمــن ت ــوص ـي ــات لـجـنــة مــديــري
مـ ـع ــارض ال ـك ـت ــب ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي خ ـت ــام أع ـم ــال
االجتماع الثاني من الــدورة الثامنة لمجلس
إدارة اتحاد الناشرين العرب ،الذي تواصل في
الكويت على مدى يومين تحت شعار "الواقع...
وال ـ ـمـ ــأمـ ــول" .وت ـض ـم ـنــت ال ـت ــوص ـي ــات ك ــذل ــك،
إنشاء قاعدة بيانات لتبادل الحقوق تساعد
خصوصا أثناء
الناشرين في بيع حقوق الكتب،
ً
مشاركتهم في المعارض الدولية واإلقليمية،
التي تنظم ا لـبــرا مــج المتعلقة ببيع الحقوق،
إلى جانب إرسال قوائم دور النشر المشاركة
في المعارض العربية التحاد الناشرين العرب،

إلبداء الرأي والمشورة في حال وجود مخالفات
على تلك الدور.
وأوص ـ ــت بــاعـتـمــاد قــائـمــة أس ـع ــار مــوحــدة
بالدوالر األميركي مع مراعاة القوة الشرائية
وال ـت ـك ـل ـفــة ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـلــى دور ال ـن ـشــر خــال
المشاركة في المعارض العربية ،على أال تكون
فضال عن عقد جلسات
مبالغا فيها،
االختالفات
ً
ً
حوارية أثناء المعارض لتبادل المعلومات.
وشملت التوصيات ضرورة تفعيل برنامج
االستضافة للناشرين الـجــدد ،بالتعاون مع
اتحاد الناشرين العرب ،للذين يقدمون مستوى
رفـيـعـ ًـا فــي إنتاجهم الـمـعــرفــي ،أس ــوة ببعض
الـمـعــارض الــدول ـيــة والـعــربـيــة وإشــراك ـهــم في
البرامج المهني.
ومن بين التوصيات كذلك ،إقــرار تخفيض
رســوم االشـتــراك بالمعارض على أال يتجاوز
سـعــر الـمـتــر  110دوالرات ،وم ـشــاركــة اتـحــاد

وف ـ ــي ت ـق ـص ــي الـ ـت ــاري ــخ ال يــوجــد
تسجيل صــوتــي وال فيديو ،حتى
نستطيع معرفة كيف حدثت بعض
األح ــداث ،وعـلــى سبيل المثال في
األح ـ ـ ــداث ال ـت ــي ح ــدث ــت ق ـبــل عشر
س ـنــوات تختلف فـيـهــا اآلراء ،فما
بــالــك ب ــاألح ــداث ال ـتــي مـضــى على
حدوثها مئات السنوات؟".

علم وفلسفة
وأوض ــح عـلــوان أن الـلـغــة كانت
أهــم شــيء بالنسبة له في الرواية،
وكـيــف كــان يتكلم الـنــاس فــي ذلــك
ال ــوق ــت ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه "بطبيعة
الـحــال يــوجــد أيـضــا بعض الجدل
حول الفرق بين ما هو مكتوب وما
هــو محكي ،فنحن اآلن فــي العالم
ال ـع ــرب ــي نـتـكـلــم ب ـطــري ـقــة ،ونـكـتــب
ب ـطــري ـقــة أخـ ـ ــرى م ـخ ـت ـل ـفــة" ،الف ـتــا
إل ــى أن ــه أخ ــذ مـ ـش ــوارا ط ــوي ــا في
البحث ،حتى استطاع الوصول إلى
تفاصيل دقيقة.
وت ـحــدثــت ال ـش ــوا ع ــن الـمـقــابـلــة
التاريخية بين ابن رشد ،الذي كان
يستخدم العقل في تفسير الظواهر

واألح ــداث ،وبين ابــن عربي ،الذي
كان يستخدم التصوف أو اإلشراق،
ومــا تضمنته المقابلة مــن تضاد
في اتجاهين مختلفين.
وقـ ــال ع ـل ــوان" :األدب ال يحمل
مسؤولية اإلصــاح ،فهناك مجال
م ـت ـس ــع لـ ـمـ ـح ــاول ــة اإلصـ ـ ـ ـ ــاح فــي
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،م ـ ــن خ ـ ــال ال ـع ـن ـصــر
اإلنساني ،فحينما نشرت الرواية
اتهمني البعض بمحاولة إ حــال
الفكر المتصوف على حساب أفكار
أخرى سائدة ،لدرجة أنهم جعلوا
ذلك أشبه بمؤامرة عالمية كاملة".
وأكد أنه لم يكن صوفيا قبل وبعد
كتابة روايته ،لكن القضية تندرج
ضمن العلم والفلسفة والسلوك.
وأوضح أن المقابلة التي حدثت
بين ابن رشد وابن عربي اختزلها
الـ ـم ــؤرخ ــون ف ـي ـمــا يـ ـع ــادل نـصــف
ص ـف ـحــة ،م ــن خ ــال اخ ـتــاف ـهــا في
طريقة الوصول إلى الحقيقة.

ليلى العثمان ونجمة إدريس توقعان إصداراتهما

الناشرين العرب في اللجان المنظمة إلقامة
ال ـم ـع ــارض ك ـشــريــك أس ــاس ــي وإلـ ـغ ــاء رس ــوم
التأشيرات للمعارض أســوة بمعارض كثيرة
في العالم العربي.
وتركز االجتماع على واقع النشر والكتاب
ف ــي الـ ـمـ ـع ــارض ال ـع ــرب ـي ــة وت ـف ـع ـيــل ال ـ ـقـ ــرارات
وال ـتــوص ـيــات الـ ـص ــادرة ع ــن االج ـت ـم ــاع األول
"اإلس ـك ـنــدريــة" إضــافــة إل ــى بـحــث الـصـعــوبــات
والـمـعــوقــات ،الـتــي تــواجــه صـنــاعــة الـنـشــر في
الوطن العربي ،وأشـكــال االعـتــداء على حقوق
الملكية الفكرية ،والتحديات التي تواجه الكتاب
الورقي ،في ظل التطورات المتسارعة بالنشر
اإللكتروني والرقمي.
ومــن الـمـقــرر ،وفــق مــا أعلنه مــديــر معرض
أب ــوظ ـب ــي الـ ــدولـ ــي ل ـل ـك ـتــاب م ـح ـمــد ال ـش ـحــي،
استضافة بالده أعمال االجتماع الثالث على أن
يحدد تاريخه بالتشاور مع االتحاد.

قصائد من
الهاوية
fawzi46@hotmail.com

الفي الشمري

فلسفي لشاب عاش منذ ألف عام".
وذكرت أنها ليست زيارته األولى
للكويت ،لكنها االستضافة األولى
بمعرض الكتاب الثاني واألربعين،
"يـطــل علينا وبجعبته رصـيــد من
الروايات أحدثها (موت صغير) ،من
إصــدار دار الساقي ،والـتــي تكللت
بالفوز بالجائزة العالمية للرواية
العربية لعام ."2017
من جانبه ،قال علوان إنه كان في
بداية كتابة الرواية يبحث عما هو
الطريق األصح والمنهجية ،مقتنعا
بأن مهمته األساسية تندرج ضمن
مسؤولية الوصول مع القارئ إلى
الحقيقة التاريخية ،وحينما وصل
إل ــى ه ــذه الـقـنــاعــة ب ــدأ الـبـحــث عن
ال ـح ــدث األص ـل ــح بـمـعـيــاره الـفـنــي،
لخدمة القارئ.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه كـ ــان م ـح ـت ــارا في
تــوص ـيــف روايـ ـت ــه األخـ ـي ــرة (م ــوت
ص ـغ ـي ــر) ب ـي ــن ال ـس ـي ــرة والـ ــروايـ ــة،
ليضعها في النهاية ضمن الرواية
المستوحاة من سيرة ابن عربي.
وأشار إلى أنه كان يريد أن يكتب
رواي ــة يـكــون فيها الـحــدث واقعيا
وف ــق الـتــاريــخ والـفـتــرة وال ـظــروف،
"وكل ما نعرفه عن التاريخ مكتوب،

culture@aljarida●com

ليلى العثمان

ً
ُ
بعض الشعراء والكتاب الذين أعتبرهم اكتشافا ،بفعل انسجام
الرؤى والمواقف ،يشكلون غدير عافية يستعيد في مياهه الجسد،
وكذا الروح والعقل ،الثقة بالنفس ،والعزيمة في المواصلة .أحدهم،
ولعله أبرزهم ،الشاعر البولندي ميووش Czesław Miłosz (1911
ـ ـ  .)2004إنه ِّ
يجسد في حياته الخاصة ،في نظر الشاعر الصربي/
األميركي تشارلس سيميتش (" ،)Charles Cimicكل اضطرابات
ً
ً
ً
القرن العشرين" .فهو إلى جانب كونه شاعرا ،كاتبا ،دبلوماسيا،
ً
ً
منفيا وحائزا جائزة نوبل ،خبر الحربين العالميتين ،والثورة
الروسية ،والسلطتين الفاشية والشيوعية ،وعــاش في أوروبــا
الشرقية والـغــربـيــة ،وفــي وقــت الحــق بــالــواليــات المتحدة .وكم
استعاد هذه األحــداث في كتاباته .لقد صهر التاريخ بتجربته
الشخصية .تـجــاوز األول لينصرف إلــى المعيار الــذي ولــد في
األخالقي" .إال أن الخير والشر اللذين شغال
الثانية ،وهو المعيار ُ
الفلسفة والدين ،بحيث نسبت إلى جدلهما الدائم ،ليسا سوى
أمــور يتعرف عليها الـمــرء فــي حياته اليومية ،كخبرة الخوف
والجوع ،وكمذاق الخبز".
ً
ً
في تجمعه اليساري ذي التوجس القاتم ،يوم كان شاعرا شابا،
حتى أطلق عليه الوسط الثقافي لقب تجمع "الكارثيين" ،كان
يرى ما يرون من أن األدب ال يمكن أن يهرب من الواقع السياسي
واالق ـت ـصــادي .لكنه مــع األي ــام لــم يعد يطمئن إلــى هــذه النزعة
ً
اليسارية ،رغم رغبته في رؤية النظام القديم ُمدمرا ،ألن النظام
الجديد ُ
المحتمل يثير شكوكه بالدرجة ذاتها .ولقد وضعه هذا
االرتياب بحصانة ضد كل نزعة وإيمان عقائديين.
أثناء االحتالل النازي لبلده ،بولندا ،كتب أكثر قصائده شهرة:
"ال ـعــالــم"" ،ال ـف ـقــراء المسيحيون يـنـظــرون إل ــى ال ــﮔي ـتــو"" ،أغنية
المواطن"" ،التفاني" ،وفيها ابتعد عن الذاتية والرؤى المستقبلية
ً
ً
المظلمة ،والتزم أسلوبا يسيرا على قارئه .إنه يكتب ما يمليه
ُ
عليه معياره الداخلي ،المكتسب ،كما قلت ،من خبرة الحواس،
والوجدان والضمير اليقظين.
ي ــروي الـشــاعــر سيميتش فــي عــرض لكتاب جــديــد فــي مجلة
 New York Review of Bookحول ميووش بعنوان "قصائد من
الهاوية" بأنه ،في حفل يضم مجموعة من المثقفين البولنديين،
قال إنه يحب ميووش ،ففوجئ بردود أفعال غاضبة" :إنه مجرد
حثالة" ،قال أحدهم ،ألنه رفض االنضمام إلى "انتفاضة وارشو"
ً
ض ــد ال ـنــازيــة ع ــام  ،1944وألن ــه أص ـبــح دب ـلــومــاس ـيــا للحكومة
الشيوعية بعد الحرب.
بالنسبة لمعظم البولنديين ،كانت االنتفاضة التي أمرت بها
ً
ً
الحكومة البولندية في المنفى بلندن ،موقفا بطوليا وشجاعة
وطنية .لكن التمرد الذي أدى إلى مقتل مئتي ألف شخص ،وجعل
ً
ً
ً
وارسو أنقاضا ،بالنسبة ميلوش ،كان عمال أخرق( .أقرأ اآلن موقفا
شبيها لاليرلندي روجر ،بطل رواية "حلم السلتي" للروائي ماريو
ُ
بارغاس يوسا ،الــذي اتهم ألنه وقف ضد مواطنيه من الجنود
األسرى لدى األلمان وبالدافع ذاته ،الداعين إلى مهاجمة اإلنكليز).
ويعلق سيميتش بـشــأن شخصه هــو كشاعر صــربــي" :وأنــا
اآلخر ،مذ انقسمت عائلتي ،شأن كل عوائل أوروبا الشرقية ،بين
داعين للقتال وداعـيــن للبقاء أحـيــاء ،أجدني أتعاطف مع حالة
ً
البولنديين ،ويمكن أن أرى أن القطبين كانا معا على صــواب
وخطأ بصورة مأساوية".
حين تحرر ميووش من عمله الدبلوماسي في باريس مطلع
ً
الخمسينيات كان اليسار الثقافي الفرنسي محتفيا بالستالينية،
لذلك ناصبوه العداء ،وكذا اليسار البولندي الذي اتهمه بالعمالة
حين هــاجــر إلــى أمـيــركــا .هــذا الـيـســار الثقافي ال ــذي وضــع عنه
كـتــابــه الــرائــع "الـعـقــل الـ ُـمـعـتـقــل" .وتـحــت وط ــأة ه ــذا الـيـســار ذي
"الشيزوفرينيا" ،وليدة التمسك بالمصلحة الشخصية والمصلحة
ً
العقائدية في آن معا ،نضج موقف ميووش النقدي ،السلبي من
البطر لتيارات الحداثة المتطرفة وما بعدها.
العبث ِ
ما أشبه يسارنا (الوطني ،القومي ،األممي )...نحن العرب بيسار
الغرب ،رغم أنه نسخة زائفة .لكن ما أندر أن نجد  -حتى بنسخة
ً
زائفة  -شاعرا ببصيرة نافذة وضمير يقظ كميووش.
تصاعد االهتمام بالشاعر حين حصل على جائزة نوبل عام
.1980

نجمة إدريس

توقع األديبة ليلى العثمان ،اليوم ،أحدث إصداراتها "انفض عني
الغبار" ،الصادر عن مكتبة دار العين ،في قاعة  ،5جناح  ،102بمعرض
الكويت الدولي للكتاب .وتقيم د .نجمة إدريس حفل توقيع لمجموعتها
الـشـعــريــة "صـبــاح يـشــرب الـبــرتـقــال" ،وك ـتــاب آخــر بـعـنــوان "عـلــى قيد
الكتابة" ،في السادسة مساء اليوم ،في قاعة  ،5جناح "ضفاف".

أعضاء رابطة األدباء الكويتيين
يترقبون قرار «الشؤون»

خالدة الثويني ...كاتبة توشوش للبحر
إصدار جديد لكاتبة تدخل ساحة القصة القصيرة الثويني تحت عنوان {وشوشة بحر} ،من القطع
ألول مرة ،بدت بأسلوبها كأنها توشوش للبحر ،الصغير (دار نوفا بلس للنشر طبعة ،)2016
أو تغني له ،هو مجموعة قصصية للقاصة خالدة ويضم أقل من  100صفحة .
حمد الناصر

المتلقي يعبر
بسهولة في
فضاءات عوالم
الكاتبة وعالم
إنساني موجع
في أحيان كثيرة

نفرح بـقــادم جديد لعالم السرد،
ً
وغ ـ ــالـ ـ ـب ـ ــا تـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــات ص ـع ـبــة
ُ
وم ــرت ـب ـك ــة ،إال أن هـ ــذا ال ـع ـمــل يتميز
بجودة الصياغة ،ويتوافق مع النهج
القصصي ا لـ ُـمـتـعــارف عليه ،للكاتبة
ُم ـس ــاه ـم ــات م ــع ك ـت ــاب ــة الـ ـمـ ـق ــال ،لـكــن
قفزت نحو عالم آخر ،وهو عالم السرد
وحققت نقلة باقتدار.
ي ـبــدو أن الـكــاتـبــة كــانــت تـتــأرجــح
بين الكتابة والــاكـتــابــة ،وال ـخــوف من
ُمغامرة دخــول عالم السرد ،تخوف قد
يكون دفعها إلــى أن تجلس في مقاعد
ً
ً
االنتظار طويال حتى تعقد العزم أخيرا،
وتعلن عن مولودها الجديد ،وعن أول
مجموعة قصصية لها ،يتضح ذلك من
ُمقدمة الكتاب واإلهداء الذي يكشف سر
التأخر فــي النشر ،كتبت تحت عنوان
إه ــداء{ :لمن أحبطني واستمات كي ال
أك ــون ،ووض ــع كــل الـعــراقـيــل فــي دربــي

ً
ً
ح ـج ــرا حـ ـج ــرا ،ألت ـع ـثــر ب ـه ــا ،فــزادت ـنــي
ً
إصرارا للصعود عليها!!}.

عالم موجع
ع ــدد قـصــص الـمـجـمــوعــة كبير
ً
جداُ ،يقارب ثالثين قصة ونص ،لهذا
تتوزع المجموعة بين قصة بصفحة

وقصة بصفحتين أو نصف صفحة،
م ــا يـجـعــل الـمـتـلـقــي يـعـبــر بـسـهــولــة
فــي ف ـضــاء ات عــوالــم الـكــاتـبــة ،وعــالــم
إنساني موجع في أحيان كثيرة .
وعندما تعبر في صيغة عناوين
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ت ـك ـت ـش ــف أن ال ـك ــات ـب ــة
تجيد اختيار العناوين ،وهذه ملكة
ال ي ـج ـيــدهــا أي كـ ــاتـ ــب ،لـ ـه ــذا ن ــرى

تجربة جميلة
تجربة القاصة خالدة الثويني األولى في مجال النشر ،تجربة جميلة ،إال
ً
أنها ستتجاوز في المستقبل ،وفي أي عمل مقبل ،نقاطا ال تمس المضمون،
منها عدم مهنية في صف الكتاب وإخراجه ،وبعض األخطاء المطبعية ،وال
ً
نجد مالمح للمكان في أغلب القصص ،حتما ستتجاوز ذلك مستقبال ،وستبحر
في عالم القصة القصيرة كما بدأت بتألق .

و{صهباء}
عناوين منها{ :رهانين}
ُ
و{مواجهة} و{وفاء النعناع} و{فتات}
و{قدرتك أن تكوني شهرزاد} و{شيء
واح ــد} ،وغيرها مــن عناوين مميزة
تخدم النص وال تكشف محتواه .
وفي خط األسلوب نجد في قصة
{ره ــانـ ـي ــن} عـ ـب ــارات م ـث ــل{ :ال ـخ ــوف
يــازم ـنــي ،خ ــوف االف ـت ـضــاح ،كقطار
ق ـ ــادم بــات ـجــاهــي ،ي ــذع ــرن ــي ده ـســي،
قضبانه تقبض على قدمي ،ومفتاح
إيقافه بيد غيري}.
وفــي فقرة أخــرى نجد{ :تحيرت
ُ
ف ــي أمـ ــره  ،ف ـمــن ال ـص ـعــب أن تـعــالــج
ً
ً
ً
جيدا ،ويبدو مختلفا
شخصا تعرفه
أمــامــك فــي لحظة ،أعـبــث فــي األوراق
أمــامــي ألي م ـحــاولــة لتشتيته وأنــا
اق ـ ـ ــذف بـ ـ ـس ـ ــؤال :هـ ــل خ ــوف ــك يـتـعـلــق
بنصفك اآلخر؟}.

يترقب أعضاء رابطة األدباء الكويتيين القرار الذي سيصدر حول
استقالة  3أعضاء من مجلس اإلدارة.
وتشير مصادر إلى أن وزارة الشؤون تتوجه إلى إجراء انتخابات
تكميلية في الرابطة بعد استقالة كل من أمل عبدالله ومحمد حمود
البغيلي ود .نواف الجحمة ،ويخشى المستقيلون أن يحدث يحدث
ذلك ،مستندين على االستقاالت التي جرت خالل المجالس السابقة.
ّ
وعلى إثر هذه التطورات شكل عدد من أعضاء الجمعية العمومية
فــري ـقــا لـلـتـعــامــل م ــع الـ ـق ــرار الـ ــذي س ـي ـصــدر م ــن "ال ـ ـشـ ــؤون" ،إذ يــرى
المستقيلون أن ال ــرأي األص ــوب أن تتم الــدعــوة إلــى انتخابات هيئة
إداري ــة جــديــدة وفــق الـمــادة  ٢٥مــن الالئحة الداخلية المنظمة لعمل
الرابطة ،والتي تنص على:
إذا استقال  3من األعضاء أو أكثر من الهيئة اإلدارية لسبب واحد،
تدعى الهيئة العامة النتخاب "هيئة جديدة" للمدة الباقية ،وتعتبر
الهيئة السابقة قائمة حتى انتخاب "الهيئة الجديدة".
وكان المستقيلون قد أصدروا بيانا طالبوا فيه بضرورة اإلسراع
بتحديد موعد النتخابات جديدة ،وجاء في البيان" :نحن الموقعون
أدناه تقدمنا باستقاالتنا من مجلس إدارة رابطة األدباء الحالي منذ
منتصف سبتمبر الماضي ،إذ لم تمض على تزكيتنا في قائمة األديب
الكويتي إال أسابيع.
ونحن إذ نشكر ثقة أصحاب الفكر والذوق واإلبداع أعضاء رابطة
األدب ــاء ،إال أننا نستغرب من أعضاء الهيئة اإلداري ــة المؤقتة حاليا
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل عــدم تحديد موعد الدعوة إلى
الجمعية العمومية النتخاب هيئة إداري ــة جــديــدة حتى الـيــوم ،رغم
مضي شهرين على استقاالتنا! لقد تقدمنا باالستقاالت في أجــواء
هادئة وبأعذار يغلفها االحترام لمكانة الرابطة وأعضائها الموقرين،
وفق المادة  ٢٥من القانون المنظم لعمل الرابطة.
وإننا إذ نطالب وزارة الشؤون والهيئة اإلدارية المؤقتة باالستعجال
في تحديد موعد االنتخابات للمدة المتبقية ،كما نص عليه القانون
األســاســي ،وجــرت عليه الـعــادة فــي حــاالت سابقة ،فإننا نشدد على
ضرورة تنقية الساحة األدبية والثقافية من األقاويل واإلشاعات التي
ال تليق بأدباء الكويت كلما طالت مدة تعطيل الحق النقابي في تغيير
مجلس إدارة الرابطة".

توابل ةديرجلا

•
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ِّ
نهال عنبر :أقدم كل األدوار إال اإلغراء الصريح
• تعود إلى الكوميديا مع {عائلة زيزو}

الرقابة واإلرث
الثقافي

تعيش الفنانة المصرية نهال عنبر حالة من النشاط الفني بعد غياب طويل ،إذ تشارك في عمل كوميدي مع أشرف
عبد الباقي ،وتصور حلقات من برنامجها الجديد عنبر الستات ،كذلك تستعد لتصوير الجزء الثاني من {طعم الحياة}.
عن جديدها في الدراما والمسرح كان لنا معها هذا الحوار.
القاهرة  -جمال عبد القادر

{عائلة زيزو}
يتناول
المشاكل
اليومية
بشكل
كوميدي

كيف كانت ردود الفعل حول دورك في
{وضع أمني}؟
كانت جيدة للغاية .توقعت أن ٌيحقق
الـعـمــل والـشـخـصـيــة ه ــذا ال ـن ـجــاح ،ولكن
ليس بهذا الـقــدر .جسدت األم المكافحة
ال ـم ـط ـحــونــة وأع ـت ـب ــره أحـ ــد أهـ ــم أدواري
التي قدمتها طوال مشواري الفني ،وهي
ً
ً
شخصية ُمغرية فنيا وأرهقتني كثيرا .
لـكــن رد الـفـعــل ح ــول الـعـمــل والشخصية
أسعدني ،كذلك سعدت بالتعاون مع كل
من عمرو سعد ومجدي أحمد علي.

{عائلة زيزو}
ماذا عن {عائلة زيزو}؟
انتهيت من تصوير دوري في العمل،
ِّ
وهو يمثل عودتي إلى الكوميديا .يتناول
المسلسل المشاكل االجتماعية في إطار
كوميدي من خالل عائلة مصرية تتعرض
ألزم ــات ع ــدة .أش ــارك البطولة مــع كــل من
أشرف عبد الباقي ،ونسرين أمين ،ولطفي
لبيب ،وشيرين ،ورجاء الجداوي ،وأحمد
حـ ـ ــاوة .ي ـتــولــى ال ـتــأل ـيــف م ـح ـمــد نـبــوي
واإلخ ـ ــراج شـيــريــن عـ ــادل ،وم ــن المنتظر
أن يبدأ العرض خالل األيام المقبلة على
قناة . dmc
ما سبب موافقتك على العمل والدور؟
ال ـع ـمــل م ـك ـتــوب بـشـكــل ج ـي ــد ،يـتـنــاول
المشاكل اليومية بشكل كوميدي من دون
ِّ
إس ـف ــاف ،كــذلــك يـشــكــل ع ــودة ل ــي لتقديم
ً
األعمال الكوميدية بعد غياب ،خصوصا
أن آخر عمل شاركت فيه كان {وضع أمني}
مــن خ ــال شخصية أم مـصــريــة مكافحة
غلبت عليها التراجيديا .كنت أبحث عن
االختالف وهو ما وجدته بالمشاركة في
عمل كوميدي اآلن.
تجسيدك دور أم عــا غــا نــم أال ُيعتبر
مخاطرة أو غير مقنع للجمهور؟

أعشق
المسرح
وأحرص
على العمل
فيه

ً
ال أهتم بمسألة السن وبــأن أظهر أمــا
لزميلة من سني أو أصغر بسنوات قليلة.
اديــت من سنوات دور والــدة أحمد السقا
كذلك خالد سرحان .المهم أن يكون العمل
ً
ِّ
جـ ـي ــدا ،وأن ي ـشــكــل ال ـ ــدور الـ ــذي أج ـســده
ّ
إضافة إلي .كذلك أفضل أن أجسد مرحلة
عمرية أكـبــر مني على أن أجـســد مرحلة
أص ـغــر ،إذ تكمن الـخـطــورة فــي المرحلة
األصغر وفي أن ال يتقبلها الجمهور .أما

{طعم الحياة}
كيف وجــدت رد فعل الناس على {طعم
الحياة}؟
ّ
ً
ً
حــقــق الـعـمــل نـجــاحــا طـيـبــا ،ووص ــل إلــى
الجمهور بشكل جيد ،كذلك دوري فيه كان
ً
م ـم ـيــزا ،ون ــال اسـتـحـســان الـجـمـهــور .ولـكــن
فوجئت بالهجوم على ســامــوزيــن رغــم أنه
ً
ً
ً
اجتهد كثيرا وقدم دورا جديدا عليه ،ونجح
بـشـكــل جـيــد رغ ــم قـلــة خـبــرتــه فــي التمثيل.
ً
ع ـم ــوم ــا ،ه ــذا ال ـن ـقــد يـعـنــي أن ال ـع ـمــل لفت
االن ـت ـبــاه وتــابـعــه كـثـيــرون س ــواء اتـفـقــوا أو
اختلفوا معه.
ماذا عن الجزء الثاني منه؟

أدوار وتصنيف
قدمت الشر والتراجيديا والكوميديا ،أيها
األقرب إليك؟
ُ
األدوار الـجـيــدة الـتــي تـضـيــف إل ـ ّـي وإلــى
م ـشــواري هــي الـتــي أفـضـلـهــا ،وال مــانــع من
ت ـقــديــم أي دور أو ثـيـمــة درامـ ـي ــة ،وه ــو ما
حــرصــت عليه خــال مسيرتي حيث قدمت
ال ـش ـخ ـص ـيــات ك ــاف ــة :ال ـش ــر ف ــي {ال ـع ـص ـيــان
والعائلة والـنــاس} ،والتراجيدي في {سوق
ً
العصر} ،كذلك أديــت أدوارا كوميدية .حتى
دور الراقصة المعتزلة وكثيرة العالقات إنما
من دون ابتذال ،فمن بداية مشواري ابتعد عن
اإلغراء الصريح.

نهال عنبر
ُع ــرض ــت ع ـل ـ ّـي أعـ ـم ــال ِع ـ ــدة فــرف ـضــت م ــا ال
يناسبني وشاركت في الجيد منها فحسب.
مــا هــو تقييمك للتصنيف الـ ُـعـمــري في
األعمال الدرامية؟
ً
أم ـ ــر ج ـ ـيـ ــد ،خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع م ـ ــا ت ـت ـن ــاول ــه
المسلسالت مــن عنف وإره ــاب وبلطجة .من
الطبيعي أن تناقش الدراما أهم القضايا على
الساحة وأن تكون أقرب إلى الواقع ،لكن يجب
االنـتـبــاه عند تـنــاول هــذه األم ــور كــي ال نكون
ً
س ـب ـبــا ف ــي ان ـت ـشــارهــا أك ـث ــر وتـقـلـيــد األط ـف ــال
وال ـش ـبــاب لـهــا .ل ــذا ال بــد مــن وج ــود تصنيف
عمري ورقابة ليس بغرض المنع أو التقييد،
بل من أجل التنظيم والتوجيه.

برنامج

ما سبب قلة أعمالك في الفترة السابقة؟
لست بحاجة إلى تقديم أي عمل لمجرد
الحضور .تجاوزت هذه المرحلة من سنوات
ً
ً
طويلة وصنعت اسما وتاريخا لي يجب أن
نحافظ عليهما من خالل المشاركة في أعمال
جيدة ومتميزة أو االعـتــذار عما أجــده غير
مناسب لي ،وهو ما حدث .في الفترة السابقة

ماذا عن برنامج {عنبر الستات}؟

ً
ي ـعــود قــري ـبــا إل ــى ال ـشــاشــة عـلــى قناة
ف ـضــائ ـيــة أخـ ـ ــرى ،ح ـيــث ي ــواص ــل تـقــديــم
خــدمــاتــه اإلن ـســان ـيــة والـطـبـيــة لـلـحــاالت
اإلنسانية وغـيــر ال ـقــادرة ،كــذلــك يناقش
مـشــاكــل ال ـم ــرأة وقـضــايــا اجـتـمــاعـيــة من
خــال متخصصين ،وفــي إطــار مختلف
عن البرامج األخرى.
ً
ً
لماذا لم تقدمي برنامجا فنيا؟
البرامج الفنية موجودة ومنتشرة ،وال
جديد فيها ألقدمه ،ولكن أبحث عن دور
ِّ
في قضايا المرأة والمجتمع ،دور يشكل
إضافة ّ
إلي وإلى الناس .أن أسهم في حل
المشاكل أو عــاج مرضى أهــم بالنسبة
إلــي مــن بــذل مجهود فــي تقديم برنامج
خفيف ال فائدة منه.

مسرح

ً
حول جديدها في المسرح تقول نهال عنبر{ :انتهينا أخيرا من عرض مسرحية {العيال
تكسب} باإلسكندرية مع كل من ندى بسيوني ،وماهر سليم ،ورضا إدريــس ،ومونيا،
تأليف وأشعار ربيع فرج وإخــراج عادل عيد ومن إنتاج محيي زايد .واآلن لدي عرض
على مسرح الدولة لم أحسم رأيي فيه بعد}.
تتابع{ :أعشق المسرح وأحرص على العمل فيه من وقت إلى آخر ،ال سيما مسرح الدولة
ً
الذي ال يقاوم .لكن األمر يحتاج إلى تفكير وترتيب ،خصوصا مع االنشغال بالبرنامج
وتصوير عمل درامي طويل}.

اإلعالمي وليد عبود :العمل في األخبار يحتاج إلى روح ِمرحة
في لقاء إذاعي أخير معه كشف اإلعالمي اللبناني وليد عبود أنه سيعتمد في برنامجه {بموضوعية} فقرات ثابتة على صلة
باالنتخابات النيابية المقبلة في لبنان تحت عنوان {برلمان  }2018مخصصة لمعالجة الشؤون المناطقية ،واألخبار واألسرار،
على الهواتف الذكية وضع بخدمة البرنامج وبقية برامج {أم تي في} بهدف
تطبيق ً
واستطالعات الرأي .وسيترافق ذلك مع ً
التفاعل المباشر مع المشاهد ،ما سيولد دمجا ناجحا بين التلفزيون والهاتف.
بيروت  -ةديرجلا

ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

ً
الـمــرحـلــة األك ـبــر أو دور األم عـمــومــا فال
يشغلني.

ً
نبدأ بتصوير الجزء الثاني قريبا ،لكن لم
ً
ِّ
نحدد موعدا بعد ،ربما بسبب التعاقدات مع
القنوات الفضائية أو تنسيق مواعيد أبطال
ً
العمل .لكن عموما ،الجزء الثاني قائم وهو
من  60حلقة منفصلة متصلة ،تدور القصة
في ثــاث حلقات ،من تأليف أحمد صبحي
وإخـ ــراج عـبــد الـعــزيــز ح ـشــاد ،وبـطــولــة عال
غانم ،وساموزين ،وأحمد هارون ،وساندي.
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مزاج

لـســت متشائما ،لكنني لـســت مـغــرقــا فــي الـتـفــاؤل ال ـكــاذب.
ما يحدث كل عام في االحتفالية الثقافية األكثر أهمية يدعو
للحزن ،ويؤكد اإلحساس بأننا خذلنا أجياال أمضت حياتها
من أجل البلد وسمعته الثقافية التي كان يتمتع بها .إننا ال
نقف أمام كتاب أو روايــة تم منعها ،لكننا نعبث بإرث ثقافي
كبير كان هو ما يعرفنا به اإلخوة العرب .حينها كنا أقل عددا
وأكثر فعال ،حينها كنا أقــل تعليما وأكثر وعيا بمستقبلنا.
وفـجــأة بــدأنــا ندمر كــل شــيء بــا وعــي وبــا علم وبــا معرفة.
هكذا َّ
نصبنا رقيبا يدير حياتنا الثقافية ،ويحدد ألجيالنا ما
تقرأ وما ترفض.
لم يعد األمر متعلقا بكتاب ُيمنع لسبب وجيه أو سخيف،
ألن منع أي كتاب هو اعتداء على حرية الكتابة ،لكن األمر أكبر
من ذلــك ،إنه تحديد وجه البالد الثقافي .فتعيين شخص ما
بصفته رقيب الكتب أو حتى لجنة من خمسة أشخاص ،لتمنح
تعد صارخ على حق القارئ بأن يختار
صك النشر أو منعه ،هو ٍ
الكتاب الذي يريد .من يرى أن ذلك سيسمح للجميع بالتعدي
على الثوابت الدينية أو السياسية ،نرد عليه بكل بساطة ،بأن
المتضرر المباشر من النشر يحق له اللجوء للقضاء المستقل.
مــا حــدث فــي المعرض الحالي للكتاب العربي هــو مجزرة
للكتب ،بكل معنى الكلمة .أن يتم حجز الكتب لعرضها على
الرقيب يقرؤها ،ثم يبت فيها أمره أو يحيلها للجنة لتبت فيها
بعد أن ينتهي المعرض هو عمل غير منطقي وغير مقبول.
معرض الكويت هو ثالث أقدم معرض عربي ،ويقترب عمره من
نصف قرن ،وهو المعرض األكثر مبيعا بعد معرض الرياض،
وأن نقلل من مكانته ليتحول من مصدر جذب للناشرين إلى
مصدر طرد ،فإننا نسيء لتاريخ المعرض والبناء الثقافي الذي
أخلص له رجال التنوير ،كأحمد العدواني وعبدالعزيز حسين
وخليفة الوقيان وغيرهم.
يجب أن نواجه أنفسنا ونعترف ِّ
بكم اإلحباط والفشل الذي
أصاب شبابنا وفتياتنا منذ منتصف الثمانينيات حتى اليوم.
عشاق الرياضة محبطون لما وصلوا إليه ،وهم يتذكرون آخر
إنـجــاز لهم ،وال ــذي كــان فــي األع ــوام  ،1982-1980ثــم أصبحوا
ً
يشجعون إخوتنا وجيراننا رياضيا .رجال المسرح يتذكرون
أن آخر مسرحية جــادة كانت قبل أكثر من ربع قــرن ،ثم انهار
المسرح الجماهيري تحت وطأة التهريج والتفاهة .شبابنا الذي
يتطور ثقافيا وينتج أعماال ال تقل أهمية عن األعمال العربية
األخــرى يجدون صعوبة في نشر أعمالهم في بلدهم ،ويرون
في الشارقة والرياض متنفسا أفضل.
ما الذي نسعى إليه ،ونحن نقص أجنحة كل ناشط ثقافي
ومنتج حقيقي ونسمح لكل تـفــاهــة ،مــع أنـنــي ال أطــالــب أبــدا
بالحجر عليها ،بــاالنـتـشــار؟ لــم أسـمــع أن كتبا هــابـطــة؛ لغة
وموضوعا ،وروادهــا مجموعة من المراهقات تم منعها .لكن
الرقابة يقظة ومنتبهة لما يكتبه عبدالله البصيص أو سعود
السنعوسي أو بثينة العيسى أو عبدالوهاب الحمادي .وهم
يعرفون أن منعهم لهذه الكتب ال يحد من انتشارها في الكويت،
لكنه يشير إلى أن الكويت لم تعد واحة الحرية والديمقراطية.
وجميعنا نعلم أن كتاب البصيص الــذي منع دون أي سبب
وجيه فاز بجائزة الرواية من معرض الشارقة هذا العام.
لم تحقق الرقابة أي هدف من منع كتاب ما ،فالقارئ يستطيع
الحصول على الكتاب من معرض آخر ،أو من خالل اإلنترنت.
فكل ما يحدث هو مضايقة الناشرين الذين تحجز كتبهم ،رغم
ما يتحملونه من مصاريف للمشاركة في المعرض األكثر أهمية
في العالم العربي ،ويضع كتابنا وصحافتنا في وضع محرج،
وهم ال يملكون الحيلة إلنقاذ كتبهم من المقصلة.
أعرف أنه موضوع نكرره كل عام ،لكن ربما حرضناهم على
البناء ،ال هدم ما تم بناؤه.

أخبار النجوم

رفض طلب زينة

•

ّ
أكــد اإلعــامــي اللبناني وليد عبود أن
ً
الصحافي ال يمكن أن يكون حزبيا ،وهو
ً
ما ينطبق عليه ،موضحا أنه ينتمي إلى
{القوات اللبنانية} كخط فكري وطني ،لكنه
ً
ليس منتسبا أو يملك بطاقة حزبية .كذلك
ً
أوضح أن االنتقاد ال يزعجه سواء سلبا أو
ً
إيجابا ،وهو بمنزلة الدعاية له.
ً
ع ـب ــود أشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ل ــم ي ـف ـكــر ي ــوم ــا
بالدخول إلى الصحافة السياسية ،و{أنا
أجـ ــد ن ـف ـســي ف ــي ال ـث ـقــافــة واآلداب أك ـثــر}
قــال ،ويفضل االبتعاد عن العمل اليومي
واالنـصــراف إلــى غرامه األول وهــو األدب،
ً
وليتحقق ذلك عليه أوال التحرر من رئاسة
تحرير األخ ـبــار ،هــذه المهمة الـتــي تأخذ
ً
كثيرا من وقته ،كذلك البرنامج األسبوعي
الــذي يحتاج إلــى إع ــداد ملفات وضيوف
ومحاور.
كالم عبود جاء ضمن برنامج spot on
عبر {صوت لبنان  }93.3مع اإلعالمي رالف
مـعـتــوق .وف ــي مـعــرض جــوابــه عــن ســؤال
ح ــول الـضـيــوف الــذيــن يـحـصــدون نسبة
مشاهدة عالية ،وفي مقدمهم رئيس حزب
{التوحيد العربي} وئام وهاب ،أشار إلى
أن كثيرين اعتمدوا هذا المسار في انطالقة

بوال يعقوبيان

برنامجهم ألن الوزير وهاب باستطاعته
فرض ثقل جماهيري معين ألية حلقة من
الحلقات.
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ـبـ ــود أن ثـ ـم ــة س ـيــاس ـي ـيــن
يحافظون على هيبتهم وأن ثمة أسماء
ال تحب مقاطعتها في المقابلة ،ال سيما
الـنــائــب ســامــي الجميل .أمــا فــي حــال كان
ضـمــن فــريــق اإلعــام ـي ـيــن ال ــذي ــن حـ ــاوروا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في
بعبدا في السنوية األولى على العهد ،فكان
عبود ،كما قال ،ليتبنى القضايا المتعلقة
بــال ـع ـهــد ،ال سـيـمــا ال ــوج ــود ال ـعــائ ـلــي في
ً
القصر الجمهوري ،مـشــددا على ضــرورة
الفصل بين القصر والعائلة.
كــذلــك ش ـ ّـدد على أن ال ـســؤال عــن سالح
{ح ـ ــزب الـ ـل ــه} يـتـعـلــق بــال ـك ـيــان الـلـبـنــانــي
وال ـم ــؤس ـس ــات وسـ ـي ــادة ال ــدول ــة ال يمكن
إهـمــالــه .كــذلــك كــان ليضيف ملف الفساد
وإلـ ــى أي ح ــد اس ـت ـطــاع الـعـهــد ف ــي سنته
ً
األولــى تحقيق اإلصــاح والتغيير ،نافيا
إنجاز أية خطوة مهمة على هذا الصعيد.
وفــي ســؤال آخــر عن مساحة الحرية التي
يملكها ،قــال{ :الحرية ليست مطلقة ،لكن
األكيد ثمة مساحة كبيرة منها موجودة}،

ً
موضحا أنــه مكبل بتوجه المحطة الــذي
يـشـبـهــه .وأشـ ــار إل ــى أن أصـ ــداء ضحكته
تتردد ألنها قوية وغريبة ومتواصلة ،وأن
العمل في األخبار يحتاج إلى هذه الروح
كي ّ
يمر الوقت.
وهل ستنضم اإلعالمية دوللي غانم إلى
فريق األخبار؟ أجاب{ :ال علم لي إن كانت
لديها الرغبة بذلك وهذا قرارها.
وأيـ ــن ك ــان ول ـيــد ع ـبــود ف ــي م ــا ل ــو كــان
لإلعالمية بوال يعقوبيان برنامج سياسي
ع ـب ــر {أم ت ــي فـ ـ ــي}؟ أوضـ ـ ــح أن ـ ــه ك ـ ــان مــن
الـمـفـتــرض إط ــاق بــرنــامـجـيــن سياسيين
عبر المحطة{ ،وال علم لي بما حصل بينها
وبين اإلدارة} .أما اليوم فهل يوجه الدعوة
إليها؟ قــال{ :ال محطة تستوعب أكثر من
برنامج سياسي}.

سجال مباشر
حول السجال المباشر بين وليد عبود
وضيفه حبيب فياض (باحث استراتيجي
وخ ـب ـيــر ف ــي الـ ـش ــؤون اإليـ ــران ـ ـيـ ــة) ،كـشــف
اإلع ــام ــي ال ـل ـب ـنــانــي أن الـمـشـكـلــة وقـعــت
بعد المداخلة مع الــوزيــر السعودي ثامر
السبهان ،ففياض فـ ّـرط بــااللـتــزام وحــاول
التدخل لمنع السبهان من إكمال مداخلته،
ً
و{ال يـمـكـنـنــي ك ـم ـحــاور ان أق ــف مـتـفــرجــا
ً
إف ـس ــاح ــا ف ــي ال ـم ـج ــال إزاء ال ـم ـشــاهــديــن
لالستماع إلى وجهة نظر الطرفين}.
أم ــا لــو ك ــان ع ـبــود م ـكــان ف ـيــاض وثـمــة
مـ ـ ــن يـ ـتـ ـهـ ـم ــه بـ ـ ـ ــاإلرهـ ـ ـ ــاب ف ـ ـهـ ــل ي ـس ـك ــت؟
أجـ ــاب{ :اإلره ـ ــاب مـفـهــوم مــوجــود وصفة
سـيــاسـيــة عـلـيــك أن تــدافــع عـنـهــا ،لـكـنــك ال
يـمـكــن أن تـجـيــب بــال ـت ـطــاول الـشـخـصــي،
م ــا ي ـه ــدد م ـس ـتــوى الـ ـح ــوار وي ـط ـيــح ب ــه}.
وعــن قــرار االستغناء عن ضيفه ومتابعة
الحلقة ،قال{ :فياض تجاوز أي حد يمكن
اعتماده في التخاطب السياسي أو ضمن
برنامج حواري .وخالل الفاصل ،صارحته
بأنه ال يمكن التحمل أكثر ففي األمر إهانة
لــوزيــر دول ــة بكاملها وال يمكنني كوليد
عـبــود أن أتحملها أنــا أو أي أحــد غـيــري.

وليد عبود
ً
ّ
فأصر فياض على األمر ،مؤكدا أن االعتذار
لديه غير وارد}.
ُيذكر أن عبود طلب من فياض مغادرة
األستوديو مباشرة على الهواء.

استقالة وشخصية
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ع ـ ـبـ ــود أن اسـ ـتـ ـق ــال ــة ال ــرئ ـي ــس
الـ ـح ــري ــري مـ ـف ــاج ــأة صـ ــادمـ ــة ل ـل ـخ ـصــوم
ق ـب ــل ال ـح ـل ـف ــاء الـ ــذيـ ــن ه ـل ـل ــوا ل ـه ــا ألن ـهــم
ي ــدرك ــون م ـس ــار األمـ ـ ــور .ومـ ــن ي ـع ـمــل فــي
ال ـم ـجــال ال ـس ـيــاســي ،يـتـبـيــن أن ف ــري ــق ما
ً
كــان يسمى { 14أذار} لــم يكن راض ـيــا عن
ّ
أداء ال ـح ـكــومــة وي ـع ـت ـبــر أنـ ــه س ــل ــم الـبـلــد
ً
إل ــى الـفــريــق اآلخ ــر ،تـحــديــدا {ح ــزب الـلــه}،
ً
وانطالقا من هذا األمر تحركت السعودية.

كذلك أشــار إلــى أننا نتجه فــي لبنان إلى
أزمــة حكم سياسية ،ستتأثر بها نواحي
البلد كافة ،ومن بينها االنتخابات النيابية.
فإما أن نكون إزاء حكومة تصريف األعمال
إلى حين حل االشتباك السياسي في لبنان
والمنطقة ،أو إزاء فراغ ،أو حكومة صدامية.
ً
وذكر أيضا{ :كل ما يحصل لتقوية الرئيس
سعد الحريري وعودته إلى األساس والتزام
الـخــط الـمـعـيــن ،يـعــود ضمنه أول الع ــب}.
أما الشخصية التي يختارها عبود إلجراء
مقابلة معها بين الرؤساء :اللبناني ميشال
عون ،السوري بشار األسد ،والمصري عبد
الفتاح السيسي؟ فاختار الرئيس السوري
باعتباره على خط الحوادث أكثر{ ،فاألمر
ليس من الشخصية األهم بل من الضيف
المناسب ،وهــو األســد في هــذه المرحلة}.

زينة
رفضت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة زينة الجديد طلبها
بوضع اسمها قبل زميلها آسر ياسين الذي ستشاركه البطولة في
عمل درامي لرمضان .2018
الشركة المنتجة رفضت وضع هذا الشرط في التعاقد المبرم
بينهما ،مؤكدة أن من السابق ألوانه الحديث عن شارة العمل.

هيثم شاكر في رمضان

ON- OFF

ً
في فقرة  :on – offوضــع وليد عبود في خانة ال ـ  Onكـ ّـا مــن :الممثل ومقدم
البرامج عادل كرم{ ،ال سيما في فيلم {قضية رقم  }23الذي أتحفظ على بعض ما ورد
فيه ،ال سيما ما يتعلق باستدعاء رئيس الجمهورية الشخصين لمصالحتهما}.
وهشام حــداد {فهو ذكــي وأتابعه} ،ومالك مكتبي الــذي {يعالج قضايا غريبة}،
ومريم البسام ألنها {مميزة في متابعتها والتوجيه ضمن غرفة األخـبــار ،لكن
ال أحب األسلوب في مقدمة نشرة {الجديد} .زافين كيومجيان {كانت له تجربة
ومتابعة لقضايا عدة} ،وبوال يعقوبيان {إعالمية كبيرة} ،وسمر أبو خليل {محاورة
من الطراز األول} ،وديما صادق {محاورة أنجح منها كمذيعة} .أما سالم زهران
{فيحصد نسبة مشاهدة عالية}.
تمام بليق جاء في خانة الـ { Offال أتابعه وأستغرب كيف يقبل الضيف المشاركة
في هذا البرنامج} ،ختم وليد عبود.

هيثم شاكر
وافق هيثم شاكر على المشاركة في بطولة عمل درامي يعرض
فــي رمـضــان المقبل بعد تجربته األخ ـيــرة «أرض جــو» مــع غــادة
عبدالرازق.
أبدى الفنان المصري موافقة مبدئية على العمل الذي يتكتم عن
ً
ً
تفاصيله راهنا ،مفضال إعالنها بعد صدور ألبومه الجديد المقرر
إطالقه خالل احتفاالت العام الجديد.
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ّ
عالم سلبي؟
وسط
بها
ك
نتمس
كيف
اإليجابية...
ٍ

ً
هل تشعر أحيانا بأن العالم من حولك سلبي؟ هل تشعر بانزعاج وإحباط بسهولة وال تجيد التعامل مع األجواء السلبية؟ هل تفتقر
إلى الطاقة الالزمة لمتابعة حياتك؟ في هذه الحالة ،استفد من النصائح الفاعلة أدناه للحفاظ على الهدوء واإليجابية والتعامل مع
المشاكل التي تواجهها حين تقسو عليك الحياة.
سوفو أرشون

ّ
ّ
وج ْد
• تجنب فخ اللوم :بدل انتقاد اآلخرين ولومهم طوال الوقت ،تجرأ على انتقاد سلوكك الخاص ِ
وسائل تسمح لك بتجاوز أخطائك.
• اختر أصدقاءك بحذر :يؤثر المحيطون بك في شخصيتك وطريقة عيشك ،لذا احرص على تمضية
الوقت مع أشخاص مرحين ومتفائلين.
• ابتعد عن وسائل اإلعالم السلبية :الخوف شعور ُم ْع ٍد وإحدى أبرز األدوات التي تستعملها أشهر
وسائل اإلعالم لتوجيه رؤية الناس وآرائهم .لذلك اختر مصادر المعلومات والبرامج الترفيهية بدقة
ً
كي ال تؤثر سلبا في وضعك النفسي.

ّ
تتحمل
حين
المسؤولية تزداد
ثقتك بنفسك
وتزيد شجاعتك
حين تعرف أنك
تستطيع تحديد
مصيرك

ّ
فكر بسلوكك اليوميّ :
تعج حياتنا بأجواء سلبية بسبب سلوكنا ،أي األفكار التي تراودنا والكلمات
•
التي نقولها والتصرفات التي تؤذينا وتــؤذي اآلخرين .ولكن حين تــدرك حقيقة أفعالك ،تتجنب تلك
ُ
وت ّ
حسن خياراتك وتضفي إيجابية على حياتك.
المشاكل كلها
ّ
• ركز على ما تستطيع السيطرة عليه :نحاول في مناسبات كثيرة السيطرة على الناس والمواقف
ً
بأي ثمن لعيش حياة «مثالية» .لكن يستحيل تحقيق هذا الهدف من دون الشعور بالخيبة ألن أحدا ال
ّ
يستطيع السيطرة على كل شيء .من خالل التخلي عن الحاجة إلى التحكم بالعالم ،تشعر بتراجع ضغطك
النفسي وتكسب طاقة إضافية للتركيز على أهم ما في حياتك.
ُ
ّ
شعرك في النهاية بفراغ وخيبة
• حدد األهداف الصحيحة :بدل إهدار وقتك وطاقتك لتحقيق أهداف ست ِ
أمل ،احرص على تحديد األهداف التي تسمح لك بتحقيق ذاتك.
واسترخ :ال مفر من أن يشعر معظم الناس بضغط وإرهاق جسدي ونفسي إذا كانوا
• انفصل عن العالم
ِ
ً
دائمي االنشغال .كي تشعر بالسعادة وتزيد طاقتك ،احرص على البقاء وحدك يوميا لفترة محددة وسط
ً
واكتف بالتواصل مع ذاتك وإرخاء جسمك وروحك.
جو صامت ،بعيدا عن وسائل التكنولوجيا،
ِ
َ
• ّ
ّ
مشاعرك الحقيقية وتمأل نفسيتك
عبر عما يدور في عقلك وقلبك :كلما كذبت على نفسك ،ستكبت
ّ
بطاقة سامة .لكن من خالل التعبير عن أفكارك وعواطفك والقيام بما تحبه ،تخف أعباؤك الناجمة عن كبت
المشاعر وتزيد سعادتك وحريتك.
• حافظ على صحتك الجسدية :يهمل معظم الناس أجسامهم ويملؤونها بأغذية سامة ويتجاهلون
حاجاتها .إذا ّ أردت َ أن تحافظ على صحتك وتشعر بالتحسن وتعامل جسمك بأفضل طريقة ممكنة ،تناول
ً
مأكوالت مغذية ون ْم جيدا ومارس التمارين بانتظام.
ّ
ّ
• ركز على الحلول بدل المشاكل :يجب أن تتعلم من المشاكل وتتجاوزها .بدل اعتبارها عوائق في
حياتك ،حاول أن تستعملها لصالحك.
• طـ ّـور شعور التعاطف :لــن يكون الشجار مــع األشـخــاص السلبيين مــن حولك طريقة فاعلة لحل
مشاكلك ،بل ستزيد بهذه الطريقة األجواء السلبية والخالفات .للتصالح معهم وإنشاء بيئة إيجابية،
متعاطف مع المحيطين بك.
تقضي الطريقة الوحيدة بتبني سلوك
ِ
ً
ً
• ّ
طور عقال هادئا :الصراع العقلي والتوتر من ضمن أبرز أسباب السلبية في حياتنا .لذا فإن التأمل
ً
تمرين فاعل جدا لتجاوز األفكار المتضاربة وتصفية الذهن واستعادة السالم الداخلي.
ً
ً
• ّ
تحمل مسؤولياتك :إذا لم تكن مسؤوال عن حياتك ،تشعر دوما بأنك ضحية الظروف .لكن حين
ّ
تتحمل المسؤولية ،تزداد ثقتك بنفسك وتزيد شجاعتك حين تعرف أنك تستطيع تحديد مصيرك.
ً
ّ
• كن التغيير الذي تريد رؤيته في العالم :إذا بدا العالم سلبيا من حولك ،قد يعني ذلك أنك تبث
سلبيتك في محيطك .لتحسين وضع العالم ،ابدأ بتحسين نفسك.

ّ
ّ
الشعور بالذنب عدوك األول ...كيف تتخلص منه؟
بيروت -سليمى شاهين

قبل الخوض في التفاصيل ينبغي
أن نذكر أن ثمة نوعين من الشعور
بالذنب:
ً
أوال :ال ـش ـعــور بــالــذنــب عـنــدمــا
ً
نرتكب خطأ عمدا أو من دون قصد،
ثم نعمد إلى تصحيحه ويزول كأي
عمل سابق قمنا به خالل حياتنا،
ّ
إيجابي.
وهذا عمل
ً
ثانيا :الشعور بالذنب بطريقة
ً
سلبية عندما ال نكون فعال مذنبين
ونـحـ ّـمــل أنـفـسـنــا مـســؤولـيــة الفعل
ال ــذي ح ــدث .هــذا الـشـعــور هــو أكبر
عـ ـ ّ
ـدو ل ــإن ـس ــان إذ ي ـف ـق ــده حــريـتــه
ً
الداخلية ،ويجعله ذليال تجاه نفسه.

نظريات االختصاصيين
ّ
ح ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري ـ ــن

ً
ً
ً
هذا اإلحساس العميق بالخجل والخزي الذي يجعل صاحبه حانقا على نفسه فينزوي بعيدا فاقدا احترامه لذاته وشعوره
بالحرية هو ّ
عدوك األكبر ،فاحرص على التخلص منه.
واالختصاصيين الكبار موضوع
ال ـ ـش ـ ـعـ ــور بـ ــالـ ــذنـ ــب وك ـ ــان ـ ــت ل ـهــم
نظريات عدة نستعرضها كاآلتي:
فرويد  :Freudيعتبر فرويد
ً
ً
أن لدينا جميعا ش ـعــورا بالذنب
وي ـب ــدو ذل ــك ف ــي الـمـيـثــولــوجـيــات
وف ـ ــي اآلداب وف ـ ــي األدي ـ ـ ـ ــان وف ــي
ً
ال ـف ـنــون ،وأن ـنــا فــي الـبــاطــن أيـضــا
غير أخالقيين .وفي نظره ال توجد
وسيلة مباشرة للتغلب على هذا
ّ
التقدم ببطء نحو
الشعور ســوى
ً
ً
جعله شعورا واعيا.
ألفرد ادلر  :Adlerيربط أدلر
هذا الشعور بإحساسنا بالدونية
التي تسكن في باطننا وبالرغبة
الكلية في التعويض.

ّ
يونغ  :Jungيتكلم يونغ عن
الرفض العميق للشخص في قبول
ّ
ً
ذاته ،ما يولد لديه شعورا بالذنب.
جــاك الكــان  :Lacanال يعتقد
الك ــان أن الـشـعــور بــالــذنــب مرتبط
بعقدة أوديب ،بل بكل مرة يخضع
فيها اإلنـســان لرغباته ،فالشعور
ب ــال ــذن ــب ه ــو ن ـقــص ف ــي الـمـفـهــوم
تجاه الغاية.
لويس أنجل  :Engelأما العالم
النفساني أنجل فيعتبر أن منبع
الشعور بالذنب ّ
ّ
اإليثارية
مرده إلى
(تـفـضـيــل ال ـغ ـيــر) ال ـم ـفــرطــة وغـيــر
الموجهة لدى الشخص.
نيتشه ّ :Nietzscheرد نيتشه
أسباب الشعور بالذنب إلى الديانة
الـمـسـيـحـيــة ال ـت ــي سـبـبــت تـعــاســة
اإلنسان عندما دفعته بتعاليمها
إلى هذا الموقع.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ُ :Narramoreيرجع نارامور
أسـ ـ ـب ـ ــاب هـ ـ ــذا ال ـ ـش ـ ـعـ ــور إل ــى
بعض العوامل ومنها :الخوف
م ـ ــن الـ ـعـ ـق ــاب ال ـ ـ ــذي ت ـفــرضــه
األدي ــان على المؤمنين بها؛
الخجل مــن مالحظات األهــل

صاحب الشعور
بالذنب يختار
ً
رفيقا أو مهنة
ال يرغب فيهما
لمعاقبة نفسه
ال ـقــاس ـيــة؛ ال ـش ـعــور الضمني
بـ ـ ــاإلذالل؛ الـنـقــص ف ــي محبة
الــذات؛ الخوف من اإلبعاد أو
الهجر.

مظاهر الشعور بالذنب
نسرد في ما يأتي بعض المظاهر
التي تبدو على األشـخــاص الذين
يشعرون بالذنب وهي:
• ألن صاحب هذا الشعور يعتبر
نـفـســه غ ـيــر مـسـتـحــق ف ــإن ــه يـحــرم
ن ـف ـس ــه مـ ــن ال ـم ـت ـع ــة وال ـ ـفـ ــرح ك ــأن
يــذهــب فــي عطلة أو يــأخــذ فرصة
لنفسه.
ً
• يختار رفيقا أو مهنة ال يرغب
بـهـمــا ب ـهــدف مـعــاقـبــة نـفـســه .وإذا
صــادف ـتــه ال ـس ـعــادة فــإنــه يـحـ ّـولـهــا
إلى بؤس.
ً
• ي ـع ـت ـب ــر نـ ـفـ ـس ــه مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤوال عــن
الصراعات أو األخطاء في محيطه،

وال يــرضــى ب ــأي م ــدح أو تعبير
عاطفي.
ّ
• إذا ت ـعــلــم م ــن أه ـل ــه أن الـحـيــاة
ّ
مجرد واجبات وتضحيات ،فإنه
ً ّ
ّ
يشعر بنفسه مــذنـبــا كلما أحــس
بسعادة تجاه أي أمر.
• ال يحسن الـتـصـ ّـرف بمؤهالته
ً
وخـ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا يـ ـق ــوى ه ــذا
الشعور لديه.
ّ
• ي ـت ـغــلــب ع ـل ـيــه عـ ــدم االط ـم ـئ ـنــان
ت ـج ــاه اآلخ ــري ــن وي ـع ـت ـقــد أن ـه ــم ال
يحبونه.
• ال يعترض على أي طلب أتاه.
• يـ ـق ـ ّـدم الـ ـه ــداي ــا ع ـن ــدم ــا ي ـتــأخــر
لـسـبــب مــا أو عـنــدمــا يـغـضــب منه
أحد.
• ينتقد اآلخرين ويرمي أخطاءه
عليهم من دون وعي.
• لديه بعض المشاكل الجنسية.
• ع ـن ــدم ــا ي ـع ـت ــرف ب ــال ــذن ــب ل ــدى
الخالق يكون ذلــك لمعاقبة نفسه
ول ـي ــس ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـغ ـف ــران،
وكـ ـ ــي يـ ـع ــاق ــب ن ـف ـس ــه أكـ ـث ــر ف ــإن ــه
ي ـع ـتــرف ب ـخ ـطــايــاه أمـ ــام اآلخــريــن
ّ
ً
كلما وجد آذانا صاغية.

ما العمل مع هؤالء؟
ال ـش ـع ــور ب ــال ــذن ــب ال ـح ـق ـي ـقــي هــو
ً
ً
عـنــدمــا ن ـخــالــف أخــاق ـيــا وديـن ـيــا

وصــايــا الـلــه فنشعر أنـنــا بحاجة
إلـ ــى االع ـ ـتـ ــراف ك ــي ن ـن ــال ال ـتــوبــة.
أم ـ ــا الـ ـشـ ـع ــور ب ــال ــذن ــب ال ـس ـل ـبــي
ف ـه ــو ن ـت ـي ـجــة ض ـغ ــوط ــات نـفـسـ ّـيــة
واج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ي ـت ـع ـ ّـرض الـشـخــص
لـهــا .ومــن هنا تـبــدأ المعالجة أي
ع ـن ــدم ــا ن ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـف ــري ــق بـيــن
الشعور الحقيقي والطبيعي وبين
الشعور السلبي االتهامي من دون
أي مبرر.

نعم للمسؤولية
ّ
في مستهل العالج ينبغي أن
ينظر الشخص إلــى أعماقه
نـ ـظ ــرة م ــوض ــوع ـي ــة ي ـح ــاول
ف ـي ـه ــا تـ ـح ــدي ــد م ـســؤول ـي ـتــه
تـ ـج ــاه مـ ــا ي ـش ـع ــر .ف ـه ــل هــو
ً
فعال المسبب لما ينتابه من
م ـشــاعــر؟ وه ــل ه ــو م ـســؤول
ع ـمــا ي ـح ــدث ل ــآخ ــري ــن ومــا
تـتـسـبـبــه األقـ ـ ــدار ل ـه ــم؟ بعد

ً
ذل ــك عـلـيــه أن ي ـكــون واقـعـيــا
ويقوم بما يأتي:
ً
• ك ــن صـ ــادقـ ــا ف ــي ت ـق ـي ـيــم ذات ــك
وانظر إلى الصفات الحميدة التي
تتحلى بـهــا .اس ــأل نفسك :هــل أنا
إنـســان مــؤمــن؟ هــل أنــا ص ــادق مع
اآلخرين؟ هل أرغــب في المساعدة
ع ـنــد ال ـ ـضـ ــرورة؟ ه ــل أح ـ ـ ّـب األه ــل
واألص ــدق ــاء؟ هــل أنــا حـســود نمام
ال أريـ ـ ــد ال ـخ ـي ــر ل ـل ـغ ـيــر؟ وع ـنــدمــا
تكتشف أنــك إنـســان مـحـ ّـب ،مؤمن
وخـ ـ ــدوم فـ ــإن ث ـق ـتــك بـنـفـســك تـبــدأ
ّ
بالنمو.
ً
• كــن شـجــاعــا فــي أخ ــذ ال ـقــرار وال
ت ـخ ــف م ــن االع ـ ـتـ ــذار إذا أخ ـف ـقــت،
فـكـلـنــا يـخـطــئ ث ــم يـصـحــح خـطــأه
ويتابع سيره.
• أقنع نفسك بأن الشعور بالذنب
ّ
في غير محله يهدر أيام عمرك في
الــوقــت ال ــذي يـجــب فـيــه أن تعشق
الحياة وتتمتع بكل لحظة فيها.

ً
• أرف ـ ـ ـ ـ ـ ــض أن تـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــرا
ً
ألحــاس ـيــس ل ـســت مـ ـس ــؤوال عنها
وعد إلى إيمانك القوي بالله فهو
ال ــذي يـعـلــم بـســرائــر الـقـلــوب وهــو
ال ـ ـ ــذي وهـ ـب ــك الـ ـح ــري ــة كـ ــي ت ـفــرح
ّ
تتحمل أوزار الغير.
وتسعد ال كي
• ال ت ـ ـ ـ ــدع اآلخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــومـ ــون
بــاألع ـمــال ال ـتــي عـلـيــك أن ــت الـقـيــام
بها.
• أح ــذف ال ـمــاضــي مــن ذاكــرتــك
وال ت ـع ــد إل ـ ـيـ ــه ،وت ـ ـصـ ـ ّـرف كـمــا
ً
تــرى األمــور راهـنــا بكل وضوح
وحرية.
• قد ال يستطيع صاحب الشعور
بالذنب أن يتخلص وحده من هذا
الــوضــع الـصـعــب ،لكنه بمساعدة
االخـ ـتـ ـص ــاص ــي فـ ــي عـ ـل ــم ال ـن ـفــس
ً
يمكنه تــدريـجـيــا الـنـجــاة مــن هــذا
العدو الوهمي الــذي يسيطر على
ّ
ويدمر حياته.
عقله

أخاف من العطلة!
ً
على عكس كثيرين ،يخشى بعض الناس فترات العطلة .تجدهم ال ينامون خالل الليلة التي تسبق وضعهم هذا ال ّ
يتحسن تلقائيا رغم مرور سنين عدة ،فال يتجاوزون خوفهم من العطلة وأوقات
ً
الفراغ! هنا بعض التفاصيل والنصائح في هذا المجال.
موعد الرحلة مثال ،كذلك يشعرون بتشنج في بطنهم ويراودهم سيل من األفكار الكارثية.
يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــره ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـن ـ ـ ــاس الـ ـكـ ـس ــل
وال ـخ ـمــول ،ل ــذا ال يـنــاسـبـهــم إيـقــاع
الصيف المتباطئ .في هذه الحالة،
يشعر ه ــؤالء األش ـخــاص فــي فترة
ال ـع ـط ـل ــة ب ـث ـق ــل ال ـ ـفـ ــراغ وي ـف ـك ــرون
ب ـ ـ ّم ـ ـسـ ــائـ ــل تـ ــزع ـ ـج ـ ـهـ ــم مـ ـ ــع أنـ ـه ــم
يفضلون تجاهلها في العادة .لكن
يجب أال يتداخل شعور الذنب مع
القلق فــي هــذه ال ـظــروف .وال داعــي
العتبار هــذه الحاجة إلــى النشاط
الجسدي أو الفكري مسألة سلبية.
تـخـتـلــف رغ ـب ــات ال ـن ــاس وال يحب
ً
الجميع مثال اإلفــراط في االسمرار
خالل موسم الصيف!

ع ــن روت ـي ــن حـيــاتــه ويـبـتـعــد عن
ملفاته ويــوافــق عـلــى االنـفـصــال
عــن جــو العمل لبضعة أسابيع.
ي ـت ـط ـلــب ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن ال ـ ـعـ ــادات
ال ـ ـمـ ــألـ ــوفـ ــة ف ـ ـتـ ــرة ل ـل ـت ـك ـي ــف مــع
الــوضــع الـمـسـتـجــد وق ــد يحتاج
ال ـفــرد إل ــى بضعة أي ــام لتحقيق
هذه الغاية.
تشير هذه الصعوبة في التخلي
عن الحياة اليومية إلى {انفصال}
ال ـط ـفــل ع ــن عــال ـمــه ف ــي رح ــم أمــه
ع ـن ــد والدت ـ ـ ـ ــه .ل ـ ــذا قـ ــد يـسـتـفـيــد
ال ـش ـخ ــص مـ ــن االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار عــن
مسار تلك التجربة من والديه.

صعوبة االنفصال عن العمل رضوخ للمعايير االجتماعية
يـ ـصـ ـع ــب أن ي ـت ـخ ـل ــى ال ـب ـع ــض

ً
يـسـمــع ال ـنــاس دومـ ــا أسـئـلــة عن

مـ ـس ــار ع ـط ـل ـت ـهــم ع ـن ــد عــودت ـهــم
فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرون ب ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن
يستمتعوا بوقتهم إل ــى أقصى
حـ ــد .وت ــأت ــي ال ـم ــواق ــع وال ـص ــور
الخالبة التي يعرضها األصدقاء
ع ـ ـلـ ــى فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك وإن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام
لـتــذكـيــرنــا ب ـهــذا ال ــواق ــع وزيـ ــادة
أعبائنا ولو بشكل غير مباشر.
ب ـيــن م ـج ـت ـمـ ٍـع ي ـطــالــب بــالـتـمـ ّـيــز
ف ــي ج ـم ـيــع الـ ـمـ ـج ــاالت وم ــواق ــع
ُ
التواصل االجتماعي التي ت َج ّمل
الواقع ،يسهل أن نخاف من عدم
بلوغ مستوى توقعات اآلخرين
ومن {فشل} العطلة.

حلول فاعلة
• ّ
حدد أولوياتك :ربما ينجم

الـ ـقـ ـل ــق الـ ـ ـ ــذي ت ـش ـع ــر ب ـ ــه عــن
سعيك إلــى إنـهــاء انشغاالتك
قبل الذهاب في عطلة ،فيزيد
ضـ ـغـ ـط ــك ال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي بـ ـ ـ ــدل أن
يـتــراجــع فــي هــذه الـفـتــرة .قبل
ب ـض ـع ــة أي ـ ـ ــام م ـ ــن االنـ ـ ـط ـ ــاق،
يوصي الخبراء بالتركيز على
المهمات العاجلة بدل السعي
إلى إنهاء جميع األعمال خالل
ً
فترة قصيرة جدا.
• م ــارس ال ـتــأمــل :إذا كنت
تكره الخمول ويزيد قلقك لهذا
ال ـس ـبــب ط ـ ــوال ف ـت ــرة الـعـطـلــة،
خصص فترة يومية لممارسة
تمارين التأمل .بهذه الطريقة،
س ـت ـمــأ ال ـ ـفـ ــراغ الـ ـ ــذي يـقـلـقــك
ّ
وتتعلم عيش الحاضر.

أعط معنى لعطلتك :لتجاوز
• ِ
م ـشــاعــر ال ـق ـل ــق ،ح ـ ــاول أن تـحــدد
وجـهــة الـعـطـلــة الـتــي ستقضيها.
ً
ً
أصبح قطاع السياحة مــرنــا جــدا
ال ـيــوم ويـسـمــح لــك بتلبية أعـمــق
رغـبــاتــك فــي وقــت فــراغــك :سياحة
زراعية ،رحلة إنسانية ،استكشاف
ثقافي ،عطلة ريــاضـيــة ...سيكون
اإلص ـغ ــاء إل ــى رغـبــاتــك الحقيقية
أفضل عــاج للقلق الــذي يصيبك
في فصل الصيف.

الصور الخالبة التي
يعرضها األصدقاء على
فيسبوك وإنستغرام
تزيد أعباءنا بشكل غير
مباشر

توابل ةديرجلا

•
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سرطان البروستات ...تراجع في الخطر مع انخفاض التيستوستيرون
ُأجرى الدراسة علماء من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة،
يشير بحث جديد إلى أن الرجال الذين يملكون معدالت
تيستوستيرون منخفضة على نحو غير طبيعي يكونون أقل عرضة وق ّدمت نتائجها خالل مؤتمر السرطان في المملكة المتحدة
ّ
الذي نظمه معهد أبحاث السرطان الوطني.
لسرطان البروستات خالل حياتهم.

الهرمونات
ِّ
الذكرية تعزز نمو
األورام في حالة
مرضى سرطان
البروستات

أل و ل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ة  ،ب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب
الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ،ي ـت ـف ـح ــص ب ــاح ـث ــون
ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض مـ ـ ـع ـ ــدالت
الـتـيـسـتــوسـتـيــرون فــي ســرطــان
البروستاتُ .
ويعتبر ُهذا البحث
الجديد أكبر دراســة أجريت عن
الرابط بين الهرمونات وسرطان
البروستات.
يصيب ســرطــان البروستات
ً
أكثر مــن  170ألــف رجــل سنويا
فــي الــواليــات المتحدة ،ويموت
ً
ن ـحــو  30أل ـف ــا مـنـهــم جـ ــراء هــذا
ال ـ ـمـ ــرض .ص ـح ـيــح أن ال ـع ـل ـمــاء
يـجـهـلــون أس ـب ــاب ه ــذه الـحــالــة،
ً
إال أن الباحثين حددوا عددا من
عوامل الخطر ،كالسن ،واالنتماء
اإلثني ،والطفرات الجينية.
ً
م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروف أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا
أن ا لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر م ـ ـ ــو ن ـ ـ ــات ا لـ ـ ــذ كـ ـ ــر يـ ـ ــة
أو األ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرو جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات،
كالتيستوستيرون ،تـعـ ِـز ز نمو
خاليا األورام في حالة مرضى
ّ
سرطان البروستات .لذلك يشكل
خفض معدالت التيستوستيرون
ً
في الجسم أو منع إفرازه عالجا
ً
مـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدا ف ــي

حاالت سرطان البروستات ألن
األن ــدروج ـي ـن ــات تـســاعــد خــايــا
سرطان البروستات على النمو.
يـ ـقـ ـت ــرح م ـ ــا ُي ـ ــدع ـ ــى نـ ـم ــوذج
التشبع باألندروجين أن أنسجة
البروستات ،سواء كانت حميدة
أو خـبـيـثــة ،تـحـتــاج لتنمو إلــى
كمية كافية من التيستوستيرون
ب ـ ـغ ـ ـيـ ــة إش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاع مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــات
األن ــدروج ـي ــن .ول ـكــن بـعــد بلوغ
ن ـق ـط ــة ال ـت ـش ـب ــع ،ال ت ـ ـ ــؤدي أي ــة
زيادة في التيستوستيرون إلى
زيــادة إضافية في نمو أنسجة
البروستات أو الورم السرطاني.
يوضح معدو الــدراســة{ :لما
ك ـن ــا ن ـع ـت ـقــد أن ن ـق ـطــة الـتـشـبــع
م ـن ـخ ـف ـضــة ،ف ـل ــم ت ـت ــواف ــر حـتــى
ا لـيــوم بيانات استباقية كافية
الختبار هذه النظرية} .لذلك قرر
هذا الفريق سد هذه الفجوة في
األبحاث باختبار النظرية على
أكثر من  19ألف رجل.

خفض الخطر بنسبة %20
تفحص الباحثون  20دراسة

استباقية شملت أكثر من  19ألف
رجل ،يعاني  6933منهم سرطان
الـ ـب ــروسـ ـت ــات ،ف ــي ح ـيــن خضع
ال ـ ـ ـ ـ ــ 12088ال ـم ـت ـب ـقــون لـلـفـحــص
ّ
ليشكلوا مجموعة ضبط سليمة.
ت ــراوح ــت أع ـمــار الـمـشــاركـيــن
ب ـي ــن  34و 76سـ ـن ــةُ ،
وج ـم ـع ــت
َ
عينات دمهم للتحليل بين عامي
ّ
 1959و .2004وز ع ا لـبــا حـثــون
ال ـ ــرج ـ ــال عـ ـل ــى  10ف ـ ـئـ ــات وف ــق
مـ ـع ــدل ال ـت ـي ـس ـت ــوس ـت ـي ــرون فــي
دمهم ،وتراوحت المعدالت بين
م ـع ــدالت األن ــدروج ـي ــن ف ــي ال ــدم
ً
ً
األكثر انخفاضا واألكثر ارتفاعا.
ثـ ــم اح ـت ـس ــب الـ ـب ــاحـ ـث ــون خـطــر
سرطان البروستات مستخدمين
االنحدار اللوجستي المشروط.
كـ ـم ــا هـ ــو مـ ـت ــوق ــع ،ت ـب ـي ــن أن
ال ـ ــرج ـ ــال فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة م ـع ــدل
التيستوستيرون األدنــى كانوا
أقـ ـ ــل عـ ــرضـ ــة ب ـك ـث ـي ــر ل ـس ــرط ــان
البروستات ،فقد تمتعوا بتراجع
في احتمال اإلصابة بهذا المرض
بلغ .%20
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ــافـ ـ ــت أن الـ ـ ــدراسـ ـ ــة
ً
ا ك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــت أ يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا أن ه ـ ـ ــؤالء

ال ــرج ــال ،إذا تـعــرضــوا لسرطان
ال ـ ـبـ ــروس ـ ـتـ ــات ،ي ـ ـكـ ــونـ ــون أك ـث ــر
عــرضــة لــإصــابــة بشكل عــدائــي

ّ
يعلق الـبــروفـيـســور مــالـكــوم مــاســون ،خبير في
سرطان البروستات من منظمة أبحاث السرطان
التي ال تتوخى الربح في المملكة المتحدة ،على هذه
ً
ّ
االكتشافات ،قائال{ :يشكل دور التيستوستيرون
في نمو سرطان البروستات موضع جدل .لذلك من
المهم أن نحصل على بعض األدلة القوية}.
ي ـض ـيــف{ :ي ـض ــع هـ ــذا ال ـب ـحــث قـطـعــة أخ ـ ــرى من
ً
األحجية في مكانها ،متيحا لنا فهم علم األحياء
وراء ما يسبب سرطان البروستات}.

مــن ه ــذا ال ـمــرض بنسبة .%65
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت
ال ـت ـي ـس ـتــوس ـت ـيــرون الـمـخـتـلـفــة

التسع األخرى ،الحظ الباحثون
أن ما من رابط مع خطر سرطان
البروستات.

اكتشافات
وينضم البروفيسور تيم كي ،باحث من جامعة أكسفورد
ً
ّ
شارك في وضع تقرير الدراسة ،إلى هذا النقاش مؤكدا« :يشكل
ً
ً
ً
هذا األمر اكتشافا بيولوجيا مهما قد يساعدنا في فهم كيفية
نمو سرطان البروستات وتطوره».
ً
يتابع موضحا« :لم نكن نملك حتى اليوم أية فكرة
واضحة عن الدور الذي يؤديه التيستوستيرون في
ّ
خطر سرطان البروستات .وتشكل هذه أول دراسة
لفئات مــن الـنــاس تدعم نظرية أن الخطر يتراجع
تحت عتبة معينة من الهرمون».

كــذلــك يـشـيــر الـبــروفـيـســور م ــات س ـي ـمــور ،مدير
األبـ ـح ــاث ال ـســريــريــة ف ــي مـعـهــد أب ـح ــاث ال ـســرطــان
الوطني« :قد تكون هذه النتائج مهمة في المستقبل
بمساهمتها في تطوير مقاربة تحد من خطر إصابة
الرجال بهذا المرض».
ي ـخ ـت ــم الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور م ـ ــاس ـ ــون« :رب ـ ـمـ ــا يـسـهــم
االك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ف ـ ــي ت ـس ـل ـي ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى وس ــائ ــل
لتشخيص سرطان البروستات المميت وعالجه قبل
ً
أن يسبب األذى .إال أن هذا اإلنجاز ما زال بعيدا».

ّ
تمارين الكارديو والصيام المتقطع لتعزيز قدرتك على التحمل
سمعت من دون ّ
شك أن الصوم عن الطعام يرتبط
ً
ً
ّ
بالعمر المديد .لكن تطبيق ذلك يبقى أمرا صعبا.
ّ
ّ
لحسن الـحــظ ،يشير علم جديد إلــى فائدة فورية
لغضبك عند شعورك بالجوع .وجدت دراسة تابعة
ل ـ European Journal of Applied Physiology
ّ
ّ
األوروبية لعلم وظائف األعضاء التطبيقي)
(المجلة
ّ
ّ
ّ
ّ
أن الجمع بين الحد من السعرات الحرارية المتقطع
ّ
ّ
وبين تمارين الكارديو يعزز قدرة التحمل لديك.
َ
ركضت ومعدتك خاوية ستشعر من دون ٍّ
شك
إذا
ّ
بصعوبة هذا التمرين ألنــك مجبر على استخدام
ده ــون الجسم ولـيــس الـكــربــوهـيــدرات كــوقــود .في
ّ
السويدية للرياضة
هذا السياق ،وجدت المدرسة
ّ
وعلم الصحة أن الضغط على عضالتك خالل التمرن
مــن دون الكميات الكافية مــن الغلوكوز يزيد من

الفيزيولوجية ،فيزيد ثماني ّ
ّ
ّ
طيات في
التغيرات
الـمـيـتــوكــونـ ّـدريــا (صــانـعــات الـطــاقــة فــي الـخــايــا).
يعني ذلك أنك ما إن تعيد جمع الغليكوجين عبر
ّ
ستتمتع عضالتك ّ
بقوة
تناول وعاء من الباستا،
نارية ّ ال سابق لها.
لكنك تحتاج إلى أكثر من الشوفان الذي تتناوله
في الصباح .حــاول أن ّ
تحد من استهالك  800من
ّ
ٍّ
بشكل أساسي ،قبل
الحرارية ،من البروتين
سعراتك
ٍ
يوم من التمرين لتستنفد الغليكوجين .وهنا يكمن
ٍ
الفرق بين الزيادة الضئيلة التي ّ
يقدمها الصيام
لتمارين الكارديو في حــرق الــدهــون وبين تعزيز
ًّ
ّ
ّ
مرة
التحمل المعتمد .اتبع هذه الطريقة
القدرة على
ً
أشهر من السباق الذي تشارك
ثالثة
قبل
أسبوعيا
ٍ
ّ
فيه ولن تواجه أية صعوبة.

الفيتامين  Dيسهم في تفادي
ّ
السكري من النمط األول
ً
ّ
يتراجع خطر اإلصابة بالسكري من النمط األول بين األوالد الذين ُيعتبرون أكثر عرضة جينيا لهذا الداء عند حصولهم على مقدار
ّ
ُ
كاف من الفيتامين  .Dهذه الخالصة التي توصلت إليها دراسة جديدة نشرت في مجلة {الداء السكري}.
ٍ
اكتشف الباحثون أن األوالد الذين يعانون
ً
الدم أكثر
تراجعا في معدالت الفيتامين  Dفي ً
عرضة للمناعة الذاتية الجزيرية ،مقارنة بمن
يتمتعون بمعدالت أعلى من هذا الفيتامين.
الجزيرية عملية يهاجم
المناعة الذاتية
ً
خاللها جهاز المناعة خطأ الخاليا المنتجة
لإلنسولين في البنكرياس ،ما يؤدي إلى الداء
السكري من النمط األول.
تذكر الباحثة المشرفة على الدراسة جيل
نوريس وزمالؤها في كلية كولورادو للصحة
ال ـعــامــة فــي جــامـعــة ك ــول ــورادو أن ـشــوتــز في
ُ
أورورا أن هذه أول دراسة تظهر أن معدالت
الـفـيـتــامـيــن  Dاألع ـلــى قــد تـسـهــم فــي تـفــادي
المناعة الذاتية الجزيرية.
ال ـ ـ ــداء ال ـس ـك ــري م ــن ال ـن ـم ــط األول حــالــة
يخفق فيها الجسم فــي إ نـتــاج كمية كافية
من اإلنسولين ،وهو هرمون يضبط معدالت
الغلوكوز في الدم.
فــي حالة الــداء السكري مــن النمط األول،
ً
ُيـطـلــق ج ـهــاز الـمـنــاعــة هـجــومــا عـلــى خاليا
ُ
ف ــي ال ـب ـن ـك ــري ــاس ت ــدع ــى ج ـ ــزر الن ـغ ــره ــان ــز

ً
ً
ّ
وتسمى أحـيــانــا جــزيــرات .تشكل هــذه كتال
من الخاليا تحتوي على خاليا بيتا ،التي
تعمل على رصد الغلوكوز في الدم وإطالقه
عند الضرورة.
نتيجة لهجوم جـهــاز المناعة على هذه
كاف
الجزر ،تخفق خاليا بيتا في إنتاج مقدار ٍ
من اإلنسولين ،ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في
معدالت الغلوكوز في الدم.
صحيح أن الداء السكري من النمط األول
قــد يظهر فــي مختلف األع ـمــار ،إال أنــه يبدأ
ً
غالبا في الطفولة .تشير الجمعية األميركية
للداء السكري إلى أن  1.25مليون ولد وبالغ
في الواليات المتحدة يعانون الداء السكري
من النمط األول.

حل الجدل
أظ ـ ـهـ ــرت دراسـ ـ ـ ـ ــات س ــابـ ـق ــة أن مـ ـع ــدالت
الفيتامين  Dالمتدنية قد تزيد خطر اإلصابة
بــالــداء السكري من النمط األول .لــذا يسعى
العلماء إلــى التحقق مما إذا كانت معدالت

هذا الفيتامين األعلى تسهم في تفادي الداء
السكري من النمط األول .لكن دراساتهم أدت
إلى نتائج متضاربة.
ً
ُي ـع ــرف الـفـيـتــامـيــن  Dغــال ـبــا بــ{فـيـتــامـيــن
ّ
أشعة الشمس} بما أن الشمس تشكل مصدره
ً
ال ــرئـ ـي ــس .ل ـك ـنــه ي ـت ــواف ــر أيـ ـض ــا ف ــي بـعــض
األطـعـمــة ،مـثــل األس ـمــاك الــدهـنـيــة ،والـجـبــن،
وصفار البيض .كذلك من الممكن تناوله على
شكل مكمالت غذائية.
فــي هــذا البحث األخـيــر ،هدفت الدكتورة
ّ
التعمق أكثر في الرابط
نوريس وزمالؤها إلى
بين الفيتامين  Dوالــداء السكري من النمط
ً
األول .وقرروا التحقق خصوصا مما إذا كانت
معدالت هذا الفيتامين في الطفولة تؤثر في
المناعة الذاتية الجزيرية.
توضح الدكتورة نوريس{ :شهدنا طوال
ً
سنوات جــداال بين العلماء حول ما إذا كان
الفيتامين  Dيحد من خطر اإلصابة بالمناعة
الذاتية الجزيرية والــداء السكري من النمط
األول}.

تراجع خطر المناعة الذاتية الجزيرية

ً
ّ
شملت الدراسة ،التي تشكل جزء ا من
دراســة {مـحـ ِّـددات الــداء السكري البيئية
ً
ً
بين الصغار} 8676 ،ولدا واجهوا خطرا
ً
جينيا زاد مــن ا حـتـمــال تعرضهم للداء
السكري من النمط األول.
خالل الدراسة ،أخذ الباحثون عينات
دم مــن كــل ول ــد م ــرة كــل ثــاثــة إل ــى ستة
ً
أش ـه ــر م ـنــذ ال ـط ـفــولــة وصـ ـ ــوال إلـ ــى سن
ال ــراب ـع ــة ،ث ــم اس ـت ـخــدمــوا ه ــذه الـعـيـنــات
لتحديد معدالت الفيتامين  Dوالمناعة
الذاتية الجزيرية.

ُ
ً
أصيب ما مجموعه  376ولدا بالمناعة
ال ــذاتـ ـي ــة ال ـج ــزي ــري ــة ،فـ ـق ــارن ال ـبــاح ـثــون
معدالت الفيتامين  Dلدى هؤالء األوالد
ً
مــع مـعــدالت  1041ول ــدا لــم يـعــانــوا هــذه
الحالة.
اك ـ ـت ـ ـشـ ــف الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون أن م ـ ـعـ ــدالت
الفيتامين  Dاألعلى في الطفولة ارتبطت
بتراجع خطر اإلصابة بالمناعة الذاتية
ال ـجــزيــريــة ب ـيــن األوالد ال ــذي ــن امـتـلـكــوا
ً
متغيرا من جينة مستقبل الفيتامين .D
ل ـكــن ال ـف ــري ــق ي ــؤك ــد أن دراسـ ـتـ ـه ــم لــم

تـتـمـكــن م ــن إثـ ـب ــات ع ــاق ــة سـبـبـيــة بين
معدالت الفيتامين  Dاألعلى وبين تراجع
خطر المناعة الذاتية الجزيرية ،وأن ثمة
حاجة إلى مزيد من الدراسات.
رغ ــم ذلـ ــك ،تـعـتـقــد ال ــدك ـت ــورة نــوريــس
وزم ــاؤه ــا أن اك ـت ـشــافــات ـهــم تـشـيــر إلــى
احتمال أن يسهم الفيتامين  Dفي تفادي
الــداء السكري من النمط األول في حالة
ً
األوالد المعرضين جينيا لهذا المرض.

القليل كثير
ّ
ال تتوقف فوائد استهالك سعرات
ّ
ّ
ّ
التحمل .إليك
حرارية أقل على قدرة
ً
ما تكسبه أيضا إذا امتنعت عنها:
ُ
ّ
النمو:
• طفرة
ّ
ت ـبـ ّـيــن أن هـ ــورمـ ــون ال ـن ـم ـ ّـو يـ ــزداد
ّ
خـمـســة أض ـعــاف فــي ال ــدم إذا قلت
ال ـس ـع ــرات الـ ـح ـ ّ
ـراري ــة ف ــي ال ـج ـســم،
فيسمح بتسارع بناء عضالتك.

• حرق أسرع للدهون:
ّ
ّ
الحرارية فترة مؤقتة
قطع السعرات
يــرفــع م ـعـ ّـدل األي ــض بنسبة %14
لـخـســارة مــزيـ ٍـد مــن ال ــوزن مــن دون
مجهود إضافي.
• غذاء للفكر:
ّ
ّ
ال ي ـق ــل ــل ال ـ ـصـ ــوم ال ـم ـت ـق ــط ــع ح ـ ّـدة
أعراض الزهايمر فحسب ،بل يؤخر
ً
ظهورها أيضا.

E xtra
24
ً
هيالري كلينتون :أتمنى العيش حتى أرى امرأة رئيسة في البيت األبيض
توابل ةديرجلا
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في مقابلة مؤثرة وصريحة تحدثت هيالري كلينتون إلى الصحافي نيك بريانت عن كابوس الخسارة ،واأللم
الذي أعقبها ،والمساعدة التي نالتها من إرث والدتها وعائلتها المميزة لتستعيد ابتسامتها.
ّ
بدأت تلك األمسية بمطاردة هيالري كلينتون حفيدتها شارلوت في جناح فندق في مانهاتن .شكلت هذه
المطاردة مصدر اإللهاء المناسب فيما أقفلت صناديق االقتراع حول الواليات المتحدة وبدأ إحصاء األصوات
في انتخابات ساد االعتقاد أنها ستوصل إلى سدة الرئاسة المرأة األولى في تاريخ الواليات المتحدة .وكان
أنصارها يحتشدون.
كانت هيالري كلينتون تخطط الرتداء
ب ــزة بـيـضــاء خ ــال حفلة االن ـت ـصــار .كــان
ً
ً
خطابها سيتخذ طابعا شخصيا أكثر
م ــن ال ـم ـع ـت ــاد ألنـ ـه ــا ك ــان ــت تـ ـن ــوي س ــرد
القصة المروعة لوالدتها دوروثــي ،التي
تركها والداها وهي بعد في الثامنة من
عـمــرهــا ووضـعــاهــا مــع أخـتـهــا الصغرى
على متن قـطــار فــي رحـلــة عبر البلد إلى
كاليفورنيا ،رحلة كانت ستضني حتى
البالغين .تتخيل هيالري العودة بالزمن
إلــى تلك الفترة وركــوب عربة القطار مع
دوروثي .كانت ستقول لها{ :أصغي ّ
إلي.
ستصمدين ،ستؤسسين عائلة مميزة،
وستحظين بثالثة أوالد .وستكبر ابنتك
لتصبح رئيسة الواليات المتحدة}.
ً
ّ
{بــدا ذلك غريبا} .إال أنه شكل بالتأكيد
صــدمــة{ .ف ــي رأس ــي ،رح ــت أسـمــع الـعـبــارة
البشعة :اسجنوها .فقد أعلن ترامب أنه إذا

كلما ازداد نجاح
الرجل كثر محبوه
ولكن مع المرأة
نرى العكس

في الليلة السابقة ،كان أول رئيس
أسود في الواليات المتحدة قد أخبرها
ً
أنـ ـه ــا ت ــوش ــك أن ت ـح ـقــق انـ ـتـ ـص ــارا ال
يقل أهمية عــن انـتـصــاره مــن الناحية
التاريخية .وهـمــس أوبــامــا فــي أذنها
ف ـي ـمــا ك ـ ــان ي ـع ــان ـق ـه ــا« :أحـ ـسـ ـن ــت .أن ــا
فخور بك».
ول ـكــن ف ــي تـلــك األم ـس ـيــة ف ــي جـنــاح
ف ـنــدق ـه ــا ف ــي ج ـ ــادة «ف ـي ـف ــث أف ـي ـن ـيـ ّـو»
على مقربة مــن بــرج تــرامــب ،لــم تبشر
اإلشـ ـ ــارات األولـ ــى بــالـخـيــر .ل ــم تحقق
هيالري النتائج المرجوة في واليات
أساسية ،مثل فلوريدا .راح مساعدوها
يـجــرون االتـصــاالت بهلع .كذلك ازداد
ً
بـيــل كلينتون ت ــوت ــرا .ولـكــن رغ ــم هــذا
الـ ـت ــوت ــر ك ـ ـلـ ــه ،ن ـج ـح ــت هـ ـ ـي ـ ــاري فــي
الـحـصــول على قسط مــن الـنــوم كانت
بأمس الحاجة إليه.
وع ـن ــدم ــا اس ـت ـي ـق ـظــت ،كـ ــان تــرامــب
يوشك أن يحقق أكبر خضة في تاريخ
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ـس ـيــاســي .تــذكــر
في كتابها الجديد{ :شعرت كما لو أن
الغرفة فرغت من الهواء بالكامل .رحت
أتنفس بصعوبة}.
وع ــوض انتخاب أول ام ــرأة لتكون
رئ ـي ـســة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،انـتـخــب
ً
األم ـي ــرك ـي ــون رجـ ــا ت ـع ـت ـبــره ه ـيــاري
ً
ً
ً
إنـســانــا مقيتا يـكــره الـنـســاء{ ،إنسانا
ً
يرى المرأة شيئا ويتفاخر باالعتداءات
الجنسية} .لكنها استمدت بعض العزاء
من واقع أنها تفوقت على ترامب
بأكثر من ثالثة ماليين صوت
على صعيد األمة.

فـ ــاز ،سـيــرســل ب ــي إلــى
ال ـس ـجــن .وه ــا ق ــد ف ــاز!
م ـ ّـا ك ـنــت أع ـلــم م ــا علي
توقعه}.

أين أخطأت؟
ً
ع ـن ــدم ــا ال ـت ـق ـي ـن ــا أخ ـ ـيـ ــرا ق ــرب
منزلها الريفي في نيويورك ،بدت
هيالري حسنة المزاج
وقد علت االبتسامة
وجهها ،فيما راحت
تخبرني أنها «عادت
إلى الضوء» .لكن تعافيها
ً
بعد االنتخابات كان مؤلما.
وخـ ـ ـ ــال م ــرحـ ـل ــة ال ـت ـع ــاف ــي

هــذه ،استمدت الراحة من حب أصدقائها
وعائلتها ،وقصص إيلينا فيرانت عن عهد
نابليون ،وشعر مايا أنجيلو ،ومشاهدة
التلفزيون ساعات على الكنبة ،وتمارين
الـيــوغــا للتنفس (تـنـفــس ال ـه ــواء مــن أحــد
المنخرين وزفره من اآلخر).
للخسارة أوجــه إيجابية .تـقــول« :على
الصعيد الشخصي ،أشعر بمتعة كبيرة
عندما أمضي الوقت مع أحفادي في جو من
قدموا
الهدوء بعيد عن كل ما هو رسميِ .
إلى منزلنا نهاية األسبوع الماضي وراحوا
يتسابقون ودفعناهم على األراجيح».
رغم ذلك ،تعيش هيالري في ظل سحب
قاتمة ضاغطة ال بارقة من األمل .تخبر{ :لن
أجلس هنا ّ
وأدعي العكس .أتمنى لو كنت
اآلن أتخذ القرارات في البيت األبيض ألنني
ً
أعتقد أنني قمت بعمل جيد جــدا وألنني
أرفــض ما يحدث هنالك} .من الالفت أنها
ً
قلما تــذكــر اســم {تــرامــب} ولــم تقل مطلقا
{الرئيس ترامب}.
ق ــام ــت ه ـ ـيـ ــاري ب ـت ـح ـل ـي ـل ـهــا ال ـخ ــاص
الـ ــذي ن ـشــرتــه ف ــي كـتــابـهــا ال ـج ــدي ــدWhat
ً
( Happenedماذا حدث) الذي صدر أخيرا.
وكـ ـم ــا ُي ـظ ـه ــر غـ ـي ــاب ع ــام ــة االس ـت ـف ـه ــام،
توصلت هيالري إلى خالصات ثابتة وما
ع ــادت تسعى إلــى الـحـصــول عـلــى أجــوبــة.
عقب هزيمتها ،سارعت إلى إلقاء اللوم على
نفسها .قالت ألوباما بعيد اتصالها بترامب
لإلقرار بخسارتها{ :أنا آسفة ألنني خذلتك.
فقد تحقق أســوأ مخاوفي بشأن حــدودي
بأخطاء ارتكبتها
كمرشحة} .كذلك أقــرت ً
هي بنفسها .تكتب ،متحدثة عن سخريتها
العلنية بمؤيدي ترامب بقبعاتهم الحمراء:
{أندم على تقديمي لترامب هدية سياسية
بسبب تعليقاتي البائسة}.
ً
ً
أما استعمالها خادما خاصا لرسائلها
اإللكترونية عندما كانت وزيرة الخارجية
ّ
األم ـيــرك ـيــة ب ــدل ح ـس ــاب ح ـكــومــي ،فـشــكــل
ً
{خطأ غبيا} .رغم ذلــك ،تعرب هيالري عن
ّ
استيائها من أن وسائل اإلعالم حولت ذلك
ً
إل ــى خطيئة بــالـغــة ال ـخ ـطــورة ،خـصــوصــا
عند مقارنته بانتهاكات خصمها .تذكر:
ً
{كان خطأ غبيا ،إال أنه ُح ّول إلى فضيحة
أكثر غباء}.
صحيح أن عدد الناخبات في الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ي ـف ــوق عـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ،إال أن
جـنـسـهــا أس ـهــم ف ــي خ ـســارت ـهــا األص ـ ــوات.
تشير هيالري{ :أدى التمييز الجنسي وكره
ً
النساء دورا في االنتخابات ّالرئاسية عام
 .2016وأول دل ـيــل ف ــوز م ــرش ــح متعصب
ً
جنسيا على نحو ف ــادح} .لكن مــا يصعب
تفسيره األس ـبــاب الـتــي دفـعــت هــذا الـعــدد
الكبير من النساء إلــى التصويت لترامب.
حتى بعد نشر شريط Access Hollywood
الشهير الذي يتفاخر فيه هذا الثري ببشاعة
ً
ـددا
بـتـحــرشــه بــال ـن ـســاء ،ح ـصــد ت ــرام ــب ع ـ ً
أكـبــر مــن أص ــوات الـنـســاء الـبـيــض ،مقارنة
بهيالري .أخبرتني{ :قيل لي قبل انطالق
الحملة أن مــا مــن ام ــرأة ستتعاطف معي.
فهمت ذلك واعتقدت أنني سأتغلب عليه.
ظننت أنني نجحت .لست كاملة ،إال أنني
ً
ً
ً
ً
ال أعــرف أيـضــا رجــا كــامــا .واجـهـ ُـت كيال
ً
فاضحا بمكيالين}.
تـعــاطــت ال ـن ـســاء مـعـهــا ب ـق ـســوة .تكتب:
{كلما ازداد نجاح الرجل ،كثر محبوه .ولكن
مع المرأة ،نرى العكس}.

أربعة رجال
توجه هيالري ّ
ّ
أشد انتقاداتها إلى أربعة
رجال .ال شك في أن األول ترامب{ ،الذي كان
يدير أحــد بــرامــج تلفزيون الــواقــع ،ونجح

األخير في تأجيج كره األميركيين وغضبهم
بشكل متواصل ومتقن} .اعتبرت هيالري
ً
ترامب على الصعيد الشخصي مقززا (تدعي
أن ـهــا ه ــي وب ـيــل ح ـضــرا زواج ه ــذا ال ـثــري
بميالنيا عام  2005ألنهما ظنا أنه سيكون
ً
مهزلة) ،خصوصا خالل المناظرات عندما
ً
ً
اضطرت إلى مشاطرته مسرحا واحدا{ .كان
ً
يتنفس فعليا على عنقي ،فاقشعر بدني}.
حــافـظــت ه ـي ــاري عـلــى هــدوئ ـهــا ،إال أنـهــا
نــدمــت ألنـهــا لــم تواجهه وتـقــل لــه{ :تــراجــع
أيـهــا الــوغــد .ابتعد عـنــي .أع ــرف أنــك تحب
ترهيب النساء ،إال أنك ال تخيفني}.
تعتقد  ،على ما يبدو ،أن ترامب حظي
بمساعدة بوتين ،الــذي أمــر االستخبارات
الروسية بقرصنة أنظمة كمبيوتر حملتها
وملء {فيسبوك} و}تويتر} بقصص سلبية
مزيفة عنها.
تكتب{ :أدرك أنــه يملك رغـبــة شخصية
ً
ً
فــي االنـتـقــام مني وكــرهــا عميقا للواليات
ً
ّ
المتحدة .رغم ذلك ،لم أتخيل أن يكون وقحا
ً
ً
ً
ّ
إلى حد أن يشن هجوما سريا ضخما ضد
ديمقراطيتنا أمام أعيننا}.
ت ـع ـت ـقــد هـ ـي ــاري أن ج ــول ـي ــان أس ــان ــج،
ً
مؤسس ويكيليكس {الوقح} ،كان متورطا
ً
أيضا .فقد نشر آالف الرسائل اإللكترونية
المسيئة المقرصنة مــن حملة كلينتون.
ً
وهنا أيضا تعزو ذلك إلى رغبة شخصية
في االنتقام منها.
يبدو أكبر جزء من كتابها أشبه بالئحة
ً
تهم جنائية .تخالها محاميا لمرة واحدة
يـتـهــم أع ـض ــاء حـمـلــة ت ــرام ــب ،والـكــرمـلـيــن،
ً
وأســانــج بــالـتــواطــؤ مـعــا بغية منعها من
الوصول إلــى ســدة الرئاسة .تكتب{ :يبدو
هــذا أشـبــه بــإحــدى رواي ــات التجسس تلك
الـ ـت ــي ي ـم ـضــي زوجـ ـ ــي ال ـل ـي ــل بــأك ـم ـلــه فــي
مطالعتها}.
خـ ــال ال ـس ـنــة ال ـت ــي ت ـلــت االن ـت ـخ ــاب ــات،
أمضت هيالري وقتها في جمع المعلومات
ً
واألدل ـ ــة الـ ُـمــدي ـنــة .تــذكــر{ :ش ـع ـ ُ
ـرت أحـيــانــا
بأنني عميلة وكالة االستخبارات المركزية
األمـيــركـيــة ك ــاري مــاثـيـســون فــي البرنامج
التلفزيوني  Homelandفي سعيها الحثيث
إلى كشف مؤامرة خبيثة من دون أن تبدو
مجنونة خالل مسعاها هذا}.
ً
استاءت هيالري كثيرا ألن مدير مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـف ــدرال ــي ال ـس ــاب ــق جـيـمــس
كومي انتقد بشدة استعمالها خادم بريد
ً
إلـكـتــرونــي خــاصــا ،مــع أنـهــا لــم تنتهك أي
قوانين ،ثم أعلن بشكل دارمــي أنه سيعيد
فتح تحقيق جنائي بشأن هذه الفضيحة

ق ـبــل أيـ ــام م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات .ت ــدع ــي{ :كـنــت
أحقق الفوز حتى  28أكتوبر حين أعاد جيم
كومي إقحام مسألة الرسائل اإللكترونية
في االنتخابات} .وتؤكد استطالعات الرأي
ادعاءها هذا.
تــزعــم هـيــاري أن تــدخــل الـمــديــر كومي
ً
الـمـتــأخــر ش ـ ّـوه صــورت ـهــا خ ـصــوصــا بين
الناخبات .تؤكد{ :تحبس النساء اللواتي
يردن تأييدك أنفاسهن ألن فكرة ُأننا لسنا
جيدات أو ذكيات بما فيه الكفاية غرست في
أذهانهن .لذلك كان علي أن أبدو مثالية .ماذا
لو دخل ذلك الشخص السجن ولم ّ
يقدم أداء
ّ
ً
جيدا؟ سيولد هذا أزمة هوية}.
ّ
وه ـك ــذا قـ ــدم ظ ـهــور فـضـيـحــة الــرســائــل
ً
ً
اإللـكـتــرونـيــة م ـجــددا ،وفــق روايـتـهــا ،عــذرا
للنساء المترددات كي ال يصوتن لها.
ً
ّ
يشكل كتاب  What Happenedتحليال
ً
ّ
صريحا .ولكن فيه ،تقدم هيالري عن غير

قـصــد أدل ــة تـفـ ّـســر إخـفــاقـهــا فــي الـتــواصــل
مــع الناخبين فــي قلب الــواليــات المتحدة
الصناعي القديم :حزام الصدأ الشهير الذي
أوصل ترامب إلى البيت األبيض.
يؤكد الكتاب في بعض أجزائه رواية أن
آل كلينتون ّ
تحولوا إلى ليبراليين فاحشي
الثراء يركبون السيارات الفاخرة وفقدوا كل
اتصال لهم مع المواطن األميركي العادي.
ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،جـ ــاء ق ـ ــرار ه ـي ــاري
الترشح للرئاسة عقب عطلة أمضتها في
منزل مصمم األزياء أوسكار دي ال رنتا في
منطقة الكاريبي .أما {فرقة التجميل} ،التي
ساعدتها في التبرج وتصفيف الشعر (من
الـمــذهــل أن هــذا استهلك نحو  600ساعة
ً
من حملتها ،أي  25يوما) ،فضمت خبيرة
ماكياج نصحتها بها رئيسة تحرير مجلة
{فوغ} ،حسبما تروي هيالري.

ِع َبر من أمها

لن تترشح هيالري ،التي تبلغ اليوم السبعين من عمرها،
ً
للرئاسة مرة أخرى ،إال أنها تخطط للبقاء ناشطة سياسيا.
أسست مجموعة دعتها ( Onward Togetherإلــى األمــام
ً
ّ
تشجع الـنــاس على المقاومة ،واإلص ــرار،
مـعــا)
والتصميم ،والمشاركة .أخبرتني{ :لست ممن
ً
ً
ّ
يمضون وقتا طويال في تأمل الماضي .لذلك أركز
بقوة على المستقبل ،الشخصي منه والعام والسياسي}.
تــؤكــد أنـهــا لــن تمضي مــا تبقى مــن حـيــاتـهــا {على
غرار اآلنسة هافيشام في روايــة تشارلز ديكنز Great
( Expectationsاآلمال الكبرى) ،التي تروح وتجيء
في منزلها متأملة بهوس ما كان يمكن أن يكون}.
ولكن من الواضح أن عــذاب الهزيمة ما زال يثقل
كاهلها .فعندما أثرت مسألة الخطاب الذي لم تلقه
عــن دوروثـ ــي الـصـغـيــرة ،ظـهــر األس ــى عـلــى وجهها.
وقالت بحزن ،كما لو أنها تتلوى من األلم{ :يييييه!}.
ثم أضافت مطأطئة رأسها ومتخيلة ذلك المشهد
في عربة القطار{ :أضع نفسي معها}.

رغم ذلك ،ساعدتها ذكرى والدتها الحبيبة في تخطي
خيبة األمــل الكبرى التي منيت بها في حياتها .تذكر:
{منحتني أكثر من أي إنسان آخر هبة الثبات والتحمل
واإلرادة للنهوض رغم الظروف المعاكسة كافة .وهذا
ما فعلته}.
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـث ـ ـبـ ــات ،تـ ـظ ــن أن ـ ـهـ ــا ورثـ ـ ـ ــت جـيـنــة
ً
المسؤولية عن والدتها ،خصوصا الرغبة في االعتناء
باألوالد الضعفاء ،وهذا ما فعلته هيالري كلينتون
في حياتها.
ُ
فــي خـتــام حــوارنــا ،أخـبــرتـهــا أن صراحتها
دفعت ابنتي الصغيرة إلى االهتمام بالسياسة
ألن ـهــا تــريــد رؤيـ ــة ام ـ ــرأة ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض.
ً
فأشرق وجهها مجددا ألنها أيقنت أنها نجحت
ف ــي إح ـ ــداث ش ـقــوق إضــاف ـيــة ف ــي ذل ــك السقف
الزجاجي.
تكتب هيالري« :أنوي العيش إلى أن
أرى امرأة تفوز».

لماذا ال تتوافر طريقة نظيفة لتقشير البرتقال؟
ما الذي يقلع بسرعة أكبر :صاروخ الناسا الذي ينطلق من ّ
ّ
أميركيين ،الجواب هو
المنصة ،أم زيت حسب لقطة التصوير فائق السرعة لباحثين
ٍ
ّ
ّ
الحمضيات من برتقالة التلميذ وهو يحضر وجبته الخفيفة في الصباح؟ الزيت.
ً
أجــرى باحثون أميركيون تحليال عــن كـثـ ٍـب لعملية
ّ
عصر البرتقال ،فوجدوا أن هذه الفاكهة قادرة على قذف
ّ
ً
الــزيــت بسرعةٍ تصل إلـ ّـى  36كيلومترا فــي الساعة لكل
ّ
يمتر ،فينتقل من التوقف الكامل إلى أعلى سرعة ممكنة
مل ٍ
ّ
ّ
له والتي تفوق سرعة مكوك الفضاء المنطلق بألف مر ٍة.
ُ
والـفـضــل يـعــود إلــى الـثـقــوب الصغيرة الـتــي ال تحصى
على قشرة البرتقال (على عكس العصير ،يتوافر الزيت
بالدرجة األولى في البذور والقشور).
ّ
الحمضيات هي
هــذه الثقوب الصغيرة على قـشــرة
ُ
ُ
ّ
العطرية
زيت تصنع فيها زيوت البرتقال والليمون
غدد ٍ
التي تنتشر على يديك ،ال محالة .كما تكمن اآلالف منها
تحت سطح القشرة.
ً
ّ
الحمضيات ،تثني
خــال تقشيرك نــوعــا مــن
ّ
وتشد عليها
القشرة فتضغط على غدد الزيتّ
كما تفعل أصابعكّ على غالف الفقاعات .وحين
ُّ
بزخم
الغدة ،تتدفق الزيوت من القشرة
تنفجر
ٍ
أمتار بالثانية ،أي أسرع
10
نحو
إلى
لتصل
ٍ
من تحليق النحلة أو وقوع قطرة المطر.
ي ــأم ــل ال ـب ــاح ـث ــون بـ ــأن ي ـل ـهــم ف ـه ــم كـيـفـيــة
ً
ً
تحقيق انـفـجــار غ ــدد الــزيــت تـســارعــا رهيبا
كـهــذا الـبــاحـثـيــن الخ ـتــراع تكنولوجيا طبية
بأكياس صغير ٍة
مليء
جديدة
كمستنشق للربو ٍ
ً ٍ
ٍ
مـتـفـ ّـجــر ٍة مــن األدويـ ــة .لــذا كــن ح ــذرا فــي الـمـ ّـرة
ّ
الحمضيات على
المقبلة التي تلعن فيها زيوت
ّ
ـوات إذا تمكن
يديك :فهذه الفاكهة قد تنقذ حـيـ ٍ
األط ـ ّـب ــاء م ــن صـنــع أدوي ـ ــةٍ تـطـيــر بـســرعــة زي ــوت
الحمضيات.

حقائق ممتعة:
• أت ـ ــت ال ـف ــاك ـه ــة ق ـب ــل ال ـ ـلـ ــون .ك ـل ـم ــة "}orange
(بــاإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة) آتـيــة مــن كلمة عــربـ ّـيــة وهــي {نــارانــج}
ّ
( .)naranjوص ـلــت إل ــى الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة فــي الـقــرن
الــرابــع عشر ( ،)narangeوخـســرت الـنــون فــي بداية
ً
الكلمة تدريجا.
ٍّ
فرعي من
نوع
• في علم النبات ،يدرج ّالبرتقال في ٍ
التوت وهو الثمرة الليمونية.
• أ ح ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ــر ي ـ ـس ـ ـت ـ ــو ف ـ ــر
وشتالت
كولومبس ّأول بذور
ٍ
البرتقال إلى العالم الجديد في
رحلته الثانية عام .1493
• تستطيع شجرة البرتقال
أن تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى ع ـش ــرة
أمتار وتعيش أكثر
ٍ
قرن.
من ٍ

• ال تستطيع تمييز نضج ّ
حبة البرتقال من لونها.
فــإذا لم تقطفها ،قد تبقى على الشجرة إلــى الموسم
المقبل.
نوع من البرتقال.
• في العالم أكثر من ٍ 600
• حصل البرتقال أبو ّ
سرة على اسمه من تشكيل
ّ
السرة مقابل نهاية الجذع.
ً
ثمة  10شرائح داخل ّ
إجماال ّ
حبة البرتقال.
•
الشوكوالتة والفانيال ،يأتي البرتقال كنكهة
• بعد ّ
العالم المفضلة.
ً
ّ
للحب.
• ُيعتبر زهر البرتقال رمزا
• ه ــذه ال ـفــاك ـهــة غ ـنـ ّـيــة بــالـفـيـتــانـيــن ( Cن ـح ــو 70
ّ
ً
يغراما في ّ
ّ
متوسطة الحجم) أي أكثر
برتقال
حبة
مل
ٍ
ًّ
ّ
من ّ
اليومية الموصى بها غذائيا.
الكم ّية

ُ
غرس في أذهان
النساء أنهن لسن
ذكيات بما فيه
الكفاية

٢٦

تسالي

توابل ةديرجلا

•
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من  9أحــرف وهــي اســم أول فيلسوف صيني
يفلح فــي إقــامــة مــذهــب يتضمن كــل التقاليد
الصينية عن السلوك االجتماعي واألخالقي.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم
الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحــدة في كل
مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

ً
ً
ً
مهنيا :ال تنتظر من هذه الفترة إنجازا مهنيا
ً
واسعا فالظروف غير مهيأة.
ً
عاطفيا :مهما كانت قراراتك العاطفية فيجب
أن ترفقها بسلوك صادق.
ً
اجتماعيا :قم بزيارات ضرورية وال َ
تنس أنك
فرد من عائلة كبيرة.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

مـ ـهـ ـنـ ـي ـ ًـا ّ :
رو ج ل ـع ـم ـل ــك وال ت ـت ـك ــا س ــل ألن
المنافسة غدت شديدة.
ً
عاطفيا :يساعدك الفلك على جعل الحبيب
ً
أكثر سرورا في هذا اليوم.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـخــلــص م ــن ع ــادات ــك الـقــديـمــة
وانشغل بمسائل روتينية.
رقم الحظ.8 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :احذر التأخير في إنجاز أعمالك وانتبه
من البلبلة.
ً
عاطفيا :ال تـشـ ّـوه سمعتك ألسـبــاب عاطفية
ّ
عابرة فأنت أهم من ذلك.
ً
اجتماعيا :التباسات وفوضى منزلية بسبب
غيابك المتكرر عن العائلة.
رقم الحظ.7 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كونفوشيوس

كلمة السر

 -1عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم ا لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة
والكائنات الحية.
 -2الصحراء – للتعريف.

 -3من يعملون في مهنة
أو صنعة (م) – ارتكبت
إثما.
 -4أبغضها وهجرها –
تبارى.
 -5ســد – عبيد أنشقوا
على العثمانيين.

 -6حـ ـي ــا (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) –
لالستثناء – برز (م).
 -7اغتنام الفرص (م) –
نظير.
 -8حـ ـ ـط ـ ــام و ف ـ ـ ـتـ ـ ــات –
العابر.
 -9يحسن إليه – جنس

من ساللة سام بن نوح.
 -10فــاصــل – يرفضان
(م).
 -11م ـســرح ـيــة هــزل ـيــة
كتبها موليير.

ً
ّ
مهنيا :قد تصاب بخيبة أمــل ألن أحدهم لم
ّ
ينفذ طلباتك كما يجب.
ً
ّ
عاطفيا :تخوض تجربة رومانسية أو تلتقي
بشخص مهم من الطرف اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :تبدو متوترا ومرهف اإلحساس
بسبب موضوع عائلي يقلقك.
رقم الحظ.1 :

 23يوليو  22 -أغسطس

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

األسد

الحلول

9
3
6
1
4
7
2
8
5

ً
عموديا:

ً
مهنيا :تجد نفسك اليوم غير قادر على إنجاز
العمل بمفردك.
ً
عــاطـفـيــا :تـبــادر إلــى معالجة أمــر شخصي
بينك وبين الحبيب.
ً
ّ
تشو ه سمعتك لكسب بسيط
اجتماعيا  :ال
فكرامتك أهم بكثير.
رقم الحظ.9 :

5

2
6
7
9
3
5
8
4
1

 -1العقوبة بالمثل من
قتل أو جرح – أزال.
 -2حيوان بحري داخل
صدفة – أرشد.
 -3حيوان بــري موطنه
بيرو – ينكر.
 -4زردها – توقعت (م).
 -5حرف جر (م) – الرأي
المطروح للمناقشة.
 -6ل ـف ــظ ه ــا ت ـف ــي (م) –
شحن – ملبسه (م).
 -7ال ــرض ــوخ وال ـطــاعــة
(م) – أداة عطف.
 -8تصورنا الخيالي –
من أجزاء النبات.
 -9معدات (م) – وحدات
زمنية (م).
 -10لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــداء – دو لـ ـ ــة
آسيوية.
 -11مـحــافـظــة مـصــريــة
تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـحـ ــر
المتوسط.

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

7
9 7

1

5
8
3
4
6
1
7
2
9

رحلة
البندقية
تعاليم
انتشار
في

موهبة
ليالي
عرب
حياة
تصرف

انيق
موضة
يد
فراغ
معيل

يلوح
نخب

فلك

1
4
9
7
2
8
3
5
6

كلمة السر:

tawabil@aljarida●com

ً
ّ
ّ
تتمرد على األصول والقوانين وركز
مهنيا :ال
على إنجاز أعمالك.
ً
عاطفيا :يجب أن تعلو نسبة التفاهم بينكما
لتصال إلى نتائج إيجابية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لــن تكسب أي صــديــق إذا بقيت
ً
منفعال طوال الوقت.
رقم الحظ.6 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :اح ـ ـ ــرص ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ م ـخ ـط ـطــاتــك
بمراقبتها لتتمكن من إنجازها بدقة.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت غير مرتبط عاطفيا فاأليام
المقبلة ستحمل مفاجأة لك.
ً
اجتماعيا :حــاذر الـخــافــات مــع معارفك وال
ّ
تضخم األمور أكثر مما هي عليه.
رقم الحظ17 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تحتاج اليوم إلى وجود زمالء المهنة
بجانبك.
ً
ـرج الــى المجتمع فقد تقع في
ـ
خ
ا
عاطفيا:
ً
الحب مصادفة.
ً
اجتماعيا :يطمئن خاطرك وتستعيد الثقة
بنفسك وتعود األمور إلى مجاريها.
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
مهنيا :من المستحسن أن تطلع على أمورك
المادية بطريقة ّجدية.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـتــوقــع خ ــوض عــاقــة عاطفية
جديدة ألنها لن تستمرّ.
ً
اجتماعيا :يحذرك الفلك من مشاكل عائلية
قد تحصل.
رقم الحظ.3 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
يسجل لقاء ّ
مهم أو تجري اتصاالت
مهنيا:
مفيدة تتعلق بعملك.
ً
عاطفيا :ترافقكما أجواء من التوتر بسبب
التزاماتكما تجاه الغير.
ً ُ ّ
اجتماعيا :تسلط عليك األضواء وتكتسب
ً
معارف كثرا في مجتمعك.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ال تختلق المشاكل وال تخالف رأي
المسؤولين من دون سبب.
ً
عاطفيا  :حبكما المتبادل يجعلكما تقفان
في وجه المصاعب.
ً
اجتماعيا  :هــذه ا لـفـتــرة مشحونة بالتوتر
ً
وسوء التفاهم فكن حذرا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـلـقــى ن ـتــائــج جـ ـه ــودك الـســابـقــة
وتنطلق في مرحلة جديدة.
ً
عاطفيا :أنت غير قادر على مواجهة الحبيب
بسبب أخطائك المتكررة.
ً
اجتماعيا :حضورك مميز ويرغب الجميع
في مشاركتك بمناسباتهم.
رقم الحظ.14 :

توابل ةديرجلا
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«اكسبو -تاج» تنظم مهرجان
الطفل الثاني في مجمع األفنيوز
انطلق مهرجان الطفل الثاني ،الذي نظمته شركة "اكسبو -تاج"
للمعارض والمؤتمرات في مجمع "األفنيوز" وسط إقبال جماهيري
كبير والفت ،وبحضور ممثل عن منظمة األمم المتحدة للطفولة
"يونيسيف" ،ومشاركة واسعة من الشركات والجهات الحكومية
والخاصة.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة "اكسبو – تاج" ،داليا وفائي ،إن
ً
ً
كبيرا ،إضافة
جماهيريا
"الدورة الثانية من المهرجان شهدت إقباال
إلى حضور عدد كبير من األطفال الذين تفاعلوا بشكل كبير مع
أنشطة المهرجان وفعالياته على مدار ثالثة أيام ،والتي شملت
عروضا وهدايا ومفاجآت كثيرة خاصة باألم والطفل".
محمد عباس وندى نبيل وإنجي حشاد

مركز رويال لطب األسنان يشارك في المهرجان

داليا وفائي

صورة جماعية لفريق عمل شركة دارلنج

األطفال يستمتعون بالرسم

مجتمع

مسك وعنبر 28
ً
أوركسترا لندن أبدعت عزفا بمركز جابر األحمد الثقافي
توابل ةديرجلا
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ُ
قدمت مقطوعات موسيقية معاصرة لكبار صناع النغم عبر التاريخ
محمد جمعة

قدمت أوركسترا لندن
سيمفوني ،أمس األول ،مجموعة
مميزة من األعمال الموسيقية
لكبار ُصناع النغم عبر التاريخ،
في ظهورها األول في الكويت
بمركز جابر األحمد الثقافي.

اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز ج ـ ــاب ـ ــر
األحـمــد الثقافي أوركـسـتــرا لندن
س ـي ـم ـفــونــي ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
حيث عزفت األوركـسـتــرا ،بقيادة
الـ ـم ــايـ ـسـ ـت ــرو ألـ ـكـ ـس ــان ــدر بـ ـل ــوك،
مقطوعات موسيقية غلب عليها
ال ـطــابــع ال ـم ـعــاصــر أمـ ــام جـمـهــور
كبير حرص على متابعة الظهور
األول لــواحــد مــن أع ــرق الكيانات
الموسيقية على مستوى العالم
على أرض الكويت ،أكثر من مئة
ع ــام مــن الـتـمـيــز تـجـلــت فــي مركز
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد إبـ ــداعـ ــا،
لـتـشـجــي ال ـح ـض ــور بـمـقـطــوعــات
موسيقية لكبار ُصناع النغم عبر
التاريخ.
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــرض حــي
ل ـ ــأوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا ت ـ ـجـ ــربـ ــة جـ ــديـ ــرة
باالهتمام ،هي أقرب إلى مغامرة،
السيما أن الحضور في مثل هذه
المناسبات يتطلب الـتــزامــا تاما
ب ــال ـق ــواع ــد وال ـت ـقــال ـيــد ال ـصــارمــة
الـتــي تـفــرض للحفاظ على هيبة
األمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـ ـ ــدءا م ـ ــن الـ ـم ــاب ــس
الرسمية ،مرورا بالتخلي لبعض
الوقت عن الهواتف النقالة ،وصوال
إل ــى اإلن ـص ــات ،وه ــو درج ــة أعلى
مرتبة مــن االسـتـمــاع .فــي حضرة
أوركـ ـسـ ـت ــرا ل ـن ــدن سـيـمـفــونــي لن
تـكــون مطالبا بــذلــك ،بــل ستجبر
عليه عـنــدمــا تـنـســاب األن ـغــام من
بين أنامل عازفي األوركسترا على
مدى ساعتين أو يزيد ،لتسري في
فضاء المسرح ،وتتسلل خلسة إلى
قلبك ،فتداعب إحساسك ،وتبحر
بك إلى عوالم أخرى ،فتحررك من
ق ـيــود ال ــزم ــان وال ـم ـك ــان ،تسيطر
على مشاعرك ،وتدفعك إلــى درب
خافتة إضــاء تــه تتلمس الخروج
منه ،فال تجد الخالص إال باتباع
تلك األلحان.

مشاعر متضاربة

قصة الحي الغربي
وكونشرتو الكمان
والسيمفونية
الرابعة أبرز ما عزفت
األوركسترا

حـ ــالـ ــة خـ ــاصـ ــة م ـ ــن الـ ـسـ ـع ــادة
وال ـ ـحـ ــزن واالنـ ـتـ ـش ــاء ،م ــزي ــج مــن
مـ ـش ــاع ــر مـ ـتـ ـض ــارب ــة كـ ــانـ ــت تـلــك
خ ــاص ــة ت ـجــربــة ال ـل ـي ـلــة األول ـ ــى،
السيما أن الفرقة ستقدم حفلين
بمركز جابر األحـمــد ،فــي حضرة
أوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا ل ـ ـنـ ــدن س ـي ـم ـف ــون ــي،
الـتــي قــدمــت مجموعة مميزة من
المقطوعات ،تخللتها استراحة
قـ ـصـ ـي ــرة كـ ــانـ ــت فـ ــرصـ ــة إلع ـ ـ ــادة
تهيئة النفس ،لتلقي دفقة أخرى
من الموسيقى .كان واضحا مدى
تفاعل الجمهور وانسجامهم ،األمر
الذي انعكس على أداء األوركسترا،
ح ـيــث ت ــوج ــه ق ــائ ــده بـكـلـمــة شكر
للحضور في ختام الحفل.

الموت يغيب مذيع األخبار
وليد المؤمن
ف ــارق ـن ــا ف ــي س ــاع ــة مـبـكــرة
مــن صـبــاح أمــس مــذيــع نشرة
األخـ ـب ــار ب ـت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت
ولـ ـي ــد ال ـ ـمـ ــؤمـ ــن ،ع ـق ــب رح ـلــة
ق ـص ـيــرة م ــع الـ ـم ــرض ،وشـيــع
أصدقاء وذوو الراحل جثمانه
إلى مثواه األخير عصر أمس.
وك ـ ــان ال ـم ــؤم ــن أدخ ـ ــل قبل
أسابيع المستشفى األ مـيــري
فــي حالة حــرجــة ،إثــر الجلطة
الـتــي تـعــرض لـهــا ،ودخ ــل في
غيبوبة قـبــل أن يسلم ا ل ــروح
الى بارئها ،ويترك ارثــا طيبا
م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
الـ ــراق ـ ـيـ ــة مـ ــع ج ـم ـي ــع زم ــائ ــه
واصدقائه بالوسط اإلعالمي.
وعرف المؤمن بدماثة الخلق
وتواضعه وأدبــه الجم ،فضال
عن مهنيته وتمكنه ،وكان مثال
يحتذى به لإلعالمي المجتهد
الملتزم والطموح.

وليد المؤمن

فرقة أوركسترا لندن سيمفوني
وت ــأسـ ـس ــت أورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ل ـن ــدن
س ـي ـم ـف ــو ن ــي عـ ـ ــام  ،1904لـتـضــم
مجموعة موسيقيين مستقلين
تـ ــرب ـ ـط ـ ـهـ ــم ال ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة الـ ـفـ ـك ــري ــة
وال ـش ــراك ــة .والتـ ـ ــزال األورك ـس ـت ــرا
ت ـت ـبــع ألع ـض ــائ ـه ــا ،ولـ ـه ــا ص ــوت
م ـ ـم ـ ـيـ ــز يـ ـنـ ـبـ ـث ــق م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــاس
وال ـبــراعــة المشتركة الـتــي يمتاز
بها الموسيقيون الـ  95المبدعون
ال ــذي ــن ي ــأت ــون م ــن ج ـم ـيــع أن ـحــاء
الـعــالــم ،والي ــزال دوره ــا فــي صنع
الـمــوسـيـقــى م ــن أس ــس نـشــاطــات

●

محمد جمعة

فـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم انـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا
بــالـتـحـضـيــر لـعـمـلـهــا ال ــدرام ــي
الجديد "عطر الروح" من تأليف
ع ـ ــاء حـ ـم ــزة وإخ ـ ـ ـ ــراج مـحـمــد
القفاص ،تلقت الفنانة القديرة
هدى حسين خبر منحها وسام
ص ـن ــاع ال ـن ـج ــاح م ــن الـمـنـتــدى
ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـم ـن ـتــج
واإلعــامــي نــور الـحــراكــي ،لما
قدمته للفن الخليجي والعربي
م ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاءات ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
المجاالت.
وأش ـ ــاد ال ـح ــراك ــي بــالـفـنــانــة
ه ـ ــدى ،ومـ ــا ت ـبــذلــه م ــن جـهــود
ل ــارتـ ـق ــاء ب ـص ـن ــاع ــة الـ ـف ــن فــي
مجال الدراما والمسرح ،وقال:

جدول مزدحم باإلبداع
شهدت األمسية جدوال مزدحما
باإلبداع ،حيث بــدأت األوركسترا
بــرق ـصــات سـيـمـفــونـيــة م ــن قصة
الـحــي الـغــربــي ( )1960لـلـيــونــارد
بيرنستاين ،وب ــدأت قـصــة الحي
الغربي عــام  ،1949كسجل يومي
َّ
دو ن ف ـ ـيـ ــه بـ ـي ــر نـ ـسـ ـت ــا ي ــن فـ ـك ــرة

السيمفونية الرابعة
كانت السيمفونية الرابعة ،المقطع  36لبيتر
إليتش تشايكوفسكي ،هي االختيار الثالث على
ُ
ج ــدول حفل أوركـسـتــرا لـنُــدن سيمفوني ،وتعد
ِّ
السيمفونية الرابعة ،التي ألفت فورا بعد بحيرة
البجع (أول ُباليه لتشايكوفسكي) ،وفــي الوقت
ِّ
نفسه الــذي ألفت فيه أوبــرا يوجين "أونيجين"،
دل ـيــا واض ـحــا عـلــى م ــدى تــأثــر تشايكوفسكي
ب ــاألدب ال ــذي شكل فـكــره ،وعـلــى رؤيـتــه للحياة
كتقليد مصيري للفن.
ُ
وت ـعــد الـحــركــة األولـ ــى الـهــائـلــة للسيمفونية
تـصــريـحــا مــرهـقــا لــألــم والـحـتـمـيــة ،فــاالفـتـتــاح
"الـ ُـبــوقــي" الـحــزيــن ال ــذي يتبعه الحنين بصوت

البرق القاطع الذي اهتزت له األوركسترا ينبئاننا
بما سيلي ،فيما نستمع أيضا إلــى تــدرج لحن
األوت ــار الـبــاكــي ،ويـبــدأ الـجــزء (الـحــركــة) البطيء
ـاك وحـيــد عـلــى ال ـمــزمــار ،ي ــدور حــول
مــع لـحــن ب ـ ٍ
األوركـسـتــرا ،ويتعزز لحنه من خاللها .ويــؤدي
ذلــك إلــى الـحــركــة الثالثة النشيطة الـتــي يعزف
معظمها على أوتــار بيزيكاتو ،إضافة إلى لحن
بوقي خشبي يقطعها مشكال لخط بيكولو آمر.
أم ــا الـحــركــة الـنـهــائـيــة ،فـهــي انـفـجــار مـنــدفــع من
ً
الـطــاقــة يـسـتـخــدم لحنا شعبيا روس ـي ــا "وقـفــت
شجرة البتوال في الحقل" كإحدى أفكاره.

الكويت تحصد  3جوائز في الملتقى الثقافي للشباب
في مسابقات الشعر العربي الفصيح والفن التشكيلي والقصة القصيرة
ضمن فعاليات "الكويت عاصمة
الشباب العربي"ِّ ،
توج شباب الكويت
بثالث جوائز في مسابقات الشعر
العربي الفصيح والفن التشكيلي
والـقـصــة القصيرة خ ــال الملتقى
ال ـث ـقــافــي ل ـل ـش ـبــاب ال ـع ــرب ــي ،ال ــذي
اختتم فعالياته أمس األول.
ف ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــر ،حـصــل
الـشــاعــر الـكــويـتــي ال ـشــاب عبدالله
الفيلكاوي على المركز األول ،في
حين جاء الشاعر المصري الشاب
أح ـم ــد ج ـم ــال ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــانــي،
فيما حصل الشاعر أحمد الحريشي
(المغرب) على المرتبة الثالثة.
وأحرز الفنان التشكيلي الكويتي
ع ـمــر ال ـظ ـف ـيــري ال ـم ــرك ــز األول في
مسابقة الفن التشكيلي ،فيما نال
ال ـف ـن ــان الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـش ــاب خــالــد
الزهراني المركز الثاني ،في حين
ح ـ ــازت ال ـف ـنــانــة ال ـق ـطــريــة ال ـشــابــة

هدى حسين تنال وسام النجاح
من المنتدى العربي العالمي للسالم
"لـتــاريـخـهــا الـكـبـيــر وحــرصـهــا
ع ـ ـلـ ــى رفـ ـ ـ ــد ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـف ـن ـي ــة
ب ــاألع ـم ــال ال ـم ـم ـيــزة سـ ــواء في
الـ ـمـ ـس ــرح أو ال ـت ـل ـف ــزي ــون ق ــرر
الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى الـ ـع ــرب ــي ال ـع ــال ـم ــي
للثقافة وا لـســام منح الفنانة
هــدى حسين بــاإلجـمــاع وســام
ص ـ ـنـ ــاع ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
ً
الـعــربــي ،فـضــا عــن اختيارها
شخصية العام  2017في الفن،
وذل ــك عــن دوره ــا المتميز في
مسلسل (إقبال يوم أقبلت)".
يذكر أن هدى كانت قد قدمت
خ ــال شـهــر رم ـضــان الـمــاضــي
م ـس ـل ـســل "إق ـ ـبـ ــال يـ ــوم أق ـل ـبــت"
مـ ــن ت ــأل ـي ــف د .ح ـم ــد ال ــروم ــي
وإخــراج منير الزعبي ،وشارك
إلى جانبها في بطولته نخبة
من نجوم الشاشة الخليجية،

األوركسترا .وهي أوركسترا مقيمة
في مركز الباربيكان بمدينة لندن،
ِّ
تقدم  70حفال موسيقيا سنويا،
إض ــاف ــة إلـ ــى  70أخـ ـ ــرى تــؤدي ـهــا
ف ــي جـ ــوالت ح ــول ال ـع ــال ــم .تعمل
األوركسترا مع فريق من الفنانين
يضم أكبر قائدي األوركسترا في
العالم :سير سايمون راتل كمدير
للموسيقى ،جياناندريا نوسيدا
وفــرانـســوا كزافييهروث كقائدي
أوركسترا زائرين ،مايكل تيلسون
توماس كقائد أوركسترا خاص،

وأن ــدري بريفن كقائد أوركـسـتــرا
فخري.

ع ــن "ن ـس ـخــة حــدي ـثــة م ــن روم ـيــو
وجـ ــول ـ ـي ـ ـيـ ــت ت ـ ـقـ ــع فـ ـ ــي األحـ ـ ـي ـ ــاء
ال ـف ـق ـي ــرة" .وب ـع ــد س ـن ــوات قـلـيـلــة،
ف ــي ع ــام  ،1955ك ـتــب م ــرة أخ ــرى
ع ــن كــونــه "تـحـمــس ثــانـيــة لفكرة
روميو ،غير أنها تحولت اآلن إلى
م ــوض ــوع عـصــابـتـيــن متكونتين
من المراهقين ،إحداهما من شعب
البورتوريكو المحارب ،وثانيتهما
ي ـ ـ ــدع ـ ـ ــو أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاؤهـ ـ ـ ــا أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم
بـ"األميركيين" .وطبق هذه الفكرة
فعال في قصة الحي الغربي التي
ُعــرضــت للمرة األول ــى عــام ،1957
ل ـتــاقــي ن ـق ــدا م ـمــن وج ــده ــا غير
مناسبة كمسرحية موسيقية ،لما
قاس جدا .بينما
تحتويه من واقع
ٍ
وص ـف ـه ــا آخ ـ ـ ــرون ب ــأن ـه ــا األوبـ ـ ــرا
األمـيــركـيــة الـعـظـيـمــة ال ـتــي حــاول
الملحنون تأليفها على مدى عقود
عديدة .أما بيرنستاين ،فقد صرح
بأنها ليست أوب ــرا ،بــل مسرحية
موسيقية مــن ع ــروض ب ــرودواي
بكل معنى الكلمة ،العتمادها على
الرقص واألغنية لسرد القصة.
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرر ع ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة
الموسيقية قصة الجانب الغربي
 772مرة في بــرودواي ،ثم تنقلت
ف ـ ــي جـ ـ ـ ــوالت حـ ـ ــول ال ـ ــدول ـ ــة قـبــل
عودتها ثانية إلى نيويورك ،لتقدم
 253ع ــرض ــا .وف ــي ال ـن ـهــايــة نتج

عنها فيلم ناجح جدا عام .1961
أم ـ ــا االخـ ـتـ ـي ــار الـ ـث ــان ــي ،ف ـكــان
"ك ـ ــونـ ـ ـش ـ ــرت ـ ــو ال ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــان" رق ـ ـ ـ ــم 1
المقطع  19لسيرغي بروكوفيف،
والـمـعــروف عنه انشغاله الــدائــم،
مـ ــا م ـن ـع ــه مـ ــن االه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـشـكــل
جيد بكونشرتينو الكمان ،التي
ك ــان ــت ف ــي ط ـ ــور ال ـن ـم ــو حـيـنـهــا،
واستحوذت أوبرا "المقامر" على
ت ــركـ ـي ــزه الـ ـت ــام ف ــي ذل ـ ــك ال ــوق ــت،
وك ــان ذلــك مــن مصلحة مقطوعة
الكمان التي تسنى لها أن تتخمر
عبر زمــن طــويــل ،كــي تتطور إلى
الكونشرتو الثالثي األجزاء الذي
نعرفه اآلن.
وك ـ ــان ل ـه ــذا ال ـع ـمــل أن يـتــأخــر
س ـ ـنـ ــوات أخـ ـ ـ ــرى ،ح ـي ــث تـسـبـبــت
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة فـ ـ ــي تـ ـعـ ـطـ ـي ــل ال ـ ـعـ ــرض
األول حتى عــام  ،1923واستلزم
األمـ ــر ال ـب ـحــث ع ــن مــدي ـنــة أخ ــرى،
لعرضها بــدال من موسكو ،وكان
ل ـب ــاري ــس أن ت ـح ـت ـض ـن ـهــا .ام ـت ــاز
الجزء األول واألخير للكونشرتو
بطابع رومــانـســي ،غير أن الجزء
الـ ـث ــان ــي ك ـ ــان ح ـ ـ ــادا ج ـ ـ ــدا ،بـ ــل ذا
لـمـســة "ح ــداث ـي ــة" .وع ـنــدمــا ُع ــزف
الـكــونـشــرتــو األول بـنـجــاح كبير
بعد بضعة أيــام في موسكو (في
نسخة للكمان والبيانو) ،بدأ نجم
بروكوفيف في الصعود.

هدى حسين

وح ـ ـقـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ردود أفـ ـع ــال
واسعة السيما أنه شهد نقالت
درامـيــة عــدة بين فترات زمنية
مختلفة.

جواهر المناعي المركز الثالث.
وحصل األديب الشاب المغربي
م ــراد الـمـســاري على الـمــركــز األول
في مسابقة القصة القصيرة ،فيما
حصلت األدي ـبــة الكويتية الشابة
غالية المانع على المركز الثاني،
في حين كان المركز الثالث للشاب
العماني محمود المالكي.
وفي هذا الصدد ،أكد المدير العام
للهيئة العامة للشباب رئيس اللجنة
ال ـم ـن ـظ ـمــة لـلـمـلـتـقــى ع ـبــدالــرح ـمــن
الـمـطـيــري ،أن ه ــذا الـمـلـتـقــى ،الــذي
يقام بالتزامن مع استضافة البالد
َّ
معرض الكويت الـ 42للكتاب ،شكل
محطة لتمكين الشباب في المجاالت
الثقافية واألدبية والفنية ،ومنحهم
فرصة المشاركة الفاعلة والجادة
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ــري ـ ــادة لـلـمـجـتـمـعــات
العربية في ظل حكمة الرواد.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـط ـيــري ف ــي كلمته

جانب من حفل الختام
خالل الحفل الختامي للملتقى ،أن
هذا التجمع الثقافي العربي يسعى
إلبــراز المواهب الفنية ،واستكمال
مـسـيــرة اإلب ـ ــداع ال ـتــي بــدأهــا رواد
الثقافة والـفـنــون الـعــرب ممن قدم

بصمة واضحة وأثرى الثقافة ،سواء
في الكويت ،أو الوطن العربي.
وخــاطــب الـشـبــاب الـمـشــارك في
الملتقى ،قائال" :إن أعمالكم المبدعة
مــا بـيــن شـعــر وقـصــة ولــوحــة تعد

خــري ـطــة ط ــري ــق ل ـل ـش ـبــاب ال ـعــربــي
تـ ـض ــيء ال ـ ـ ـ ــدرب أم ــامـ ـه ــم ،وت ـع ــزز
االنتماء ألوطانهم" ،مشيدا بجهود
ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن المتطوعين
الذين ساهموا بنجاح الملتقى.
كما أعرب المطيري عن سعادته،
بأن يقام الحفل الختامي في مركز
جابر األحمد الثقافي ،لما يحمله من
دالالت على أهمية التبادل الثقافي،
مقدما شكره العميق لكل الشباب
العرب القادمين من  11دولة عربية
على مساهماتهم التي كان لها أكبر
األثر في إنجاح أعمال الملتقى.
وشهد الحفل تكريم ضيف شرف
الملتقى الرائدة المجتمعية الشاعرة
واألديبة الشيخة د .سعاد الصباح،
واألديــب إسماعيل فهد إسماعيل،
والفنان التشكيلي ورئيس الجمعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـف ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
عبدالرسول سلمان.

«عطسة» تحظى باالهتمام في مهرجان األردن
حـصــدت مسرحية "عطسة"
ً
لفرقة المسرح الكويتي كثيرا
مــن االهـتـمــام واإلش ـ ــادة ،خــال
عروضها ضمن مهرجان األردن
الـمـســرحــي فــي دورتـ ــه الــرابـعــة
والـعـشــريــن ،الـتــي تتواصل في
العاصمة ّ
عمان هذه األيام.
وق ــال الـفـنــان األردنـ ــي حاتم
ال ـس ـيــد ،إن مـســرحـيــة "عـطـســة"
تمثل اكتشاف لجيل من الكوادر
المسرحية الكويتية الجديدة،
م ـم ــا ي ـخ ـل ــق ح ــال ــة مـ ــن الـ ـث ــراء
لـلـمـســرح فــي الـكــويــت والـعــالــم
العربي على حد سواء.
م ــن جــان ـب ـهــا ،قــالــت الـفـنــانــة
األردنـ ـ ـي ـ ــة أم ـ ــل ال ـ ــدب ـ ــاس ،إن ـهــا
ً
تـ ـ ـع ـ ــرف ج ـ ـ ـيـ ـ ــدا الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح فــي
الكويت ،لكنها فوجئت بإصرار
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ف ـ ــي فـ ــرقـ ــة ال ـم ـس ــرح
ال ـكــوي ـتــي ع ـلــى ت ـقــديــم تـجــربــة
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ع ــالـ ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى،
تـ ـض ــاف إل ـ ــى رصـ ـي ــد ال ـم ـســرح
ً
ال ـكــوي ـتــي ،وأي ـض ــا إل ــى رصـيــد
م ـه ــرج ــان األردن ال ـم ـســرحــي،

مشهد من مسرحية «عطسة»
الذي احتفى بالعرض الكويتي
ً
بالتصفيق مطوال.
بـ ـ ـ ــدوره ،ع ـب ــر ال ـف ـن ــان ال ـم ـخــرج
عـبــدالـلــه الـتــركـمــانــي عــن سعادته
ب ـ ــوج ـ ــوده ف ـ ــي مـ ـه ــرج ــان األردن
ً
المسرحي ،وأيضا بردود األفعال،
التي حصدها هذا العرض من قبل

جمهور ونقاد المسرح في المملكة
األردنية.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ــدعـ ــم
والرعاية التى توليها فرقة المسرح
ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــوادره ــا وعــروض ـهــا،
ً
وأيضا المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب لدعمه وتشجيعه

الفرق المسرحية األهلية والخاصة
على حد السواء.
يذكر أن مسرحية "عطسة" من
ت ــأل ـي ــف م ـح ـمــد ال ـم ـس ـلــم وإخ ـ ــراج
عبدالله التركماني وبطولة عدد
من شباب فرقة المسرح الكويتي.

tawabil@aljarida●com

خبريات
القضاء يجيز لكايتي بيري
اقتناء دار في لوس أنجلس
كسبت املغنية األميركية
كايتي بيري دعوى قضائية
بشأن شراء دير قديم في لوس
أنجلس ،كانت سيدة أعمال
تطمح لتحويله إلى فندق
فاخر .ومنح القاضي املغنية
 1.57مليون دوالر و3.47
ماليني لألبرشية بغية تغطية
أتعاب املحامني ،في حني
اعتبر محامو سيدة األعمال
دانا هوليستر أن األرقام
مبالغ فيها .وكانت الفنانة،
قد دفعت  10ماليني القتناء
ً
الدير ،فضال عن  4.5ماليني
لتشييد دار عبادة جديدة في
موقع آخر.
وقد باعتها األبرشية هذا
العقار ،الذي بات خاليًا اليوم،
غير أن راهبتني أبرمتا صفقة
مع دانا هوليستر ،التي تملك
عدة مطاعم في لوس أنجلس.
واعتبرت هيئة املحلفني إثر
مداوالتها أن هوليستر عرقلت
الصفقة ،التي أبرمتها كايتي
بيري ،خصوصًا من خالل
ادعائها بأنها تملك صك
امللكية.
وستعقد جلسة جديدة في
ديسمبر لتحديد قيمة العطل
والضرر.
(أ ف ب)

جوني هاليدي يتعرض
لوعكة صحية في باريس
دخل مغني الروك الفرنسي
الشهيرجوني هاليدي
إلى املستشفى فيباريس
بعد تعرضه لوعكة صحية
ناتجة عن صعوبات في
التنفس وهو يخضع
لفحوصات طبية.
هاليدي ،الذي يحظى بشهرة
واسعة في فرنسا والدول
الناطقة باللغة الفرنسية،
ّ
يلقبه معجبوه بـ"إلفيس
بريسلي" الفرنسي وهو
يعاني مرض السرطان ،الذي
أصيب فيه منذ عام .2009
وهاليدي من مواليد 15
يونيو عام  ،1943وقد أصدر
أول أغنية له عام ،1959
ويواصل نشاطه الفني
حتى اآلن ،حيث كان يستعد
لجولة أوروبية إضافة إلى
إصدار ألبوم جديد.

كوينتين تارانتينو يخرج
فيلمًا جديدًا من إنتاج سوني
يعتزم املخرج كوينتني
تارانتينو إخراج فيلمه املقبل
مع شركة سوني بيكتشرز
لإلنتاج السينمائي.
من املقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم
الجديد ،الذي يدور في فترة
الستينيات والسبعينيات
من القرن املاضي ،بمدينة
لوس أنجلس في العام املقبل،
وفقًا ملا ذكره موقع "ديدالين"
اإللكتروني ،مساء أمس
األول ،وهو ما أكده رئيس
شركة سوني توم روثمان في
رسالة بالبريد اإللكتروني.
وقرر املخرج ،الذي كانت
أفالمه السابقة ،إما من إنتاج
ميراماكس ،التي أسسها
بوب وهارفي واينستني،
أو واينستني كومباني،
قطع العالقات مع هارفي
واينستني في أعقاب فضيحة
التحرش الجنسي املحيطة
بقطب صناعة السينما.
وتردد أن تارانتينو ،املعروف
بأفالم "بالب فيكشن"
و"إنجلوريوس باستيردس"
و"دانجو أنتشيند" ،يتفاوض
مع ممثلني من بينهم توم
كروز وبراد بيت وليوناردو
دي كابريو للمشاركة في
(د ب أ)
املشروع.

«ذا ويكند» يتصدر قائمة
النجوم األعلى أجرًا
نشرت مجلة فوربس الئحة
بأسماء النجوم األعلى أجرًا
في العالم ،تبعًا لعام 2017
للمشاهير الشباب ،الذين ال
تتناهز أعمارهم الثالثني.
ونال املركز األول الفنان
الكنديأبيل تسفاي
املعروف بلقب "ذا ويكند"،
الذي بلغ أجره نحو 92
مليون دوالر سنويا ،وربح
من حفله الذي نظمه العام
املاضي نحو  75مليون
دوالر.
واحتل املركز الثاني الفنان
جاسنت بيبر بدخل سنوي
يقارب  83.5مليون دوالر.
وجاءت في املركز الثالث
املغنية البريطانية أديل.

ةديرجلا
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دوليات
بيروت تنتظر الحريري ...وأسهم إعادة تكليفه ترتفع
ماكرون يستقبل زعيم «المستقبل» وعائلته ...وباريس تبحث استضافة اجتماع دولي لدعم لبنان
وســط إج ــراءات أمنية مـشــددة،
وصـ ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـعــد
ال ـحــريــري بــرفـقــة زوج ـتــه الرا إلــى
مـنــزلــه فــي بــاريــس ،بـعــد مـغــادرتــه
مطار لوبورجيه ،فجر أمس ،حيث
ان ـت ـظ ــره ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي ،وعـلــى
رأســه السفير اللبناني في فرنسا
رامي عدوان ،فيما وصل ابنه البكر
حسام أمس األول من لندن ،وبقي
نجله عبدالعزيز وابنته لولوة في
ال ـس ـعــوديــة بـسـبــب االم ـت ـحــانــات،
وف ــق م ــا أش ـ ــارت أوس ـ ــاط متابعة
لـ«الجريدة».
وفــور وصوله ،التقى الحريري
مدير مكتبه نــادر الحريري ،الذي
وص ــل ال ــى فــرنـســا ل ـمــاقــاتــه ،كما
ظهر وزير الداخلية نهاد المشنوق
ي ــدخ ــل م ــع ال ـح ــري ــري ال ــى مـنــزلــه.
واتـ ـص ــل الـ ـح ــري ــري ص ـب ــاح أم ــس
برئيس الجمهورية ميشال عون
ورئيس مجلس النواب نبيه بري،
وأعلمهما أنه سيحضر الى لبنان
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي االحـ ـتـ ـف ــال بـعـيــد
االستقالل األربعاء المقبل.
كما اتصل بمفتي الجمهورية
عبداللطيف دريان ،وتلقى اتصاالت
م ــن رئ ـيــس «ال ـل ـقــاء الــديـمـقــراطــي»
النائب وليد جنبالط ،ورئيس تيار
«المردة» النائب سليمان فرنجية،
ورئـ ـي ــس الـ ـح ــزب «ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
الوزير طالل أرسالن.

بيروت  -ةديرجلا.
يعيش لبنان حتى األربعاء حالة
ترقب في انتظار عودة زعيم
تيار المستقبل سعد الحريري
إلى بيروت ،حيث سيطلق
مواقف سياسية ستكون األولى
له بعد إعالن استقالته من
رئاسة الحكومة من الرياض،
األمر الذي أدى إلى أزمة
سياسية في لبنان.

ماكرون
والـتـقــى ال ـحــريــري ،ظـهــر أمــس،
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل
مـ ــاكـ ــرون ف ــي ق ـص ــر اإللـ ـي ــزي ــه فــي
خـلــوة اسـتـمــرت قــرابــة  20دقـيـقــة،
انضمت بعدها زوجته الرا وابنه
حـســام إلـيـهــم ،حيث أق ــام مــاكــرون
وزوجته بيرجيت مأدبة غداء على
شرف العائلة.
ّ
ّ
وأك ــد الـحــريــري بعد الـلـقــاء أنــه

واشنطن تتجه إلغالق
مكتب «منظمة التحرير»
ماكرون وزوجته بريجيت مع الحريري وزوجته الرا ونجله حسام أمام اإلليزيه في باريس أمس (رويترز)
س ـي ـع ــود إل ـ ــى بـ ـي ــروت ف ــي األي ـ ــام
الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة ،وس ـي ـش ــارك في
ً
اح ـت ـفــال ع ـيــد االس ـت ـق ــال ،مـشـيــرا
إلـ ــى أن «كـ ــل م ــواق ـف ــه ال ـس ـيــاس ـيــة
سيطلقها من لبنان ،وسيكون ذلك
ب ـعــد ل ـقــائــه وتـ ـش ــاوره م ــع رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عــون.
وشكر الحريري «الرئيس ماكرون
ع ـل ــى دعـ ـمـ ــه» ،ق ــائ ــا« :ل ـق ــد لـعـبــت
فرنسا دورا إيجابيا في المنطقة،
والـعــاقــات اللبنانية – الفرنسية
ه ــي ع ــاق ــات ت ــاري ـخ ـي ــة ويـهـمـنــا
دعمها».
وأض ــاف« :لـقــد أكــدنــا صداقتنا

لبنان فحزب الله يسرح ويمرح في االثنتين
ويتحالف مع قيادتيهما في التآمر إلسقاط
الدول ونشر الفوضى».
ُ
يرم تهم االحتجاز واالختطاف
وتابع« :من ِ
ع ـل ــى دول ي ـش ـهــد ت ــاري ـخ ـه ــا ب ــأن ـه ــا تــدعــم
اس ـت ـقــرار وازده ـ ــار لـبـنــان ه ــو نـفـســه ال ــذي
يـجـلــس مــع الـمـخـتـ ِـطــف والـمـحـتـ ِـجــز وسيد

ً
الــدائـمــة ،وهــو أمــر لــن أنـســاه أب ــدا.
لقد أظهرت فرنسا دورا كبيرا في
العالم والمنطقة ،وأثبتت ارتباطها
بلبنان وحرصها على استقراره».
وختم الحريري« :شكرا لفرنسا،
وش ـ ـكـ ــرا ل ـل ــرئ ـي ــس مـ ــاكـ ــرون عـلــى
استضافته لي ولعائلتي» .وغرد
الرئيس الحريري عبر حسابه على
«تــوي ـتــر» ،بـعــد الـلـقــاء مــع الرئيس
الـفــرنـســي ،قــائــا« :أش ـكــر الرئيس
إيمانويل ماكرون على دعمه .لقد
أظ ـه ــر ت ـجــاهــي ص ــداق ــة خــال ـصــة،
ً
وهذا ما لن أنساه أبدا .لقد أثبتت
فرنسا مرة جديدة كبر دورها في

اإلرهابيين ويشاركه الحكم» .وختم« :سياسة
ل ـب ـن ــان ب ــالـ ـن ــأي ب ــال ـن ـف ــس غ ـي ــر م ــوج ــودة،
وليست أكـثــر مــن كــام إعــامــي .فــاإلرهــابــي
الذي يحارب في الخارج ّ
ويدرب اإلرهابيين
ّ
وي ـســل ـح ـهــم ف ــي دولـ ـن ــا ه ــو الـ ـ ــذي يـجـلــس
على كراسي الحكومة ويتحكم في قــرارات
وسياسات الدولة اللبنانية».

«الوزاري العربي» يصعد ضد
إيران ...ولبنان تحت الضغط
بيروت تبقي قرار مستوى تمثيلها في االجتماع للدقيقة األخيرة
●

بيروت  -القاهرة  -ةديرجلا
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يعقد اليوم في مقر األمانة
العامة لجامعة الــدول العربية
بـ ــال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع وزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــرب ال ـ ـطـ ــارئ،
برئاسة دولة جيبوتي ،رئيس
الدورة الحالية ،بحضور األمين
الـعــام للجامعة العربية أحمد
أبوالغيط ،بناء على دعــوة من
الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
لبحث سبل التصدي للتدخالت
اإليرانية في المنطقة العربية.
مقر الجامعة العربية يشهد
قبيل انـعـقــاد الـ ــوزاري العربي
ً
اجتماعا للمجموعة الــوزاريــة
الرباعية ،المعنية بالتدخالت
اإليرانية في الشؤون الداخلية
ل ـل ــدول ال ـعــرب ـيــة ،وال ـت ــي تضم
الـسـعــوديــة وم ـصــر واإلم ـ ــارات
والبحرين ،حيث يناقش وزراء
خــارجـيــة الـ ــدول األربـ ــع كيفية
التصدي للتدخالت اإليرانية،
وت ـق ــوي ـض ـه ــا ل ــأم ــن وال ـس ـل ــم
ال ـع ــرب ـي ـي ــن ،وات ـ ـخـ ــاذ م ــا ي ـلــزم
حيال ذلك.
وقـ ــال م ـ ـصـ ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي
عربي لـ«الجريدة» ،إن «االجتماع
ً
الطارئ يستهدف أيضا بحث
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
إي ـ ـ ـ ــران فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،والـ ـت ــي
تقوض األمن والسلم ،ليس في
المنطقة الـعــربـيــة فـحـســب ،بل
ف ــي ال ـعــالــم ب ــأس ــره ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى م ـ ــا تـ ـع ــرض ــت ل ـ ــه مــدي ـنــة
الرياض عاصمة المملكة مساء
 4ال ـج ــاري ،لعمل عــدوانــي من
قبل ميليشيات الحوثي التابعة
إليـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ب ــإط ــاق
صاروخ بالستي إيراني الصنع

من داخل األراضي اليمنية ،وما
تعرضت له مملكة البحرين من
عمل تخريبي إرهابي بتفجير
أنابيب النفط ليلة الجمعة 10
نوفمبر الجاري».
وأشــار المصدر إلــى أنــه من
ال ـم ـق ــرر أن ي ـت ــم االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
ت ـك ـل ـيــف ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـعــرب ـيــة
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ب ـت ـق ــدي ــم
ش ـكــوى م ـبــاشــرة ت ـجــاه إي ــران،
ب ـف ـعــل م ـمــارس ــات ـه ــا ال ـعــدائ ـيــة
ضـ ــد ال ـس ـع ــودي ــة وال ـب ـح ــري ــن،
وتــدخــات ـهــا بـصـفــة ع ــام ــة في
الشأن العربي.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـخ ــرج من
االجتماعين ،بيان منفصل لكل
اجتماع ،يتضمن إدانــة عربية
واضحة للممارسات اإليرانية
وتدخالتها بالمنطقة ،ودعمها
ل ــإره ــاب وزع ــزع ــة االس ـت ـقــرار
في دول المنطقة ،ومنها لبنان
وال ـي ـمــن وال ـب ـحــريــن والـخـلـيــج
العربي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة أح ـمــد
أب ــوزي ــد ،أك ــد أم ــس أن اجتماع
وزراء ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة سـيـبـحــث
التدخالت اإليرانية في الشأن
الـ ـع ــرب ــي ،ب ـع ــد األحـ ـ ـ ــداث ال ـتــي
ش ـه ــدت ـه ــا ال ـم ـن ـط ـق ــة م ــؤخ ــرا،
مشيرا إلى أن األزمــة اللبنانية
تعد عنصرا جديدا من أزمــات
المنطقة.
وفيما تطلب المملكة ادانــة
واضحة للممارسات التي تقوم
«ميليشيات تابعة إليران»،
بها ّ
ُ
ويتوقع ان تشير أكثر من دولة
مشاركة الى «حزب الله» باالسم،
ِ
ت ـ ـقـ ــول ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن «ل ـب ـن ــان
س ـي ـك ــون بـ ــا ش ـ ــك ،فـ ــي مــوقــع

عالوي :االنتخابات
ستشهد تغييرات كبيرة

أعلن نائب رئيس الجمهورية
العراقية اياد عالوي ،أمس ،أن
"الحكومة العراقية الحالية مبنية
على التهميش والطائفية".
وقال عالوي ،في تصريح صحافي،
إن "االنتخابات املقبلة ستشهد
متغيرات كبيرة إن جرت بنزاهة،
وال نقبل بتدخل أي دولة في
االنتخابات ،ونبتغي تحقيق دولة
املواطنة التي تقوم على سيادة
القانون" ،مضيفا أن "مديونية
العراق بلغت  133مليارًا ،رغم
الثروات الكبيرة".
وبشأن الوضع اإلقليمي ،قال
عالوي إن «هناك توافقا غير
مستقر بني أميركا وروسيا ،كما أن
وضع سورية يقلق املنطقة».

بن أحمد لمسؤولين لبنانيين :كرموا أنفسكم بالسكوت
ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة البحريني الشيخ
خالد بن أحمد آل خليفة في «تغريدة» على
موقع «تويتر» أمس ،إن «االدعــاءات القائمة
على الكذب حبلها قصير ،وعلى مسؤولي
لبنان أن يأتوا بالحقائق أو يكرموا أنفسهم
بــالـسـكــوت .كالمهم يـســيء للبنان وتــاريــخ
لبنان» .وأضاف« :ما حدث مع قطر يحدث مع

سلة أخبار

ّ
وسيتعين عليه إيجاد
ح ــرج،
ال ـمــوقــف ال ـم ـنــاســب للتعاطي
مع هذه القضية ،فخروجه عن
اإلجماع العربي قد يكون مكلفا،
خ ـص ــوص ــا إذا م ــا أخ ــذن ــا فــي
االعتبار السياسات السعودية
الجديدة».
ورجحت المصادر أن «يؤكد
لبنان خالل االجتماعّ ،
تمسكه
بـسـيــاســة ال ـن ــأي بــالـنـفــس عن
المحاور ،وان يعلن التضامن
م ــع الـمـمـلـكــة وال ـ ــدول الـعــربـيــة
الـتــي تـتـعــرض لــاع ـتــداء ،لكنه
سيمتنع عــن ادان ــة الـحــزب إذا
تم ذكره باالسم».
وقالت مصادر لـ «الجريدة»
إن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـب ــران
بــاس ـيــل اب ـق ــى ق ـ ــرار مـشــاركـتــه
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ح ـت ــى الـلـحـظــة
األخيرة ،بانتظار اشارة اقليمية
ايجابية ،وانه في حال لم يتلق
أي إشـ ـ ـ ــارة ف ـس ـي ـت ـم ـثــل ل ـب ـنــان
بــأم ـيــن ع ــام وزارة الـخــارجـيــة
هاني شميطلي ،أو سفيره لدى
الجامعة العربية ،أو مسؤول
آخر.
وأكــد المتحدث باسم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة أح ـم ــد
محجوب ،أن الـعــراق سيشارك
«بفعالية» في االجتماع الطارئ
لوزراء الخارجية العرب.
وقــال محجوب فــي تصريح
خـ ـ ـ ـ ــاص أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده ف ــي
ا لـ ـ ـخ ـ ــر ط ـ ــوم ،إن و ك ـ ـيـ ــل وزارة
الـخــارجـيــة الـعــراقـيــة سيشارك
فــي االجـتـمــاع ،نــافـيــا أن يكون
الــوزيــر إبراهيم الجعفري قرر
م ـقــاط ـعــة االجـ ـتـ ـم ــاع ،ألنـ ــه مــن
ال ـم ـت ــوق ــع صـ ـ ــدور ب ـي ــان ي ـنــدد
بسياسات إيران.

العالم وفــي المنطقة .وهــي تثبت
تعلقها بلبنان وباستقراره .ولكل
ذلك أكرر شكري للرئيس ماكرون
ولفرنسا».
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــرون قـ ـ ــد اتـ ـص ــل
صباح أمــس بالرئيس عــون قبيل
وصـ ـ ــول ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ال ــى
قصر اإلليزيه .وتشاور الرئيسان
ف ــي الـ ـتـ ـط ــورات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وش ـكــر
ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ن ـظ ـيــره ال ـفــرن ـســي
على «االهـتـمــام الــذي يبديه تجاه
لبنان ،والسيما الــدور الــذي لعبه
في معالجة الوضع الذي نشأ بعد
إعالن الرئيس الحريري استقالته

ماكرون يغرد:
Ahlan w Sahlan
غ ـ ــرد ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
ّ ً
ـرح ـب ــا
مـ ــاكـ ــرون ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» ،أم ـ ــس ،م ـ
برئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري
ً
كاتبا .»Ahlan w Sahlan« :وأرفق ماكرون
التغريدة بفيديو يظهر فيه مع الحريري
ً
داخل قصر اإلليزيه ،ممسكا بيده.

من المملكة العربية السعودية ،وما
رافق ذلك من مالبسات».

إعادة التكليف
وم ــع ع ــودة الــرئـيــس الـحــريــري
ُ
إلى بيروت األربعاء المقبل ،تفتح
صفحة سياسية جديدة لبنانيا
تـفــاصـيـلـهــا «ض ـب ــاب ـي ــة» الـ ــى حد
كـبـيــر .ورج ـحــت م ـصــادر متابعة
«إعــادة تكليف الرئيس الحريري
تشكيل حكومة إذا كــان مرشحا،
أو ت ـك ـل ـيــف أي ش ـخ ـص ـيــة سـنـيــة
أخرى يتم التوافق عليها ،غير أن
كــائـنــا مــن يـكــن الــرئـيــس المكلف،
فإن من المستبعد جدا أن ينجح
في تشكيل حكومة ،وسط المشهد
اإلقليمي الجديد الــذي تصر فيه
الــريــاض على اعتبار أي حكومة
ت ـضــم حـ ــزب ال ـل ــه ح ـكــومــة إع ــان
حرب على السعودية».
وأض ــاف ــت« :ول ـ ّـم ــا ك ــان تــألـيــف
حكومة من دون الحزب أمرا شبه
مستحيل ،فمن المتوقع ان تستمر
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة ف ــي تـصــريــف
األعـمــال حتى موعد االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة ف ــي م ــاي ــو  ،2018على

أن ي ـب ـن ــى بـ ـع ــده ــا عـ ـل ــى الـ ـش ــيء
مقتضاه».
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ـ ــت الح ـ ـ ـ ـ ـ ــق كـ ـشـ ـف ــت
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أن بـ ـ ــاريـ ـ ــس تـ ـ ــدرس
اس ـت ـضــافــة اج ـت ـم ــاع لـلـمـجـمــوعــة
ال ــدول ـي ــة ل ــدع ــم ل ـب ـن ــان .وس ـي ـكــون
االج ـت ـم ــاع مـهـمــا لـنــاحـيــة تخطي
األزمة الحالية التي تعيشها البالد.

باسيل
ّ
وع ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــق وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـمـ ـغـ ـت ــربـ ـي ــن ،ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل،
ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس ال ـح ــري ــري
الــى فرنسا وتصريحه مــن هناك،
بالقول على صفحته الخاصة على
«تــويـتــر» أم ــس « :قلت بــاألمــس إن
عـيــد االسـتـقــال ال يـكــون وكــرســي
رئــاســة الحكومة شــاغــرة ،والـيــوم
أقــول :االستقالل يتحصن بوحدة
اللبنانيين .ننتظرك سعد الحريري
معا».
لنحتفل ّ
كـمــا هــنــأ وزي ــر الــدفــاع يعقوب
الصراف الرئيس سعد الحريري،
أم ـ ــس ،ق ــائ ــا« :ن ـن ـت ـظــرك ف ــي عيد
االسـتـقــال لـيـكــون عـيــدنــا مكتمال
بحضور أركان الدولة وقياداتها».

«داعش» يخسر حلم «أرض التمكين»

«أنصار الفرقان» تنظيم جديد قد يسد «الفراغ الجهادي»
بـعــد فـشـلــه فــي اإلب ـق ــاء عـلــى أس ــس «دول ــة
ال ـخــافــة» أك ـثــر مــن ث ــاث س ـن ــوات ،وخ ـســارة
«عاصمتيه» ومعقليه فــي ال ـعــراق وســوريــة،
واستسالم وفرار المئات من مقاتليه ،يحمل
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ن ـع ــش ح ـل ــم إق ــام ــة «أرض
التمكين» لكن فلوله ال ت ــزال باقية ،وفــق ما
يقول محللون.
وي ـ ـقـ ــول ال ـم ـح ـل ــل األم ـ ـنـ ــي والـ ـخـ ـبـ ـي ــر فــي
ً
الحركات الجهادية هشام الهاشمي ،إن أحدا
من التنظيمات المتطرفة «لن يفكر بالعودة
مرة أخــرى إلى ما يسمى بــأرض التمكين أو
أرض الخالفة».
ف ــي ع ــام  ،2014نـصــب أبــوب ـكــر ال ـب ـغــدادي
نفسه «خليفة» على سبعة ماليين شخص
في أراض تتخطى مساحتها مساحة إيطاليا،
وتشمل أجزاء واسعة من سورية ونحو ثلث
أراضي العراق.
واجتذب «دار اإلسالم» هذا آالف الجهاديين
الذين أتوا مع نسائهم وأطفالهم من كل أنحاء
العالم.
حـيـنـهــا ،أصـحـبــت مــديـنــة الــرقــة الـســوريــة
«عاصمة الخالفة» ،وشهدت مدينة الموصل،
ث ــان ــي أك ـب ــر مـ ــدن ال ـ ـعـ ــراق ،ال ـظ ـه ــور الـعـلـنــي
والوحيد ألبي بكر البغدادي من جامع النوري
الذي فجره التنظيم نفسه فيما بعد.
في كل المدن ،التي كانت تحت سيطرته،
رفع تنظيم داعش رايته السوداء فوق مباني
اإلدارة الجديدة ،التي عاد واستقى أسماءها
من أولى سنوات عصر اإلسالم.
فمن ديــوان العدل والمحاسبة إلى ديوان
الصحة ،أصدر التنظيم شهادات ميالد وزواج
ً
وأحكاما وأوام ــر أخــرى على أوراق مدموغة
ً
أيضا بشعاره األسود اللون.
وبـعــد أق ــل مــن أرب ــع س ـنــوات ،وف ــي أعـقــاب
معارك طويلة هي األعنف منذ الحرب العالمية
ً
الثانية ،لم يعد التنظيم يسيطر حاليا سوى
عـلــى أقــل مــن خمسة فــي الـمـئــة مــن األراض ــي
التي استولى عليها عام  ،2014كما وعائدات
الحقول النفطية التي كانت في مناطق حكمه.
بعد تلك الخسائر الكبيرة ،فإن «داعش حتى
إذا كتب له البقاء ،لن يفكر بالعودة مرة أخرى»
إلى فكرة السيطرة العسكرية أو اإلدارية على
األراضي ،وفق ما يؤكد الهاشمي.
ويشير الخبير في شؤون الشرق األوسط

في خطوة قد تؤدي إلغالق مكتب
منظمة التحرير الفلسطينية
في الواليات املتحدة ،أكد وزير
الخارجية الفلسطينية رياض
املالكي أمس ،أن الخارجية
األميركية لم تجدد أوراق عمل
مكتب منظمة التحرير في
واشنطن في الوقت املحدد" ،وهذا
ما لم يحدث" منذ الثمانينيات.
وقال املالكي" :إن السلطة
الفلسطينية تسلمت رسالة من
الخارجية األميركية قبل يومني
تقول ،إن وزير الخارجية ريكس
تيلرسون لم يتمكن من إيجاد ما
يكفي من األسباب لإلبقاء على
املكتب مفتوحًا".

رفح تحت سيطرة «السلطة»
للمرة األولى منذ عقد

فتح معبر رفح الحدودي بني مصر
وغزة أبوابه ،أمس ،تحت سيطرة
السلطة الفلسطينية للمرة األولى
منذ عام  ،2007في خطوة تزيد
آمال سكان القطاع في تيسير
الحركة دخوال وخروجا.
وأعاد اتفاق عقد بوساطة مصرية
الشهر املاضي السلطة اإلدارية
على قطاع غزة رسميا للرئيس
محمود عباس بما في ذلك املعابر
مع إسرائيل ومصر بعد شقاق دام
عشر سنوات مع حركة حماس.
ويأمل الفلسطينيون أن يخفف
االتفاق األزمات االقتصادية في
غزة ،ويساعدهم على توحيد
صفوفهم مع سعيهم لتأسيس
دولتهم رغم أن تفاصيل تنفيذ
االتفاق لم تكتمل بعد.
وقال شهود عيان إن خمس
حافالت ركاب على األقل عبرت
إلى الجانب املصري من معبر رفح
أمس ،عندما تم فتحه .وفحص
رجال شرطة عينتهم "حماس"
وثائق املسافرين في صالة
منفصلة خارج رفح.

السجن لحقوقي جزائري
للتعاطف مع اإلرهاب

لـ ـ ــدى م ـع ـه ــد «إيـ ـ ــريـ ـ ــس» لـ ـلـ ـش ــؤون ال ــدولـ ـي ــة
واإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي ب ــاري ــس ك ــري ــم بـيـطــار
إلــى أن «م ـشــروع الـخــافــة سقط أم ــام الــواقــع
الجيوسياسي».
وي ــؤك ــد بـي ـطــار ل ـه ــذا ،ف ــإن «م ــن المحتمل
أن ت ـعــود الـشـبـكــة ال ـج ـهــاديــة الـعــالـمـيــة إلــى
استراتيجيتها األولى بعدم االرتباط بالوجود
ً
المكاني ،وتفضيل توجيه الضربات مجددا
إلى العدو البعيد من خالل استهداف الغرب
ً
أو روسيا إلظهار أنه يجب دائما أخذها في
الحسبان».
ويقول الهاشمي تلك «الشبكة» باتت اآلن
ب ـق ـيــادة جــديــدة ت ـلــوح فــي األفـ ــق .فـكـمــا نشأ
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» م ــن أطـ ــال «تـنـظـيــم الــدولــة
اإلسالمية في الـعــراق» ومــا تبقى من تنظيم
الـقــاعــدة قبله ،ب ــدأت تظهر اآلن ن ــواة تنظيم
جديد يتأسس على فلول آخر الجهاديين.
ويقول الخبير في التنظيمات الجهادية أن

«أنصار الفرقان هو التنظيم الجديد القادم،
وي ـضــم مـعـظــم ف ـلــول تـنـظـيــم داعـ ــش وبـقــايــا
تنظيمي أنصار اإلسالم والقاعدة في العراق
الذين بدأوا ينجذبون إلى هذا التنظيم».
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف أن «ه ـ ـ ـ ـ ــذه ن ـ ـ ـ ـ ــواة صـ ـلـ ـب ــة مــن
العقائديين والمنهجيين ،أسست فــي شهر
سبتمبر السابق فــي ســوريــة ،ونعتقد أنهم
في جبال إدلب».
والمفارقة أن رأس هذا التنظيم الجديد هو
حمزة أسامة بن الدن ،نجل الزعيم التاريخي
لتنظيم القاعدة الذي قتل في عملية خاصة
أميركية في باكستان عام .2011
(بغداد  -أ ف ب)

أعلنت املنطمة الحقوقية "فرونت
الين ديفندرز" أن جزائريا ينشط
في مجال الدفاع عن حقوق
املفقودين خالل الحرب األهلية،
حكم عليه بالسجن خمس سنوات
في منطقة جيجل بتهمة "التعاطف
مع االرهاب" .وذكرت املنطمة ،أمس،
أنه حكم على املدافع عن حقوق
اإلنسان ،رفيق بلعمرانية ،بالسجن
مدة خمس سنوات مع غرامة مالية
قدرها مئة ألف دينار (نحو 750
يورو) بتهمة باطلة هي التعاطف
مع اإلرهاب" ،مضيفة ،أن بلعمرانية
عضو مؤسس في جمعية املشعل
ألبناء املختفني قسريًا في الجزائر،
التي تأسست عام  2009بهدف
"دعم آباء وأمهات وزوجات
الضحايا في كفاحهم املستمر
للوصول إلى الحقيقة والعدالة".
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ّ
السعودية تفعل «التحالف اإلسالمي» وتستضيف أول اجتماعاته
• واشنطن تدرس تسريع تعزيز دفاعات المملكة الجوية ووقف تهريب طهران السالح إلى المنطقة
• إيران تكثف انتقاداتها لفرنسا ...ومستشار خامنئي ينصح ماكرون باتباع «سياسة ديغول»
مع اقتراب نهاية الحرب على
"داعش" ،ودخول المنطقة
في منعطف جديد لم تتضح
مآالته بعد ،بادرت السعودية
إلى تفعيل التحالف اإلسالمي
الذي يضم  41دولة ،بدعوتها
إلى أول اجتماع له بالرياض في
 26الجاري.

المملكة تعلن
تأسيس «مركز
التحالف» ليكون
الذراع التنفيذية
لتحقيق رسالة
التحالف اإلسالمي

في خطوة تشكل االنطالقة
الـ ـ ـفـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــه ،تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف
العاصمة السعودية الرياض
ف ــي الـ ـس ــادس وال ـع ـش ــري ــن مــن
الشهر الجاري ،االجتماع األول
لمجلس وزراء د فــاع التحالف
اإل ســا مــي العسكري لمحاربة
اإلرهاب.
وق ـ ــال ال ـت ـح ــال ــف ال ـع ـس ـكــري
لمحاربة اإلرهاب ،الذي اعلنت
ال ــري ــاض تـشـكـيـلــه بـقـيــادتـهــا،
فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ن ـ ـ ـشـ ـ ــرتـ ـ ــه وكـ ـ ــالـ ـ ــة
األنـ ـب ــاء ال ـس ـع ــودي ــة الــرس ـم ـيــة
(واس) أ مـ ـ ـ ــس ،إن "ا ل ـ ــر ي ـ ــاض
س ـ ـت ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع
تـحــت شـعــار (مـتـحــالـفــون ضد
اإلرهاب) بمشاركة وزراء دفاع
ا ل ــدول األ عـضــاء فــي التحالف،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـم ـع ـت ـمــدة فــي
المملكة".
وأضـ ـ ـ ــاف بـ ـي ــان ال ـت ـح ــال ــف،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــذ الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة
ً
السعودية مقرا  ،أن "االجتماع
يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ــرسـ ـي ــخ أواصـ ـ ــر
التعاون والتكامل في منظومة
التحالف ،كما يشكل االنطالقة
ال ـف ـع ـل ـي ــة لـ ـجـ ـه ــود ال ـت ـح ــال ــف
اإل ســا مــي العسكري لمحاربة
اإلره ــاب ،الــذي يضم  41دولــة
إس ــام ـي ــة ،لـتـنـسـيــق وتــوح ـيــد
ا لـجـهــود فــي مـحــار بــة التطرف
واإلرهاب ،والتكامل مع جهود
دولية أخرى".
وأش ـ ـ ــارت ال ــوك ــال ــة الـ ــى أن ــه
"ت ــم تــأس ـيــس م ــرك ــز الـتـحــالــف

ل ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون ب ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــزلـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراع
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق رس ــال ــة
ا ل ـت ـحــا لــف ،إذ س ـيــو فــر مـنـصــة
مؤسسية لتقديم المقترحات
وا لـنـقــا شــات فــي إ ط ــار حوكمة
شفافة لتيسير سبل التعاون
ب ـيــن ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء والـ ــدول
ا لــدا ع ـمــة ،ولتنفيذ ا لـمـبــادرات
ضمن المجال الفكري والمجال
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ،وم ـ ـجـ ــال م ـح ــارب ــة

تـ ـم ــوي ــل اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـمـ ـج ــال
العسكري".
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،كـشـفــت
مصادر في البيت األبيض أن
إدارة الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ت ــدرس سـبــل الـتـســريــع
فــي تـعــزيــز الــدفــاعــات الـجــويــة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة ،ووقـ ـ ـ ـ ــف ت ــدف ــق
األسلحة اإل يــرا نـيــة فــي الشرق
األوسط.

ً
استدعت سفيرها من برلين للتشاور واحتجت رسميا
موثوقا في الحرب على اإلرهاب والتطرف،
وال ـس ـع ــي إلـ ــى ت ــأم ـي ــن األمـ ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار
بالمنطقة".
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ال ـم ـم ـل ـكــة ق ـ ـ ــررت دعـ ــوة
سـفـيــرهــا ف ــي ألـمــانـيــا ل ـل ـت ـشــاور ،كـمــا أنـهــا
ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة
احـ ـتـ ـج ــاج ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـتــي
تعتبرها "مشينة وغير مبررة".
وكان غابرييل طالب ،الخميس بعد لقائه
باسيل ،بضرورة صدور "إشارة مشتركة من
جانب أوروبا بأن روح المغامرة التي تتسع

هناك منذ عدة أشهر ،لن تكون مقبولة ولن
نسكت عنها".
وف ــي بــرل ـيــن ،داف ـع ــت وزارة ال ـخــارجـيــة
األلـمــانـيــة عــن سلوكها ،وأعـلـنــت فــي بيان:
"يساورنا قلق كبير حيال استقرار المنطقة
ف ــي ضـ ــوء األوض ـ ـ ــاع ال ــراهـ ـن ــة ،ون ــدع ــو كل
األطراف إلى خفض التوترات .التحدث عن
ذلك عالنية أمر جائز وبديهي بين الشركاء
الــدول ـي ـيــن الـمــرتـبـطـيــن ب ـعــاقــات وث ـي ـقــة...
نوجه رسالتنا إلى كل األطراف الفاعلة في
المنطقة".

و نـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "وول
س ـتــريــت ج ــورن ــال" األمـيــركـيــة
عن مصادر في البيت البيض،
قــول ـهــا إن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تعتبر تزويد إ يــران لحلفائها
بمن فيهم "حزب الله" بأسلحة
عصرية ،أكبر تهديد.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر ذات ـهــا أن
إدارة ترامب تريد التركيز على
التصدي لهذا التهديد ،وكذلك
التسريع في تسليم السعودية
منظمات دفاع جوي بقيمة 15
مليار دوالر ،ضمن صفقة تم
توقيعها في أكتوبر الماضي.
كـ ـم ــا أض ـ ــاف ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة،
استنادا إلى مصادر في البيت
األب ـي ــض ،أن واش ـن ـطــن تـعـتــزم
تمديد حظر تصدير و تــور يــد
األسلحة من إيران ،الذي ينص
عليه قرار األمم المتحدة.

إشادة باإلصالحات
على صعيد آ خــر ،قــال وز يــر
الـ ـخ ــزان ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،سـتـيـفــن
منوتشين ،مـســاء أ مــس األول،
إن ولي العهد السعودي األمير
مـحـمــد بــن سـلـمــان ،يـبـلــي بــاء
ح ـس ـن ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد إحـ ـ ــداث
تحول في البالد.

إردوغان يرفض اعتذار «الناتو» معارك في غوطة دمشق لليوم الخامس
رفــض الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان ،أمــس ،اعـتــذارا من
حلف شـمــال األطـلـســي بعد ورود اسـمــه وص ــورة مــؤســس تركيا
الحديثة مصطفى كمال أتاتورك ضمن "قائمة أعداء" وضعت على
ملصق أثـنــاء تــدريــب ،وقــال إن مثل هــذا السلوك المهين ال يمكن
التسامح معه بسهولة.
وقــال إردوغــان في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة:
"رأيتم السلوك المهين خالل تدريب لحلف شمال األطلسي .هناك
أخطاء ال يرتكبها حمقى ،ولكن يرتكبها أناس بال أخالق" .وتابع
قائال" :هذا أمر ال يمكن تجاوزه باعتذار بسيط".
وقال إردوغان أمس األول إن بالده سحبت جنودها وعددهم 40
فردا من تدريب للحلف في النرويج بعد الواقعة .واعتذر الحلف
وكذلك النرويج منذ تلك الواقعة.
الى ذلك ،قال الرئيس التركي ،في كلمة له خالل مؤتمر لفرع حزب
العدالة والتنمية الحاكم ،بوالية ريزة ،شمال شرقي تركيا" :ال يمكننا
أن نبقى متفرجين أمام ما يجري في ليبيا .وسنعمل بكل ما نملك
من قوة لمنع حدوث صراع بين األشقاء في الخليج ،وإلطفاء الفتنة
المذهبية .وحول سورية ،زعم أن بالده "ستكمل عملية إدلب ،شمالي
سورية ،لتحرير عفرين وتسليم منبج التي يحتلهما تنظيم حزب
االتحاد الديمقراطي (بي واي دي) اإلرهابي ألصحابها األصليين،
وتطهير بقية المناطق األخرى من المنظمات اإلرهابية".

إندونيسيا :الـ«أورانج
ريمبا» يتركون دينهم

جانب من عرض عسكري خالل اجتماع سابق لقادة جيش التحالف اإلسالمي في السعودية قبل أشهر

الرياض :تصريحات غابرييل مشينة
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية
السعودية إن التصريحات التي أدلــى بها
وزير الخارجية األلماني زيغمار غابرييل،
أث ـنــاء لـقــائــه وزي ــر خــارج ـيــة لـبـنــان جـبــران
باسيل" ،تثير استغراب واستهجان المملكة".
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر ،فــي تـصــريــح نشرته
وكالة "واس" أمس ،أن "المملكة تعتبر مثل
هذه التصريحات العشوائية المبنية على
معلومات مغلوطة ال تدعم االسـتـقــرار في
المنطقة ،وال تمثل موقف الحكومة األلمانية
الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكا

سلة أخبار

تــواصـلــت الـمـعــارك فــي غــوطــة دمـشــق الشرقية
ق ــرب دم ـشــق لـلـيــوم ال ـخــامــس عـلــى ال ـتــوالــي بين
ال ـقــوات الـمــوالـيــة لـنـظــام الــرئـيــس ال ـســوري بشار
األسد المدعمة بالمسلحين الموالين لها وقوات
الدفاع الوطني من جانب ومقاتلي حركة "أحــرار
الشام" المعارض ،من جانب آخر بالقرب من مدينة
حرستا.
ونفذت الطائرات الحربية غــارات على مناطق
فــي مدينتي حــر سـتــا ا لـتــي تسيطر عليها حركة
"أحرار الشام" وعربين التي يسيطر عليها "فيلق
الرحمن" ،وذلك بالتزامن مع غارات طالت مناطق
فــي بلدة مــديــرا القريبة مــن إدارة المركبات التي
تمكنت "أحرار الشام" من السيطرة عليها قبل أيام.
وذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن قوات
النظام السوري قصفت موقعا لـ "أحرار الشام" في
حرستا بغازات سامة ،مما تسبب بإصابة نحو 20
مقاتال بحاالت فقدان وعي وصعوبة في التنفس
واختناقات.
ال ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـط ــرت ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
وحلفاؤها ،أمس ،على معظم مدينة البوكمال ،آخر
مدينة تحت سيطرة تنظيم "داعــش" في سورية.

وتـبــادل الطرفان السيطرة على المدينة الواقعة
فــي محافظة ديــر ال ــزور (ش ــرق) لـمــرات ع ــدة ،قبل
أن يتمكن التنظيم من استعادة السيطرة عليها
قبل أسبوع.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــرص ــد الـ ـ ـس ـ ــوري ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان:
"س ـي ـط ــرت ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري م ــع حـلـفــائـهــا
ح ــزب ال ـلــه الـلـبـنــانــي وال ـح ــرس ال ـث ــوري اإليــرانــي
والميليشيات العراقية على أكثر من  80في المئة
مــن مدينة البوكمال إثــر هجوم واســع بــدأتــه ليل
الجمعة  -السبت".
ودخ ـلــت ق ــوات الـنـظــام ال ــى الـمــديـنــة الخميس،
وت ـم ـك ـنــت م ــن "دف ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم الـ ــى ال ـت ــراج ــع الــى
القسمين الشمالي الشرقي والشمالي من المدينة،
ً
حيث تتركز المعارك حاليا".
ونفذت  6قاذفات استراتيجية روسية من طراز
"تو-22إم ،"3أمس ،قصفا جماعيا عنيفا على مواقع
تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة البوكمال السورية
وريفها هو الثاني من نوعه خالل أيام.
وأعلنت مصادر إيرانية مقتل اللواء في الحرس
الـثــوري خيرالله صـمــدي ،المقرب مــن قائد فيلق
"القدس" اللواء قاسم سليماني ،في البوكمال.

جاء ت تصريحات المسؤول
األ مـيــر كــي فــي مـعــرض تعليقه
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات الـ ـسـ ـع ــودي ــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاه ال ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــاد
ومكافحته.

إيران وفرنسا
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـخـ ـتـ ـل ــف،
اع ـ ـت ـ ـبـ ــر ع ـ ـلـ ــي اك ـ ـ ـبـ ـ ــر والي ـ ـتـ ــي
م ـس ـت ـش ــار الـ ـم ــرش ــد اإليـ ــرانـ ــي
األع ـل ــى ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،تــدخــل
الرئيس الفرنسي في البرنامج
الـصــاروخــي اإليــرانــي ال يخدم
م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده ،ن ــاصـ ـح ــا
األخـ ـي ــر بـ ــأن "ي ـت ـب ـنــى سـيــاســة
شبه مستقلة كحد ادنى تأسيا
ب ــال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي ال ــراح ــل
الجنرال شارل ديغول".
وق ـ ـ ــال روح ـ ــان ـ ــي "لـ ـي ــس مــن
مـ ـص ـل ـح ــة مـ ـ ــاكـ ـ ــرون وف ــرنـ ـس ــا
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج
الصاروخي اإليراني والشؤون
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية اإليرانية ،الحساسة
بالنسبة لنا؛ وهذا التدخل لن
يكون له أي ميزة أخرى سوى
ت ـ ـقـ ــويـ ــض سـ ـمـ ـع ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الفرنسية لدى إيران".
وتابع "بما يخص برنامجنا

ا ل ـ ــد ف ـ ــا ع ـ ــي ال ن ـ ـس ـ ـتـ ــأذن أ ح ـ ــدا
ب ــأن ي ـكــون لــديـنــا ص ــواري ــخ أم
ال ،أو ع ــن م ــدى صــوار ي ـخ ـنــا"؛
متسائال بقوله" ،ما عالقة هذا
ال ـمــوضــوع ب ـم ــاك ــرون ،م ــن هو
لكي يتدخل؟ إذا أراد أن تتطور
عالقات إيران وفرنسا فعليه أال
يتدخل في هكذا أمور".
وخـ ــاطـ ــب والي ـ ـتـ ــي م ــاك ــرون
بالقول" ،اذا تم التدخل في هذه
القضايا ،فسيكون ردنا سلبيا
بالتأكيد ،ولن يكون هناك ادنى
احتمال ان نرد بشكل ايجابي
على من يتدخلون في شؤوننا
الداخلية".
ووجـ ـه ــت فــرن ـســا ان ـت ـق ــادات
الذعة إليران ،بسبب انشطتها
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزعـ ـ ـ ــزعـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
وب ـ ــرن ـ ــامـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ
البالستية.
وأثـ ـ ـ ـ ـ ــار وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ال ـفــرن ـســي ج ــان اي ــف ل ــودري ــان
غضب طـهــران ،ال نـتـقــاده نزعة
اي ـ ــران لـلـهـيـمـنــة ف ــي الـمـنـطـقــة،
وذل ـ ـ ــك فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات خ ــال
مــؤتـمــر صـحــافــي مـشـتــرك معه
نظيره السعودي عادل الجبير
في الرياض.
(عواصم ـ وكاالت)

سريالنكا :متشددون بوذيون
يهاجمون مسلمين إثر شائعات
فرضت السلطات السريالنكية إجراءات أمنية مشددة في منطقة
جالي الساحلية ،بعد اندالع مواجهات بين "متطرفين" من األغلبية
البوذية واألقلية المسلمة ،إثر انتشار شائعات.
وهــاج ـمــت ح ـشــود م ــن ال ـبــوذي ـيــن ع ـش ــرات ال ـم ـن ــازل وال ـم ـحــال
التجارية التي يملكها مسلمون .وانتشرت قوات مكافحة الشغب
ً
والجيش واعتقلت  19شخصا.
وحذرت السلطات السكان من التحريض على العنف عبر وسائل
التواصل االجتماعي.
وأفادت الشرطة بأن أحداث العنف ،التي وقعت مساء أمس األول
في بلدة جينثوتا الساحلية بجنوب البالد ،كانت بسبب شائعات
ورسائل كاذبة انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا" :كان اشتباكا
بين فصيلين صغيرين من المتطرفين من الطائفتين".
وأضاف أن امرأة اعتقلت بعد أن نشرت أخبارا كاذبة مفادها أن
مسلمين كانوا على وشك تنفيذ هجوم على معبد بوذي.
وتــابــع الـمـتـحــدث" :قــررنــا القبض على مــن يـنـشــرون الرسائل
الكاذبة والشائعات على مواقع التواصل".

يعيش شعب "أورانج
ريمبا" أو شعب األدغال في
غابات سومطرة الممطرة
في إندونيسيا ،وال تعترف
الدولة بدينهم وال بطريقة
حياتهم ،فيما تحرق غاباتهم
لتحل محلها مزارع نخيل
الزيت ،واضطر الكثيرون
للتحول لإلسالم للبقاء على
قيد الحياة .ومنذ  3أشهر
تحولت  58أسرة تشكل
قبيلة سيليتاي من شعب
أورانج ريمبا لإلسالم.
وتعترف إندونيسيا ،وهي
أكبر دولة مسلمة في العالم،
رسميا بستة أديان وهي
اإلسالم ،والبروتستانتية،
والكاثوليكية ،والهندوسية،
والبوذية ،والكونفوشيوسية.
وتناضل منظمات حقوق
اإلنسان لتحصل على
االعتراف بمئات األديان
األخرى التي تمارس في
إندونيسيا .وقضت المحكمة
ً
الدستورية أخيرا بأن تحديد
دين معين أمر غير دستوري.

األرجنتين تفقد االتصال
مع غواصة عسكرية

فقدت األرجنتين االتصال
مع الغواصة آرا سان خوان
في وقت سابق من األسبوع
الماضي بينما كانت
تتنقل على ساحل المحيط
األطلسي للبالد.وذكر الجيش
األرجنتيني ،والمتحدثة
باسم اإلدارة الوطنية
للمالحة الجوية والفضاء
(ناسا) ،كاثرين براون ،أن
ناسا ستساعد في البحث
عن الغواصة باستخدام
طائرة أوريون  P-3التي كانت
موجودة في المنطقة ألغراض
بحثية .وشوهدت الغواصة
آلخر مرة على بعد 430
ً
ً
كيلومترا تقريبا من الساحل.

زعيم المعارضة الفنزويلية
يفر إلى إسبانيا

فر زعيم المعارضة
الفنزويلية المخضرم
أنطونيو ليديزما ،المحتجز
في اإلقامة الجبرية منذ عام
 2015لمزاعم تورطه في
محاولة انقالب ،من فنزويال
عبر الحدود إلى كولومبيا،
ً
أمس األول ،ومنها جوا إلى
إسبانيا التي وصل إليها
صباح أمس.

جيش زيمبابوي يستعين بالشعب الستكمال تنحية موغابي
آالف المتظاهرين في الشوارع ...والحزب الحاكم طالب الرئيس وزوجته باالستقالة
شهدت مدينة هراري عاصمة
زيمبابوي أمس تظاهرة حاشدة
شـ ـ ـ ــارك ف ـي ـه ــا عـ ـ ـش ـ ــرات اآلالف
تحت شعار "مسيرة التضامن"،
وتـحــولــت إلــى فاعلية للضغط
على الــرئـيــس روب ــرت موغابي
ل ـل ـت ـن ـحــي عـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،غـ ــداة
مطالبة ثمانية من أصل عشرة
فـ ــروع إقـلـيـمـيــة تــاب ـعــة لـلـحــزب
الحاكم له باالستقالة.
ومنح الجيش مسيرة هراري
الترخيص فيما بدا أنه محاولة
إلض ـف ــاء طــابــع ال ــدع ــم الشعبي
عـلــى لـجــوئــه لـلـقــوة وسيطرته
على السلطة األربعاء الماضي،
لـتـفــادي الـغـضــب الدبلوماسي
الذي عادة ما يلي االنقالبات.
ورفـ ــع ال ـم ـت ـظــاهــرون الفـتــات
تـ ـط ــال ــب مـ ــوغـ ــابـ ــي ب ــال ــرح ـي ــل،
وعــان ـقــوا ج ـنــود الـجـيــش الــذي
د عــم التظاهرة السلمية وسط
ت ــوقـ ـع ــات بـ ـق ــرب انـ ـتـ ـه ــاء حـكــم

الرئيس الطاعن في السن الذي
يحكم البالد منذ  37عاما ،وهو
الحاكم الوحيد المعروف للبالد
مـنــذ االس ـت ـقــال ع ــن بريطانيا
عام .1980
وفــي ش ــوارع العاصمة ،عبر
السكان عن مشاعرهم بال قيود،
وه ـ ــم ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن الـتـغـيـيــر
ال ـس ـيــاســي واالقـ ـتـ ـص ــادي بعد
عقدين من القمع والمصاعب.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أف ـ ـ ــادت
صحيفة "ذا هيرالد" الحكومية
الــرئـيـسـيــة ب ــأن ال ـحــزب الحاكم
دع ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــوغـ ـ ــابـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ــس األول
لالستقالة ،في إشــارة واضحة
إلى أن سلطة الزعيم البالغ من
العمر  93عاما انتهت.
وذك ـ ــرت الـصـحـيـفــة أن أف ــرع
الحزب في كل األقاليم العشرة
في زيمبابوي دعت إلى استقالة
ج ــري ــس زوج ـ ــة م ــوغ ــاب ــي الـتــي
ك ــان ــت ت ـت ـط ـلــع إل ـ ــى أن تـخـلــف

زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـص ــب ،م ـمــا
أغـ ـض ــب ال ـج ـي ــش وم ـع ـظ ــم مــن
في البالد بمن فيهم المقاتلون
القدامى في حرب االستقالل.
وي ـخ ـضــع م ــوغ ــاب ــي لــإقــامــة
الـجـبــريــة ،لكنه ظـهــر ألول مــرة
للعلن أمس األول ،خالل حضوره
حفل تخرج بإحدى الجامعات.
ُ
وسـ ِـمــح للرئيس بالمشاركة
ف ــي حـفــل ال ـت ـخــرج حـتــى يظهر
الـجـيــش كــأنــه لــم ينظم انقالبا
وم ـ ـ ــن ب ـ ـ ــاب إظ ـ ـ ـهـ ـ ــار االح ـ ـ ـتـ ـ ــرام
الحقيقي لموغابي.
ل ـكــن م ــوغ ــاب ــي رفـ ــض بشكل
قاطع الخميس الماضي التخلي
عـ ــن ال ـس ـل ـط ــة الـ ـت ــي ي ـمــارس ـهــا
بــا مـنــازع منذ  37عــامــا ،وذلــك
خالل لقاء مع العسكريين الذين
سيطروا على العاصمة.
وش ـهــد مــوغــابــي المتحصن
فــي مجمعه الفاخر فــي هــراري
المعروف باسم "البيت األزرق"

تبدد ما كان يحظى به من دعم
حزب "االتحاد الوطني اإلفريقي
الزيمبابوي -الجبهة الوطنية"
الـ ـح ــاك ــم ،واألج ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة،
والمواطنين في أعقاب سيطرة
الجيش على السلطة.
وجـ ـ ــاء تـ ـح ــرك ال ـج ـي ــش بـعــد
أن أقــال موغابي نائبه السابق
ايمرسون منانغاغوا الذي كان
مرشحا ليكون خليفته ،قبل أن
يفر من زيمبابوي في  6نوفمبر
ال ـ ـجـ ــاري ب ـس ـبــب "عـ ـ ــدم والئ ـ ــه"
للرئيس.
وي ـنــص دس ـت ــور زيـمـبــابــوي
عـلــى أن يـتــولــى نــائــب الــرئـيــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة فـ ـ ــي ح ـ ـ ــال اس ـت ـق ــال ــة
الرئيس أو وفاته أو عجزه عن
مـمــار ســة السلطة حتى تنظيم
انتخابات جديدة.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ــات م ــن
ال ـم ـح ـت ـج ـي ــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـس ـعــون
لــإطــاحــة بموغابي لــدعــوة من

األمين العام لقدامى المحاربين
ب ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر فـ ـيـ ـكـ ـت ــور
ماتيماداندا أمس ،وتوجهوا في
مسيرة نحو مقر إقامة الرئيس
ف ــي الـعــاصـمــة ل ــ"ت ـقــديــم رســالــة
إلـ ــى ال ـج ــد م ــوغ ــاب ــي وزوجـ ـت ــه،
التي كانت عاملة آلة كاتبة ،أن
عليهما الرحيل".
والحقا ،قــال باتريك تسويو
اب ـ ــن أح ـ ــد أش ـ ـقـ ــاء م ــوغ ــاب ــي إن
الــرئ ـيــس وزوجـ ـت ــه "م ـس ـت ـعــدان
للموت من أجل ما هو صحيح"،
وال يـعـتــزمــان التنحي إلضـفــاء
الشرعية على ما وصفه بانقالب
عسكري في البالد.
وق ــال تـســويــو ال ـمــوجــود في
جـ ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا إن مــوغــابــي
ل ــم ي ـن ــم ت ـقــري ـبــا م ـن ــذ اس ـت ـيــاء
الجيش على السلطة ،لكن حالته
الصحية بخالف ذلك "جيدة".
(هراري ،جوهانسبرغ -
رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)

متظاهرون في حماية قوات من الجيش وسط هراري أمس يطالبون موغابي بالتنحي (رويترز)
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دوليات

أخبار مصر

السيسي :مياه النيل مسألة حياة أو موت وال أحد يمكنه المس بها
● «التخطيط» ينفي تحريك أسعار المحروقات حتى يونيو  ● 2018سيناء تتخوف من هجمات بسيارات مفخخة

سلة أخبار
السيسي في مسقط نهاية
الشهر

القاهرة  -شيماء جالل وأمنية اليمني وأحمد جاد وأحمد بركات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي
أن مياه نهر النيل بالنسبة
للمصريين مسألة حياة أو موت،
مشددا خالل افتتاحه مشروع
االستزراع السمكي بمحافظة
كفر الشيخ ،شمال القاهرة ،على
أنه «ال أحد يقدر على أن يمس
مياه المصريين» ،ونفى معهد
التخطيط القومي الحكومي
أن تكون هناك نية لتحريك
أسعار المحروقات حتى 30
يونيو المقبل.

جدول أعمال
البرلمان يخلو من
أي نقاشات حول سد
النهضة

ب ـع ــد أق ـ ــل مـ ــن أس ـ ـبـ ــوع عـلــى
إع ـ ـ ــان فـ ـش ــل م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ســد
الـنـهـضــة ال ـمــائــي ،ال ــذي تبنيه
أدي ـ ـ ـ ـ ــس أب ـ ـ ــاب ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ضـ ـف ــاف
ال ـن ـيــل األزرق ،خـ ــرج الــرئ ـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي
عن صمته ،حيث أكــد أن «مياه
النيل للمصريين حياة أو موت
ومحدش يقدر يمسها».
وقال السيسي ،خالل افتتاحه
عددا من المشروعات التنموية،
ب ـي ـن ـه ــا م ـ ـ ـشـ ـ ــروع االس ـ ـ ـتـ ـ ــزراع
ال ـس ـم ـكــي «ب ــرك ــة غ ـل ـي ــون» ،في
مـحــافـظــة ك ـفــر ال ـش ـيــخ ،أقـصــى
ش ـمــال م ـصــر ،أمـ ــس« ،أخـطــرنــا
منذ اللحظة األو ل ــى الخرطوم
وأديس أبابا أننا نتفهم حقهم
فــي التنمية ،وعليكم أيضا أن
ت ـت ـف ـه ـمــوا أن م ـي ــاه ال ـن ـيــل أمــر
مصيري لكل المصريين».
وش ــدد عـلــى أن «م ـيــاه مصر
موضوع مفيش فيه كالم ،وأنا
بطمنكم مــا حــدش يقدر يمس
مياه مصر .اتكلمنا مع أشقائنا
في السودان وإثيوبيا عن عدم
المساس بالمياه ،ألنها حياة أو
موت لشعبي» ،مضيفا« :كالمي
ل ـك ــل ال ـم ـص ــري ـي ــن ،الـ ـل ــي ان ـت ــوا
شايفينه وا ل ـلــي هانتكلم فيه
خالل الفترة القادمة خطوة على
طريق ،ده مش كل الطريق وال
ده هو المستهدف وال ده األمل».
وذكر السيسي« :مشروع بركة
غ ـل ـيــون سـيـنـتــج  25ألـ ــف طــن،
لكن اللي بيتعمل فيه حاجات
مـتـكــامـلــة م ــع بـعـضـهــا ،ولـيــس
على قدر المزرعة دي فقط ،فقد
افتتحنا أكـثــر مــن ألــف حوض
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ـق ـنــاة
السويس ،وفي المرحلة الثانية
ب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ـط ـق ــة س ـن ـس ـت ـك ـمــل
 4آالف حـ ــوض أس ـ ـمـ ــاك ،وف ــي
ديسمبر المقبل سنفتتح هذه
األح ــواض ،وبالتالي في شرق
قناة السويس سنكون انتهينا
من  4آالف حوض إضافي».
وبينما ناشد أحد الحضور
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـســي ال ـع ـفــو عن
فالحي كفر الشيخ من غرامات
الري ،وغرامات زراعة األرز لهذا
العام ،بمناسبة المولد النبوي
الـ ـش ــري ــف ،رد ال ــرئ ـي ــس ق ــائ ــا:
«الـفــاحـيــن وال ـمــزارع ـيــن أهلي

علمت "الجريدة" أن الرئيس
عبدالفتاح السيسي سيقوم بأول
زيارة إلى سلطنة عمان نهاية
الشهر الجاري ،يلتقي خاللها مع
السلطان قابوس بن سعيد في
العاصمة مسقط.
وبحسب مصدر مطلع ،فإن القمة
ستتناول مجمل عالقات التعاون
المشترك ،بجانب آخر تطورات
األوضاع في المنطقة العربية
واألزمات السياسية التي تتعرض
لها عدد من دول المنطقة ،بخالف
سبل دعم الجهود المشتركة
لمكافحة اإلرهاب.

وزير الداخلية يرد الجنسية
المصرية لـ  12شخصًا

جانب من األعمال في مزرعة السمك التي تعتبر األكبر في الشرق األوسط في بركة غليون
ون ــاس ــي ،ب ــس الزم ت ـعــرفــوا ان
األوطــان ال تبنى بالخواطر بل
بااللتزام واالنضباط».

تأخر البرلمان
ورغم أن تقارير رسمية تشير
إلى أن سد النهضة من المقرر
أن ي ـخ ـص ــم م ـ ــن ن ـس ـب ــة مـصــر
السنوية من مياه النيل ،المقدرة
بنحو  55.5مليار متر مكعب،
فإن جدول أعمال مجلس النواب
خالل األسبوع الجاري خال من
أي نقاشات داخلية بشأن فشل
مفاوضات «السد».
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــر لـ ـجـ ـن ــة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة طـ ــارق
الخولي تأخر البرلمان ،قائال:
«أزمة سد النهضة لها وضعية
خ ــا ص ــة ،وال يـمـكــن أن تناقش
خــال جلسة عــامــة» ،مــؤكــدا أن
األزم ــة كــانــت مـحــل نـقــاش بين
لـجـنـتــي ال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة
وال ـشــؤون اإلفــريـقـيــة ،بحضور
وزير الخارجية سامح شكري،
وال ـل ـج ـن ـت ـي ــن ك ــانـ ـت ــا دائ ـم ـت ــي

«الفصل السابع»
وذكـ ــر مـسـتـشــار وزيـ ــر ال ــري
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ض ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـ ـقـ ــوصـ ــي،
لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» ،أن «تـصــريـحــات
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـســي مـنـسـجـمــة
م ــع ال ـث ــواب ــت ال ـم ـصــريــة ،الـتــي
تقول إنه ال تنازل عن حصتنا
السنوية في مياه النيل».
واضـ ــاف الـقــوصــي أن مصر

وفرق أستاذ القانون الدولي
بجامعة الـقــاهــرة أحـمــد رفعت
بـيــن ل ـجــوء مـصــر إل ــى محكمة
الـعــدل الــدولـيــة ومجلس األمــن
أو االتحاد اإلفريقي ،حيث قال
ل ـ «الـجــريــدة»« :ال يمكن اللجوء
إلـ ـ ــى ال ـت ـح ـك ـي ــم الـ ـ ــدولـ ـ ــي دون
موافقة أديس أبابا».
وتابع رفعت« :يمكن لمصر
ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــن
ال ــدول ــي أو االت ـح ــاد اإلفــري ـقــي،
و يـمـكــن للمجلسين أن يجبرا
إث ـي ــوب ـي ــا ع ـل ــى إي ـ ـقـ ــاف ال ـع ـمــل
ف ـ ــي س ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ،ف ـ ــي إط ـ ــار
الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة الذي يتيح في نهاية
األمر استخدام القوة».

االحتياطي النقدي
فــي سـيــاق آخ ــر ،نفى رئيس
معهد التخطيط القومي عالء
زهران وجود نية لدى الحكومة
ل ـت ـح ــري ــك أس ـ ـعـ ــار ال ـ ــوق ـ ــود أو
الكهرباء حتى  30يونيو ،2018
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن االحـ ـتـ ـي ــاط ــي

مشروع قانون يلزم الدولة بتعيين قاضيات

«بركة غليون» في سطور
● تقع بركة غليون في منطقة رملية ،تطل على
البحر المتوسط ،وتتبع قرية «الجزيرة الخضراء»،
الـتــابـعــة لـمــركــز «م ـطــوبــس» بـمـحــافـظــة كـفــر الشيخ
(أق ـصــى شـمــال م ـصــر) ،وتـضــم ه ــذه المنطقة بركة
مائية طبيعية متجددة على شكل مثلث ،قاعدته
شواطئ البركة وضلعاه ساحل البحر المتوسط،
وشاطئ نهر النيل.
● تـعـتـبــر ه ــذه الـمـنـطـقــة م ــن ال ـم ـنــاطــق ال ـن ــادرة
الغنية بالمقومات الطبيعية ،وال يوجد بها عمران
عشوائي ،ويحدها البحر من الشمال ،وغابات النخيل
واألشجار من الجنوب ،ومن الغرب فرع رشيد.
● تعتبر منطقة صيد طبيعية للطيور واألسماك،
وع ـلــى مـ ــدار س ـن ــوات ،كــانــت نـقـطــة ال ـت ـقــاء وتـجـمــع
لـلــراغـبـيــن فــي الـهـجــرة غـيــر الـشــرعـيــة إل ــى أوروبـ ــا،
وم ــأوى لكثير مــن الـخــارجـيــن عــن الـقــانــون ،قبل أن
ً
تتحول أخيرا إلى واحد من أكبر المشروعات الكبرى
على مستوى الشرق األوسط.
● بــدايــة تنفيذ مـشــروع االس ـتــزراع السمكي ،في
بركة غليون ،كانت عام  ،2014وتشرف عليه الشركة
الوطنية للثروة السمكية ،التابعة للقوات المسلحة،
وهو أول مشروع يستخدم التكنولوجيا الحديثة في
االستزراع السمكي.

ال ـت ـبــاحــث م ــع ال ــوزي ــر ف ــي هــذا
الشأن».
وأضاف الخولي ،لـ«الجريدة»،
«هناك بعض الملفات الخاصة
بالسياسة الخارجية ال تعلن
م ـصــر تـفــاصـيـلـهــا ،خــاصــة إذا
كــانــت تـتـعـلــق ب ــاألم ــن الـقــومــي
كأزمة سد النهضة» ،وقال وكيل
لـجـنــة ال ــدف ــاع واألم ـ ــن الـقــومــي
بمجلس النواب المصري اللواء
يـحـيــى ك ــدوان ــي ،ل ــ«ال ـجــريــدة»،
«جـمـيــع الــوســائــل مـتــاحــة أمــام
مصر لضمان حصتها في مياه
الـنـيــل خــاصــة فــي ظــل التعنت
اإلثيوبي».

تعد حاليا تقريرا تستند فيه
إلـ ــى ال ـت ـقــريــر األولـ ـ ــي للمكتب
ال ـف ــرن ـس ــي ال ـم ـن ــوط ب ــه تـقـيـيــم
اآلثار السلبية للسد على دولتي
المصب مصر والـســودان ،على
أن تـقــدم الـقــاهــرة تـقــريــرهــا في
الـمـحــافــل الــدول ـيــة وم ــن بينها
محكمة العدل الدولية.
وقـ ــال الـخـبـيــر ال ـمــائــي ن ــادر
نــور الــديــن ،ل ـ «الـجــريــدة»« ،على
الحكومة التصعيد ضد إثيوبيا
فــي المحافل الــدولـيــة ،وبينها
االتحاد اإلفريقي ومجلس األمن
واألمم المتحدة».
واوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح نـ ـ ـ ــورالـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن أن
التصعيد الدولي سيترتب عليه
تـشـكـيــل ل ـج ـنــة خـ ـب ــراء لتقييم
آث ــار ال ـســد ،وإذا أك ــدت اللجنة
تلك اآلث ــار ال ـضــارة على مصر
فسيكون هناك تعويض مادي
من إثيوبيا على كل متر مكعب
ينقص مــن ا لـمـيــاه للصيادين
وال ـف ــاح ـي ــن ال ـم ـت ـض ــرري ــن ،أو
سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك تـ ـع ــدي ــل عـلــى
إن ـشــاء ات الـســد لحماية حصة
مصر.

ال ـن ـق ــدي لـ ــدى ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
ارتفع إلى  37مليار دوالر ،للمرة
األولى منذ يناير  ،2011إضافة
إلى انخفاض حجم الواردات من
 52إلى  23مليار دوالر ،بينما
ارتفع معدل النمو إلى  4.5في
المئة في .2017-2016
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،عـ ـمـ ـم ــت جـ ـه ــات
أم ــن ش ـمــال سـيـنــاء مــواصـفــات
الـسـيــارات المبلغ عــن سرقتها
ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـم ــاضـ ـي ــة ع ـلــى
ج ـم ـي ــع الـ ـكـ ـم ــائ ــن ف ـ ــي م ـح ـيــط
الـ ـم ــدن وال ـ ـشـ ــوارع الــرئـيـسـيــة،
حـ ـي ــث ت ـخ ـش ــى أجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـ ــن
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام عـ ـن ــاص ــر إره ــابـ ـي ــة
ت ـل ــك ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فـ ــي ه ـج ـمــات
إرهابية بعد تفخيخها ،بينما
تحركت مدرعات تتبع الشرطة
ف ــي مــدي ـنــة ال ـع ــري ــش ،ال ـت ــي تم
ت ـع ــزي ــزه ــا بـ ـنـ ـظ ــارات ل ـت ـعــزيــز
ال ـس ـي ـط ــرة ،ك ـم ــا ت ــم اس ـت ـخ ــدام
عربات التشويش على إشارات
تفجيرات العبوات الناسفة.

● ال ـم ـشــروع م ـقــام عـلــى  3م ــراح ــل ،األولـ ــى :التي
افـتـتـحـهــا الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري أمـ ــس ،ع ـلــى مـســاحــة
 3500فدان ،وتشمل  457حوض سمك ًبحري ،و626
ح ــوض س ـمــك ج ـم ـبــري ،و 186ح ـضــانــا لتحصين
ً
الزريعة ورعاية األسماك ،ومعمل للتفريخ ،إلنتاج
الــزريـعــة ،بمعدل  20مليونا مــن األسـمــاك البحرية
مثل «الـبــوري ،والــوقــار ،والدنيس ،والـقــاروص» ،و2
مليار وحدة جمبري.
● بلغت تكاليف الـمـشــروع مليارا و 700مليون
جنيه ،ويضم مركزين للتدريب واألبحاث والتطوير،
ومنطقة تفريخ بمساحة  18.50فدانا ،بطاقة  2مليار
لـلـجـمـبــري ،و 20مـ ًلـيــونــا لــأس ـمــاك ،وب ــرك ــة صــرف
بـمـســا ًحــة  119ف ــدان ــا ،ومـنـطـقــة صـنــاعـيــة بمساحة
 55فدانا.
● المنطقة الصناعية تتكون من مصنع تجهيز
ال ـس ـم ــك والـ ـجـ ـمـ ـب ــري ،ب ـط ــاق ــة إن ـت ــاج ـي ــة  100ط ــن،
وم ـص ـنــع ع ـلــف األس ـم ــاك  3خ ـطــوط إن ـت ــاج ،بـطــاقــة
إجمالية  3600طن ،ومصنع علف للجمبري بعدد 3
خطوط إنتاج بطاقة إجمالية  1800طن ،و 3محطات
عمالقة بالمشروع ،منها محطتان لتزويد األحواض
السمكية ،بالمياه العذبة ،والمالحة ،ومحطة لصرف
المياه.

ناشد تستغيث بالسيسي ...وسليمان :أمامنا نضال طويل
●

القاهرة  -نانسي عطية

ت ـن ــام ــت م ـط ــال ـب ــات ن ـس ــوي ــة ف ــي اآلونـ ــة
األخيرة ،بضرورة السماح للمرأة المصرية
بــالـعـمــل فــي الـمـنــاصــب الـقـضــائـيــة ،داخــل
«م ـج ـل ــس ال ـ ــدول ـ ــة» الـ ـ ــذي ي ـق ـت ـصــر ال ـع ـمــل
فـيــه عـلــى الــرجــال فـقــط ،رغــم مخالفة ذلــك
للدستور ا لــذي ينص على المساواة بين
الرجل والمرأة.
وب ـ ـ ــدأت األزم ـ ـ ــة أواخ ـ ـ ــر ع ـ ــام  2009مــع
طــرح مــوضــوع تعيين ال ـمــرأة فــي مجلس
الــدولــة ،فـبـعــد سـنــوات مــن الــرفــض انقسم
قضاة المجلس بين مؤيد ومعارض ،إلى
أن انتهت الجمعية العمومية لمستشاري
ال ـم ـج ـلــس وال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ل ـنــادي
قضاة المجلس إلى رفض تعيين خريجات
د فـعـتــي  2008و ،2009و تــأ ج ـيــل مناقشة
تعيين اإل ن ــاث أل ج ــل غـيــر مـسـمــى ،بحجة
«عدم صالحية اإلناث للعمل القضائي».
وتجدد الحديث عن حرمان النساء من

العمل فــي المناصب القضائية بمجلس
الـ ــدولـ ــة ،ف ــي ي ـنــايــر  ،2016ح ـيــن تـقــدمــت
مـحــامـيــة تــدعــى أمـنـيــة ع ـبــدال ـلــه ،حاصلة
على ليسانس الحقوق بدرجة امتياز مع
مرتبة الشرف عام  ،2013للعمل في مجلس
الدولة ،لكنها فوجئت بتجاهل اسمها.
وتقدمت عبدالله وقتذاك بطعن على قرار
ر ئـيــس الجمهورية ر قــم  356لسنة 2015
ال ـخــاص بــالـتـعـيـيـنــات ال ـجــديــدة بمجلس
الدولة وقتها ،والذي تضمن أسماء الذكور
فقط مــن الخريجين و تـجــا هــل مــن تقدمن
لنفس الوظائف من خريجات الجامعات،
وف ــي  11نوفمبر ال ـج ــاري ،أجـلــت الــدائــرة
الـثــانـيــة بــالـمـحـكـمــة اإلداري ـ ــة الـعـلـيــا نظر
الطعن إلى جلسة  24فبراير المقبل.
إلــى ذل ــك ،أكــد المجلس الـقــومــي للمرأة
بـ ــرئـ ــاسـ ــة مـ ــايـ ــا م ـ ــرس ـ ــي ،دع ـ ـمـ ــه الـ ـك ــام ــل
للمطالبات النسوية بحق تعيين المرأة
فــي كــل الــوظــائــف ،وعـلــى رأسـهــا الهيئات
ً
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،م ـس ـت ـن ــدا إلـ ــى ن ــص «الـ ـم ــادة

 »11مــن الــدس ـتــور ،ال ـتــي تـكـفــل ال ـم ـســاواة
بـيــن الــرجــل وال ـم ــرأة فــي جـمـيــع الـحـقــوق،
ً
ً
وتمثيلها تمثيال مناسبا فــي المجالس
النيابية.
ً
برلمانيا ،قالت عضوة اللجنة التشريعية
ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب ،سـ ــوزي ن ــاش ــد ،إنـهــا
تقدمت بمشروع قانون يلزم الدولة بتعيين
المرأة قاضية في مجالس الدولة ،مضيفة
ً
أن ــه الق ــى تــرح ـي ـبــا م ــن الـ ـن ــواب ،وأض ــاف ــت
لـ»الجريدة»« :قد نلجأ إلى الرئيس للتدخل
بشخصه في الحصول على حق المرأة في
التعيين القضائي».
ف ــي حـيــن ع ـبــرت رئـيـســة «م ــرك ــز قضايا
المرأة» الحقوقية عزة سليمان ،عن دهشتها
ً
مما اعتبرته «اضطهادا للمرأة» رغم اختيار
ً
الرئيس السيسي عام « 2017عاما للمرأة»
وأضافت لـ«الجريدة»« :جميع القضايا التي
رفعتها نساء لنيل حقهن في تولي منصب
قاضية ،رفضها مجلس الدولة ،والقضية
ً
ً
ً
ً
تتطلب نضاال برلمانيا ومدنيا طويال».

رضوان لـ ةديرجلا  :حقوق اإلنسان تختلف من دولة إلى أخرى
•

القاهرة – رانيا العبد
قال النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب،
إن أوروبا وأميركا يرون في فضائيات اإلخوان المحرضة التي تبث من الخارج،
حرية شخصية اليمكن التعرض لها.
ً
رضوان أكد ،خالل مقابلة مع "الجريدة" ،أن الدستور ليس قرآنا وأن تعديله
من حق نواب الشعب ،وال يمكن عرقلتهم عن أداء واجبهم التشريعي..
وفيما يلي نص الحوار:
• ك ـ ـيـ ــف تـ ـقـ ـي ــم زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة وفـ ــد
البرلمان المصري إلى الكونغرس
األميركي؟
 حققت أهدافها بنسبة كبيرة،ف ـهــي أول زيـ ـ ــارة ل ــوف ــد بــرلـمــانــي
يـ ـت ــرأس ــه رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس عـلــي

ً
عـ ـب ــدالـ ـع ــال ،م ــا أع ـط ــاه ــا طــاب ـعــا
ً
خـ ــاصـ ــا ،ال ـت ـق ـي ـنــا خـ ــال ال ــزي ــارة
ش ـخ ـص ـيــات م ـه ـمــة ومـ ــؤثـ ــرة فــي
صناعة القرار األميركي ،وتمكنا
من إزالة الكثير من أوجه االلتباس
لدى نواب الكونغرس عن األوضاع

فــي م ـصــر ،بـعــدمــا عـمـلــت جماعة
"اإلخوان" وجمعيات حقوقية على
ق ـلــب األم ـ ــور وت ـشــويــه الـحـقــائــق،
ً
وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق وح ــرص ــا من
البرلمان على توضيح الحقائق
اتفقنا على إعــداد تقارير شهرية

ت ــرس ــل ل ـل ـس ـف ــارات األج ـن ـب ـيــة في
مصر عن نشاط البرلمان ،والعمل
على إظهار القوانين التي صدرت
واإلشارة إلى أهميتها وجدواها.
• هــل تـطــرقـتــم إل ــى فضائيات
اإلخوان التي تحرض ضد الدولة
وتبث من الخارج؟
 أوروبــا وأميركا ينظرون إلىتلك الفضائيات على أنها حرية
شخصية ،وال يمكن المساس بها،
ون ـحــن أث ـن ــاء ال ــزي ــارة ل ــم نـتـطــرق
لهذه الـقـنــوات ،ألننا نعلم موقف
تلك الدول من هذه القنوات.
• ماذا عن ملف حقوق اإلنسان
في مصر؟
 حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ت ـخ ـت ـلــفم ـ ـ ــن دولـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ح ـت ــى
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ت ـخ ـت ـلــف،
ف ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان فـ ــي ال ـص ـع ـيــد

تختلف عن مثيلتها في القاهرة
واإلس ـك ـن ــدري ــة ،فــالـصـعـيــد ينظر
إلـ ــى ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ع ـل ــى أن ـهــا
الحق فــي التنمية ،التي تنعكس
ف ــي إيـ ـج ــاد فـ ــرص ع ـم ــل وتـعـلـيــم
وخدمات ،وكل هذه األمور تسعى
الدولة إلى تحقيقها رغم الظروف
االقتصادية االستثنائية التي تمر
بها مصر ،فهناك هــروب لرؤوس
األم ـ ــوال وان ـخ ـفــاض ف ــي إيـ ــرادات
السياحة وقنال السويس ،ما يغل
يــد الحكومة فــي إح ــداث التنمية
الـمـطـلــوبــة الـتــي يـكــون مــن أثــرهــا
ً
االنـ ـعـ ـك ــاس إي ـج ــاب ـي ــا ع ـل ــى مـلــف
تحد
حقوق اإلنسان ،كما أننا أمام ٍ
أكبر هو الحرب على اإلرهاب.
• مـتــى سـنــرى دخ ــول رؤوس
أموال استثمارية إلى مصر؟
 -الـحـكــومــة تـسـيــر ف ــي قـ ــرارات

إصــاح ـيــة كـبـيــرة وال ـبــرل ـمــان من
جهته أصدر جملة من التشريعات
لتحفيز دخ ــول االسـتـثـمــارات في
الدولة ،ولعل القرارات اإلصالحية
ب ـ ـ ــدأت ت ــأت ــي ثـ ـم ــاره ــا ح ـي ــث زاد
االحتياطي النقدي للدولة ،وهي
بمثابة شهادة لمستثمري الغرب،
وش ـ ـهـ ــادة م ـص ــداق ـي ــة لــاق ـت ـصــاد
الوطني.
• هل هناك نية لدى البرلمان
لتعديل مواد الدستور رغم إعالن
الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه
ذلك التعديل؟
 الـ ــدس ـ ـتـ ــور مـ ــن نـ ـت ــاج صـنــعً
ً
اإلنسان وليس قرآنا وال إنجيال،
وأي شـ ـ ــيء مـ ــن صـ ـن ــع اإلن ـ ـسـ ــان
ً
قابل للتعديل طبقا الحتياجات
المرحلة ،وأرى أن إصالح ما تمت
صياغته بطريقة غير فاعلة في

الــدس ـتــور بـحــاجــة إل ــى الـتـعــديــل،
وأرى أن ذلك التعديل سيصب في
نهاية األمر في مصلحة المواطن.
• م ــاذا عــن أب ــرز ال ـم ــواد التي
تحتاج لتعديل فــي الدستور من
وجهة نظرك؟
 ق ــرار الــرئـيــس الـسـيـســي عــدمت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور ف ـي ـم ــا يـخــص
مــواد الحكم أمــر نابع من قناعته
الشخصية ،لكن ال يمكن الحجر
على النواب أو منعهم عن اإلدالء
بـ ــرأ ي ـ ـهـ ــم أو تـ ـق ــد ي ــم أي م ـق ـت ــرح
بتعديل تلك ال ـمــواد ،فكل األمــور
قابلة للنقاش ومن ثم الموافقة أو
ا لــر فــض ،فالمؤسسة التشريعية
يـ ـسـ ـعـ ـه ــا مـ ـ ــا ال ي ـ ـسـ ــع م ــؤس ـس ــة
الــرئــاس ـيــة ،وف ــي ن ـهــايــة الـمـطــاف
ال ـش ـع ــب ه ــو م ــن س ـي ـح ــدد ق ـبــول
التعديل من عدمه.

أصدر وزير الداخلية اللواء
ً
مجدي عبدالغفار ،قرارا بالموافقة
على رد الجنسية المصرية
لـ 12شخصا بناء على طلبهم
أمس ،كما أصدر عبدالغفار
قرارا ،نشرته الجريدة الرسمية،
باإلذن لـ 20شخصا بالتجنس
بجنسيات أجنبية مع عدم
احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ووزير الداخلية منوط به نظر
منح الجنسية وسحبها وفق
القوانين والقواعد المتبعة ،وقد
أعطى القانون المصري للشخص
حق االعتراض على تلك القرارات
بالطعن أمام محكمة القضاء
اإلداري.

حريق يلتهم مصنع أسالك
في العبور

شب حريق هائل في مصنع
أسالك في منطقة العبور
شرق القاهرة ،وقدرت قيمة
الخسائر بنحو  200مليون
جنيه ،وقال مصدر أمني
إن "قوات الحماية المدنية
حاولت السيطرة على الحريق
الذي شب في مصنع أسالك
غير مرخص ،حيث أتت
النيران على المصنع بالكامل،
بسبب اتساع الحريق
وامتداده لجميع أنحاء
المصنع".
وأضاف المصدر أنه "تم
الدفع بـ 35سيارة إطفاء،
وتم انتداب المعمل الجنائي
لمعرفة سبب الحريق ،الذي
ً
كان يحوي موادا كيماوية
تستخدم في التصنيع يرجح
أنها سبب اتساع رقعة
الحريق الذي التهم المصنع
بالكامل".

األزهر :قوائم اإلفتاء ليست
حظرًا ألحد

أكد المركز اإلعالمي لألزهر
الشريف ،أن مشاركة األزهر
في إعداد قائمة العلماء الذين
لهم حق الفتوى والتي أعلنها
المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
جاءت بناء على طلب تلقاه
األزهر من المجلس.،
وأوضح المركز ،في بيان له
أمس ،أن هذه القائمة خاصة
بمن يمكنهم الظهور لإلفتاء
في وسائل اإلعالم ،وهي
ً
ً
ليست حظرا أو منعا ألحد من
ً
العلماء ،لكنها تضم بعضا
ممن يرى األزهر أنهم مؤهلون
ً
علميا للتصدي للفتوى،
ً
مشددا على أن القائمة ال تمثل
ً
انتقاصا من علم أو قيمة أحد،
ممن لم تشملهم القائمة.
واعتبر المركز قرار "األعلى
لإلعالم" خطوة على الطريق
ً
الصحيح ،الفتا إلى أنه قد
تلحق بهذه القائمة قوائم
أخرى.

ةديرجلا
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رياضة

فوز صعب لكاظمة على خيطان
والنصر يتجاوز الساحل بثنائية

ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس سمو ولي العهد
أحمد حامد

حصد كاظمة والنصر أول 3
نقاط لهما في مسابقة كأس
سمو ولي العهد لكرة القدم،
بعد أن تمكنا من تجاوز خيطان
والساحل على الترتيب في
مستهل مشواريهما ضمن
منافسات المجموعة الثانية.

اسـ ـتـ ـه ــل فـ ــريـ ــق ك ــاظـ ـم ــة ل ـك ــرة
القدم مشواره في كأس سمو ولي
الـعـهــد ،بـفــوز صـعــب عـلــى حساب
خ ـي ـطــان ب ـه ــدف م ــن دون رد ،في
المباراة التي جمعت بينهما ،مساء
أم ــس ،عـلــى اس ـتــاد مـحـمــد الحمد
بنادي القادسية ضمن منافسات
المجموعة الثانية.
هدف المباراة الوحيد جاء عن
طــريــق رح ـيــم ن ـصــار بــالـخـطــأ في
مرماه في الدقيقة الثانية ،ليحصد
البرتقالي أول  3نقاط.
جــاء ت المباراة متكافئة ،تقدم
فيها كاظمة في الشوط األول لعبا
ونتيجة ،في ظل تراجع مبالغ فيه
مــن خـيـطــان ،وف ــي ال ـشــوط الثاني
انقلب الــوضــع لمصلحة خيطان،
ل ـكــن نـتـيـجــة ال ـم ـب ــاراة ظ ـلــت على
حالها.
واس ـ ـت ـ ـغ ـ ــل كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ومـ ـ ــدربـ ـ ــه
البرتغالي أوليفيرا األطــراف التي
شغلها ناصر فرج وعمر الحبيتر
في بناء الهجمات وتحقيق التفوق،
كما لجأ الى تنويع اللعب من وسط
الملعب عــن طريق فهد الحشاش
وحمد حربي وجوليانو ،وأتيحت
لـ ــه أكـ ـث ــر مـ ــن ف ــرص ــة لـلـتـسـجـيــل،

اسـ ـتـ ـغ ــل فـ ـق ــط واح ـ ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا فــي
الدقيقة الثانية ،عندما اندفع ناصر
فرج من الجهة اليمنى ،مرسال كرة
عرضية قوية ارتطمت بقدمي رحيم
نصار لتعانق شباك الحارس أحمد
الدوسري.
في المقابل ،غابت الخطورة عن
خيطان ،في ظل تراجع مبالغ فيه
للدفاع ،وعدم إتقان تنفيذ الهجمة
ال ـم ــرت ــدة ،ال ـتــي ل ـجــأ ال ـي ـهــا م ــدرب
الفريق محمد األنصاري ،لتعويض
فارق اإلمكانات ،ولم يتمكن مهاجم
ال ـفــريــق ال ـبــرازي ـلــي ل ـي ـمــا ،وأيـضــا
ف ــواز الـمـطـيــري مــن تـهــديــد مرمى
حارس كاظمة فواز الدوسري طوال
ه ــذا ال ـش ــوط الـ ــذي ان ـت ـهــى بـتـقــدم
البرتقالي بهدف من دون رد.

محاوالت العودة
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ظ ـهــر
خيطان بصورة أفضل ،بعد أن عدل
من وضعه الهجومي بوجود محمد
عبيد الــى جــانــب ليما ،فضال عن
وجــود دعــم مــن خــط الــوســط الــذي
تخلى عن حذره المبالغ فيه ،وهو
مــا مكن الـفــريــق مــن تهديد مرمى

البرتقالي في أكثر من مناسبة ،في
ظل أخطاء دفاعية قاتلة من عمر
دياكيه واليكس ليما ،لكن نتيجة
المباراة ظلت على حالها.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،شـ ـع ــر ك ــاظ ـم ــة
ب ــال ـخ ـط ــر ،وهـ ــو م ــا حـ ــدا ب ـم ــدرب
الفريق أوليفيرا إلــى الدفع ببندر
ب ــورسـ ـل ــي بـ ــديـ ــا ل ـع ـم ــر ح ـب ـي ـتــر
لتنشيط خط الهجوم ،الــى جانب
ال ــدف ــع ب ـبــدر ال ـع ـنــزي بــديــا لفهد
الحشاش ،وهو ما ّ
حسن من مردود
الفريق قليال ،وظهر حارس خيطان
ف ــي أكـ ـث ــر م ــن ت ـص ــد ن ــاج ــح ،بـعــد
تسديد قــوي مــن دياكيه ،لتنتهي
المباراة بهدف من دون رد لكاظمة.

النصر يتجاوز الساحل
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ض ـمــن
منافسات نفس المجموعة ،تمكن
النصر من تجاوز الساحل بهدفين
مــن دون رد ،سجلهما الـبــرازيـلــي
كــارلــوس ( ،)4وأبــوكــو في الدقيقة
 ،80وش ـهــدت ال ـم ـبــاراة حــالــة طــرد
كــانــت مــن نـصـيــب ط ــال العجمي
في الدقيقة .60

جانب من مباراة كاظمة وخيطان (تصوير عوض التعمري)

البالم :تبديالت إبراهيم غيرت سير المباراة
عبدالكريم :الجانب البدني خذلنا في الشوط الثاني
●

أشــاد نائب مدير جهاز الـكــرة بالنادي
العربي خليل البالم بتخطي األخضر فريق
الصليبيخات مساء أمس األول ،مؤكدا أنه
فوز مهم في انطالقة الفريق ببطولة كأس
سمو ولــي العهد ،خصوصا على الجانب
المعنوي.
وق ــال ال ـب ــام" :لـعــب الـفــريــق مـبــاراة
جيدة والنتيجة مرضية الــى حد
كبير ،رغــم أن الالعبين حاولوا
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي الـ ـش ــوط األول،
والـ ـ ـخ ـ ــروج م ـت ـقــدم ـيــن بنتيجة
مريحة ولكن ذلك لم يتحقق".
واضـ ــاف" :فــي الـشــوط الثاني
ساهمت الـتـبــديــات الـتــي أجــراهــا
م ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق م ـح ـم ــد اب ــراه ـي ــم
فــي تغيير سـيــر ال ـم ـبــاراة ،وانتهت
لصالحنا بهدفين نظيفين ،وكنا قريبين من

جانب من مباراة العربي والصليبيخات

الغربللي ثاني
بطولة الدراجات
النارية في اإلمارات

ح ـق ــق م ـت ـس ــاب ــق نـ ــادي
باسل الصباح للسيارات
والـ ــدراجـ ــات ال ـنــاريــة فهد
الـغــربـلـلــي الـمــركــز الثاني
في بطولة اإلمارات سوبر
بــايــك ل ـل ــدراج ــات ال ـنــاريــة
فئة  600سي ســي ،والتي
أق ـي ـم ــت ع ـل ــى ح ـل ـبــة دب ــي
او تـ ــو دروم ،ف ــي منافسة
حادة على المراكز الثالثة
األولى.
وح ـ ـقـ ــق الـ ـم ــرك ــز االول
اللبناني مـحـمــود تانير،
بينما حقق المركز الثالث
اإليطالي إيفان مارتينيلي،
في السباق الذي اختتمت
فعالياته أمس األول.
وقال الغربللي" :واجهت
عطال فــي مـحــرك الــدراجــة
النارية ،وبالرغم من ذلك
استطعت ان اكمل السباق،
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن لـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ــف ان ـ ـك ـ ـسـ ــر
المحرك بعد خط النهاية
بأمتار".

تدريبات منفردة
وبـعــد ه ــذا ال ـف ــوز ،مـنــح ال ـم ــدرب محمد
إبراهيم العبيه راحــة من التدريبات أمس،
بــاس ـت ـث ـنــاء ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب ع ـبــدال ـعــزيــز
السليمي ،الــذي واصــل التدريبات منفردا،
لمعاناته مــن نـقــص فــي الـجــانــب الـبــدنــي،
إضافة إلى زيادة واضحة في الوزن.

●

أحمد حامد

أش ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك
الـمـســاعــد هــانــي الـصـقــر بما
قـ ــدمـ ــه ف ــريـ ـق ــه ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
الفحيحيل في المباراة التي
جـمـعــت بـيـنـهـمــا أم ــس األول
في مستهل مشواريهما بكأس
ولي العهد.
وكــان اليرموك حقق الفوز
بثالثة أهداف مقابل هدفين،
ليحتل المركز الثاني بفارق
األهداف خلف العربي.
وق ــال الـصـقــر إن الـيــرمــوك
أكد جدارته وقدم مباراة كبيرة
أمـ ـ ــام ال ـف ـح ـي ـح ـيــل واس ـت ـحــق
ً
الفوز بالنقاط الثالث ،مؤكدا
أن الالعبين التزموا بتعليمات
المدير الفني سيلفا.
واع ـت ـب ــر ال ـص ـقــر أن ال ـفــوز
على الفحيحيل وهو متصدر

دوري ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى فــي
مناسبتين في الدوري ،وكأس
ولي العهد ،مؤشر قوي ،على
أن أبناء مشرف على الطريق
الصحيح في الموسم الحالي،
للعودة إلى الدوري الممتاز.
وكشف الصقر عن جاهزية
ال ـي ــرم ــوك ل ـمــواج ـهــة الـعــربــي
المقبلة ،والتي ستكون على
زع ــام ــة ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك
اس ـت ـع ــاد م ـه ـنــد األن ـ ـصـ ــاري،
وع ـلــي ع ـبــدالــرســول وه ــو ما
ي ـع ـن ــي أن ص ـ ـفـ ــوف ال ـف ــري ــق
ال ت ـع ــان ــي أي غـ ـي ــاب ــات قـبــل
المباراة.
واعترف بصعوبة مواجهة
ً
ال ـعــربــي ،م ــؤك ــدا أن األخـضــر
أحد المرشحين لحصد اللقب،
رغ ــم م ــا يـمــر ب ــه ف ــي الـمــوســم
الحالي.

ً
«سلة الكويت» لتخطي الجهراء واالنفراد «األبيض» يعاود تدريباته في الكويت غدا

بصدارة تمهيدي الدوري
●

تتويج الفائزين بالبطولة

عبدالرحمن فوزان

الخروج بنتيجة أكبر ،لوال إضاعة الفرص
التي سنعمل على تالفيها في المباريات
المقبلة".
وأردف" :هناك تطور كبير في مستوى
األخضر ،وساهمت فترة التوقف األخيرة
في منحنا فرصة لمراجعة أنفسنا والتطوير،
مستفيدين من المشاركة في بطولة كأس
االتـ ـح ــاد ال ـت ــي ك ـنــا نـتـمـنــى ل ــو ل ــم تــؤجــل
جوالتها الـثــاث حتى نحقق فــائــدة أكبر،
وإعطاء بقية الالعبين فرصة المشاركة".

وسيعاود األخضر التدريب اعتبارا من
مساء اليوم ،وستشهد التدريبات الجماعية
ع ــودة ومشاركة الـحــارس سعود القناعي
للمرة االولى بعد عودته من اإلصابة.
من جانبه ،أفاد مدرب الصليبيخات أحمد
عبدالكريم بأن الجانب البدني كان حاسما
في مواجهة فريقه مع العربي ،والذي انصب
في الشوط الثاني لصالح االخضر.
وق ــال عبدالكريم" :قــدمـنــا م ـبــاراة جيدة
في الشوط االول ،وأغلقنا المساحات امام
الـخـصــم ...لكن الجانب البدني خذلنا في
الشوط الثاني".
واوضح ان فريقه يعانى بعض الظروف،
منها االص ــاب ــات الـمـتـكــررة الـتــي يتعرض
لها الع ـبــوه ،اضــافــة الــى إجـهــاد عــدد كبير
منهم بسبب مشاركاتهم في دوري الوزارات
والشركات.

الصقر :اليرموك أكد جدارته
أمام الفحيحيل

جابر الشريفي

تـشـهــد ص ــال ــة ن ـ ــادي الـنـصــر
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي لـ ـ ـل ـ ــدوري
العام لكرة السلة ،حيث يلتقي
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي مــع
الصليبيخات ،ويليها مباشرة
ال ـك ــوي ــت م ــع الـ ـجـ ـه ــراء ،وع ـلــى
صالة نــادي الكويت يلتقي في
السادسة النصر مع التضامن،
ثم القادسية مع الشباب.
ويتصدر القادسية وكاظمة
الترتيب برصيد  15نقطة من
 8مباريات لكل منهما ،يليهما
الـكــويــت والـجـهــراء برصيد 14
نقطة من  7مباريات لــاول و8
ل ـل ـثــانــي ،ث ــم ال ـن ـصــر  12نقطة
م ــن  8م ـب ــاري ــات ،يـلـيــه الـعــربــي
والصليبيخات والساحل  11من
 8لكل منها ،ثم الشباب  9نقاط
من  ،8واخيرا التضامن  7من .7
وينص نظام المسابقة على
تــأهــل ال ـفــرق الـسـتــة االولـ ــى في
الدور التمهيدي للدور الثاني،
الذي سيقام بنظام الدوري من
قسمين ،ثم يتوج الفريق األكثر
تجميعا للنقاط بلقب البطولة.

وتأهلت فــرق أنــديــة الكويت
والقادسية والـجـهــراء وكاظمة
والـنـصــر ل ـلــدور الـثــانــي ،بينما
ب ـ ـق ـ ـيـ ــت الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة
م ـح ـص ــورة ب ـي ــن ف ـ ــرق ال ـعــربــي
والساحل والصليبيخات.

مباراة مهمة
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،ال ـتــي
تجمع العربي والصليبيخات
ت ـب ــدو االثـ ـ ـ ــارة حـ ــاضـ ــرة ،ن ـظــرا
لحساسية الـمـبــاراة ،إذ يسعى
ك ــل ف ــري ــق ال ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـف ــوز
لـ ــاق ـ ـتـ ــراب م ـ ــن حـ ـس ــم ال ـت ــأه ــل
ل ـلــدور الـثــانــي ،وف ــي حــالــة فــوز
العربي فإنه سينتظر مواجهته
م ــع ال ـس ــاح ــل ل ـت ـحــديــد ال ـفــريــق
المتأهل ،وإذا فاز الصليبيخات
فسينتظر نتيجة مباراته أمام
الجهراء التي إذا خسرها فآماله
س ـت ـظــل م ـع ـق ــودة ع ـلــى نتيجة
مباراة العربي مع الساحل.
وي ـم ـت ـلــك ال ـف ــري ـق ــان عـنــاصــر
م ـم ـي ــزة ،اب ــرزه ــا االخ ـ ـ ــوان فهد
ورباح الرباح ومحمد المطيري
مـ ــن ج ــان ــب الـ ـع ــرب ــي ،وي ـح ـيــى
كـلـيــب وي ــوس ــف الـسـلـيــم وفـهــد
ن ــوري وعـ ــادل نــافــع مــن جانب

مباريات اليوم
التوقيت
6.00
8.00
6.00
8.00

المباراة
النصر× التضامن
القادسية × الشباب
العربي × الصليبيخات
الجهراء × الكويت

الصالة
صالة الكويت
صالة الكويت
صالة النصر
صالة النصر

الـصـلـيـبـيـخــات ،وم ــن الـمـتــوقــع
أن تشهد ال ـم ـبــاراة ع ــودة نجم
األخ ـض ــر يــوســف بــورح ـمــة من
اإلصابة والــذي سيمثل إضافة
قوية لفريقه.

إثارة حاضرة
وفــي الـمـبــاراة الـثــانـيــة ،التي
تجمع الجهراء مع الكويت ،تبدو
اإلثارة حاضرة ايضا ،نظرا لقوة
الـفــريـقـيــن ،ال ــى جــانــب محاولة
االبـ ـي ــض االن ـ ـفـ ــراد ب ــال ـص ــدارة،
ب ـي ـن ـم ــا ي ـس ـع ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ال ــى
تـعـطـيــل م ـنــاف ـســه ،واثـ ـب ــات انــه
منافس قوي هذا الموسم.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فـ ـ ــي هـ ــذا
الموسم مستوى مميزا بقيادة
م ـ ــدرب ـ ــه الـ ـسـ ـل ــوفـ ـيـ ـن ــي ب ــوي ــان
الزك ،يتمثل في تكتيك دفاعي
وهجومي مميز ولياقة بدنية
عــالـيــة ،فــي حـيــن ق ــدم الـجـهــراء
مستويات مميزة هذا الموسم
اي ـض ــا ،لـكـنــه دائ ـم ــا م ــا يخسر
ال ـم ـبــاراة بــأخـطــاء بسيطة في
نـهــايــة ال ـم ـبــاريــات ،كـمــا حصل
فـ ـ ــي م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــه ام ـ ـ ـ ــام ك ــاظ ـم ــة
والقادسية.
ام ــا ال ـم ـب ــاراة ال ـثــال ـثــة ،الـتــي
تجمع النصر والتضامن ،فيبدو
العنابي على موعد مع نقطتي
الفوز ،نظرا للفارق الفني بينه
وبين منافسه.
وال تختلف المباراة األخيرة،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة مــع
الشباب ،عن سابقتها إذ يبدو
االصـ ـ ـف ـ ــر م ـه ـي ـئ ــا لـ ـلـ ـف ــوز ع ـلــى
منافسه بسبب الـفــوارق الفنية
الكبيرة بينه وبين العبيه.

يـ ـع ــاود ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت ل ـك ــرة ال ـق ــدم
تــدري ـبــاتــه غـ ــدا ،بـعــد ال ـع ــودة أم ــس من
معسكر دبي ،استعدادا لدخول منافسات
كأس سمو ولي العهد ،والتي يستهلها
"األب ـ ـيـ ــض" ب ـمــواج ـهــة ب ــرق ــان الـجـمـعــة
المقبل.
وكـ ــان "األبـ ـي ــض" ،الـ ــذي حـصــل على
راحــة  48ساعة ،عقب الـعــودة من دبي،
دخــل فــي معسكر تدريبي على مالعب
الوصل اإلماراتي ،اعتبارا من  8الجاري،
ولمدة  10أيــام ،ليكون الفريق الوحيد
بين أندية الممتاز الذي يستغل الفترة
الحالية في معسكر خارجي.
وأبــدى نائب رئيس جهاز الكرة في
الـكــويــت ع ــادل عقلة رض ــاه عــن م ــردود
الــاع ـب ـيــن خ ــال ال ـم ـع ـس ـكــر ،م ــؤك ــدا أن
الجهاز الفني ،بقيادة األردنــي عبدالله
أب ــوزم ــع ،ع ـمــل ع ـلــى رف ــع م ـع ــدل لـيــاقــة

الالعبين الـبــدنـيــة ،مــن خــال تدريبات
مكثفة على فترتين في أغلب األيام.
وأضـ ـ ــاف أن "األب ـ ـيـ ــض" يـتـطـلــع إلــى
تحقيق االستفادة المرجوة ،وأن ينعكس
المستوى المرتفع في التدريبات على
أداء الفريق خالل الفترة المقبلة ،وخالل
مباريات كأس ولي العهد.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،يـ ـغ ــادر غـ ــدا العــب
الفريق الفريق طالل جازع إلى فرنسا،
إلزالـ ـ ـ ــة ت ـل ـي ــف أعـ ـل ــى عـ ـض ــات ال ـف ـخ ــذ،
الخميس المقبل ،على أن يجري فحوصا
قبل الدخول إلى الجراحة قبل  24ساعة.
وأص ـي ــب جـ ــازع بـعــد نـهــايــة الـجــولــة
ال ـثــال ـثــة م ــن م ـنــاف ـســات "دوري فـيـفــا"،
ولــم تنجح مـحــاوالت الـعــاج الطبيعي
لتأهليه مــن جــديــد ،وه ــو مــا استدعى
التدخل الجراحي.

عادل عقلة

 ...ويحافظ على صدارة دوري البراعم
حــافــظ الـكــويــت على صــدارتــه
لترتيب دوري البراعم تحت 13
س ـن ــة ،رغـ ــم ت ـع ــادل ــه م ــع كــاظـمــة
بـهــدف لـكــل منهما فــي الـمـبــاراة
التي جمعت بينهما مساء أمس
األول ،في إطــار الجولة الحادية
ع ـشــرة مــن عـمــر الـمـســابـقــة التي
شهدت إقامة  6مباريات أخرى.
ورفـ ــع األب ـي ــض رص ـي ــده ال ــى 26
نقطة ،بينما بقي البرتقالي على
رصيده السابق  22نقطة بالمركز
السادس.
ومن ناحيته ،قلص القادسية
ال ـفــارق مــع الـمـتـصــدر ال ــى نقطة
واحـ ـ ــدة ،ب ـعــد اك ـت ـســاحــه نـظـيــره
اليرموك بـ 10أهداف مقابل هدف
وحيد.
وتـمـكــن "ال ـع ــرب ــي" م ــن إيـقــاف

الـجـهــراء ثالث الترتيب ،وتفوق
عليه بثالثية نظيفة ليتساويا
بالنقاط ولكل منهما  ٢٤نقطة.
وف ــي بقية الـمـبــاريــات واصــل
بـ ــرقـ ــان عـ ــروضـ ــه ال ـس ـي ـئ ــة جـ ــدا،
وخـ ـس ــر أم ـ ـ ــام ال ـن ـص ــر بـنـتـيـجــة
 22هدفا مقابل ال شــيء ،ليكون
مجموع ما استقبله في الدوري
 147هدفا في  11مـبــاراة ،مقابل
ت ـس ـج ـي ـلــه ه ــدف ـي ــن وانـ ـ ـه ـ ــزم فــي
جميع مبارياته.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب عـ ـل ــى
الصليبيخات بــ 5أهــداف مقابل
ه ـ ــدفـ ـ ـي ـ ــن ،وت ـ ـغ ـ ـلـ ــب الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
بصعوبة على التضامن بهدفين
مـقــابــل ه ــدف ،وبـنـفــس النتيجة
تفوق خيطان على الفحيحيل.

ةديرجلا

•
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رياضة

 9فرق تتنافس على حجز بطاقات التأهل الخمس لـ «ممتاز اليد»
 6أندية أصبحت خارج الحسبة ونتائجها غير مؤثرة
محمد عبدالعزيز

كشفت نتائج مباريات الجولة السادسة من الدوري العام لكرة
اليد ،التي جرت األسبوع الماضي ،عن مالمح المنافسة على
الكبار) هذا
حجز بطاقات التأهل للدوري الممتاز (الخمسة ً
الموسم ،حيث تأكد دخول  9فرق من أصل  15فريقا ،على
ً
الفرق األوفر حظا

أقل تقدير ،في صراع المنافسة على الصعود بحظوظ وفرص
مختلفة ،وهي :السالمية ،برقان ،كاظمة ،القرين ،الكويت،
الصليبيخات ،خيطان ،العربي واليرموك.
فيما ابتعدت  6فرق عن المنافسة إلى حد كبير ،وهي:

ب ـيــن األن ــدي ــة الـ ـ ـ  9ال ـمــرش ـحــة لـلـتــأهــل،
نتيجة الـتـطــور الكبير ال ــذي ط ــرأ على
مستويات جميع األندية هــذا الموسم،
ما سيشعل الصراع حتما بين الجميع.

تعد الفرق الخمسة األولى في الترتيب
ً
العام للدوري حتى اآلن هي األوفر حظا
فــي الـصـعــود ل ــ"ال ـم ـم ـتــاز" ،ويــأتــي على
رأسها السالمية (األول) ،وبرقان (الثاني)
ب ــ 12نقطة ،وكــاظـمــة (الـثــالــث) والقرين
(الرابع) بـ 11نقطة ،والكويت (الخامس)
بـ 10نقاط ،هذا من الناحية النظرية وفق
نتائجها حتى اآلن.
لكن بالنظر لـظــروف الـمـبــاريــات في
الجوالت الـ  8المتبقية حتى النهاية ،مع
األخذ في االعتبار أن هذه الفرق الخمسة
لــم تتواجه حتى اآلن ،هـنــاك احتمالية
كبيرة لدخول لعبة الكراسي الموسيقية

الحظوظ واالحتماالت
أمــا بــاقــي األنــديــة األرب ـعــة المرشحة
لـ ـلـ ـصـ ـع ــود بـ ـ ـف ـ ــرص م ـ ـت ـ ـف ـ ــاوتـ ــة ،ف ـهــي
الصليبيخات (السادس) بـ 7نقاط ،حيث
لعب  6مباريات ،فــاز في  3وتعادل في
واحـ ــدة وخ ـســر م ـبــارات ـيــن ،وتـتـبـقــى له
 8مـبــاريــات مطالب بالفوز فــي  7منها
على األقل ،للمحافظة على حظوظه في
المنافسة ،ضمنها  3مـبــار يــات صعبة

ً
 15فريقا في البطولة

يشارك  15فريقا في البطولة ،التي تقام مبارياتها على مــدار  15جولة،
بحيث يلعب كل فريق  14مباراة بمجموع  28نقطة ،وتتأهل الفرق الخمسة
األولى من حيث عدد النقاط للدوري الممتاز ،بينما تلعب الفرق العشرة التي
تليها في عدد النقاط في دوري الدرجة األولى.

الفحيحيل ،النصر ،الشباب ،الجهراء ،الساحل والتضامن،
وباتت مبارياتهم ال تؤثر على مواقفهم ،لذا كان لـ«الجريدة»
هذه الوقفة التحليلية ،للتعرف على موقف وحظوظ جميع
الفرق بعد نهاية الجولة السادسة من المسابقة.

أمـ ـ ــام أن ــدي ــة م ــرش ـح ــة ،وهـ ـ ــي :ال ـكــويــت
والـســالـمـيــة وخ ـي ـطــان ،واألخ ـي ــر يحتل
المرتبة الثانية ضمن األندية المرشحة
بـ 4نقاط في المركز السابع ،حيث لعب
 5م ـبــاريــات ،ف ــاز فــي اثنتين وخـســر ،3
وتتبقى له  9مباريات ،ومطالب بالفوز
في  8منها على األقل ،ضمنها  4مباريات
مع أندية مرشحة ،وهي :القرين وبرقان
والعربي والصليبيخات.
يــأتــي بعد ذلــك الـعــربــي (الـثــامــن) بـ4
نقاط من  5مباريات ،فاز في مباراتين
وخسر  3بقرار لجنة المسابقات ،التي
ألغت نتائج المباريات التي شارك فيها
الالعب المصري محمد مجدي ،ما وضع
الفريق في ظــروف صعبة ،وخاصة أنه
تـتـبـقــى ل ــه  9م ـبــاريــات مـطــالــب بــالـفــوز
بـ 8على األقل ،للمحافظة على بصيص
أمل ،ضمنها الخمسة األوائل (السالمية
وبرقان وكاظمة والقرين والكويت).
وأخ ـيــرا ،يــدخــل الـيــرمــوك ،الـقــابــع في
ال ـمــركــز الـ ـح ــادي ع ـشــر ،بـنـقـطـتـيــن ،في
ح ـس ـب ــة ال ـم ــرش ـح ـي ــن ،ول ـ ــو مـ ــن ب ـع ـيــد،
لسببين؛ أولهما المستوى المميز الذي
يقدمه منذ بداية الموسم ،وثانيهما أنه

لعب  6مباريات ،منها  5مع األوائــل
في الترتيب ،وتتبقى له  8مباريات
مطالب بالفوز فيها جميعا ،وكذلك
خـســارة بعض المرشحين ،حتى
ي ـت ـم ـك ــن مـ ــن ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
بصيص أمل في الصعود.

أندية خارج الحسبة
وتعد األندية
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج
ال ـح ـس ـب ــة ،ل ـت ــواض ــع م ـس ـتــواهــا
ونتائجها ،وصعوبة مشوارها
ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـب ـطــولــة ،وه ــي:
الفحيحيل (التاسع) والنصر
(الـعــاشــر) بــ 3نـقــاط ،والشباب
(الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ع ـ ـشـ ــر) وال ـ ـج ـ ـهـ ــراء
(الثالث عشر) برصيد نقطتين،
والساحل (قبل األخير) بنقطة
واح ــدة ،والتضامن (األخـيــر)
من دون رصيد.

أشكناني يحرز أول فوز في افتتاح سباق بورشه
ً
قـ َّـدم السائق زيــد أشكناني أداء الفتا خــال السباق
االفتتاحي مــن الموسم التاسع لتحدي كــأس بورشه
"جي تي  "3الشرق األوسط ،ونجح في اقتناص أول فوز
على اإلطالق مع الجيل الجديد من سيارات كأس "جي
تي  "3في المنطقة.
وع ــاد أشـكـنــانــي بـقــوة إل ــى الـبـطــولــة ،الـتــي سـبــق له
التتويج بها عام  ،2014ولم يواجه منافسة متقاربة إال
من السائق البريطاني توم أوليفانت ،الذي نجح في قطع
مسافة السباق في لفات سريعة وحاول بكل قوة تقليص

الفارق مع أشكناني ،لكن من دون أن ينجح في مسعاه.
فقد أظهر أشكناني لزميله في كــأس بــورش موبيل 1
ّ
مهارات مثيرة لإلعجاب في القيادة مكنته من اقتناص
أول فوز في السابق عن جدارة واستحقاق.
وكانت البطولة قد انطلقت يوم  17الجاري في مملكة
الـبـحــريــن ،ضـمــن أس ـبــوع االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـسـيــارات
لبطولة الـعــالــم للتحمل فــي حلبة الـبـحــريــن الــدولـيــة،
ُ
وتختتم فعاليتها بالدعم الرسمي لسباق فورموال ون
 2018جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج.

مصر تستعد الستضافة مونديال 2026

عبدالرحمن وخريبين
مرشحان ألفضل
العب في آسيا

●

َّ
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـم ــر
عبدالرحمن ،أفضل العــب في
آس ـيــا ل ـعــام  ،2016وال ـســوري
ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،ض ـ ـمـ ــن
المرشحين الثالثة لنيل جائزة
أفضل العب لسنة  ،2017وفق
ما أعلن االتحاد القاري للعبة
أمس.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ق ــائ ـم ــة
بــالـمــرشـحـيــن لـحـفــل جــوائــزه
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـقـ ـ ــام ف ــي
 29ن ــوف ـم ـب ــر ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
التايلندية (بانكوك) .وشملت
قـ ــائ ـ ـمـ ــة الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ألبـ ـ ــرز
ه ــذه الـجــوائــز (أف ـضــل الع ــب)،
الثالثي عبدالرحمن وخريبين
والصيني وو الي( .أ ف ب)

اتفق وزير الشباب والرياضة
المصري م .خالد عبدالعزيز،
م ــع رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد الـمـصــري
لـكــرة ال ـقــدم م .هــانــي أبــوريــدة،
عـلــى تـقــديــم طـلــب رس ـمــي إلــى
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
(الفيفا) ،الستضافة مباريات
نـهــائـيــات بـطــولــة ك ــأس العالم
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،2026وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي لــم
يتحدد حتى وقتنا هــذا البلد
الــذي سيستضيف المونديال
العالمي الكبير على أراضيها.
وأبـلــغ هــانــي أبــوريــدة وزيــر
الشباب والــريــاضــة ،بأنه اتفق
مع جياني إنفانتينو بإمكانية
أن تـ ـق ــوم مـ ـص ــر بــاس ـت ـضــافــة
م ـب ــاري ــات ال ـب ـطــولــة م ــن خــال

القاهرة -محمد القاضي

ال ـت ـقــدم بــالـمـلــف ال ـكــامــل ال ــذي
يضم البنية التحتية للمالعب
واالس ـت ــادات الـتــي مــن الممكن
أن تقوم باستضافة المباريات،
ب ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــادق وال ـ ـق ـ ــرى
الرياضية التي سيعيش عليها
جميع الفرق التي ستشارك في
الـمــونــديــال ،على أن يـقــوم هذا
الملف بمنافسة كل الدول التي
ترغب في منافسة الفراعنة.
وأغ ـل ــق الـفـيـفــا ب ــاب الـتـقــدم
بـ ــا ل ـ ـم ـ ـلـ ــف ف ـ ـ ــي  11أ غـ ـسـ ـط ــس
الماضي ،بعدما تقدمت ثالث
دول ح ـت ــى اآلن ب ــا ل ــر غ ـب ــة فــي
استضافة مونديال  ،2026وهي:
الــواليــات المتحدة األميركية،
الـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك وك ـ ـن ـ ــدا م ـ ــن ق ـ ــارة
أميركا الشمالية ،والمغرب من
إفريقيا ،على أن تكون المنافسة

ب ـيــن األربـ ـ ــع دول ف ـق ــط ،إال أن
أبوريدة أبلغ خالد عبدالعزيز
أنه حصل على وعد من جانب
رئيس االتحاد الدولي بأن يتم
فتح الباب من جديد ألي دول
ترغب في استضافة نهائيات
كأس العالم.
وعلمت "الجريدة" أن هاني
أبوريدة وضع شرطا أساسيا
ف ــي ك ــام ــه م ــع وزي ـ ــر ال ـش ـبــاب
والرياضة يتمثل في أن يتولى
بنفسه رئاسة اللجنة المكلفة
ملف الفراعنة ،على أال تتدخل
أي جهة حكومية في الملف من
قريب أو بعيد ،حتى ال يتكرر
موضوع فشل مصر في تنظيم
كأس العالم الماضي في ،2010
والمسمى "صفر المونديال".

الزمالك يقفز إلى المركز الثاني في الدوري
بعد الفوز على النصر بثنائية
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

واصل فريق الزمالك صحوته في مسابقة
الـ ــدوري ،بعد أن فــاز على النصر بهدفين
مقابل هــدف ،فــي الـمـبــاراة التي جمعتهما
مساء أمس األول في الجولة التاسعة على
استاد القاهرة ،فيما تفوق بتروجيت على
ط ــائ ــع ال ـج ـيــش ب ـهــدف ـيــن نـظـيـفـيــن ضمن
منافسات الجولة ذاتها.
سجل هدفي الزمالك أمام النصر محمود
عــاء ومحمد أش ــرف "روقـ ــة" ،بينما سجل
ه ــدف الـنـصــر العـبــه حـجــاج عــويــس ،ورفــع
الفريق األبـيــض رصـيــده إلــى  18نقطة في
ال ـمــركــز ال ـثــانــي خـلــف اإلس ـمــاع ـي ـلــي ،فيما
ّ
تجمد النصر عند  4نقاط.
وأبدى الجهاز الفني للزمالك عدم رضاه
عــن أداء الالعبين أم ــام الـنـصــر ،خصوصا
ط ــارق يحيى ال ـمــدرب الـعــام للفريق ،الــذي
ُ
رض بالنسبة للجهاز
أوضح أن األداء غير م ٍ
الفني.
مــن جــانـبــه ،قــال المونتنيغري نيبوشا
المدير الفني للزمالك" :ليس الوقت مثاليا
لتحليل ال ـم ـبــاراة .كـنــا قريبين مــن الـهــدف
الثالث ولكن أصيب مرمانا بهدف ونعترف
بوجود تراجع في الشوط الثاني ،ولكننا
سنسعى لتعديله في الفترة المقبلة".
واختتم نيبوشا تصريحاته بتأكيد أنه
يفتقد الجماهير في أرض الملعب ،مشددا
على أنه يتمنى أن تكون قلوب المشجعين
دائما مع الفريق إلى حين عودتهم للمدرج
من جديد ،والجميع داخــل الفريق سيعمل
بكل جد إلسعادهم.

جانب من مباراة الزمالك والنصر
مرتضي يفاوض الشناوي للتجديد
م ــن نــاحـيــة أخ ـ ــرى ،ق ــرر م ـســؤولــو ن ــادي
الزمالك ،إعادة فتح ملف التجديد للحارس
أحـ ـم ــد الـ ـشـ ـن ــاوي خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة،
ً
وت ـح ــدي ــدا بـعــد االن ـت ـهــاء م ــن االن ـت ـخــابــات،
لتحصين بقاء الـحــارس مع الفريق ،حيث
يمتد عقده إلى نهاية الموسم المقبل فقط.
ك ــان مـجـلــس الــزمــالــك بــرئــاســة مرتضى
مـنـصــور يـنــوي الـتـجــديــد للثالثي الــدولــي

علي جبر وطارق حامد والشناوي في بداية
الموسم الـحــالــي ،إال أن تــوالــي المباريات،
س ـ ـ ــواء الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـف ــري ــق أو ال ـم ـن ـت ـخــب
الـمـصــري ،حــال دون عقد جلسات لتمديد
عقود الثالثي في الفترة الماضية.

جانب من منافسات الجولة (تصوير جورج ريجي)

بافيل والشعيبي والغربللي أبطال القفز
اتسمت بطولة مركز الكويت الثانية لقفز الحواجز
بالمنافسة واإلثــارة والعديد من المفاجآت ،حيث
نجح الفارس بافيل فرونكو بالجواد أوالن ،من مركز
الكويت ،في خطف لقب الفئة المتقدمة على ارتفاع
130سم دون أخطاء ،وجاءت الفارسة لولو العيسى
بــال ـجــواد دال ــوت ــي ،مــن مــركــز ال ـكــويــت ،فــي الـمــركــز
الـثــانــي ،واحـتــل ال ـفــارس سعد السعيدي بالجواد
كادي ،من نادي الصيد ،المركز الثالث.
وفي منافسات الفئة المتقدمة على ارتفاع 120سم
فاز مساعد الشعيبي بالجواد لي لورد ،من مربط

السديراوي ،بالمركز االول ،وجاء عبدالله العوضي
بالجواد لوكي في المركز الثاني ،واحمد االنصاري
بالجواد كانوتو في المركز الثالث.
وفي بطولة الفئة المتوسطة على ارتفاع  110سم
فاز عبدالله الغربللي بالجواد فون رسك بالمركز
االول ،وجاء بافيل بالجواد كالستمون في المركز
الثاني ،والفارسة دافن في المركز الثالث.
وفــي الفئة المتوسطة على ارتـفــاع 100س ــم فاز
الفارس عبدالله الغربللي بالمركز االول ،وجاء احمد
العنزي في المركز الثاني ،وضاري الحميدان ثالثا.
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أحرز محمد صالح هدفين
ليقود فريقه ليفربول ،إلى فوز
 -3صفر على ساوثهامبتون
أمس في المرحلة الثانية عشرة
من الدوري اإلنكليزي لكرة
القدم.

أرسنال يلقن
ً
توتنهام درسا
ً
قاسيا ومان سيتي
يواصل انتصاراته

واص ـ ــل ال ـم ـهــاجــم ال ـم ـصــري
ال ـ ــدول ـ ــي ال ـ ـفـ ــذ م ـح ـم ــد ص ــاح
تــأل ـقــه وم ـم ــارس ــة ه ــواي ـت ــه في
هز الشباك مع فريقه ليفربول
وأحــرز ثنائية قاد بها الفريق
إل ــى ف ــوز ثمين  - 3صـفــر على
سـ ــاوث ـ ـهـ ــام ـ ـب ـ ـتـ ــون أم ـ ـ ـ ــس ف ــي
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مــن
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال نـغـمــة
االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات فـ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
بفوز ثمين  2-صفر على جاره
توتنهام في لقاء «ديربي لندن»
بافتتاح مباريات المرحلة التي
شـ ـه ــدت أيـ ـض ــا فـ ـ ــوز تـشـلـســي
حـ ــامـ ــل الـ ـلـ ـق ــب عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
وي ـ ـسـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش ألـ ـبـ ـي ــون
 - 4صـفــر ومــانـشـسـتــر سيتي
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي
 - 2صـ ـف ــر وب ـ ــورنـ ـ ـم ـ ــوث عـلــى
هيدرسفيلد  - 4صفر وبيرنلي
على سوانسي سيتي  - 2صفر
وت ـع ــادل كــريـسـتــال ب ــاالس مع
إيفرتون . 2-2
على استاد «آنفيلد» ،واصل
صـ ـ ـ ــاح تـ ــأل ـ ـقـ ــه فـ ـ ــي الـ ـم ــوس ــم
الحالي وسجل هدفين ليقود
ل ـي ـف ــرب ــول إل ـ ــى ال ـ ـفـ ــوز ال ـثــالــث
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ل ـيــرفــع ال ـفــريــق
رصيده إلى  22نقطة في المركز
الخامس بـفــارق األه ــداف فقط
أمام أرسنال.
كما رفع صالح رصيده إلى
تسعة أهداف ليقفز إلى صدارة
قائمة هدافي المسابقة بفارق
هــدف واح ــد أم ــام األرجنتيني
سـ ـي ــرخـ ـي ــو أغـ ـ ــويـ ـ ــرو م ـه ــاج ــم
مانشستر سيتي وهــاري كين

م ـهــاجــم تــوت ـن ـهــام ال ـ ــذي فشل
أمس في هز شباك أرسنال.

أرسنال يطيح بتوتنهام
وع ـلــى اس ـت ــاد «اإلم ـ ـ ــارات» في
ال ـع ــاص ـم ــة لـ ـن ــدن ،ل ـق ــن أرس ـن ــال
(الـ ـم ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة) ج ـ ـ ــاره وض ـي ـفــه
توتنهام درسا قاسيا على مدار
ال ـشــوط األول ال ــذي ظـهــر خالله
ال ـت ـف ــوق الـ ــواضـ ــح لـلـمــدفـعـجـيــة
وأس ـ ـفـ ــر عـ ــن ه ــدف ـي ــن سـجـلـهـمــا
األل ـمــانــي شـ ـك ــودران مــوسـتــافــي
والتشيلي أليكسيس سانشيز
في الدقيقتين  36و. 41
وأحـ ــاطـ ــت ال ـش ـك ــوك بــال ـهــدف
األول حيث يعتقد أن موستافي
كان في وضع التسلل.
وت ـح ـس ــن أداء ت ــوت ـن ـه ــام فــي
الشوط الثاني لكن الفريق افتقد
ال ـقــدرة على هــز الـشـبــاك فــي ظل
غ ـيــاب الـتــوفـيــق ع ــن هـ ــاري كين
الــذي بــدا متأثرا باإلصابة التي
عانى منها في الفترة الماضية.
ورفـ ــع أرسـ ـن ــال رص ـي ــده إل ــى 22
نقطة في المركز السادس بفارق
نقطة واحدة فقط خلف توتنهام.
والفوز هو األول للمدفعجية
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي م ـنــذ أك ـثــر م ــن ثــاثــة
أعــوام ونصف العام وبالتحديد
م ـنــذ ف ــوزه ــم ع ـلــى تــوت ـن ـهــام في
عقر داره  - 1صفر في  16مارس
الماضي.
وأجاد العبو كل من الفريقين
الضغط على اآلخــر في الدقائق
األولى من المباراة لتكثر الكرات
المقطوعة بوسط الملعب ،بينما

غوارديوال :أغويرو في حالة ممتازة

غوارديوال

sports@aljarida●com

قــال مــدرب مانشستر سيتي ،اإلسباني بيب غــوارديــوال ،أمس
األول ،إن العبه سيرخيو أغويرو «في حالة ممتازة» ،مهدئا جماهير
الفريق اإلنكليزي التي ينتابها القلق بخصوص الحالة الصحية
للمهاجم األرجنتيني.
وكان أغويرو ( 29عاما) تعرض الثالثاء الماضي لإلغماء
بين شوطي «ودية» األرجنتين ونيجيريا ( ،)4-2حيث
توجب نقله للمستشفى.
وتأخر حصول الالعب الــدولــي بعض
الـشــيء فــي الـحـصــول على اإلذن الطبي
لمغادرة المستشفى والعودة لمقر إقامة
بعثة «راقصي التانغو».
وص ـ ـ ـ ــرح غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال فـ ـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
الصحافي عشية مواجهة ليستر سيتي في الدوري
اإلنكليزي ،بأن أغويرو «بحالة جيدة .ليس هناك
مــا يــدعــو للقلق .لـقــد وص ــل مـنــذ يــومـيــن ،وقــال
الطبيب إنه كان بحالة ممتازة».
وك ــان أغ ــوي ــرو ،ال ــذي أك ــد الـفــريــق الطبي
لمنتخب «األلبيسيليستي» أ نــه اجتاز كل
«االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــروت ـي ـن ـي ــة» ،ه ــو صــاحــب
الهدف الثاني واألخـيــر لفريق بــاده في
شباك نيجيريا قبل الذهاب لالستراحة.

صالح نجم ليفربول يحتفل بهدفه الثاني في مرمى ساوثهامبتون
غــابــت الـخـطــورة الحقيقية على
المرميين في ظل األداء العشوائي
مـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي الـ ـن ــاحـ ـي ــة
الهجومية.
وضـ ـغ ــط أل ـك ـس ـن ــدر الك ــازي ــت
على دفــاع توتنهام فــي الدقيقة
الخامسة ليصنع فــر صــة جيدة
للتهديف لكنه أنهاها بتسديدة
قوية فوق المرمى.
وش ـه ــدت الــدق ـي ـقــة  11هجمة
سريعة ألرسنال مرر منها سياد
كــوالس ـي ـنــاك ال ـك ــرة م ــن الـنــاحـيــة
الـيـســرى لـكــن الكــازيــت فـشــل في
السيطرة على الـكــرة لتصل إلى
دفــاع توتنهام وتنتهي خطورة
الهجمة.
لكن الفرصة األخطر كانت في

الــدقـيـقــة  19اث ــر هـجـمــة سريعة
وتمريرة بينية رائعة لعبها آرون
رام ـس ــي إل ــى هـيـكـتــور بيليرين
ال ـم ـنــدفــع ف ــي ال ـنــاح ـيــة الـيـمـنــى
ليلعبها بيليرين بدوره عرضية
ن ـم ــوذج ـي ــة ل ـك ــن الكـ ــازيـ ــت فـشــل
ف ــي اق ـت ـنــاص ـهــا وهـ ــو ع ـلــى بعد
خطوتين من المرمى ،حيث مرت
الكرة من أمامه تحت ضغط دفاع
توتنهام.
وانـتـفــض توتنهام فــي وسط
الـ ـ ـش ـ ــوط وح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ش ـ ــن ب ـعــض
ال ـه ـج ـمــات لـكـنـهــا ل ــم تـسـفــر عن
شيء حيث لعب بن ديفيز تمريرة
عــرض ـيــة م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـي ـســرى
قابلها كين بضربة رأس ،لكنها
كانت في متناول الحارس بيتر

كولمان يترك منتخب ويلز
لإلشراف على سندرالند
ت ـخ ـلــى ك ــري ــس ك ــول ـم ــان عــن
تـ ــدريـ ــب م ـن ـت ـخ ــب وي ـ ـلـ ــز ل ـك ــرة
الـقــدم ،اسـتـعــدادا إلشــرافــه على
نــادي سندرالند ضمن الدرجة
اإلنـكـلـيــزيــة األولـ ــى (الـمـسـتــوى
ال ـثــانــي) ،بـعــد فـشـلــه فــي قـيــادة
بالده الى كأس العالم .2018
وستكون مهمة كولمان ،الذي
قاد ويلز الى نصف نهائي كأس
اوروبـ ـ ــا  ،2016صـعـبــة بــإنـقــاذ
س ـن ــدرالن ــد م ــن خ ـطــر ال ـه ـبــوط
وإعــادتــه إلــى ال ــدوري الممتاز،
ً
علما بأنه يحتل حاليا المركز
األخـ ـي ــر م ــع فـ ــوز ي ـت ـيــم ف ــي 16
مباراة.
وف ــي تـصــريـحــات صحافية،
قالت مصادر من سندرالند الذي
اق ــال مــدربــه ســايـمــون غــريــزون
ب ـعــد  4أش ـه ــر م ــن تـعـيـيـنــه ،ان

كولمان

كولمان هو الوحيد الذي عرض
عـلـيــه ال ـم ـن ـصــب ،رغ ــم تكهنات
ح ـ ـ ــول رف ـ ـ ــض م ـ ـ ـ ــدرب اي ــرلـ ـن ــدا
الشمالية مايكل أونيل المهمة.
(أ ف ب)

تـشـيــك الـ ــذي ت ـعــرض لــدفـعــة من
العبي توتنهام ليحتسبها الحكم
ضربة حرة للحارس.
وشـ ـه ــدت الــدق ـي ـقــة  33أخـطــر
فـ ــرصـ ــة ل ـت ــوت ـن ـه ــام اثـ ـ ــر هـجـمــة
سريعة وتمريرة عرضية لعبها
ب ــن دي ـف ـيــز وقــاب ـل ـهــا كــريـسـتـيــان
إيركسن بضربة رأس رائعة ولكن
الكرة ذهبت خارج المرمى.
ولكن رد أرسـنــال جــاء قاسيا
ح ـيــث أح ـ ــرز ال ـمــدف ـع ـج ـيــة هــدف
ال ـت ـق ــدم ف ــي الــدق ـي ـقــة  36بنكهة
ألمانية.
وجــاء الـهــدف اثــر ضربة حرة
لعبها أوزيل من الناحية اليسرى
وق ــابـ ـلـ ـه ــا م ــواطـ ـن ــه م ــوس ـت ــاف ــي
بضربة رأس رائعة لترتطم الكرة

بالقائم األيـمــن وتـتـهــادى داخــل
الشباك.
ومـ ـن ــح أل ـي ـك ـس ـي ــس ســان ـش ـيــز
هــدف االطمئنان فــي الدقيقة 41
اث ــر هـجـمــة ســريـعــة مـنـظـمــة مــرر
منها بيليرين الكرة إلى الكازيت
ال ــذي اعـتـقــد العـبــو تــوتـنـهــام أنــه
في وضع التسلل لكن الحكم أشار
باستمرار اللعب ليمرر الكازيت
الكرة عرضية من الناحية اليمنى
إلى أليكسيس الذي هيأها لنفسه
ثم سددها ببراعة من زاوية ضيقة
من فوق الحارس لتسكن الكرة في
سقف المرمى.
وأفـســد لــوريــس فــرصــة ذهبية
ل ـل ـم ــدف ـع ـج ـي ــة ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـص ــدى
لتسديدة أليكسيس برد فعل رائع.

ورد تشيك بالتصدي لفرصة
خ ـط ـيــرة م ــن إي ــري ــك داي ـ ــر مــدفــع
توتنهام في الدقيقة  81ليحافظ
على تقدم المدفعجية.
كما عاند الحظ البديل الكوري
سون هيونج مين نجم توتنهام
الـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ــدد الـ ـ ـك ـ ــرة بـ ـعـ ـي ــدا عــن
ال ـمــرمــى فــي الــدقـيـقــة  84بعدما
هيأ له لورينتي الكرة برأسه على
حدود منطقة جزاء أرسنال.
وتـصــدى لــوريــس لهدف أكيد
م ــن ألـيـكـسـيــس ف ــي ال ــوق ــت بــدل
الضائع بعدما فشل دافينسون
س ــان ـش ـي ــز فـ ــي إي ـ ـقـ ــاف ان ـط ــاق ــة
أليكسيس الذي انفرد بالحارس
لـكــن األخ ـيــر ت ـصــدى لتسديدته
(د ب أ)
الماكرة.

أديبايور خطط لالنتحار أكثر من مرة
اع ـت ــرف ال ـم ـهــاجــم ال ـتــوجــولــي إي ـمــانــويــل
أدي ـب ــاي ــور ،الع ــب إسـطـنـبــول ب ــاش ــاك شهير
التركي ،بأنه خطط لالنتحار أكثر من مرة.
وف ـ ــي ت ـصــري ـحــاتــه ل ـم ـج ـلــة «س ـ ــو ف ـ ــووت»
الفرنسية ،أشار الالعب السابق بصفوف ريال
مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام،
من بين أندية أخرى ،إلى أن هذا األمر احتفظ
بــه «ألعـ ـ ــوام» ،وأن ــه «مـسـتــاء لــوصــول األم ــور
لهذا الحد».
وأوضــح أن «األمــور تكون صعبة التحمل
عندما تقوم بعمل شاق النتشال عائلتك من
الفقر» ،لكنه استنكر عــدم تقدير هــذا ،وقــال:
«دائما ما كنت أقول ألشقائي الصغار إنه قد
تم التالعب بنا من جانب عائلتنا».
وتــابــع« :إنـهــم يتصلون بــي ليس للسؤال
علي بل لطلب األموال» ،مشيرا إلى أنه «عندما
أ صـبــت فــي تــو تـنـهــام ،هاتفوني بينما كنت
أجري فحوصات طبية ليس لالطمئنان على
حالتي بــل لــدفــع مـصــروفــات دراسـيــة لطفل.
على األقــل اســألــوا علي أوال قبل أن تطلبوا
األموال».

إيمانويل أديبايور
وأكد الالعب البالغ  33عاما أنه يشعر بأنه
«في حالة أفضل» بعد اعترافه بهذه األمور،
مشيرا إ لــى أ نــه لكي ال يشعر بالضغط غير
رقم هاتفه لكي ال تستطيع عائلته التواصل
معه.

«فيفبرو» توصي ببروتوكول ضد التحرش الجنسي فيورنتينا يمدد عقد مهاجمه كييزا
أوصت الرابطة الدولية لالعبي
كـ ــرة الـ ـق ــدم (ف ـي ـف ـب ــرو) ال ــرواب ــط
ال ــوط ـن ـي ــة ب ــإنـ ـش ــاء ب ــروت ــوك ــول
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـتـ ـح ــرش
الجنسي ،مثلما حدث في إنكلترا
وهولندا ،في ظل بالغات بعض
الرياضيين التي بدأت في الظهور
منذ أكثر من عام.
وصـ ـ ـ ــرح فـ ـي ــل ف ـ ـ ــان م ـي ـج ـيــن،
محامي «فيفبرو» ،بأنه «ينبغي
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــا ك ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ـ ــط (لـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
المحترفين) أن نتعامل بجدية

ش ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة م ــع
أي ا شـ ـتـ ـب ــاه
أ و ا ت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا م
ب ــال ـت ـح ــرش
الـ ـجـ ـنـ ـس ــي.
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
أ ن نـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ن
حــريـصـيــن لـلـغــايــة على
الـضـحــايــا .أنـصــح أعضاء نا
ب ـ ـ ـ ــأن يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدوا ألي ح ـ ـ ــاالت
محتملة مثل ما حدث في إنكلترا
وهولندا».

وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ــادر
عــن الــراب ـطــة الــدولـيــة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة
اإلنكليزية،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد اإلنـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي
لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
المتخذة من رابطة الالعبين

ال ـهــول ـنــدي ـيــن ل ـمــواج ـهــة هــذا
النوع من الحوادث.
ودخ ــل برنامج بالتعاون مع
معالجين وأطباء نفسيين لديهم
خ ـبــرة فــي الـتـعــامــل مــع ضحايا
ح ــاالت الـتـحــرش الجنسي حيز
التنفيذ فــي إنـكـلـتــرا ،فـضــا عن
تــدشـيــن خــط هــاتــف يـعـمــل على
م ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ي ــومـ ـي ــا ل ـت ـقــديــم
البالغات ،فيما بدأت في هولندا
عملية توعوية بخصوص نفس
الموضوع.

أعلن نادي فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم ،أمس ،تمديد فترة تعاقده
مع الالعب فيدريكو كييزا حتى يونيو .2022
وجاء ذلك في ظل رغبة أندية أوروبية كبيرة ،على رأسها يوفنتوس
ونــابــولــي اإليـطــالـيــان ،وبــاريــس ســان جـيــرمــان الـفــرنـســي ،وتشلسي
اإلنكليزي ،في ضم الالعب ،الذي أكمل أخيرا العشرين من عمره.
وجاء تمديد عقد الالعب لمدة عام ،بعد عشرة أشهر فقط من توقيع
العقد السابق ،الذي كان من المفترض أن يستمر حتى .2021
وذكــر موقع «فوتبول إيطاليا» ،أنــه تــردد أن العقد الجديد لالعب
يتضمن شرطا جزائيا كبيرا.
وسجل كييزا ،وهو نجل مهاجم فيورنتينا والمنتخب اإليطالي
السابق إنريكو كييزا ،هدفين وصنع ثالثة أهداف أخرى للفريق خالل
 11مباراة في الموسم الحالي للدوري اإليطالي حتى اآلن( .د ب أ)

فيدريكو كييزا

سواريز يستعيد حاسته التهديفية على حساب ليغانيس
اس ـت ـعــاد الـمـهــاجــم األوروغ ــوي ــان ــي الــدولــي
لويس سواريز ذاكرة التهديف وهز الشباك بعد
صيام عن التهديف أكثر من شهر كامل وأحرز
هدفين ،ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3
صفر على مضيفه ليغانيس أمس ،في المرحلةالثانية عشرة من الدوري اإلسباني لكرة القدم،
ال ـتــي ش ـهــدت أم ــس أي ـضــا ف ــوز خـيـتــافــي على
ديبورتيفو أالفيس .1-4
ّ
على استاد «بوتاركي» بالعاصمة مدريد ،لقن
برشلونة مضيفه ليغانيس درسا قاسيا وألحق
بــه هــزيـمــة ثـقـيـلــة ،حـيــث تـغـلــب عـلـيــه بثالثية
نظيفة ،ليواصل برشلونة انطالقته الرائعة في
الموسم الحالي ،ويحقق االنتصار الحادي عشر
من  12مباراة خاضها بالمسابقة حتى اآلن.
ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 34
نقطة موسعا الفارق مع بلنسية صاحب المركز
الثاني إلى سبع نقاط.
وفـ ــرض بــرشـلــونــة هـيـمـنـتــه عـلــى مـجــريــات
اللعب في الدقائق األولــى ،وإن افتقد الفعالية
الهجومية المطلوبة في بداية اللقاء.
وسجل األوروغوياني لويس سواريز نجم
ه ـجــوم بــرشـلــونــة هــدفــا فــي الــدقـيـقــة الــراب ـعــة،
أل ـغ ــاه الـحـكــم لـتـسـلــل خـ ــوردي أل ـبــا ال ــذي مــرر
الكرة لسواريز.

وب ـمــرور الــدقــائــق األول ــى ،تخلى ليغانيس
نسبيا عن انكماشه الدفاعي ،وبدأ يشن بعض
الـهـجـمــات الـتــي شكلت بـعــض الـخـطــورة على
دفاع برشلونة ،لكنها لم تسفر عن هز الشباك.
وت ـجــددت الـفــرصــة لليغانيس فــي الدقيقة
 26عندما سدد غابرييل الكرة قوية من خارج
حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت خارج القائم
األيمن.
وجاء الرد قاسيا من برشلونة ،حيث سجل
سواريز هدف التقدم في الدقيقة  28اثر هجمة
سريعة منظمة للفريق وتسديدة قوية أطلقها
باكو ألكاسير من زاوية صعبة لتسقط من يد
الحارس ويتابعها سواريز بتسديدة مباشرة
إلى داخل المرمى.
ووا ص ــل الفريقان هجومهما المتبادل في
الــدقــائــق األول ــى مــن ه ــذا ال ـشــوط ،وك ــاد بوفي
ي ـحــرز ه ــدف ال ـت ـع ــادل لـلـيـغــانـيــس اث ــر هجمة
س ــري ـع ــة وتـ ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة وهـ ــو ش ـب ــه مـنـفــرد
باأللماني مارك أندري تير شتيغن لكن األخير
تصدى لها ببراعة.

محاوالت هجومية عديدة
وتوالت المحاوالت الهجومية من الفريقين

في الدقائق التالية ،ولكنها افتقدت الفعالية
المطلوبة حتى سجل سواريز الهدف الثاني
له ولبرشلونة في الدقيقة .60
وجـ ـ ــاء الـ ـه ــدف م ــن م ـت ـب ـعــة جـ ـي ــدة أي ـضــا
لنجم أوروغ ـ ــواي ،حيث ح ــاول ألـبــا اخـتــراق
دفاع ليغانيس ولكن الكرة ارتدت إلى باكو
ألكاسير الــذي تبادل الكرة مع األرجنتيني
ليونيل ميسي ،ثــم ســدد ألكاسير الـكــرة من
داخـ ــل حـ ــدود مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء وت ـص ــدى لها
الـحــارس ببراعة لكنها ارت ــدت إلــى سواريز
الـمـتـحـفــز ع ـلــى ح ـ ــدود الـمـنـطـقــة لـيـتــابـعـهــا
ب ـت ـســديــدة م ـب ــاش ــرة ق ــوي ــة ح ـ ــاول ال ـح ــارس
ال ـت ـصــدي ل ـه ــا ،لـكـنـهــا أك ـم ـلــت طــريـقـهــا إلــى
المرمى.
وفـيـمــا اسـتـعــد ال ـفــري ـقــان ل ـل ـخــروج بـهــذه
النتيجة ،شهدت الدقيقة  90هجمة خطيرة
ل ـبــرش ـلــونــة وض ـغ ــط دف ـ ــاع لـيـغــانـيــس على
ميسي بقوة ليحرمه من التوغل بالكرة كثيرا
داخ ــل منطقة ال ـجــزاء لكن الـكــرة وصـلــت في
النهاية إلى باولينيو الذي سددها مباشرة
في الشباك ،ليكون الهدف الثالث لبرشلونة
في الدقيقة  90وينتهي اللقاء بعدها بالفوز
الكبير للفريق الكتالوني.
(د ب أ)
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ً
جيمس يقود كليفالند لفوز رابع تواليا
تغلب كليفالند كافالييرز على
لوس أنجلس كليبيرز ،في حين
فاز سان أنتونيو سبيرز على
أوكالهوما سيتي ثاندر ،أمس
األول في الدوري األميركي لكرة
السلة.

واصل وصيف الموسم الماضي كليفالند
كافالييرز تعويض بدايته المتذبذبة للموسم،
بتحقيق الفوز الرابع له تواليا ،وهذه المرة
على حساب لــوس أنجلس كليبيرز ،وأيضا
بفضل نجمه ليبرون جيمس.
وك ـعــادتــه فــي ال ـم ـبــاريــات الـمــاضـيــة ،أنقذ
جيمس فريقه من خسارة جــديــدة ،إذ سجل
 39نقطة وقاد وصيف الموسم الماضي وبطل
 ،2016للفوز على لوس أنجلس كليبيرز -118
 113بعد التمديد.
وأض ــاف جيمس  14متابعة و 6تمريرات
حــاس ـمــة ،وزم ـي ـلــه كـيـفــن ل ــوف  25نـقـطــة في
المباراة التي انتهى وقتها األصلي بالتعادل
.105-105
وبهذا الفوز ،واصل كليفالند صعوده في
ترتيب المنطقة الشرقية ،إذ بــات حاليا في
الـمــركــز الـســابــع مــع  9انـتـصــارات و 7هــزائــم،
علما بأنه قبل سلسلة االنتصارات المتتالية
التي يحققها أخيرا ،خسر  7مرات من أصل 12
منذ بداية الموسم.
ولم يكن الفوز سهال بالنسبة الى كليفالند،
إذ سمح أكثر من مرة للوس أنجلس بتوسيع
الفارق ،قبل أن يقوده جيمس مرارا للعودة.
وق ـ ــال ج ـي ـمــس" :ه ـ ــذه ه ــي ال ـطــري ـقــة الـتــي
نخوض بها المباريات حاليا في هذه المرحلة
أننا
من الموسم" ،مضيفا "من الجيد معرفة ّ
في طور بناء شخصية وبناء مرونة ،وتمكنا
من القيام بذلك مع مجموعة جديدة يمكن أن
يساعدنا على المدى الطويل".
وأضاف" :علينا التأقلم مع هذا الواقع".
وه ــي ال ـم ــرة ال ـثــان ـيــة ه ــذا األسـ ـب ــوع يجد
كليفالند نفسه متأخرا بفارق كبير ،قبل أن
يتمكن من الفوز من المباراة ،علما بأن المرة
األولــى كانت أمــام نيويورك نيكس االثنين،
وفاز كافالييرز بنتيجة  101-104بعد تأخره

في المباراة بفارق وصل الى  23نقطة.
وال ـج ـم ـعــة ،ب ــدا كـلـيـفــانــد ف ــي طــريـقــه الــى
خسارة ثامنة ،السيما بعدما وسع كليبيرز
الفارق أكثر من مرة 66-81 :قبل  3دقائق و14
ثانية من نهاية الربع الثالث 10 ،نقاط بعد
دقـيـقــة و 9ث ــوان عـلــى ان ـطــاق الــربــع األخـيــر،
و 8نـقــاط قبل أقــل مــن  5دقــائــق على نهايته
والمباراة.
إال أن كـلـيـفــانــد ،السـيـمــا بـفـضــل جيمس
ولوف ودواين وايد ( 23نقطة و 11متابعة و5
تمريرات حاسمة) ،بقي في أجــواء المباراة،
وتمكن من فرض الشوط اإلضافي والتفوق
فيه.
ولم تكن النقاط الـ  23لباليك غريفين والـ 20
لدي أندري جوردان ،كافية لتجنيب كليبيرز
خسارته السابعة تواليا والتاسعة منذ بداية
الموسم ،في مقابل  5انتصارات.

سبيرز يهزم أوكالهوما
وف ــي م ـب ــاراة أخ ــرى الـجـمـعــة ،ت ـفــوق ســان
انتونيو سبيرز على أوكالهوما سيتي ثاندر
ونجمه راســل وستبروك بنتيجة ،101-104
على الرغم من تأخره بفارق  23نقطة في الربع
الثاني من المباراة.
وبرز الماركوس ألدريدج في صفوف سان
أنـتــونـيــو مــع  26نـقـطــة بينها سـلــة حاسمة
في الدقيقة األخيرة ،ليقود فريقه الى الفوز
العاشر في مقابل  6هزائم.
أما أوكالهوما الذي تكبد خسارته الثامنة
مقابل  7انتصارات هذا الموسم ،فكان قريبا
جدا من إمكان الفوز في المباراة .فهو تمكن
مــن تقليص فــارق  6نقاط فــي الــربــع األخير،
الى نقطة واحدة فقط ( )100 -99قبل  45ثانية
من النهاية ،بفضل رمية حرة من بول جورج.

غياب روز أسبوعين على األقل
يغيب ديريك روز ،موزع كليفالند كافالييرز ،أسبوعين على
األقل عن المالعب ،بسبب التواء في كاحله األيسر ،حسبما
ذكر فريقه.
وشـ ــرح كــافــال ـي ـيــرز ،ف ــي ب ـيــان أم ــس األول" ،م ــع اسـتـمــرار
األعراض ،سيجمد الكاحل األسبوع المقبل ،وسيخضع لعالج
بين اسبوعين وثالثة".
واصيب روز ( 29عاما) بكاحله في  20اكتوبر الماضي ضد
مـيـلــووكــي ب ــاك ــس .وب ـعــد تــوقــف م ــدة أس ـب ــوع ،ع ــاد ل ـخــوض 5
مباريات ،قبل غيابه عن مباريات فريقه االربع االخيرة.
وم ــرة جــديــدة ،يتعرض العــب شيكاغو بــولــز ()2016-2008
ونيويورك نيكس ( )2017-2026السابق لنكسات صحية .ومنذ
ان أصبح اصغر العــب في تاريخ الــدوري يحرز لقب افضل
العب ( ،)2011يتعرض روز إلصابة تلو األخرى ،بينها اثنتان
خطيرتان في ركبته ،وال يزال يبحث عن باكورة ألقابه في
دوري المحترفين.
وخ ــاض روز سـبــع مـبــاريــات ه ــذا الـمــوســم ،حـيــث بلغ
معدله  14.3نقطة و 2.6متابعة ،وكان من المتوقع أن يلعب
دورا بديال بعد انضمامه الــى كليفالند ،بيد انــه اصبح
اساسيا اثر انتقال كايري ايرفينغ الى بوسطن سلتيكس.

إال أن ألــدريــدج تمكن سريعا مــن توسيع
الـفــارق الــى  ،99-102قبل سلة سريعة أيضا
من كارميلو أنطوني جعلت الفارق يعود الى
نقطة يتيمة .ولم يضمن سان انتونيو المباراة
سوى برميتين حرتين من العبه االسباني باو
غاسول ،واللتين كانتا كافيتين السيما في
ظل فشل محاولة بعيدة المدى من وستبروك
عند صافرة النهاية.
وقدم وستبروك أداء متواضعا في المباراة
نسبة الــى مــا هــو متوقع منه ،واكتفى ب ـ 15
نقطة و 9متابعات و 9تمريرات حاسمة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ـ ــدرب سـ ـ ـ ــان ان ـ ـتـ ــون ـ ـيـ ــو غ ــري ــغ
بوبوفيتش بالعبيه وقدرتهم على العودة الى
المباراة ،معتبرا انهم "حافظوا على ذهنية
لعب كرة السلة واألمــور انقلبت لمصلحتهم
( )...المجهود كان رائعا ولعبنا بشكل أذكى
بكثير فــي ا ل ـشــوط ا ل ـثــا نــي .اعتنينا بالكرة
وأظهرنا الكثير من الشجاعة".
وأض ـ ــاف" :أك ـثــر مــن الع ــب ق ــدم أداء جيدا
وعموما كان فوزا كبيرا للفريق".
الى ذلك ،حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزه
العاشر هذا الموسم من أصل  15مباراة ،وهذه
المرة على حساب داالس مافريكس ،87-111
بـفـضــل  21نـقـطــة لـجـيـمــي بــاتـلــر و 19نقطة
ألندرو ويغينز.
وت ـك ـب ــد داالس ون ـج ـم ــه األلـ ـم ــان ــي دي ــرك
نوفيتسكي ( 15نقطة فقط) الخسارة الـ 14هذا
الموسم ،مقابل انتصارين فقط.
ولم تكف النقاط الـ  47التي سجلها كيمبا
ووكــر في تفادي فريقه تشارلوت هورنتس
خ ـســارتــه ال ـتــاس ـعــة ه ــذا ال ـمــوســم (م ـقــابــل 5
انتصارات) أمام شيكاغو بولز .123-120
وتفوق دنفر ناغتس بنتيجة كبيرة على
نيو أورليانز بيليكانز  .114-146وكان أفضل
مسجل لدنفر جمال موراي مع  31نقطة.

ليبرون جيمس نجم كليفالند يسجل في سلة كليبيرز

انفصال بين موراي ومدربه ليندل للمرة الثانية
أعلن البريطاني أنــدي مــوراي،
المتصدر السابق لتصنيف العبي
كــرة المضرب للمحترفين ،وضع
حد لتعاونه مع مدربه األميركي
التشيكوسلوفاكي األ ص ــل إيفان
ل ـي ـن ــدل ،ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة م ـنــذ بــدء
التعاون بينهما عام .2012
ويأتي االنفصال هذه المرة مع
استعداد موراي ( 30عاما) للعودة
إلى المالعب في الموسم المقبل،
بـعــدمــا غ ــاب بـسـبــب اإلص ــاب ــة عن
األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ل ـمــوســم ،2017
والــذي لم يحرز خالله سوى لقب
واحد.
وت ــول ــى ل ـي ـن ــدل ب ــداي ــة ت ــدري ــب
موراي عام  2012حتى عام ،2014
قبل ان يـعــود الــى تدريبه مجددا
ف ــي مـنـتـصــف ع ــام  .2016وخ ــال
ال ـف ـت ــرت ـي ــن ،أحـ ـ ــرز ال ــاع ــب ثــاثــة
أل ـ ـقـ ــاب فـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت الـ ـكـ ـب ــرى،

موراي والمدرب ليندل

مهمة صعبة ليوفنتوس على أرض سمبدوريا
يحل يوفنتوس ضيفا على سمبدوريا اليوم ،ضمن المرحلة الـ13
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويحتل يوفنتوس وصافة الدوري حاليا برصيد  31نقطة ،بفارق
نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر ،وبالفارق ذاته أمام إنتر ميالن
الثالث.
وتنتظر يوفنتوس مـبــاريــات حاسمة فــي الـمــراحــل المقبلة ،فهو
سيحل ضيفا على نابولي في المرحلة الــ 15في  1ديسمبر المقبل،
ويستضيف إنتر ميالن الثالث في  9منه بالمرحلة الـ ،16ثم روما في
 23منه ضمن المرحلة الـ.18
ولن تكون رحلة رجال المدرب ماسيميليانو أليغري اليوم إلى جنوى
سهلة ،كون سمبدوريا يحتل المركز السادس مع مباراة مؤجلة ،كما
أن فريق "السيدة العجوز" يقدم أداء متذبذبا هذا الموسم.
ُ
ويمني يوفنتوس النفس بتحقيق نتيجة إيجابية ترفع معنويات
العبيه قبل مواجهتهم المرتقبة أمام برشلونة ،حيث يسعى للثأر من
األخير ،الذي هزمه بثالثية نظيفة ذهابا في كامب نو ،واالقتراب أكثر
من التأهل إلى الدور ثمن النهائي إن لم يكن حجز بطاقته في حال تعثر
سبورتينغ لشبونة البرتغالي أمام أولمبياكوس اليوناني.
ويلعب اليوم أيضا كروتوني مع جنوى ،وأودينيزي مع كالياري،
وتورينو مع كييفو ،وبينيفينتو مع ساسولو ،وسبال مع فيورنتينا،
وإنتر ميالن مع أتاالنتا.
وتختتم المرحلة غدا المقبل بلقاء فيرونا مع بولونيا.

الع ـ ـبـ ــو ي ــوف ـن ـت ــوس
خالل مباراة سابقة

وميداليتين ذهبيتين في األلعاب
األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وتـ ـ ـص ـ ــدر ت ـص ـن ـيــف
الــاع ـب ـيــن ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ف ــي فـتــرة
تـنــافــس شــديــد مــع ثــاثــة العبين
آخ ـ ــري ـ ــن ه ـ ــم االس ـ ـبـ ــانـ ــي رافـ ــايـ ــل
نادال والسويسري روجيه فيدرر
والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وق ـ ــال مـ ـ ـ ــوراي ،ف ــي ب ـي ــان عـلــى
موقعه االلكتروني" ،أشـكــر إيفان
على كل مساعدته وتوجيهه على
مدى األعوام .حظينا بنجاح كبير
وتعلمنا الكثير كفريق ( )...تركيزي
اآلن م ـن ـص ــب عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
ألس ـتــرال ـيــا (ف ــي إشـ ــارة ال ــى أول ــى
البطوالت الكبرى للموسم المقبل)
مـ ــع الـ ـف ــري ــق ال ـ ـمـ ــوجـ ــود ح ــال ـي ــا،
والعودة الى المنافسات" ،مضيفا
أن االنفصال حصل بالتراضي بين
الجانبين.

ّ
الدراج البريطاني هيجارتي
يلقى حتفه في سباق ماكاو
أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى للدراجات
الـنــاريــة فــي مــاكــاو ،أم ــس ،أن ال ــدراج البريطاني
دانـيـيــل هـيـجــارتــي لـقــي حتفه إثــر ح ــادث خــال
السباق.
وت ـعــرض هـيـجــارتــي ( 31ع ــام ــا) ،دراج فريق
"ت ــوب ـج ــان ريـسـيـنــج ه ــون ــدا" ،ل ــاص ـط ــدام خــال
اللفة السادسة من السباق وفارق الحياة ،متأثرا
بإصاباته خالل نقله إلى المستشفى.
ورفعت الرايات الحمراء فور وقوع االصطدام،
ولم يتم استئناف السباق نظرا لخطورة الحادث،
الذي لم تتضح مالبساته بعد.
وذكر منظمو السباق ،عبر الحساب الخاص
به في "تويتر"" :لجنة سباق جائزة ماكاو
ال ـك ـبــرى ت ـت ـقــدم ب ـخــالــص ال ـت ـع ــازي لـعــائـلــة
وأصدقاء دانييل".
وق ـضــى هـيـجــارتــي مـسـيــرة احـتــرافـيــة
في سباقات الدراجات النارية استمرت
طوال  17عاما.
(د ب أ)

نيمار ترك منزله في يوجيفال الفرنسية ألسباب أمنية
كـشـفــت تـقــاريــر إخ ـبــاريــة ،أم ــس األول ،أن النجم
الـبــرازيـلــي لباريس ســان جــرمــان ،نيمار ،انتقل من
القصر الذي كان يقيم فيه ببلدة بوجيفال الفرنسية
ألسباب أمنية.
وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أنه قد حدثت
بعض التعديات في هذا القصر ،باإلضافة إلى عدم
وج ــود خصوصية لـنـيـمــار ،وه ــو مــا دف ــع المهاجم
البرازيلي لالنتقال إلى مكان آخر يتمتع بخصوصية
ومراقبة أكبر ،دون أن تكشف عن اسم المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن إجراءات األمن التي طبقتها
ال ـحــراســة ال ـخــاصــة لـنـيـمــار ،بــاإلضــافــة إل ــى جـهــود
عـنــاصــر ال ـشــرطــة ،لــم تـكــن كــافـيــة لـصــد المتطفلين
على حياته.
وصرح عمدة بوجيفال ،لوك واتيل ،لوكالة (إفي)
ً
أنه لم تكن لديه معلومات مسبقة حول األمر ،مؤكدا
أنه "ينبغي على نيمار أن يبقى في بلدته" ،ولكن في
مـكــان أكـثــر خصوصية مثلما يــرغــب ن ــادي باريس
سان جرمان.
وكان البرتغالي أنتيرو هنيريكي ،المدير الرياضي
للـ"بي اس جي" ،مهتما بشكل خاص أال ينقص نيمار
أي ش ــيء لـمـســاعــدتــه فــي الـتــأقـلــم عـلــى األج ـ ــواء في
عاصمة النور وناديها.
ويقيم نيمار منذ شهر سبتمبر الماضي في قصر
بمدينة بودجيفال ،التي تبعد بضعة كيلومترات عن

35

رياضة

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإليطالي

مقر تدريبات باريس ســان جيرمان ،ونحو  20كلم
عن غرب باريس.
فمقر إقامة نيمار ،المقام على تلة مرتفعة وتحيط
به الحدائق ،يتمتع بمساحات خضراء تبلغ خمسة
آالف متر مربع ،فضال عن مساحة سكنية تبلغ ألف
متر مربع ،ويصل اإليجار إلى  14ألف يورو شهريا.
وتـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن م ـقــر إق ــام ــة نـيـمــار
ه ــو نـفـســه الـ ــذي ع ــاش ف ـيــه ال ـن ـجــم ال ـبــرازي ـلــي
رونالدينيو ،الذي لعب لباريس سان جيرمان
بين عامي  2002و.2004
وقالت "لو باريزيان" إن نيمار يفتقد العيش
في برشلونة ،مذكرة بأن تأقلم نجوم كبار
مثل زالتان إبراهيموفيتش وتياغو
سيلفا ،في باريس لم يكن سهال
أيضا.
وتسبب تــأ خــر تأقلم نيمار
في ظهور تكهنات حول إمكانية
رح ـيــل ال ــاع ــب ال ـبــرازي ـلــي عن
البي إس جي ،الذي انضم إليه
ال ـص ـيــف ال ـم ــاض ــي ق ــادم ــا من
بــرشـلــونــة مـقــابــل  222مليون
يورو ،ليصبح الصفقة األغلى
في تاريخ كرة القدم.

2:30

كروتوني  xجنوى

beINSPORTS HD4

5:00

اودينيزي  xكالياري

beINSPORTS HD8

5:00

سمبدوريا  xيوفنتوس

beINSPORTS HD4

5:00

سبال  xفيورنتينا

beINSPORTS HD7

10:45

انتر ميالن  xاتالنتا

beINSPORTS HD4

الدوري اإلسباني

منزل نيمار في فرنسا

2:00

ملقا  xديبورتيفو

beINSPORTS HD3

6:15

اسبانيول  xفالنسيا

beINSPORTS HD3

10:45

اثلتيك بلباو  xفياريال
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

سالمات بومحمد

آمال

ب ـ ـ ـعـ ـ ــد رح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـ ــاج ف ــي
ال ـخــارج ،عــاد أمــس األول إلى
البالد النائب السابق عبدالله
الـنـيـبــاري ،أحــد رم ــوز الحياة
السياسية في الكويت ،وأحد
مؤسسي المنبر الديمقراطي.
و"ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" إذ ت ـه ـن ـئــه
ً
ومـ ـحـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـعـ ــودتـ ــه س ــالـ ـم ــا
معافى ،فإنها تدعو له بالعمر
الـمــديــد" ...ســامــات بو محمد
وما تشوف شر".

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

فدوة لك كليتي وكبدي
"لك حرية االختيار ،عزيزي المواطن،
بين أن تطهو طعامك بال بصل ،أو تطهوه
َ
أسقي من مياه المجاري ،فنحن
ببصل
ٍ
في بلد الحريات والخيارات المتعددة".
التوقيع" :الحكومة الساهرة على خدمتك،
العاشقة لك ،الهائمة في دباديبك".
وال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي ال ـب ـط ــران يــرفــض
ت ـن ــاول مـ ــواد غ ــذائ ـي ــة ،م ـصــدرهــا مـصــر،
ُس ـق ـي ــت ب ـم ـي ــاه الـ ـمـ ـج ــاري وال ـم ـخ ـل ـفــات
البشرية (كما يتحدث اإلعــام المصري
ذاتـ ـ ـ ـ ــه) ،وال ي ـت ــم ال ـت ــدق ـي ــق ع ـل ــى نـسـبــة
المتبقيات من المبيدات فيها ،باعتراف
المسؤول الرسمي وعلى لسانه .ويريد
الكويتي أن يتناول مواد غذائية نظيفة،
وال الوباء الكبدي!
ال تسبب الفشل الكلوي ّ
للجنة ّ
وطيباتها ،إن
وال ندري ماذا أبقى
ً
ً
ً
كان سيأكل في الدنيا طعاما طيبا صحيا
ال شية فيه.
وي ـ ـت ـ ـف ـ ـش ـ ـخـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب بـ ـق ــومـ ـيـ ـتـ ـه ــم
واسـتـعــدادهــم للتضحية بــأرواحـهــم من
أج ـل ـهــا ،وع ـن ــد أول اخ ـت ـبــار حـقـيـقــي ،ال
يكلفهم ســوى الكليتين وا لـكـبــد ،نراهم
يـتــراجـعــون وي ــدوس ــون عـلــى شعاراتهم
ـدة ا َل ـق ــوم ـي ــة إن لــم
ب ــأق ــدامـ ـه ــم .مـ ــا فـ ــائـ ـ َ
ـداتَّ ،ون ــن ــم عـلــى ســرائــر
نـتـلــوث بــال ـم ـب ـيـ ُ
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،وتـ ـع ــل ــق ف ــي أج ـس ــادن ــا
المغذيات؟
وي ـك ـتــب وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة (الـمـسـتـقـيــل)
خالد الروضان أن السماح بدخول هذه
الـمـنـتـجــات ج ــاء بـعــد تــوصـيــة مــن هيئة
الغذاء ،لكن هيئة الغذاء تنفي ذلك .ويثور
جدل كبير في أوســاط المجتمع ،بعضه
يصدق الوزير وآخــرون يصدقون هيئة
الغذاء.
ً
والحقا دخل وزير الصحة (المستقيل
ً
أيـضــا) إلــى الـمـيــدان ،وعــزز موقف هيئة
ال ـ ـغـ ــذاء .وان ـق ـس ــم ال ـ ـنـ ــاس ،وان ـق ـســام ـهــم
يخدم الصهاينة وأعــداء الوطن والدين،
ويضعف قضية العرب األولى ،فلسطين،
ويخدم اإلرهاب .لذا ،على الشعب الكويتي
أن يأكل الهراء "وهو ساكت" .وتحيا األمة
العربية.

أغروها «بالكاكاو» ليغتصبوها

«آبل» تؤجل «هوم بود» إلى العام المقبل
أعـلـنــت "آب ـ ــل" ،أم ــس األول ،إرج ــاء
إطـ ـ ــاق م ـك ـبــر ال ـ ـصـ ــوت "هـ ـ ــوم بـ ــود"
لمطلع الـعــام المقبل ،فــي خـطــوة قد
يكون مردها المنافسة المحتدمة التي
يشهدها السوق مع أجهزة "أمازون"،
و"غوغل هوم".
وب ــالـ ـت ــال ــي س ـت ـف ــوت ال ـم ـج ـمــوعــة
األميركية موسم أعياد نهاية السنة
في هذا الشق من السوق الذي يشهد
نموا سريعا.
وجـ ــاء ف ــي ب ـي ــان صـ ــادر ع ــن "آب ــل"
الليلة قبل الماضية" ،نحن متحمسون
الطالع الجمهور على (هوم بود) ،فهو
مكبر صــوت السلكي ثــوري مــن آبــل،
لكننا بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل
عرضه على زبائننا".
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة "س ـي ـبــدأ
ت ـس ــوي ـق ــه فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وب ــري ـط ــان ـي ــا وأس ـت ــرال ـي ــا ف ــي مـطـلــع
."2018
وكــانــت "آب ــل" أعـلـنــت ه ــذا الجهاز
خ ــال مــؤتـمــر الـمـطــوريــن فــي يونيو
الماضي.
وي ـع ـم ــل م ـك ـب ــر ال ـ ـصـ ــوت ه ـ ــذا مــع
خدمة المساعدة الصوتية "سيري"،
ويتماشى مــع خدمة "آبــل ميوزيك".

ً
وسيعرض للبيع بثمن  349دوالرا.
غير أن "آبل" تأخرت في هذا السوق
مقارنة بمنافسيها "أمازون" و"غوغل"
اللذين يهيمنان على هذا المجال.
وحـ ـ ـت ـ ــى لـ ـ ــو لـ ـ ــم يـ ـكـ ـش ــف أي مــن
المجموعتين عــن ر قــم مبيعات هذا

ال ـم ـن ـت ــج ،أظ ـ ـهـ ــرت دراسـ ـ ـ ــة أج ــرت ـه ــا
"كــون ـس ـيــومــر إن ـت ـل ـغ ـنــس ري ـســرتــش
بارتنر" أن  20مليون وحدة بيعت من
"أمازون إيكو" في الواليات المتحدة،
أي  73في المئة من حصص السوق
في الربع الثالث من العام.

يسرق تالميذه أثناء االمتحانات
أوقـ ــف م ـ ـ ّ
ـدرس ف ــي منطقة
ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس يـ ـشـ ـتـ ـب ــه ف ـ ـ ــي أن ـ ــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ــرق خ ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــة تـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــذه
خ ــال االم ـت ـحــانــات أو حتى
ً
أحيانا فــي خضم الحصص
الدراسية.
وكشف مصدر في الشرطة
أمس ،أن أستاذ اإلحصائيات
هـ ـ ــذا ف ـ ــي ال ـم ـع ـه ــد ال ـم ـح ـلــي
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ف ــي
م ـ ــون ـ ــروج ،جـ ـن ــوب ب ــاري ــس،
ً
ً
نهب خصوصا أوراقا نقدية

استبدال مروحية
الرئيس بسيارة

فهي أمر يجب أخذه على محمل الجد".
وأضافت" :هذا هو أكبر تهديد لصناعة
السياحة -طاقة االحتمال لدى السكان".
ووفـ ــق أرن ــادوتـ ـي ــر ،ف ــإن الـسـيــاحــة
كانت بمثابة طوق النجاة آليسلندا،
بعد األزمة المالية والمصرفية الحادة
التي شهدتها في عام  ،2008وزاد عدد
الزائرين منذ عــام  2010إلــى أكثر من
أربـعــة أضـعــاف ،فــي الــدولــة الصغيرة
التي يعيش بها  330ألف شخص.
وفي العام الحالي ،تتوقع مؤسسة
آيسالندسبانكي المالية ،قــدوم نحو
 2.3مليون زائر ،بزيادة قدرها  30في
المئة عما شهده عام .2016
وقالت أرنادوتير إن "معظم مواطني
آيسلندا مــازالــوا يـنـظــرون بإيجابية
تجاه السياحة ،ويدركون أهميتها".
(د ب أ)

وفيات

اضطرت مروحية تقل
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األرج ـن ـت ـي ـن ــي
م ـ ـ ــاوريـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو مـ ـ ــاكـ ـ ــري
وأس ـ ــرت ـ ــه إلـ ـ ــى الـ ـهـ ـب ــوط،
الليلة قبل الماضية ،في
شمال شرق البالد ،بسبب
ري ــاح عاتية ،مــن دون أن
ت ـ ـصـ ــاب ب ـ ـ ـ ــأذى ،بـحـســب
م ــا ن ـق ـلــت وك ــال ــة األن ـب ــاء
الرسمية األرجنتينية عن
مصادر حكومية.
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن
الـ ــريـ ــاح الـ ـق ــوي ــة أج ـب ــرت
الطيار على وقف الرحلة
وال ـ ـه ـ ـبـ ــوط ب ــال ـم ــروح ـي ــة
ً
اضطراريا .وقد استكمل
الرئيس وأسرته رحلتهم
بسيارة رئاسية.
(أ ف ب)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

وق ـ ـسـ ــائـ ــم ش ـ ـ ـ ــراء ط ـ ـعـ ــام مــن
حقائب تالميذه.
ً
وال ي ــزال التحقيق جــاريــا
لـ ـتـ ـح ــدي ــد قـ ـيـ ـم ــة األضـ ـ ـ ـ ـ ــرار،
ومعرفة إن كان الرجل البالغ
ً
مــن الـعـمــر  54عــامــا يـمــارس
السرقة منذ فترة طويلة.
(أ ف ب)

ً
اآليسلنديون يضيقون ذرعا بالسياح
رغـ ــم أن ت ــدف ــق ال ـســائ ـح ـيــن بشكل
مستمر ُيعد نعمة بالنسبة آليسلندا،
ً
خصوصا بعد االنهيار المالي الذي
ح ــدث قـبــل عـشــر س ـن ــوات ،ف ــإن هـنــاك
دالئل تشير إلى أن السكان المحليين
ً
بـ ــدأوا يـضـيـقــون ذرعـ ــا ب ـهــذا الـتــدفــق،
وفــق مــا تشير إليه تـقــديــرات صناعة
السياحة.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة ات ـ ـح ـ ــاد ص ـن ــاع ــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة فـ ـ ــي آي ـ ـس ـ ـل ـ ـنـ ــدا ،ه ـي ـل ـجــا
أرنــادوتـيــر ،في حديث لوكالة األنباء
األلـمــانـيــة" :نـشـهــد بـعــض الـمــؤشــرات
على تراجع الشعور بالتسامح (إزاء
ذل ـ ـ ــك) ،وخ ــاص ــة ف ــي أكـ ـث ــر ال ـم ـنــاطــق
شعبية".
وأوض ـح ــت" :بـمــا أن الـسـيــاحــة هي
ثــانــي أه ــم صـنــاعــة فــي ه ــذه الـجــزيــرة
الــواق ـعــة بـشـمــال الـمـحـيــط األطـلـســي،
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أما مبيعات "غوغل هــوم" ،فبلغت
 27في المئة من الحصص في السوق
مع  7ماليين وحدة.
(أ ف ب)

ك ـش ـفــت ال ـش ــرط ــة أم ـ ــس ،ع ــن ت ـع ــرض ط ـف ـلــة " 10س ـن ــوات"
لالغتصاب مدة ثالثة أشهر ،من ثالثة رجال ،بينهم حارس
ً
 65عاما في مدينة بوبال وسط الهند.
ً
و ك ــان المتهم يعيش فــي ا لـحــي نفسه و يـتـحــرش جنسيا
بالفتاة في منزل ،تملكه امرأة وشريك لها في الجريمة.
وشـكــت الـفـتــاة لــوالــدتـهــا ،تعمل خــادمــة ،بـشــأن التحرش
الجنسي بها الخميس الماضي ،بعدها لجأتا إلى الشرطة.
وق ــال م ـســؤول الـشــرطــة ،شيفناث يــادوفــانـشــي" :أبلغتنا
الفتاة أن المرأة قدمت لها قطع شوكوالته إلغرائها لدخول
ً
منزلها ،حيث ارتكب المتهم الجريمة ،ثم هدداها الحقا بأال
ً
ً
تخبر أحدا بشأن ذلك" ،مضيفا أن الطفلة تتعرض للتحرش
منذ أغسطس الماضي.
وتــابــع "لـقــد اعتقلنا األش ـخ ــاص األرب ـع ــة ،مــن بينهم الـمــرأة
لمساعدة الرجال على االعتداء على الفتاة".
ً
وقــام الجيران ،الذين غضبوا بسبب الجريمة أيضا بضرب
بعض المتهمين".
(د ب أ)

الثقافة هذا المساء

حمد محمد صقر الهاجري

 47عاما ،شيع ،سعد العبدالله ،ق ،4ش ،407م ،7ت،99872818 :
60030127 ،55186422

علي هدمول ماجد أبوشويربات المطيري

 59ع ــا م ــا ،ش ـي ــع ،خ ـي ـطــان ،ق ،10ش ،17م ،21ت،99777405 :
97803444

محمد إبراهيم الناصر الزكري

 86عاما ،شيع ،الرجال :العديلية ،ق ،3ش عيسى العسعوسي ،م،20
مقابل الدائري الرابع ،النساء :الروضة ،ق ،5ش أحمد السبيعي،
ج ،56م ،2ت97101064 ،96669880 :

الفعالية:

م ـع ــرض لـلـفـنــا نــة
عفيفة لعيبي.
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :قاعة بوشهري للفنون.

الفعالية:

م ـحــا ضــرة " تــأ ثـيــر

األساطير".
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :معرض الكتاب  -مشرف.

عصام عبدالله الصالح البسام

 77عــامــا ،شيع ،دي ــوان الـبـســام ،قرطبة ،ق ،2ش دمشق بجانب
المعهد الديني( ،العزاء للرجال فقط) ،ت66669080 ،25320540 :
خانم عيسى حجي سليم أرملة حبيب مختار حجي سليم
 83عاما ،شيعت ،حسينية عاشور ،بنيد القار ،ت65055565 :

أحمد إسماعيل إبراهيم إسماعيل

 57عاما ،يشيع بعد صالة عصر اليوم ،المنصورية ،ق ،1ش،13
م ،18ت99297947 ،52555732 :

وليد أحمد محمد المؤمن

 48عاما ،شيع ،الرجال :الرميثية ،ش المسجد األقصى ،ق ،5م،30
حسينية عقيلة الطالبيين ،مقابل حسينية سيد محمد ،النساء:
المسايل ،ق ،5ش ،530م ،70ت51515757 ،99118851 :

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

اإلعالنات:

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

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:53

العظمى

26

الشروق

06:15

الصغرى

13

الظهر

11:33

أعلى مد

العصر

02:31

المغرب

04:52

العشاء

06:12

التوزيع:

ً
 01:14ظـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

ً
أدنى جزر  06:52صب ــاحـ ـ ــا
 06:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

