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مواجهة تالعب المبتعثين
للعازمي:
نواب
ً

● النصف :كل ما في الدولة أصبح مزورا ويجب محاسبة المتسببين
● عاشور :أصبحنا أمام كارثة أخالقية ● الهاشم :على الوزير فتح الملف وإال فسنفتحه
ً
تفاعال مع ما نشرته «الجريدة» ،على صفحتها
األولى أمس ،عن وجود  22ألف مبتعث ،متالعبين
وغير منتظمين في دراساتهم بجامعات الخارج،
شدد النائبان راكان النصف وصالح عاشور على
ضرورة أن يكون لوزير التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي موقف من الفساد الحاصل في
أروقة وزارة التعليم العالي ،داعيين إياه إلى التحرك
الفوري لمواجهة هذا التالعب ،والتصدي للشهادات
الوهمية.
ورأى الـنــائـبــان ،فــي مـعــرض تعليقهما على ما
أثــارتــه «ال ـجــريــدة» ،أن ــه «ف ــي ظــل اسـتـفـحــال قضية
الشهادات المزورة وعدم انتظام هذا العدد الكبير
في دراساتهم العليا من الماجستير والدكتوراه ،مع
عدم إعالن نتائج التحقيق في الشهادات المزورة
رغم انتهاء اللجنة المكلفة من أعمالها ،فإن البلد
مقبل على كارثة كبرى».
ودعا النصف الوزير العازمي واللجنة التعليمية
البرلمانية إلــى التحرك الـفــوري بشأن الشهادات

فهد التركي

ً
الوهمية وال ـمــزورة ،مشيرا إلــى أن البرلمان كلف
ً
اللجنة التحقيق في هذه القضية منذ سنة تقريبا،
ً
وإلى اآلن «لم يرفع التقرير» ،مبينا أن «إيجاد طبقة
من الموظفين ذوي الشهادات المزورة والوهمية من
أجل منصب قيادي سيدمر الدولة في المستقبل،
وي ـق ـضــي ع ـلــى ط ـم ــوح ال ـج ــادي ــن ف ــي تحصيلهم
العلمي».
وق ــال الـنـصــف ل ــ«ال ـجــريــدة»« :لــأســف كــل شــيء
ً
ً
ف ــي ال ــدول ــة أص ـب ــح م ـ ـ ــزورا ووهـ ـمـ ـي ــا ،م ــن ال ـعــاج
ال ـس ـي ــاح ــي ،وال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ،وال ـت ــوظ ـي ــف ،وط ـل ـبــات
ً
اإلسكان ،وشهادات المعاقين» ،معتبرا أن «األمور
خرجت عن نصابها وتحتاج إلى معالجة نيابية،
مع محاسبة المتسبب من الجانب الحكومي في
كل تلك الكوارث».
فــي السياق ،طالب النائب صالح عــاشــور وزيــر
التربية بأن يواجه بحزم فساد أروقة التعليم العالي،
وفي مقدمته الشهادات المزورة وقضية المبتعثين
والموظفين أصحاب اإلجازات الدراسية.
٠٨

السلطتان تساندان األزرق في تدريبه

٣٢

●

حسين العبدالله

ب ـعــد ت ـح ــذي ــرات ع ــدة أطـلـقـتـهــا
«الجريدة» بشأن دخــول المجلس
الـبـلــدي فــي ف ــراغ بـعــد  8ال ـجــاري،
النتهاء فترة الشهرين التي حددها
ا ل ـق ــا ن ــون  33لـسـنــة  2016للجنة
تصريف أعمال المجلس ،وتعرض
أي قــرار تـصــدره بعد هــذه الفترة
للبطالن ،كشفت مـصــادر مطلعة
أن الحكومة غير راغبة في تمديد
عـمــل ه ــذه الـلـجـنــة خـشـيــة الطعن
على أعمالها ،باعتبارها ملغاة،
ً
نـظــرا لقصر الـقــانــون عملها على

اقتصاديات
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●

هوليوود تكرم المغنية ماريا كاري
بعد مسيرة ربع قرن من العطاء

ص ١٣

فراغ في «البلدي» بعد  8ديسمبر

الحالية ال ُت َّمدد ...وأي انتخابات دون تعديل الجداول ستكون باطلة
اللجنة
● والية الخالد لـ دلبلا :.نطالب المبارك بتعجيل حل األزمة القانونية
● مهلهل
صورة ضوئية ألحد تحذيرات «الجريدة»
حسين العبدالله
وعلي حسن

مهلهل الخالد ،الحكومة ومجلس األمة من العبث
 ،2016الفتة إلــى أن عجز الحكومة في الــدوائــر العشر الحالية ،حتى ال يحرم مئات بمكونات «أحد أقدم المجالس ،وهو صلب العمل
المستمر بشأن معالجة أزمة رقــم  33لسنة
الناخبين التابعين لتلك المناطق من المشاركة
في ظل التخبط
الدعوة إلى انتخابات بلدية جديدة له سنده،
المادتين  4في شتى مشاريع الكويت».
المجلس البلدي ،وغياب رؤية األجهزة عن
ستبطل في االنتخابات المقبلة ،موضحة أن
ـال ال ـخــالــد لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» إن ه ــذا «المجلس
انتخابات
ألن تلك االنتخابات ستكون باطلة ،كما
وق ـ
الحكومية فــي التعامل مــع األخـطــاء التشريعية،
المقبل نتيجة عدم إصدار مرسوم و 52من القانون الحالي تلغيان الجداول السابقة سيبقى ،رغــم أن هناك أصــواتـ ًـا شــاذة تسعى إلى
قانونية أن «البلدي» مقبل أعمال «البلدي»
ً
أكدت مصادر حكومية
االنتخابية لكل دائرة ،بحسب ما لناخبي «البلدي» ،وهو ما يعني خلو الواقع من تفكيكه بحجة أن وجوده وعدمه سيان» ،مستطردا:
عدم قدرته على إجراء لتعديل الجداول
ً
قانون البلدية ،والتي أي قواعد انتخابية.
على «مرحلة فراغ» نتيجة
مهما ،فلماذا تم
حـكــومــة «أقول لهؤالء :إذا لم يكن البلدي
من
4
المادة
المتبقية من واليــة لجنة تتطلبه أحكام
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر أنـ ــه «مـ ــادامـ ــت الـ
انتخابات خالل الفترة
تشكيل لجنة انتقالية ،ولماذا تجتمع من األصل؟».
المجلس التي تنتهي في  8ديسمبر تشترط وجود جداول خاصة النتخابات المجلس .والجلسات البرلمانية غير موجودتين فإن مصير
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
َ
تصريف أعمال
ي ـن ـمــا أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـح ـل ــول ال ـم ـطــروحــة
وطالب
وب ـ
المقبل ،وال يجوز تمديدها.
عليها ،كما أن هناك معضلة في البلدي يتجه إلى المجهول ،كما أن مصير مصالح المبارك بضرورة «اإلسراع في حل األزمة القانونية
ً
حاليا غير متفق
ً
ومعامالت المواطنين والجهات الحكومية ستكون
متمنيا سرعة
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إن اس ـت ـقــالــة توزيع المناطق على الدوائر االنتخابية ،وهو ما
التي وقعت فيها الحكومة السابقة»،
الحكومة وتوقف جلسات مجلس األمة ،عقب هذه
مجلس األمــة ،معطلة إلى أجل غير معلوم».
قدمته يشكل بحد ذات ــه أزم ــة مرتقبة مــع
المجلس البلدي السابق ،إيجاد الحل المناسب.
االستقالة ،عطال إقرار المرسوم بقانون الذي
من جهته ،حذر رئيس
ـددت عـلــى ض ـ ــرورة إدراج الـمـنــاطــق الـجــديــدة
الثاني لتعديل قانون البلدية الحالي شـ ـ
األولى إلى

المبارك مع العبي المنتخب

الثانية

المبارك :االرتقاء بطموحات
الشباب ومطالبهم

الثانية

دوفرين :ندعم إعفاء
الكويتيين من تأشيرة
«شنغن»

٠٤

سيد القصاص

على خلفية مــا تداولته
ب ـع ــض وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي بشأن اكتشاف
ورق ـ ـ ـ ــة نـ ـق ــدي ــة م ــزيـ ـف ــة مــن
ف ـئــة ال ـع ـش ــرة دن ــان ـي ــر ،قــال
ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـقـطــاع
تقنية المعلومات واألعمال
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك
ال ـم ــرك ــزي أن ـ ــور ال ـغ ـيــث إن
ال ـ ــورق ـ ــة ال ـم ـك ـت ـش ـفــة حــالــة
منفردة ،ومحاولة 02

أع ـلــن رئ ـيــس ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة بــاإلنــابــة ع ــادل
الصرعاوي أن الديوان طلب من اللجنة التشريعية
البرلمانية ضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين
ف ــي الـمـخــالـفــات بــالـجـهــات الـحـكــومـيــة ،م ــع إعـطــاء
ً
الديوان صالحيات أكبر في هذا الصدد ،مبينا أن
العقوبات الحالية ليست رادعــة ،وعلى ذلك فهناك
حاجة إلى تعديل القانون بما يتماشى مع الواقع
العملي.
وصرح الصرعاوي أمس بأن الديوان قدم تقريره
السنوي للمؤشرات المالية في الجهات الحكومية
إلى سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد٠٨ ،

الكويت األعلى خليجيًا في
توزيع القسائم اإلسكانية

«الصحة» تشكل لجنة للتحقيق
في استقدام ممرضات من الهند
ً
تفاعال مع ما نشرته دلبلا .عن عملهن دون رواتب
●

محمد الجاسم

اقتصاد

٠٩

عادل سامي

«الجريدة» في  14أكتوبر الماضي تحت عنوان «588
ً
تفاعال مع ما نشرته
وظيفية أو رواتب منذ  6أشهر» ،أصدر وزير الصحة د.
ممرضة دون درجات
ً بتشكيل لجنة تحقيق لكشف مالبسات تشكيل وفد من
جمال الحربي قرارا
ونائباتهن الستقدام ممرضات من الهند بواسطة
رئيسات هيئة التمريض
التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بالوزارة.
02
شركات ،دون

ورية بسبب ف
شلكم في أكتوبر المقبل
الصناعية»
لـ«الشدادية
تقي لـ ةديرجلا:.
األولينئي :تدخلنا في س
التسليموتين لخام
ب
تباين مؤشرات البورصة
وسط حالة من القلق
والتردد

اشتكى بيع السعودية «إس  »400والصمت عن غارات إسرائيل

 %3.68نمو استثمارات الكويت في السندات األميركية
فتحت أبوابها لـ «الق
االستثمار بن الدن :إيران
وثائق
اعدة» برج «السور» في العاصمة
تستملك
العقارية
محفظة هيئة
قيود أوروبية صارمة على «بتكوين» وشركة كويتية تقبلها للدفع
«المرشد»
●

طهران  -فرزاد قاسمي

علمت «ال ـجــريــدة» ،مــن م ـصــادر مطلعة ،أن
ل ـل ـقــاء الـ ــذي ج ـمــع ال ـمــرشــد اإلي ــران ــي األع ـلــى
ا
عـلــي خــامـنـئــي بــالــرئـيــس ال ــروس ــي فــالديـمـيــر
ً
حافال ببحث مواضيع
بوتين في طهران كان
خالفية بين البلدين ،إذ برر األخير للمرجعية
اإليرانية التدخل الروسي في سورية بأنه جاء

ـسـبــب فـشــل ط ـهــران فــي تـســويــة ه ــذه األزم ــة.
ب
وبحسب المصادر ،فقد عاتب خامنئي بوتين
ع ـلــى  3م ـل ـفــات ،أول ـه ــا مـتـعـلــق بـبـيــع مــوسـكــو
صواريخ «إس  »400للسعودية ،في وقت ماطلت
بتسليم صواريخ «إس  »300إلى إيران ،وثانيها
خ ــاص بصمته عــن ال ـغ ــارات اإلســرائـيـلـيــة في
ســوريــة ،وآخــرهــا عــدم مــراعــاة روسيا مصالح
إيران بشكل كافٍ في تسوية األزمة السورية.

وأف ــادت الـمـصــادر بــأن بــوتـيــن ،قــال فــي رده
التفصيلي عـلــى ا لـمــر شــد فيما يـخــص الملف
األول ،إنــه يتصور أن األميركيين سيعرقلون
صفقة ال ـ ـ «إس  »400للسعودية ،وأن موسكو
س ـت ـط ــاعــت م ـضــاي ـقــة األم ـي ــرك ـي ـي ــن م ــن خــالل
ا
إعالنها.
وأوضـحــت أن الرئيس الــروســي ذكــر ،بشأن
الملف الـثــانــي ،أن مهمة ال ـقــوات الــروسـيــة في

ســوريــة هــي مـحــاربــة اإلرهــابـيـيــن ال إســرائـيــل،
وأنه اتفق مع األميركيين واإلسرائيليين على
خطوط حمراء ،تضمنت عدم السماح بتسليم
أسلحة نوعية إلى حزب الله ،ومنع الميليشيات
الموالية إلي ــران مــن العمل بحرية على حــدود
إسرائيل.
ولفتت إلى أن الرئيس الروسي اشتكى عدم
مراعاة الجانب اإليراني التزامات بــالده بهذه

لـخـطــوط الـحـمــراء ،ودع ــا خامنئي الستبعاد
ا
توقع دخول الــروس في حرب مع إسرائيل من
أجل إيران.
ً
ً
كالما قاسيا
وأكدت أن بوتين أسمع المرشد
ـشــأن المعركة فــي ســوريــة ،إذ قــال إن روسيا
ب
دخلتها وكانت معظم األراض ــي السورية بيد
لـمـعــارضــة ،ودمـشــق على وشــك الـسـقــوط ،في
ا
حين كانت إيــران حاضرة بكل ثقلها 02

راض
«داهس نيويورك» ٍ
وترامب يريد إعدامه

طهران اقترحت

تدريب عناصر التنظيم في معسكرات «حزب الله» مقابل ضرب الخليج

وبـ ـ ــإحـ ـ ــدى ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق ال ـ ـبـ ــالـ ــغ ع ــدده ــا
وبين الوثائق ،التي ضبطت بعد مقتل
كشفت الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة مــن وثــائــق
 ،470أوض ــح كــاتــب لــم تتضح هــويـتــه ،أن
بن الدن في الهجوم األميركي على منزله
زع ـي ــم تـنـظـيــم ال ـق ــاع ــدة أس ــام ــة ب ــن الدن،
ال ـهــدف مــن الـتــوثـيــق ش ــرح كيفية تعامل
فــي أب ــوت آب ــاد ع ــام  ،2011واح ــدة مــن 19
التي أزاحت وكالة االستخبارات المركزية
«المجاهدين مع النظام الرافضي اإليراني،
ص ـف ـحــة ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى «ت ـق ـي ـي ــم» ل ـعــالقــة
األميركية ( )CIAالسرية عنها ،أمس األول،
وكيف ينظرون إليه في الحال واالستقبال».
ً
«الـقــاعــدة» بقيادات إي ــران ،وعــرض طهران
عــالقــة أخ ـطــر مـطـلــوب ف ــي ال ـعــالــم ســابـقــا
وب ــدأ الـكــاتــب ،فــي الوثيقة الـمــؤرخــة في
عـلـيــه «ك ــل م ــا يـ ـل ــزم» ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـمــال
ب ــإي ــران و«حـ ــزب ال ـلــه» وجـمــاعــة «اإلخـ ــوان
1428هـ ـ ـ 2008 -م ،بمقدمة كـشــف فيها أن
ّ
و«التدرب في معسكرات حزب الله
ـن» ،وتـقـلـبــه بـعــد س ـقــوط «إم ــارة والسالح،
قـيــادات «الـقــاعــدة» لــم تكن تتوقع مستوى
الـمـسـلـمـيـ
في لبنان ،مقابل ضرب المصالح األميركية
ال ــرد األم ـيــركــي عـلــى ه ـجــوم  11سبتمبر،
طالبان» في أفغانستان.
مــذكــرات كتبها بن بالسعودية والخليج».
بن وأنهم كانوا يترقبون ضربات محدودة،
وتتضمن الــوثــائــق
الدن بخط يده ،ويومياته الخاصة ،ومقطع
وفي إحدى صفحات مذكراته ،كتب ً
ملتزما م ـ ــع تـ ــأك ـ ـيـ ــده ع ـ ـ ــدم ت ــوص ـل ــه
المقرب إليه الدن عن تأثره الديني« :لقد كنت
فيديو يظهر حفل زفاف نجله
المسلمين ،على الرغم إل ــى مـعــرفــة طبيعة ما
ً ثابتة ،أبرزها ما يدل على مع جماعة اإلخوان
ً
حمزة ،وصورا
موضحا أن أول كــان بــن الدن نفسه
من حيث التمويل من مناهجهم المحدودة»،
ارتباط «القاعدة» بإيران،
فيها بالجهاد ،كانت في مرحلة يتصوره.
والدعم ،وحتى تسهيالت السفر مــرة فكر
والتجنيد
02
الثانوية.
باإليواء وإصدار التأشيرات.

إنقاذ البيئة واالقتصاد
إدموند فيلبس*

06
«التربية» :تطبيق
لوائح الغش بحزم
في االختبارات

محليات

٠٣

«التأديبية» :لسنا مختصين
بمحاكمة ضباط الداخلية

غـيـر مـخـصـص لـلـبـيـع

على تعديالت
نقالب األمة
شـهــريــن فـقــط بـعــد حــل المجلس ،موافقة مجلس
حافلة زوار
«األشغال» :تحويل  14مناقصة «المركزي» :مصرع  5كويتيين في ا
التي رفعتها إليه
البلدية
قــانـ
بتجديد عملها.
سماحه
مع إلىعدم
اإلجراءات الورقة
ممارسات لتقليص
ويهم
ـون يعزي ذ
األمير
المزيفة بالعراق ...و
محاولة بدائية
محلياتـداول
●وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ،م ـطــال ـبــة ف ـي ـهــا ب ـتــوح ـيــد جـ ـ
لـ «الـجــريــدة» ،إن الحكومة تنتظر نـ ــاخ ـ ـبـ ــي ال ـم ـج ـل ـس ـي ــن٠٨ ٠٣ ،
العامة عبدالرحمن المطوع إنه تم تحويل  14مناقصة
قال وزير األشغال
من إجمالي  ،32إلى ممارسات ،وذلك بهدف تالفي
تتعلق بصيانة الطرق،
طول إجراءات الطرح وأخذ الموافقات.
بأنه تم االتفاق مع الجهاز المركزي للمناقصات
وصرح المطوع أمس
على إنجاز المشاريع المتبقية بشكل سريع على
في أغسطس الماضى
شكل ممارسات.ممارسات صيانة الطرق التي فتحت مظاريفها أمس
وأوضح أن
الوقت« ،إال أننا بدأنا ،منذ اعتماد ميزانية الصيانة
بعض
األول تأخرت الماضي ،التجهيز لطرح المناقصات خالل الصيف».
في نهاية أبريل
ً
فنيا ،وستتم
وأضاف« :فتحنا مظاريف  14ممارسة بعد تقييمها
على الجهات الرقابية لمراجعتها واعتماد توقيع
ترسيتها ،وعرضها
العقد بشكل نهائي».

بورصة الكويت تنضم
للمنظمة الدولية لهيئات
سوق المال

الصرعاوي :الحالية غير رادعة وعدم إلمام لجان التحقيق بالقانون يعرقل تطبيقها

داخل العدد

الجمعة

١٧

محليات

الحكومة :ال تمديد للجنة «البلدي» «المحاسبة» يطلب من «التشريعية البرلمانية»
● خشية الطعن على أعمالها بعد انتهاء مدتها في 8
«البلدية»الجاري تغليظ عقوبات المخالفات الحكومية
● تنتظر موافقة البرلمان على تعديالت قانون
 ٣نوفمبر 2017م
 14صفر 14٣9هـ
العدد  - ٣58٣السنة الحادية عشرة

اقتصاد

السلطات تبحث عن أوزبكي آخر

أقر المهاجر األوزبكي ،سيف
الـلــه سـيـبــوف ،ال ــذي ق ــام بأعنف
ً
هجوم في نيويورك منذ  16عاما،
بـتـنـفـيــذه اع ـت ــداء ال ــده ــس بــاســم
تنظيم داع ــش ،فــي وق ــت أعلنت
الـشــرطــة األمـيــركـيــة أنـهــا تالحق
أوزبـكـيـ ًـا آخــر ،وتتحسب لوقوع
هـجـمــات جــديــدة مــع ق ــرب إقــامــة
ماراثون رياضي يجذب أكثر من
 50ألف عداء و 2.5مليون متفرج.
وقال المهاجر المسلم المقيم
في الواليات المتحدة منذ 2007
إن ــه «راض» ع ـمــا ف ـع ـلــه ،وطــالــب
ٍ
ب ــرف ــع راي ـ ــة الـتـنـظـيــم الـمـتـطــرف
ب ـغــرف ـتــه ف ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ــذي
02
يتلقى العالج به.

14

دوليات

14

22

الفلسطينيون يتظاهرون
في مئوية وعد بلفور

15

رياضة

٢٦

توتنهام يلقن ريال مدريد
درسًا ويتأهل لدور الـ 16

20

●

عادل الصرعاوي

حسين علي

علمت «ال ـجــريــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن هيئة
المحاكمات التأديبية بديوان المحاسبة قضت
الخميس الماضي بعدم اختصاصها بمحاكمة
ً
ً
ً
أكثر من  30ضابطا ومسؤوال عسكريا بوزارة
الــداخ ـل ـيــة ،عـلــى خـلـفـيــة إحــالـتـهــم من ٠٨

«التجارة» تستعد إلصدار تسعيرة
إلزامية موحدة للعمالة المنزلية
●

جراح الناصر

فــي ظــل توجه وزارة التجارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة إل ـ ــى ت ــوح ـي ــد كـلـفــة
ا سـتـقــدام العمالة المنزلية ،أكد
مصدر مسؤول أن الوزارة تستعد
إلصدار تسعيرة إلزامية موحدة

إدارة ترامب« :الحائط الغربي» إلسرائيل
بنس سيركز في جولته على «داعش» وخطر إيران

كل دولــة في العالم لديها مشاكلها الوطنية ،مثل الخسائر
الخطيرة في مجال الدمج والشمول ،أو خسائر النمو المكلفة،
ونحن نعلم أن الحل لن يحدث دون أن يتفهم المجتمع المشكلة،
ولن يتأتى في غياب رغبة عريضة القاعدة في العمل.
08

ً
غدا مقال «مينشين باي»

فـلـسـطـيـنـيــة وع ـن ـص ــر م ــن حـ ــرس ال ـح ــدود
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ـ ـت ـ ـبـ ــادالن الـ ـتـ ـق ــاط الـ ـص ــور
لبعضهما في القدس الشرقية أمس (أ ف ب)
عشية جولة نائب الرئيس األميركي مايك بنس إلى منطقة الشرق
األوس ــط ،والـتــي ستقتصر على إسرائيل ومـصــر ،قــال مـســؤول رفيع
المستوى في إدارة الرئيس دونــالــد ترامب إن واشنطن «ال تتصور
ً
سيناريو ال يكون الحائط الغربي فيه جــزء ا من إسرائيل ،في إطار
اتفاق سالم نهائي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين».
والحائط الغربي ،المعروف بحائط البراق لدى المسلمين ،وحائط
المبكى لدى اليهود ،يقع في إطار الحرم القدسي ،الذي سيطرت عليه
إسرائيل عام .1967
ورفضت الرئاسة الفلسطينية ،أمس ،التصريحات األميركية ،وقال
الناطق باسمها نبيل أبوردينة« :لن نقبل أي تغيير على حدود ٠٨

ً
لتلك العمالة ،مبينا أن اللجنة
التي تم تشكيلها لدراسة األسعار
س ـتــرفــع ت ـقــريــرهــا ال ـن ـهــائــي إلــى
الوزير خالد الروضان ،لالطالع
ّ
عليه ،وبته خالل أيام.
وقــال المصدر لـ «الجريدة» إن
هذا التقرير أعد بالتعاون مع عدة

جهات معنية ،حكومية وخاصة،
ب ـعــدمــا ط ـل ـبــت ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـشــار
إليها من مكاتب استقدام العمالة
تقديم أسعارها والكلفة الحقيقية
ً
التفصيلية لجلب العامل ،متوقعا
اع ـت ـمــاد األس ـع ــار ال ـجــديــدة قبل
نهاية العام.
٠٨

«اإلعاقة» :اللجان
رفضت منح شهادات
لـ  ٥٠٥٨حالة

سيارات

٢٥

لوتس إيفورا ...400
الصراخ على قدر
االنطالق!

ةديرجلا

•
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الثانية

local@aljarida●com

األمير :البحرين حققت نهضة مباركة وحضارية الرئيس اإليطالي يتطلع لزيارة الكويت
سموه هنأ المملكة بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ب ـبــرق ـيــة تهنئة
إلى ملك البحرين الشقيقة حمد
بن عيسى ،عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة الذكرى
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة واألربـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن لـلـعـيــد
الوطني للمملكة الشقيقة ،مشيدا
سـمــوه بما حققته البحرين من
نهضة مباركة وإنجازات تنموية
وح ـ ـض ـ ــاري ـ ــة شـ ـمـ ـل ــت م ـخ ـت ـلــف
الميادين هي محل فخر واعتزاز
الجميع.
وسأل سموه المولى جل وعال
أن يديم على الملك حمد موفور
ال ـص ـحــة وال ـع ــاف ـي ــة ،وأن يحقق

أعـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
س ـيــرغــو م ــات ــاري ـل ــا ع ــن تطلعه
ً
لزيارة الكويت ،تأكيدا على عمق
الصداقة اإليطالية -الكويتية.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ل ـقــائــه سفير
الكويت لدى إيطاليا الشيخ علي
الخالد في اللقاء السنوي لرؤساء
البعثات الدبلوماسية المعتمدة
ل ــدى ايـطــالـيــا ،ال ــذي أق ـيــم مساء
أمس األول بقاعة (الفرسان) في
قـصــر (الـكــويــريـنــالــي) الــرئــاســي،
لتبادل التهاني بأعياد الميالد
ونهاية العام الميالدي.
وق ــال ــت س ـف ــارة ال ـكــويــت لــدى
ايطاليا في بيان لـ «كونا» أمس،
إن «ال ـس ـف ـي ــر الـ ـخ ــال ــد ن ـق ــل ال ــى
الرئيس ماتاريلال تحيات سمو

لمملكة البحرين المزيد من الرقي
والنمو واالزدهار في ظل قيادته
الحكيمة.
وب ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ورئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جــابــر الـمـبــارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

أمير البالد الشيخ صباح األحمد
وت ـهــان ـيــه ب ــاألعـ ـي ــاد ،وتـمـنـيــاتــه
لــه بـمــوفــور الـصـحــة والـتــوفـيــق،
ول ـل ـش ـع ــب اإليـ ـط ــال ــي ال ـص ــدي ــق
بمزيد من التقدم واالزدهار».
وأضافت أن الرئيس اإليطالي
أعرب للسفير عن سعادته بتلبية
ال ــدع ــوة ل ــزي ــارة ال ـكــويــت ،ولـقــاء
ً
سمو أمير البالد ،منوها بالنمو
ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ــذي ت ـش ـه ــده ع ــاق ــات
الصداقة المتميزة بين البلدين،
وتعاونهما المهم لمصلحة األمن
واالستقرار والسالم في المنطقة
والعالم.
الرئيس اإليطالي سيرغو ماتاريلال يرحب بالسفير الخالد

ً
عزام الصباح :وحدة «الخليجي» حصن لمواجهة التحديات  5170تظلما وشكوى للجهات الحكومية

هنأ عميد السلك الدبلوماسي سفير
الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح،
أمس ،القيادة السياسية بمملكة البحرين
بمناسبة العيد الوطني الـ ــ ،46والــذكــرى
ال ـ ــ 18لـتــولــي ال ـعــاهــل الـبـحــريـنــي مقاليد
الحكم.
وأكد الصباح في تصريح لـ«كونا» عمق
ال ـعــاقــة الـثـنــائـيــة بـيــن ال ـكــويــت ومملكة
ال ـب ـح ــري ــن الـ ـض ــارب ــة بـ ـج ــذوره ــا أع ـم ــاق
التاريخ.
وأع ـ ــرب ع ــن س ـعــادتــه بــال ـم ـشــاركــة في

أعـيــاد البحرين الوطنية ،مشيرا إلــى أن
الـعــاقــة المتنامية بـيــن الـبـلــديــن تحظى
برعاية خاصة من لدن سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،والعاهل البحريني
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد حرص البلدين على وحدة مجلس
ال ـت ـعــاون واس ـت ـم ــرار مـسـيــرتــه الـمـبــاركــة،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ال ـح ـص ــن ال ـم ـن ـي ــع ل ـمــواج ـهــة
التحديات المتصاعدة.
كـ ـم ــا أكـ ـ ــد حـ ـ ــرص الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى دع ــم
المسيرة التنموية بالبحرين ،مبينا أن

التنمية واالزدهار في البحرين هي تنمية
للكويت.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـس ـف ـي ــر ع ـ ـ ــزام إلـ ـ ــى ال ـم ــوق ــف
الشجاع للبحرين في نصرة الحق الكويتي
إبان الغزو العراقي الغاشم ،إذ كانت القوى
البحرينية في طالئع التحرير ،موضحا
ً
أن أمــن البحرين هو أمــن الكويت ،مؤكدا
دعم الكويت الدائم لكل جهود البحرين في
الحفاظ على أمنها واستقرارها.

موظفو «التربية» األكثر مطالبة
●

محمد الجاسم

كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية
أن عــدد التظلمات والـشـكــاوى التي قدمتها
الجهات الحكومية في هذا العام فاقت 5170
ً
تظلما وشكوى.
وذكرت المصادر لـ «الجريدة» أن الديوان
تـلـقــى عـ ــددا كـبـيــرا م ــن الـتـظـلـمــات لموظفي
ً
الدولة شهريا خالل العام المنصرم ،أغلبها
تـتـعـلــق بـتـظـلـمــات الـمــوظـفـيــن م ــن ال ـق ــرارات

ال ـص ــادرة بتقييم أدائ ـه ــم وك ـفــاء ت ـهــم ،وهــي
ً
ً
األكثر عــددا ،فضال عن استحقاقاتهم بتقلد
الوظائف اإلشرافية ،ومدى أحقيتهم للمزايا
الوظيفية.
وبينت أن موظفي وزارة التربية األكثر
ً
ً
تظلما وتـقــديـمــا لـلـشـكــاوى ،لـكـثــرة عــددهــم،
ولتنافسهم على المزايا والوظائف بمعدل
ً
 110إل ــى  120ش ـهــريــا ،وب ـعــدهــا «الـصـحــة»
ً
بمعدل  80إلى  90شهريا ،مؤكدة أن للجميع
الحق في التظلم وتقديم شكوى إذا رأى أنه

يستحق وتنطبق عليه الشروط ،وهذا يمثل
ً
ً
تنافسا جيدا.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن ال ــدي ــوان ينظر
للتظلمات والشكاوى بحيادية ووفق قوانين
الخدمة المدنية ،وفي حال تم استيفاء جميع
األوراق والـمـسـتـنــدات الـخــاصــة بالتظلم أو
الـشـكــوى يـتــم بحثها بشكل سـلـيــم ،وإع ــداد
مذكرة للبت فيها ،وترسل إلــى الجهة التي
يـعـمــل ب ـهــا ال ـمــوظــف ال ـم ـت ـقــدم لـلـشـكــوى أو
التظلم.

سفير طاجيكستان« :الكويتية -
الطاجيكية» تناقش التعاون

ً
اللجنة تبدأ دورتها الثانية غدا وتستمر حتى  20الجاري
● ناصر الخمري
قــال سفير طاجيكستان لدى
ال ـ ـبـ ــاد د .زبـ ـي ــدالـ ـل ــه زبـ ـي ــدوف
ان اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة الـكــويـتـيــة -
الطاجيكية المشتركة للتعاون
س ـ ـی ـ ـنـ ــاقـ ــش ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدى ث ــاث ــة
أي ــام أوج ــه ال ـت ـعــاون فــي العديد
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاالت االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة واالن ـ ـمـ ــائ ـ ـیـ ــة
والتجارية والثقافیة الى جانب
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـخ ــاص وال ـب ـن ــوك وغ ـيــرهــا من
المجاالت االخرى.
وأوضح زبيدوف في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ان ال ـل ـج ـن ــة سـتـعـقــد
دورتها الثانية غدا وتستمر حتى
االربعاء  20الحالي حيث يترأس
الجانب الطاجيكي وزير التنمية
االقتصادية والتجارة نعمة الله
حكمة الله زاده ويترأس الجانب
ال ـكــوي ـتــي وك ـي ــل وزارة الـمــالـيــة
خليفة حمادة.
وأف ــاد بــأن االجـتـمــاع الثنائي
ال ـم ـش ـت ــرك ال ـ ــذي سـتـسـتـضـيـفــه
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ي ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــه مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة
طاجيكستان في اجتماع مجلس
محافظي البنك االسالمي للتنمیة
الـ ــذي يـجـســد ح ــرص ب ـلــده على
توطید أواصر التعاون المشترك
مــع ال ــدول العربية واالســامـیــة،
الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان االجـ ـتـ ـم ــاع يـعـقــد

زبيدالله زبيدوف

ض ـم ــن اطـ ـ ــار الـ ـتـ ـش ــاور وتـ ـب ــادل
اآلراء حول القضايا والمواضيع
ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك تنفیذا
الت ـفــاق ـیــة ال ـت ـع ــاون االق ـت ـصــادي
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاري وال ـع ـل ـم ــي وال ـف ـن ــي
المبرمة بین البلدين الصديقين
منذ عام .1995
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
ال ـث ـن ــائ ـی ــة مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا تـعـمـیــق
أواصر التعاون بین طاجيكستان
وال ـكــويــت واالرتـ ـق ــاء بــالـعــاقــات
الثنائیة الى مستوى الطموحات
ف ــي اط ـ ــار ال ـم ـصــالــح الـمـشـتــركــة
والمتبادلة.

ً
«القوى العاملة» 343 :جهازا
ً
متطورا للتفتيش على المواقع

●

جورج عاطف

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن تدشين
العمل بأجهزة متطورة تساعد في عمليات التفتيش على المنشآت
والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين األهلي والنفطي ،للتأكد
من التزامها بأحكام القانون رقم  6لسنة  ،2010الصادر بشأن العمل في
القطاع األهلي ،والقرارات المنفذة له ،فور استالمها من الشركة الموردة.
وقالت المصادر إن المناقصة المخصصة لشراء األجهزة رست على
إحدى الشركات لتوريد قرابة  343جهازا ،متوقعة أن تتسلم الهيئة
األجهزة قبل نهاية العام الجاري.
وش ــددت على أن إطــاق هــذا الـمـشــروع يساهم بـصــورة فاعلة في
تحسين أداء مفتشي العمل ،ويضمن حقوق أصحاب األعمال والشركات
الخاصة ،ويمنع أي كيدية في عملية التفتيش.

ضبط التفتيش
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن ضـبــط إج ـ ــراءات الـتـفـتـيــش ،ووض ــع اآلل ـيــات
المناسبة لميكنتها ،بما يضمن تحقيق مـبــدأ الشفافية وا لـكـفــاء ة
والـفـعــالـيــة فــي الـعـمــل ،إح ــدى أه ــم مــزايــا ال ـم ـشــروع ،مــوضـحــة أن ــه تم
التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة ،ســواء بشكل مباشر أو
غير ذلــك ،منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية ،ووزارة التجارة
والصناعة.
وبينت أنه سيتم توزيع األجهزة على مفتشي إدارة تفتيش العمل،
وعدد من مفتشي اإلدارات ذات العالقة ،وعقب تدشين العمل بها سيتم
االستغناء عن العمل اليدوي ،حيث يقوم المفتش بتسجيل معلومات
الشركة أو الموقع عبر الجهاز ،ثم تظهر مباشرة على شاشات الحاسب
اآللي في اإلدارة المركزية واإلدارات المعنية.

ةديرجلا

•
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محليات
«اإلعاقة» :اللجان رفضت منح شهادات لـ  5058حالة
ً
ً
• خفض درجات اإلعاقة لـ  1416شخصا دون  21عاما وفوق السن
•  34مليون دينار للمؤسسات التعليمية خالل ٢٠١٧ / ٢٠١٠
جورج عاطف
بلغ عدد الحاالت المحالة إلى اللجان
الطبية ،خالل الفترة من أغسطس
الماضي حتى اآلن ،3222 ،وتمت
الموافقة على منح شهادات إعاقة
لـ  ،1496في حين رفضت ،1056
وتغيبت .582

إصدار  27985شهادة
ّ
إعاقة جديدة سلمت
منهم  21316شهادة

علمت "الجريدة" من مصادر
م ـط ـل ـع ــة فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ذوي اإل عـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــة أن
"اللجان الطبية التابعة للهيئة
رفـضــت ،خــال الـعــام الـجــاري،
منح شـهــادات إ عــا قــة أول مرة
والـتـجــديــد لـعــدد  5058حــالــة،
ً
منهم  4961مواطنا و 97غير
كويتي".
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
"ال ـ ـ ـل ـ ـ ـجـ ـ ــان ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة خ ـف ـض ــت
درجات اإلعاقة لـ  1416حالة،
منهم  493دون سن  21عاما،
و 923ف ـ ــوق ا لـ ـ ـس ـ ــن" ،م ـش ـيــرة
إل ــى أن "ه ــذه ال ـح ــاالت جــاء ت
م ــوزع ــة ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـتــالــي،
م ــن م ـتــوس ـطــة إلـ ــى ال ت ـن ــدرج
ت ـح ــت م ـف ـه ــوم اإلعـ ــاقـ ــة ل ـعــدد

 46حــا لــة ( 43تـحــت ا لـســن و3
حــاالت فــو قــه) ،و مــن متوسطة
إ ل ــى بـسـيـطــة  476حــا لــة (119
ت ـ ـحـ ــت ا لـ ـ ـس ـ ــن و  357ف ـ ــو ق ـ ــه)،
ف ـض ــا ع ــن ت ـخ ـف ـيــض درجـ ــات
اإلع ـ ــاق ـ ــة م ـ ــن ش ـ ــدي ـ ــدة إلـ ـ ــى ال
ت ـن ــدرج ت ـحــت م ـف ـهــوم اإلعــاقــة
لعدد  37حالة ( 30تحت السن
و 7ف ــوق ــه) ،وم ــن ش ــدي ــدة إلــى
بـسـيـطــة لـعــدد  215حــا لــة (67
تحت السن و 148فوقه) ،ومن
شــديــدة إل ــى مـتــوسـطــة لـ ـ 642
حــا لــة ( 234تحت ا لـســن و408
حاالت فوقه).

رفض  1056حالة
و ب ـي ـن ــت أن " ع ـ ــدد ا ل ـح ــاالت

الـ ـ ـت ـ ــي أح ـ ـي ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى الـ ـلـ ـج ــان
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة مــن
أغسطس الماضي حتى اآلن،
بلغت  3222حالة ،تم الموافقة
عـ ـل ــى مـ ـن ــح ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات إع ــاق ــة
ل ـ  1496حالة منهم ،فــي حين
ر فـضــت  1056حــا لــة ،وتغيبت
 582ح ــا ل ــة ،ف ـضــا ع ــن إ حــا لــة
 88حالة إ لــى إ عــادة التقييم"،
مـشـيــرة إلــى أن "إجـمــالــي عــدد
الـطـلـبــات الــراغـبــة فــي الـعــرض
على اللجان بلغت حتى تاريخ
مايو  2322 :2018حالة".
و ك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت أن "إ ج ـ ـ ـمـ ـ ــا لـ ـ ــي
الميزانية المخصصة للصرف
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس وال ـ ـج ـ ـهـ ــات
والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
المتعاقدة معها الهيئة ،خالل

خفض  5ماليين دينار
كشفت مصادر هيئة اإلعاقة أن "عملية غربلة ملفات ذوي اإلعاقة
ً
والـتــدقـيــق عليها وأرشـفـتـهــا آل ـيــا ،اسـتـطــاعــت خـفــض بـعــض الـبــدالت
ً
والمخصصات المالية الـتــي كــانــت تـصــرف سنويا للمعاقين بواقع
 5ماليين دينار ،وذلك عقب استبعاد غير المستحقين ،أو بعد خفض
درجــات اإلعــاقــة لبعضهم ومــا ترتب على ذلــك من خفض المخصص
المالي الشهري".
وأوض ـح ــت أن ــه "ب ـشــأن الـمـخـصـصــات الـشـهــريــة ال ـتــي كــانــت تمنح
ً
للمعاقين دون وفوق  21عاما فقد خفضت بواقع  330864دينارا ،وللمرأة
التي ترعى معاقا بواقع  3.218ماليين دينار ،أما بدل السائق والخادم
فتم خفضه بواقع  1.465مليون دينار".

«الجهاز المركزي»:
« 419بدون»
في «التطبيقي»
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـم ــرك ــزي
لـمـعــالـجــة أوضـ ــاع المقيمين
بصورة غير قانونية أن عدد
الطلبة من المقيمين بصورة
غير قانونية المسجلين في
كليات الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب بلغ 419
طــالـبــا وطــالـبــة خ ــال الفصل
األول م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي
(.)2018/2017
وقال مدير إدارة المعلومات
فــي الجهاز المركزي عبدالله
الـ ـف ــرح ــان ل ـ ــ"كـ ــونـ ــا" ام ـ ــس إن
ع ـ ــدد ال ـط ــال ـب ــات ال ـم ـس ـجــات
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب خــال
ال ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي األول مــن
المقيمين بصورة غير قانونية
ب ـلــغ  234طــال ـبــة م ـقــابــل 185
طالبا.
وأض ــاف الـفــرحــان أن كلية
الـ ـت ــربـ ـي ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة جـ ــاءت
ف ــي ال ـمــرت ـبــة األول ـ ــى لـنــاحـيــة
ع ـ ــدد ال ـط ـل ـب ــة م ــن الـمـقـيـمـيــن
ب ـص ــورة غـيــر قــانــون ـيــة خــال
الفصل الحالي بإجمالي 124
طــال ـبــا وط ــال ـب ــة ف ـي ـمــا ج ــاءت
كـلـيــة الـعـلــوم الـصـحـيــة ثانيا
بإجمالي  112طالبا وطالبة.
وأوضح أن كلية الدراسات
الـتـجــاريــة ج ــاء ت فــي المرتبة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ب ـ ـعـ ــدد  101ط ــال ــب
وطالبة تلتها كلية الدراسات
التكنولوجية بعدد  48طالبا
وطالبة وأخيرا كلية التمريض
بواقع  34طالبا وطالبة.
وأش ــاد الفرحان بالتعاون
والـتـنـسـيــق الـمـسـتـمــريــن بين
ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي لـمـعــالـجــة
أوض ـ ـ ــاع ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ب ـص ــورة
غير قانونية والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
فيما يتعلق بالطلبة المقيمين
بصورة غير قانونية.

ا ل ـس ـنــة ا ل ـمــا ل ـيــة ،201٧-201٦
بلغت  34مليون دينار ،بهدف
تـقــديــم ال ـم ــادة الـعـلـمـيــة لـعــدد
ً
 7362طالبا وطالبة من ذوي
اإل عــا قــة" ،مشيرة إ لــى أن " هــذا
ا ل ـعــدد مــر شــح ل ـلــز يــادة ليبلغ
 8200ط ــا ل ــب و ط ــا لـ ـب ــة خ ــال
السنة المالية المقبلة".
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
"الهيئة أ صــدرت خــال الفترة
الماضية  27985شهادة إعاقة،
م ـن ـهــا  21316ح ــا ل ــة تـسـلـمــت
شهاداتها" ،مناشدة المعاقين
وذويهم ،ممن وصلتهم رسائل
نصية بـجـهــوز يــة شـهــادا تـهــم،
القدوم إلى مقر الهيئة الكائن
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ح ـ ــول ـ ــي ل ـت ـس ـلــم
شهادة اإلعاقة.

حملة «الكويت إلى جانبكم» تسلم
مشروع مياه «فقم عمران» في اليمن
مساعدات الكويت تخفف وطأة الشتاء عن المحتاجين بالعالم
سلمت حملة "الكويت إلى جانبكم" مشروع مياه
"فـقــم عـمــران" غــربــي عــدن اليمنية وال ــذي يستهدف
عشرات االالف من المواطنين اليمنيين بعد االنتهاء
من تشييده على مدى العامين الماضيين وتوصيل
المياه إلى المنازل.
وأعلنت الحملة فــي بيان صحافي ان المشروع
يستهدف  45ألف نسمة بمناطق عمران وفقم وصالح
الدين بمديرية البريقة بتكلفة إجمالية وصلت إلى
 150مليون ريال يمني.
وأوضحت ان المشروع عبارة عن تركيب أنابيب
ضــخ بـطــول أرب ـعــة كـيـلــومـتــرات وتــركـيــب مضخات
وبناء غــرف للمضخات وإصــاح شبكات وصيانة
وتأهيل خطوط.
ونقل البيان عن وكيل محافظة عدن رشاد شائع
اشادته بــدور الكويت الرامي إلى إعــادة الحياة من
خالل مشاريع كويتية عدة في مختلف المجاالت.
ولفت الى ان هذا المشروع الذي سيخدم األهالي
فــي مناطق عـمــران وفـقــم وصــاح الــديــن إلــى جانب
بعض اإلصالحات التي نفذتها حملة "الكويت الى
جانبكم" من خالل إحياء مشروع المياه ورفده بكل
المقومات.
وت ــأت ــي حـمـلــة ال ـكــويــت ف ــي الـيـمــن بــال ـتــزامــن مع
استمرار الحمالت اإلغاثية على غير صعيد السيما
مع دخول فصل الشتاء ،واشتداد الحاجة إلى وسائل
التدفئة فــي ظــل الـبــرد الـقــارس ،إذ واصـلــت الكويت
األسبوع الماضي دورها اإلنساني الرائد في إيصال
المساعدات للمحتاجين والمعوزين في مختلف دول

العالم السيما في الدول التي تعاني أزمات إنسانية.
وفي هذا اإلطــار ،دشنت جمعية النجاة الخيرية
ً
ً
حـمـلــة (دف ـئ ــا وس ــام ــا) لــدعــم األوض ـ ــاع اإلنـســانـيــة
لالجئين السوريين في المخيمات العشوائية باألردن
خالل فصل الشتاء ،ووزعت أكثر من  300طرد غذائي
فــي خمسة مخيمات عشوائية منتشرة بمحافظة
المفرق المتاخمة للحدود السورية.
ومــن جانبها ،أعلنت المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين تقديمها مساعدات لـ50
ً
ألــف الجــئ ســوري إضافي من الفئات األشــد ضعفا
في األردن هم بأمس الحاجة إليها هذا الشتاء وذلك
بدعم كويتي.
وق ــال ــت الـمـفــوضـيــة ف ــي ب ـيــان صـحـفــي لمكتبها
في الكويت ،إنه بفضل المساهمة السخية األخيرة
المقدمة من الكويت والبالغة قيمتها خمسة ماليين
دوالر ،سوف تتمكن من مساعدة  14300عائلة سورية
الجـئــة أخ ــرى فــي األردن ضمن برنامجها الخاص
ً
بالمساعدات النقدية األساسية واستعدادا لفصل
الشتاء لعام .201٨-201٧
في سياق متصل ،وزعت الكويت عن طريق جمعية
الهالل األحمر  30ألــف لتر من النفط األبيض على
متضرري الزلزال في قضاء "كالر" بإقليم كردستان
العراق.
ً
كما وزعت جمعية الهالل األحمر  30طنا من المواد
الغذائية ،إضافة إلى ألف طرد صحي على المتضررين
م ــن الـ ــزلـ ــزال ف ــي ق ـض ــاء "ران ـ ـيـ ــة" ال ـت ــاب ــع لـمـحــافـظــة
السليمانية والمحاذية للحدود العراقية اإليرانية.

توزيع مساعدات كويتية على النازحين السوريين في األردن
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«الصحة» :مركز األسنان في «الجهراء» يفتتح منتصف 2018
«انخفاض مراجعي األسنان الوافدين إلى  %40األسابيع الماضية»
عادل سامي

«مؤتمر الفروانية»
يسلط الضوء على
أحدث الممارسات
الطبية اآلمنة

أعلن الوكيل المساعد لشؤون
ط ــب األسـ ـن ــان ف ــي وزارة الـصـحــة
د .يــوســف ال ــدوي ــري ،أن "مـشــروع
مركز األسنان التخصصي الجديد
فــي مستشفى ا ل ـج ـهــراء سيفتتح
منتصف  ،2018بسعة  120عيادة
تخصصية".
وق ـ ـ ــال ال ـ ــدوي ـ ــري فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش اف ـت ـت ــاح
الـمــؤتـمــر الـطـبــي ال ـثــانــي لمنطقة
الفروانية الصحية ،نيابة عن وزير
الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،إن
"قطاع األسنان يشهد حاليا طفرة
كبيرة في الخدمات المقدمة ،سواء
في القطاع الحكومي ،أو الخاص".
وأضاف أن تلك الطفرة انعكست
إيجابا على سرعة العالج واالرتقاء
بـخــدمــات األس ـن ــان ،وإل ـغ ــاء نظام
المواعيد لبعض التخصصات مثل
عالج العصب واألطفال والجراحة.
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض عـ ــدد
الـمــراجـعـيــن مــن الــوافــديــن لمراكز
طب األسنان إلى  40في المئة خالل
األسابيع القليلة الماضية "ومازلنا
نتابع تلك الـمـعــدالت لــرفــع تقرير
رس ـم ــي بـشــأنـهــا خ ــال ش ـهــر إلــى
اللجنة المعنية".
وفي كلمته االفتتاحية للمؤتمر،
الـ ـ ـ ــذي اق ـ ـيـ ــم تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار "ن ـح ــو
ممارسة طبية آمنة" ،أكد الدويري

جانب من المشاركين في المؤتمر الطبي الثاني لـ«الفروانية الصحية»
ح ـ ــرص "الـ ـصـ ـح ــة" ع ـل ــى ت ـحــديــث
برامج وخطط الوزارة الهادفة الى
تطوير المنظومة الصحية ،وصقل
خبرات األطباء الكويتيين من خالل
تبادل المعلومات.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ــؤت ـم ــر ي ـهــدف
ال ــى تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى أح ــدث
ال ـ ـم ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة اآلم ـ ـنـ ــة
المستخدمة لعالج المرضى لزيادة

خط البلدية الساخن استقبل 1057
شكوى خالل نوفمبر
ذكرت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت أن
عدد الشكاوى التي استقبلت عبر الخط الساخن
( )139لـقـســم ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـت ــاب ــع إلدارة ال ـخــدمــات
العامة وتحويلها إلى أفــرع البلدية بالمحافظات
خــال نوفمبر الماضي بلغ  1057شكوى شملت
مجاالت النظافة العامة؛ شكاوى وجــود مخلفات
ق ـمــامــة ،وط ـلــب ح ــاوي ــات ن ـظــافــة ،ووج ـ ــود قـمــامــة
أثــاث مستعمل ،وأشجار أمــام المنازل والساحات
وال ـم ـط ــاع ــم ،وشـ ـك ــاوى س ـق ــوط أشـ ـج ــار ،وح ــدي ــد،
وإط ـ ــارات ،وس ـقــوط عـمــود إنـ ــارة ،وكـثـبــان رملية،
وصخر ،وصلبوخ ،وشكاوى رمي دفــان وأنقاض
ت ـع ـيــق الـ ـط ــري ــق وش ـ ـكـ ــاوى سـ ـ ـي ـ ــارات ،وطـ ــراريـ ــد،
وشاليهات مهملة ،وشكاوى أغذية فاسدة وباعة

متجولين ،ومـمــارســة حــرفــة مـتـجــول ،وبـيــع مــواد
غ ــذائـ ـي ــة ،وج ـ ـ ــزار م ـت ـج ــول ،وش ـ ـكـ ــاوى ح ـي ــوان ــات
ً
نافقة فضال عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية
المختلفة.
وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن أع ـلــى م ـعــدل للشكاوى
التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة
األحمدي وبلغ عددها  212شكوى تلتها محافظة
الجهراء بـ  210شكاوى وجاءت محافظة العاصمة
في المرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوى والتي
بـلـغــت  170ش ـكــوى فـيـمــا ج ــاء ت مـحــافـظــة حولي
في المرتبة الرابعة وتلقت  169شكوى وتساوت
محافظتا الفروانية ومبارك الكبير بـ  148شكوى
لكل محافظة ،وجاءتا في المرتبة األخيرة.

ال ـخ ـب ــرات ب ـيــن ال ــرع ــاي ــة الصحية
األول ـي ــة والـمـسـتـشـفـيــات ،لتقديم
رع ــاي ــة ط ـب ـيــة ذات جـ ـ ــودة عــالـيــة
ومتميزة.
مــن جــانـبــه ،أك ــد رئـيــس اللجنة
الـمـنـظـمــة لـلـمــؤتـمــر مــديــر منطقة
الـ ـف ــروانـ ـي ــة ال ـص ـح ـي ــة د .ح ـم ــود
الــزعـبــي ،أن "الـمــؤتـمــر يـهــدف إلــى
ت ـح ـف ـي ــز روح الـ ـبـ ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي،

وم ــواك ـب ــة ال ـم ـس ـت ـجــدات الـطـبـيــة،
لصقل خبرات األطباء الكويتيين،
واالرتقاء بأدائهم العلمي".
وق ــال إن الـمــؤتـمــر ي ـشــارك فيه
أكـ ـث ــر م ــن  15م ـح ــاض ــرا يـمـثـلــون
م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـط ـب ـيــة
داخـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ويـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــون 9
م ـ ـحـ ــا ضـ ــرات عـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،و 6ورش
عمل عملية ،موضحا أن مــن أهم

تجديد وإصدار  482رخصة
لبلدية األحمدي
كـشـفــت إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة بـبـلــديــة ال ـكــويــت ،أن إدارة
تراخيص خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة األحمدي قامت
خالل نوفمبر الماضي بتجديد وإصدار  482رخصة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أوض ــح مــديــر إدارة تــراخـيــص خــدمــات
البلدية خالد الرفادة ،أن إحصائية مراقبة تراخيص اإلعالنات
أفادت بتجديد وإصدار  208رخص إعالن ،و 84رخصة إعالن
للمركبات ،و 50رخصة مؤقتة للمناسبات.
وأض ــاف أن إحصائية مراقبة تراخيص الخدمات البلدية
ج ــاء ت بـتـجــديــد وإصـ ــدار  88تــرخـيـصــا صـحـيــا ،و 4مركبات
م ــأك ــوالت خـفـيـفــة ،و 11تـصــريــح نـقــل ل ـل ـمــواد ال ـغــذائ ـيــة ،و22
تصريحا لنقل المياه غير مخصصة للبيع ،و 15تصريح نقل
مياه صحراوي.

محاور المؤتمر األمراض المزمنة
والجراحات اآلمنة ومفهوم ثقافة
المرضى.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ـ ـ ــن أ ه ـ ــم
الـمــوضــوعــات الـتــي تتطرق إليها
ورش ال ـ ـع ـ ـمـ ــل أمـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـقـ ـل ــب،
واألمـ ـ ــراض الـتـنـفـسـيــة ،وأمـ ــراض
الـنـســاء والـ ــوالدة ،ومـنــع الـعــدوى،
وجراحة العظام.

«المهندسين» :إصدار بطاقات
العضوية في االتحاد العربي
أعلنت جمعية المهندسين
ب ـ ــدء م ـن ــح ال ـع ـض ــوي ــة الت ـح ــاد
المهندسين العرب ،للمهندسين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ول ــزم ــائـ ـه ــم مــن
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
عـ ـل ــى أن تـ ـك ــون ع ـضــويــات ـهــم
ســاريــة المفعول فــي الجمعية
ونـ ـظـ ـي ــراتـ ـه ــا مـ ــن ال ـم ـن ـظ ـمــات
والهيئات والنقابات الهندسية
العربية.
وذكر أمين صندوق الجمعية
عـلــي الـفـيـلـكــاوي أن الجمعية
بــدأت إصــدار العضويات على
أن تـكــون مضت على عضوية
المهندس بالجمعية  3سنوات
وأن ت ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ــذه ال ـع ـض ــوي ــة
صالحة في الجمعية ،مضيفا
أن المهندسين العرب العاملين
ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت واألعـ ـ ـض ـ ــاء فــي
نقاباتهم الوطنية والجمعية
معا يمكنهم الحصول على هذه
البطاقات.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــاوي ال ـ ــى
أن ا لـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــو ي ـ ــة فـ ـ ـ ــي ا تـ ـ ـح ـ ــاد
المهندسين العرب تتيح لكافة
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
ال ـم ــزاي ــا ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي تـقــدم
ف ــي ك ــل الـمـنـظـمــات والـهـيـئــات
الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،الف ـت ــا
الـ ــى ام ـك ــان ـي ــة ال ـح ـص ــول عـلــى
تراخيص واعتمادات لمزاولة

علي الفيلكاوي

ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــة ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة وفـ ـق ــا
الش ـ ـتـ ــراطـ ــات كـ ــل ق ـط ــر عــربــي
على حدة والتي تكون عضوية
االتحاد واحدة منها باالضافة
الـ ــى ام ـك ــان ـي ــة ال ـح ـص ــول عـلــى
عضوية المنظمات الهندسية
القطرية.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق
«ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن» ال ـ ــزم ـ ــاء ال ــى
الـ ـتـ ـق ــدم ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ه ــذه
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـت ــرت ــي
الـ ـ ــدوام بــالـجـمـعـيــة الـمـســائـيــة
والـصـبــاحـيــة وعـلــى م ــدار أيــام
األس ـب ــوع ،مــع االش ـ ــارة ال ــى أن
اصدار البطاقة يتم فور التقدم
للطلب.

«الزراعة» :مخازن تبريد في المزارع
وعد مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل
الحساوي بإعادة النظر في الئحة استزراع األسماك ،لتشمل األحواض
البالستيكية ،وال تقتصر على األحواض الخرسانية ،كما وعد بتفعيل
الخطط الالزمة للتشجيع على االستزراع السمكي.
وقال الحساوي ،خالل زيارة مزرعة راكان بن حثلين ،أمس األول ،إنه
سينظر في مطالب المزارعين واقتراحاتهم ،التي تهدف إلى االرتقاء
بالزراعة في الكويت ،وتذليل العقبات ،التي تعترض المزارعين ومربي
الثروة الحيوانية والسمكية.
ووعــد بإمكانية إقــامــة مـخــازن تبريد فــي ال ـمــزارع ،لكن بشرط أن
تستخدم لتخزين منتجات المزارع نفسها.
وأع ـلــن عــن التعهد بالعمل عـلــى إع ــادة زي ــادة الــدعــم للمزارعين
بالمبيدات ،السيما الخاصة بمكافحة سوسة النخيل ،والعمل على
القضاء على هذه اآلفة.
فيصل الحساوي
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برلمانيات

«المالية» :تشريعان محليان للضريبتين يتضمنان النصوص القانونية الواردة باالتفاقيتين الموحدتين
فهد التركي

تعد الحكومة العدة إلنجاز
قانونين يتعلقان بضريبة القيمة
المضافة واالنتقائية إلقرارهما
بمجلس األمة في ظل حديثها
عن آثار إيجابية كبرى على
االقتصاد والميزانية العامة
للدولة في حال تطبيقهما.

تشكيل لجنة
مالية جمركية
لقياس أثر
تطبيق
االتفاقيتين
على الضرائب
والرسوم
الجمركية

الجالوي

كشفت وزارة المالية أن اتفاقيتي
ضريبة القيمة المضافة والضريبة
االنـتـقــائـيــة ت ـع ــدان م ــن االتـفــاقـيــات
االي ـجــاب ـيــة ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي دعــم
ميزانية الــدولــة عبر االي ــرادات غير
النفطية والحد من استهالك السلع
الضارة بالصحة مما يوفر بعض
النفقات المالية التي توجه لمعالجة
اض ــرار تلك الـسـلــع ،مشيرة ال ــى أن
الـحـكــومــة ب ـصــدد ان ـج ــاز قانونين
إلقرارهما من قبل مجلس االمة على
طريق تطبيقهما.
وقالت وزارة المالية في ردها على
استفسارات لجنة الشؤون الخارجية
بمجلس االمة حول اتفاقيتي ضريبة
القيمة المضافة والضريبة االنتقائية
ان هـنــاك مجموعة مــن االث ــار على
تنفيذ الضريبتين:
أوال :االثار المالية المترتبة على
التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة
المضافة:
 - 1زيادة االيرادات غير النفطية.
 - 2توفير مصدر بديل لاليرادات
وسيولة نقدية بشكل دوري ومنتظم.
ثانيا :االثار المالية المترتبة على
التصديق على االتفاقية الموحدة
للضريبة االنتقائية:
 - 1زيادة االيرادات غير النفطية.
 - 2توفير مصدر بديل لاليرادات
وسيولة نقدية بشكل دوري ومنتظم.
 - 3ال ـح ــد م ــن اس ـت ـه ــاك بعض
السلع الضارة بالصحة مما يوفر
بعض النفقات المالية التي توجه
لمعالجة اضرار تلك السلع.
ثالثا :االثار المالية المترتبة في
ح ــال ع ــدم الـتـصــديــق عـلــى اتفاقية
ضريبة القيمة المضافة:
 - 1حــرمــان ميزانية الــدولــة من
ايرادات دورية ومنتظمة.
 - 2عـ ــدم ت ـعــويــض االن ـخ ـفــاض
المتوقع لــايــرادات الجمركية بعد
تطبيق االتفاقيات الجمركية الدولية.
رابعا :االثار المالية المترتبة في
حــال عــدم التصديق على االتفاقية
الموحدة للضريبة االنتقائية:
 - 1حــرمــان ميزانية الــدولــة من
ايرادات دورية ومنتظمة.
 - 2عـ ــدم ت ـعــويــض االن ـخ ـفــاض
المتوقع لــايــرادات الجمركية بعد
تطبيق االتفاقيات الجمركية الدولية.
 - 3عـ ــدم الـتـخـفـيــف م ــن ال ـعــبء
المالي الذي تتحمله ميزانية الدولة
نتيجة اضرار السلع بالصحة.

جمال الجالوي

خ ــامـ ـس ــا :االث ـ ـ ـ ــار االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـضــري ـبــة الـقـيـمــة
المضافة:
 - 1تـنــويــع م ـص ــادر ال ــدخ ــل في
الـ ــدولـ ــة وت ـخ ـف ـيــف االع ـت ـم ــاد على
العائدات النفطية.
 - 2م ـ ـ ــوا كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة اال ص ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــات
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تنتهجها دول
المنطقة.
 - 3تـشـجـيــع ال ـ ـصـ ــادرات النـهــا
ستكون من السلع الخاضعة لضريبة
القيمة المضافة بسعر صفر.
 - 4السماح لمؤسسات االعمال
باسترداد ضريبة القيمة المضافة
التي تتكبدها مما يوفر لها سيولة
ن ـقــديــة ت ـســاعــدهــا ع ـلــى الـنـهــوض
بأنشطتها.
 - 5انـعــدام التأثير السلبي على
االس ـت ـث ـم ــارات ح ـيــث ان الـضــريـبــة
يتحملها المستهلك النهائي وليس
المستثمر.
 - 6تأثر االي ــرادات المتوقعة من
هذه الضريبة بالتقلبات االقتصادية
يكون بشكل طفيف نظرا العتماده
على االستهالك.
 - 7ط ـب ـي ـع ــة ض ــريـ ـب ــة ال ـق ـي ـمــة
المضافة تسهل الرقابة على تكاليف
وقيمة السلع المباعة مما يحد من
حاالت التهرب.
 - 8تستخدم هذه الضريبة كأداة
لتحفيز بعض االنشطة االقتصادية
من خالل اعفائها منها.
 - 9تـســاوي الـعــبء الضريبي
الـ ــذي تـتـحـمـلــه ال ـس ـلــع المحلية
مـ ــن ه ـ ــذه ال ـض ــري ـب ــة مـ ــع ال ـع ــبء
الضريبي الذي تتحمله الواردات
وهـ ـ ــذا ي ـم ـنــع حـ ـ ــدوث ت ـشــوهــات
س ـعــريــة ل ـصــالــح الـ ـ ـ ــواردات كما

انــه يـتــوافــق مــع ش ــروط وانظمة
منظمة التجارة العالمية.
س ـ ــادس ـ ــا :االث ـ ـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة
واالستثمارية للضريبة االنتقائية:
 - 1تـنــويــع م ـص ــادر ال ــدخ ــل في
الـ ــدولـ ــة وت ـخ ـف ـيــف االع ـت ـم ــاد على
العائدات النفطية.
 - 2م ـ ـ ــوا كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة اال ص ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــات
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تنتهجها دول
المنطقة.
 - 3انـعــدام التأثير السلبي على
االس ـت ـث ـم ــارات ح ـيــث ان الـضــريـبــة
يتحملها المستهلك النهائي وليس
المستثمر.
 - 4تأثر االي ــرادات المتوقعة من
هذه الضريبة بالتقلبات االقتصادية
يكون بشكل طفيف نظرا العتمادها
على االستهالك.
 - 5تخفيض االض ـ ــرار البيئية
الناتجة عن استهالك بعض السلع
الضارة.
سابعا :نوعية البضائع والسلع
والخدمات التي ستشملها الضرائب
وقيمتها:
 - 1ضريبة القيمة المضافة:
تفرض ضريبة القيمة المضافة
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع والـ ـسـ ـل ــع
والـخــدمــات المحلية والمستوردة
وذلك فيما عدا االستثناءات المشار
اليها بالبابين السادس والسابع من
االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة
المضافة وستكون نسبة الضريبة
الـمـفــروضــة  %5تحسب مــن قيمة
التوريد او االستيراد ما لم يرد نص
قانوني لالعفاء او فرض نسبة صفر،
ويجب ان يتضمن السعر المعلن في
السوق المحلي للسلع والخدمات
لضريبة القيمة المضافة.
 - 2الضريبة االنتقائية:
مع مراعاة احكام الحظر الواردة
بــال ـت ـشــري ـعــات ال ـكــوي ـت ـيــة ،تـفــرض
ضــريـبــة الـسـلــع االنـتـقــائـيــة التالية
(ال ـم ـس ـت ــوردة وال ـم ـن ـت ـجــة مـحـلـيــا)
بالنسب التالية :التبغ ومشتقاته
 ،%100ومشروبات الطاقة ،%100
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات الـ ـ ـغ ـ ــازي ـ ــة ،%50
والمشروبات الكحولية ومشتقاتها
(مـحـظــور)  ،%100ولـحــم الخنزير
(محظور) .%100

تشريعان محليان
وقالت "المالية" ان الوزارة تهدف

الخطة الزمنية إلقرار قانون الضرائب االنتقائية

الخطة الزمنية إلقرار قانون ضريبة القيمة المضافة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــد
المخطط

الرقم

الموضوع

1

صياغة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في ضوء اتفاقية دول مجلس التعاون أكتوبر 2017

2

عرض مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على معالي وزير المالية لالعتماد نوفمبر 2017

3

مخاطبة الجهات ذات العالقة بمسودة قانون ضريبة القيمة المضافة إلبداء ديسمبر 2017
رأيها حولها ومناقشتها معها
ديسمبر2017

الرقم الموضوع
1
2

مناقشة مسودة مشروع قانون الضرائب االنتقائية يناير
2018
المحلي مع الفتوى والتشريع

3

إحالة مشروع قانون الضرائب االنتقائية المحلي إلى فبراير
2018
مجلس الوزراء وماقشتها معه
م ـن ــاق ـش ــة مـ ـس ــودة مـ ـش ــروع ق ــان ــون ال ـض ــرائ ــب مارس
2018
االنتقائية مع مجلس األمة
إع ـ ــداد الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة ل ـقــانــون ال ـضــرائــب سبتمبر
2018
االنتقائية ( 6أشهر)

4

متابعة إجراءات إقرار وإصدار ونشر قانون التصديق على االتفاقية

5

4

6

إحالة مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلــى مجلس الــوزراء مارس 2018
ومناقشتها معه

5

7

مناقشة مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مع مجلس األمة

مايو 2018

8

إعداد الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ( 6أشهر)

نوفمبر 2018

9

تدريب موظفي القطاع الضريبي

يونيو 2018

10

توعية ونشر الوعي الضريبي

يونيو 2018

استغرب ربط الخدمة النسائية باإلسالم والتقاليد

راكان النصف
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب راكـ ـ ـ ــان
ا ل ـ ـن ـ ـصـ ــف ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب االول
ل ــرئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
وزيــر الــدفــاع الشيخ ناصر
صـ ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ب ـ ــاع ـ ــادة
النظر فــي قــانــون التجنيد
النــه "مجحف بحق الشاب
الطموح".
واسـتـغــرب النصف ربط
موضوع الخدمة العسكرية
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـ ــاالسـ ـ ـ ــام
وال ـت ـق ــال ـي ــد ،م ــوض ـح ــا ان ــه
بــاالســاس قــانــون التجنيد
مـ ـجـ ـح ــف ب ـ ـحـ ــق الـ ـشـ ـب ــاب
و"خ ــاص ــة مــن لــديــه طموح
ب ــال ـع ـم ــل الـ ـح ــر او ال ـع ـمــل
بالقطاع الخاص".
وقـ ـ ــال ال ـن ـص ــف" :ق ـب ــل ال

نـفـكــر ف ــي اض ــاف ــة ال ـن ـســاء،
البد في البداية من مراجعة
ال ـقــانــون ال ـحــالــي ،والـتــأكــد
مـ ــن ان ـ ــه يـ ـخ ــدم ال ـط ــرف ـي ــن،
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
والشباب".
وتابع :كنت من معارضي
ق ــان ــون الـتـجـنـيــد اليـمــانــي
الـ ـت ــام ب ــأن ــه م ـج ـحــف بحق
الـ ـ ـش ـ ــاب ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح ،وع ـل ــى
الــوزيــر مراجعة الموضوع
والقانون من أساسه.

الموعد
المخطط

متابعة إجـ ــراء ات إق ــرار وإصـ ــدار ونـشــر قــانــون ديسمبر
2017
التصديق على االتفاقية

إحالة مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى الفتوى والتشريع فبراير 2018
ومناقشتها معها

النصف :قانون التجنيد مجحف
ويجب مراجعته من جديد

الـ ـ ــى اع ـ ـ ـ ــداد ت ـش ــري ـع ـي ــن مـحـلـيـيــن
ل ـل ـضــري ـب ـت ـيــن عـ ـل ــى ان يـتـضـمـنــا
النصوص القانونية التي تعكس
االح ـ ـ ـكـ ـ ــام وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـ ـ ـ ــواردة
باالتفاقيتين الموحدتين لضريبة
القيمة المضافة والضريبة االنتقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي.
تاسعا :ستقوم االدارة الضريبية
بتسجيل موردي السلع والخدمات
الذين يقومون بدور الوسيط الذي
يلتزم بتحصيل الضرائب من متلقي
السلع والخدمات ثم توريدها الى
االدارة الضريبية مــع وضــع حزمة
مــن الـنـصــوص الـقــانــونـيــة والنظم
الـضــريـبـيــة الـحــديـثــة ال ـتــي تضمن
احكام الرقابة واالمتثال الطوعي.
ع ــاش ــرا :م ــدى جــاهــزيــة ال ـ ــوزارة
لتحصيل الضريبتين:
قــامــت ال ـ ــوزارة بــاعــداد مناقصة
تطوير االدارة الضريبية وذلــك من
خالل وضع منظومة ضريبية حديثة
الدارة الضرائب الحالية واي ضرائب
قد تستجد مستقبال.
وت ـت ـض ـمــن ال ـم ـنــاق ـصــة م ـح ــاور
رئيسية كالتالي:
 - 1التشريعات واللوائح.
 - 2تـطــويــر الـهـيـكــل التنظيمي
واالختصاصات.
 - 3تصميم العمليات االداريـ ــة
والضريبية.
 - 4الموارد البشرية والتدريب.
 - 5التوعية واالعــام بالقوانين
الضريبية المستحدثة والمفتوحة.

6

تدريب موظفي القطاع الضريبي

أبريل
2018

7

توعية ونشر الوعي الضريبي

أبريل
2018

 - 6استجالب انظمة تكنولوجيا
المعلومات والخدمات االلكترونية.
وكشفت "المالية" عن اعداد خطة
زم ـن ـيــة م ــن ق ـبــل ال ـ ـ ـ ــوزارة العـتـمــاد
الـضــريـبـتـيــن وت ــدري ــب الموظفين
وتوعية المجتمع الضريبي.

رسوم جمركية
من جهته ،أكد مدير االدارة العامة
للجمارك جمال الجالوي وجود اثار
مترتبة على الرسوم الجمركية حال
الـتـصــديــق او ع ــدم الـتـصــديــق على
االتفاقيتين الموحدتين لضريبة
القيمة المضافة والضريبة االنتقائية
لدول مجلس التعاون الخليجية.
وقـ ــال الـ ـج ــاوي ان االثـ ـ ــار الـتــي
ستكون محل اعتبار ونظر بالنسبة
الــى الضرائب والــرســوم الجمركية،
ســوف تنحصر فقط فــي تــوريــدات
ال ـس ـلــع والـ ـخ ــدم ــات ب ـم ـقــابــل الـتــي
ستخضع لضريبة القيمة المضافة
والضريبة االنتقائية دون غيرها
امــا غير ذلــك مــن السلع والبضائع
ال ـت ــي ل ــن ت ـك ــون خــاض ـعــة للنطاق
الضريبي لضريبتي القيمة المضافة
واالنـتـقــائـيــة فــا يتصور ان يكون
لها ثمة اثــر سلبي على الضرائب
والرسوم الجمركية المقررة قانونا.
وأض ــاف :فيما يتعلق بضريبة
ال ـق ـيـمــة ال ـم ـضــافــة ت ـح ــدي ــدا وعـلــى
فرض تأثير حصيلة الخزانة العامة
ب ــان ـخ ـف ــاض الـ ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم
ال ـج ـمــرك ـيــة ال ـم ـق ــررة ق ــان ــون ــا على
توريدات السلع والخدمات بمقابل
التي ستكون قد خضعت لضريبة
الـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة ،فــانــه يـمـكــن في
هذه الحالة تحديد القطاعات التي
تستورد هذه السلع والخدمات في
ض ــوء م ــا سـتـظـهــره االحـصــائـيــات
والبيانات والمعلومات وفي حال ما
اذا كانت توريدات السلع والخدمات
بمقابل الخاضعة لضريبة القيمة
الـمـضــافــة تـخــص اي ــا مــن قطاعات
الـتـعـلـيــم او ال ـص ـحــة او ال ـع ـقــار او
النقل المحلي او النفط والمشتقات
النفطية والـغــاز فيجوز االعـفــاء او
الـخـضــوع للضريبة منها بنسبة
ص ـفــر ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ع ـمــا بــالـسـلـطــة
ال ـم ـم ـنــوحــة ل ـك ــل دولـ ـ ــة م ــن ال ـ ــدول
االعضاء بموجب نص المادة  29من
مشروع االتفاقية الموحدة لضريبة
ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـض ــاف ــة ل ـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون الخليجية.
واقـتــرح الـجــاوي تشكيل لجنة
مالية جمركية تختص بنظر اثر

تطبيق االتفاقيتين على الضرائب
والرسوم الجمركية من واقع تحليل
االحصائيات والبيانات والمعلومات
وذل ـ ـ ــك لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى بـ ـي ــان م ــدى
تأثير تطبيق هاتين االتفاقيتين
على الضرائب والرسوم الجمركية
الخاضعة لنطاق ضريبتي القيمة
المضافة واالنتقائية س ــواء سلبا
او ايجابا وتحديد اسباب ذلك في
كلتا الحالتين.

تهريب السلع
وح ــول مخاطر حـصــول تهريب
السلع عبر ال ـح ــدود ،او ازدواج ـيــة
ض ــريـ ـب ــة جـ ـ ـ ـ ــراء اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ه ــات ـي ــن
الـضــريـبـتـيــن ،ق ــال الـ ـج ــاوي :فيما
يـتـعـلــق بـمـخــاطــر ح ـصــول تهريب
السلع عبر الحدود ال يمكن القول ان
تطبيق ضريبتي القيمة المضافة
والضريبة االنتقائية يؤدي بصورة
مـبــاشــرة أو غـيــر مـبــاشــرة لـحــدوث
عمليات تهريب للسلع عبر الحدود
وذلك استنادا لما يلي:
 - 1انه على فرض تهريب للسلع
ع ـبــر الـ ـح ــدود وب ـص ـفــة خ ــاص ــة ما
ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـط ـب ـيــق اح ـ ـكـ ــام ق ــان ــون
الضريبة االنتقائية فسوف يكون
ت ـه ــرب ــا ض ــري ـب ـي ــا ولـ ـي ــس تـهــريـبــا
جمركيا ،عمال بمفهوم نص المادة
( )12/23من مشروع قانون االتفاقية
الموحدة للضريبة االنتقائية لدول
مجلس التعاون الخليجية ،خاصة
ان الفقرة ( )3من ذات المادة اعتبرت
هذا االمر (التهرب الضريبي) جريمة
جزائية ،وتركت لكل دولة من الدول
االعضاء تحديد عقوبته الجزائية
والـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـت ـلــف ب ـح ـســب ال ـن ـشــأة
والتجريم والعقاب عن جرائم التهرب
الجمركي المؤثمة قانونا على سبيل
الحصر بقانون الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون رقم  10لسنة
.2003
 - 2ان ـ ــه ال ي ـم ـك ــن الـ ـ ـج ـ ــزم ب ــان
تطبيق ضريبتي القيمة المضافة
واالنتقائية ي ــؤدي بــالـضــرورة الى
حصول تهريب السلع عبر الحدود
وخ ـيــر دل ـيــل عـلــى ذل ــك ه ــو ح ــدوث
جــرائــم تهريب جمركي على الرغم
م ــن ان قـيـمــة الـضــريـبــة الجمركية
المستحقة على الــواردات االجنبية
تـ ـ ـف ـ ــرض ب ـن ـس ـب ــة  %5مـ ـ ــن ق ـي ـمــة
البضائع ،خاصة انــه اذا صــح هذا
القول لما اقرت الضريبة الجمركية
تفاديا لعدم حــدوث جرائم تهريب
جمركي.

 - 3ان ح ــدوث عـمـلـيــات تهريب
للسلع عبر الحدود ال يكون الغرض
م ـن ـه ــا دائ ـ ـمـ ــا مـ ـح ــاول ــة الـتـخـلــص
مــن اداء الضريبة الجمركية اذ قد
يكون بهدف مخالفة احـكــام المنع
او التقييد.

مخاطر محتملة
وعن مدى جاهزية االدارة العامة
ل ـل ـج ـمــارك ل ـمــواج ـهــة اي مـخــاطــر
اخرى محتملة قال الجالوي :نرى
انه من المالئم قبل االجابة عن هذا
الـطــرح ،تحديد المقصود بعبارة
«المخاطر االخــرى المحتملة» الن
العبارة توحي بــان هناك مخاطر
اولية ومخاطر اخــرى ،وهو ما قد
يختلط مع االشكاليات او العقبات
الـمــاديــة او المالية او االداري ــة او
الـفـنـيــة ،ال ـتــي قــد تـنـشــأ بمناسبة
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق احـ ـ ـك ـ ــام االتـ ـف ــاقـ ـيـ ـتـ ـي ــن
ال ـم ــوح ــدت ـي ــن ل ـضــري ـب ـتــي الـقـيـمــة
الـمـضــافــة واالنـتـقــائـيــة خــاصــة ان
الجهة الضريبية المختصة والتي
ورد تعريفها بنص المادة ( )2من
مشروع قانون االتفاقية الموحدة
لضريبة القيمة المضافة والمادة
( )1مــن م ـشــروع قــانــون االتـفــاقـيــة
ال ـم ــوح ــدة لـلـضــريـبــة االن ـت ـقــائ ـيــة،
بانها «الجهة الحكومية المعنية
في كل دولة عضو والمكلفة بادارة
وت ـح ـص ـي ــل وت ـن ـف ـي ــذ ال ـض ــري ـب ــة»
س ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون م ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــا ب ـ ـ ـهـ ـ ــا رصـ ـ ــد
وم ــواج ـه ــة اي ت ـحــديــات لتطبيق
احـكــام االتفاقيتين ســواء اتخذت
هــذه التحديات صــورة مخاطر او
اشكاليات او عقبات.
وت ــاب ــع :ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق نــرى
انــه مــن االهـمـيــة بـمـكــان االخ ــذ في
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار حـ ـ ــال ال ـت ـص ــدي ــق عـلــى
هــات ـيــن االت ـفــاق ـي ـت ـيــن ودخــولـهـمــا
ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ ضـ ـم ــان ال ـت ـع ــاون
والتكامل والتنسيق الكامل بين
الـ ـجـ ـه ــة ال ـض ــري ـب ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـصــة،
واالدارة العامة للجمارك باعتبارها
احــدى الجهات الحكومية الهامة
والمرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا
بعمليتي تحصيل وتنفيذ هاتين
الـضــريـبـتـيــن وال ـع ـمــل عـلــى اع ــداد
بـ ـي ــان ــات م ـش ـت ــرك ــة بـ ـي ــن االدارة
العامة للجمارك والجهة الضريبية
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة لـ ـضـ ـم ــان ال ـت ـط ـب ـي ــق
ال ـص ـح ـيــح الحـ ـك ــام االت ـفــاق ـي ـت ـيــن
الـمــوحــدتـيــن لـلـضــريـبــة الـمـضــافــة
واالنتقائية.
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«التربية» :تطبيق لوائح الغش بحزم في االختبارات

منع الخيام ومواقد النار في المدارس

امتحانات «المتوسطة» تنطلق اليوم و«الثانوية»  25الجاري
فهد الرمضان

أكدت الكندري أن وزارة
التربية مستعدة لبدء اختبارات
المرحلتين المتوسطة والثانوية،
الفتة إلى تطبيق لوائح الغش
واستخدام أجهزة كشف
المعادن.

بينما تنطلق اختبارات صفوف
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ل ـل ـف ـت ــرة
ال ــدراسـ ـي ــة األول ـ ـ ــى والـ ــذيـ ــن ي ـقــدر
عــددهــم ب ـ  120ال ــف طــالــب صباح
الـيــوم ،أكــدت وكيلة التعليم العام
ب ـ ــوزارة الـتــربـيــة فــاطـمــة الـكـنــدري
استعداد المدارس الستقبال الطلبة
والـطــالـبــات الداء اخـتـبــاراتـهــم في
اج ــواء تــربــويــة مــريـحــة ،الفـتــة إلى
أن الوزارة استعدت كذلك النطالق
اختبارات المرحلة الثانوية التي
ستبدأ  25الجاري.
وق ــال ــت ال ـك ـن ــدري ف ــي تـصــريــح
للصحافيين عقب ترؤسها اجتماع
مـجـلــس م ــدي ــري ع ـم ــوم الـمـنــاطــق
التعليمية ،ان المناطق التعليمية
س ـت ـقــوم ب ـتــوزيــع كــافــة قـيــاديـيـهــا
ل ـل ـم ــرور ع ـلــى ل ـج ــان االخ ـت ـب ــارات
والتأكد من سيرها ،موضحة ان من
يحق لــه دخــول لجان االختبارات
ه ــم ف ـقــط ال ـمــديــر ال ـع ــام للمنطقة
ومدير الشؤون التعليمية ومراقب
المرحلة ،ويحق لبقية المسؤولين
ا ل ـ ـت ـ ــوا ج ـ ــد فـ ـ ــي م ـ ـكـ ــا تـ ــب االدارة
المدرسية دون الدخول إلى قاعات
االختبارات.
وشددت على التنبيه بعدم فتح
المظاريف إال في لجان االختبارات،
حيث يجب توعية جميع مديري

فاطمة الكندري
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس بـ ــاالل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـل ــوائ ــح
وعـ ــدم ف ـتــح ال ـم ـظــاريــف إال داخ ــل
اللجان ،موضحة أن طلبة التعليم
المسائي والتعليم الخاص يؤدون
اخـتـبــاراتـهــم فــي م ــدارس التعليم
الـ ـع ــام ،م ـش ــددة ع ـلــى أه ـم ـيــة عــدم
ارهاب الطلبة مع االلتزام بتطبيق
لوائح الغش وعدم السماح به.
وق ـ ــال ـ ــت ان لـ ـم ــدي ــر ال ـم ـن ـط ـقــة
الـتـعـلـيـمـيــة كــامــل ال ـصــاح ـيــة في
تقدير الـحــاالت الـخــاصــة وإلـحــاق
ال ـ ـطـ ــالـ ــب ف ـ ــي ل ـج ـن ــة خـ ــاصـ ــة فــي
الـمــراحــل التعليمية الـثــاث حتى
الـصــف ال ـحــادي عـشــر فيما يكون

طلبة الـ  12من اختصاص الوزارة،
موضحة أن تعدد طرق الغش من
الـسـمــاعــات والـبـلــوتــوث ومختلف
الوسائل يدفعنا الستخدام أجهزة
الكشف على المعادن والذبذبات
وه ــي مـصــرح لكننا لــن نستخدم
اج ـهــزة الـتـشــويــش الـتــي يمكن أن
توثر على صحة الطلبة.
وب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدري آخـ ـ ـ ــر
المستجدات في المدارس الجديدة
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـف ـت ـت ــح م ـط ـل ــع ال ـف ـص ــل
الدراسي الثاني واإلجــراءات التي
ق ــام ــت ب ـهــا ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد وهـ ـم ــا مـنـطـقـتــا
ال ـعــاص ـمــة واالحـ ـم ــدي م ــؤك ــدة أن
ك ــل م ــدي ــر ع ــام ت ـح ــدث ع ــن جميع
اإلج ــراء ات وأهمها التنسيق بين
الشؤون التعليمية والمدير العام
للمنطقة وقسم التخطيط لتوزيع
ً
القطع السكنية على الطلبة وفقا
لعنوان السكن المدون في البطاقة
المدنية والتنبيه على أولياء األمور
وإبــاغ ـهــم فــي كـتــب رسـمـيــة بنقل
اب ـنــائ ـهــم إل ــى الـ ـم ــدارس ال ـجــديــدة
مطلع الفصل الدراسي الثاني.

أثاث المدارس
وأعلنت الكندري توريد األثاث

بــالـكــامــل إل ــى ال ـم ــدارس الـ ـ  5التي
سيتم افتتاحها مع بداية الفصل
ال ــدراس ــي ال ـثــانــي وس ـي ـتــم تــوفـيــر
الهيئة التعليمية بالتنسيق مع
ال ـتــوج ـيــه ال ـف ـنــي وم ــن ث ــم اص ــدار
قرارات النقل للمعلمين.
وفيما يتعلق بالهيئة اإلشرافية
في منطقة العاصمة قالت الكندري
انه تمت معالجة العجز في وظائف
مدير ومدير مساعد بالنقل الداخلي
وهذا أفضل أما في وظائف رؤساء
األقسام فسيتم إصدار القرارات لهم
في آخر يوم اختبار حتى ال نحدث
رب ـكــة ف ــي االخـ ـتـ ـب ــارات ،م ــؤك ــدة ان
وجود المدير والمدير المساعد له
دور كبير في استكشاف النواقص.
وبينت الكندري أنه في االجتماع
السابق مع الموجهين العموم تم
التأكيد عليهم أن كل موجه عام ال
سيما من لديهم ورش ومختبرات
علوم يجب التنسيق بين التوجيه
العام والموجه األول في المنطقة
التعليمية وإص ــدار تقرير محدث
ً
أوال بأول فيما يتعلق بتزويد هذه
المختبرات باألجهزة وسيقومون
بإجراء زيارات ميدانية بعد توفير
كـ ــل احـ ـتـ ـي ــاج ــات ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــدارس
ً
ً
وسنرفع تقريرا متكامال عن هذه
المدارس.

خيمة احتفالية داخل إحدى المدارس
أصـ ـ ــدرت اإلدارة ال ـعــامــة لـمـنـطـقــة ال ـج ـهــراء
الـتـعـلـيـمـيــة ن ـشــرة عــامــة تـضـمـنــت م ـنــع إقــامــة
ال ـخ ـيــام وم ــواق ــد ال ـف ـحــم والـ ـغ ــاز داخـ ــل أس ــوار
المدارس.
وقــال المدير العام لتعليمية الجهراء وليد
الغيث ،في نشرة وزعها على جميع المدارس
ورياض األطفال ،وحصلت "الجريدة" على نسخة
منها ،إنه "لوحظ في اآلونة األخيرة إقامة الخيام
داخل المباني المدرسية ،واستخدام مواد قابلة
لالشتعال ،كالفحم ومواقد الغاز" ،منوها إلى أن

"وجود هذه األمور داخل المدرسة قد يؤدي إلى
حرائق وأضرار باألرواح والممتلكات".
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة إزالـ ــة ال ـخ ـيــام القائمة
فورا ،والتنبيه على جميع العاملين بالمدارس
وال ــري ــاض ب ـعــدم إق ــام ــة خ ـيــام ألي سـبــب ك ــان،
وتحت أي مسمى ،والتنبيه كذلك بعدم استخدام
مواقد قابلة لالشتعال ،كالفحم ومواقد الغاز،
وغـيــرهــا داخ ــل الـمـبــانــي الـمــدرسـيــة والتوقيع
بالعلم خطيا بهذه التعليمات.

الساير :أهمية التدخل المبكر لمعالجة مشاكل الطلبة
«كالد» نظمت ملتقى دعم ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة

الساير وأعضاء الحلقة النقاشية

أ كـ ــدت ر ئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة ا لـجـمـعـيــة ا لـكــو يـتـيــة
الخـ ـت ــاف ــات ال ـت ـع ـل ــم "كـ ــالـ ــد" آمـ ـ ــال الـ ـس ــاي ــر اه ـت ـم ــام
الجمعية بالفئات المستفيدة من خدماتها ،مشيرة
إلــى ان فـئــة أول ـيــاء األم ــور هــم مــن الـفـئــات الــذيــن في
أ مــس الحاجة ا لــى ا لــد عــم مــن أ جــل تمكينهم مــن فهم
ومساعدة ابنائهم في حياتهم االكاديمية والنفسية
واالجتماعية.
وقالت الساير خالل حضورها ملتقى أولياء األمور
الرابع تحت عنوان "التدخل المبكر لدعم الطلبة ذوي
اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة" ،أن الجمعية
تـنـظــم ه ــذه الـفـعــالـيــات مــن مـنـطـلــق ال ــدور الـتــوعــوي

والتثقيفي الذي تقوم به ،مشددة على "أهمية التدخل
ا لـمـبـكــر فــي مـعــا لـجــة ا لـمـشــا كــل المتعلقة بــا ضـطــراب
نقص االنتباه و فــرط الحركة حيث ا نــه يوفر الوقت
والجهد والمعاناة على الطالب وعلى اسرته ويمنح
الفرصة لبدء عملية التعامل المهني الصحيح الذي
يكون لــه األ ثــر اإليجابي الكبير على جميع نواحي
حياة الطالب ،مشيدة باهتمام أولياء األمور الكبير
بــالـمـلـتـقــى سـ ــواء م ــن خ ــال أس ـئ ـل ـت ـهــم أو م ــن خــال
مشاركتهم لتجاربهم مع ابنائهم.
بدورها قدمت األستاذة المساعدة المشاركة بكلية
العلوم االجتماعية والرئيسة التنفيذية لمركز ذات

لــا سـتـشــارات الـتــربــويــة د .سـعــاد الــذويــخ محاضرة
بـعـنــوان "مــن مــرحـلــة الـطـفــولــة الــى الـجــامـعــة مشاكل
وحلول" ،ثم ناقشت د .دعاء عبدالله استشارية طب
تطوري في مستشفى الصباح في محاضرة أهمية
ال ـتــدخــل الـمـبـكــر وال ـخــدمــات ال ـتــي تـقــدمـهــا الـجـهــات
الرسمية بخصوص التشخيص والعالج.
وأدارت المنسقة العامة للملتقى د .وفاء الياسين
حلقة نقاشية بمشاركة المحاضرين ورئيسة جمعية
أو لـيــاء أ مــور المعاقين ر حــاب بــور سـلــي حيث تمكن
أو لـيــاء األ مــور مــن طــرح اسئلتهم و تـســاؤال تـهــم على
المختصين.

«المعلمين» :نأمل استقرار قياديي
«التربية» واستيعاب التغيرات
الجمعية هنأت العازمي وأشادت بالفارس
●

فهد الرمضان

ه ـنــأت جـمـعـيــة الـمـعـلـمـيــن الـكــويـتـيــة د .حــامــد الـعــازمــي
بــا لـثـقــة ا ل ـتــي ح ـظــي ب ـهــا ك ــوز ي ــر لـلـتــر بـيــة ووز يـ ــر للتعليم
العالي ،معربة عن ثقتها بقدرته على تحمل المسؤوليات
الجسام ،لتحقيق األهداف والتطلعات المنشودة في معالجة
الـقـضــايــا الـتــربــويــة الـمـتــراكـمــة ،وتـحـقـيــق غــايــات اإلصــاح
والتنمية.
ووج ـه ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ،ف ــي ب ـي ــان ،عـ ـب ــارات ال ـش ـكــر لـلــوزيــر
السابق د .محمد الفارس ،مشيرة إلى أن كلمة الحق البد أن
تقال في الفارس ،والمرحلة القصيرة التي قاد بها الوزارة،
ومــا شـهــدتــه مــن مــواقــف ومـحـطــات إيـجــابـيــة عــديــدة يشار
إليها بالبنان ،ومنها دعمه إقرار تعديالت كادر المعلمين،
الذي تبنته الجمعية ،إلى جانب موقفه من قضية البصمة،
وتأكيده مطالب الجمعية في رفض تطبيق قــرار البصمة
على المعلمين والمعلمات.
وقالت الجمعية" :كنا ،ومازلنا نؤكد ،أهمية االستقرار
القيادي في وزارة التربية ،التي عانت ،والتزال ،االهتزازات
وحــالــة عــدم االسـتـقــرار ،وافـتـقــدت وجــود ال ــرؤى الواضحة
واالستراتيجية الثابتة ،ولم تمنح ا لــوزراء الذين تعاقبوا
عـلـيـهــا ،و خــا صــة ا لـمـتـمـيــز يــن ،ا لـمـســا حــة ا لـكــا فـيــة لتحقيق
التطلعات المرجوة ،مما كان له انعكاسه السلبي على واقع
مسيرتنا التربوية".
وا سـتـعــر ضــت الجمعية أ ب ــرز مــا يهمها فــي ظــل الحقبة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مـ ــؤكـ ــدة ض ـ ـ ــرورة وأهـ ـمـ ـي ــة اس ـت ـي ـع ــاب أح ـ ــداث
وم ـن ـع ـط ـف ــات وت ـ ـحـ ــديـ ــات وسـ ـلـ ـبـ ـي ــات ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـس ــاب ـق ــة
بإيجابياتها وسلبياتها ،ومراعاة تجنب التفرد في اتخاذ
القرار واالجتهادات الفردية ،والعمل بمصداقية وشفافية
لـتـعــزيــز م ـجــاالت ال ـت ـشــاور والـتـنـسـيــق مــع جـمـيــع الـجـهــات
المعنية ،واالستئناس برأي أهل الميدان.
ولفتت إلى حرصها الكامل على مد يد التعاون مع الوزير
د .ال ـعــازمــي ،وال ـح ــرص عـلــى تـفـعـيــل وت ـعــزيــز كــل مـجــاالت
التنسيق والتشاور.

ةديرجلا
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«الداخلية» تتسلم «الدولفين» الثانية لتحديث طائراتها
الصايغ :عملية التطوير مستمرة بقيادة الجراح ...ودور إنساني وإنقاذي للطائرة
تسلمت الداخلية طائرة
الدولفين الثانية ضمن عقد
شراء اربع طائرات كبيرة الحجم
وطائرتين متوسطتين لتحديث
المؤسسة األمنية وطائرات
الشرطة.

مزودة
بكاميرات
حرارية تمكنها
من البث
المباشر إلى
غرفة العمليات

الشهاب

شهد وكيل وزارة الداخلية
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون العمليات
ال ـلــواء جـمــال الـصــايــغ ،وقائع
وصـ ـ ـ ـ ــول طـ ـ ــائـ ـ ــرة ال ــدولـ ـفـ ـي ــن
الثانية ،لتنضم إ لــى أسطول
الطائرات التابع إلدارة جناح
طـ ـ ـي ـ ــران الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة .ووصـ ـل ــت
ال ـ ـطـ ــائـ ــرة إلـ ـ ــى قـ ــاعـ ــدة نـ ــواف
األحـمــد الجوية بقيادة عقيد
ط ـيــار ب ـشــار الـمـسـيـلـيــم ،بعد
رح ـلــة اس ـت ـغــرقــت أرب ـع ــة أي ــام
قادمة من مارسيليا بجنوب
فرنسا.
وذك ـ ـ ــر الـ ـ ـل ـ ــواء الـ ـص ــاي ــغ أن
الـطــائــرة الـثــانـيــة تــأتــي ضمن
عقد شراء اربع طائرات كبيرة
ا لـ ـحـ ـج ــم  H225و ط ــا ئ ــر تـ ـي ــن
مـ ـت ــوسـ ـطـ ـت ــي ال ـ ـح ـ ـجـ ــم (AS-
 ، )3 6 5 N 3ض ـ ـ ـمـ ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة
التحديث الشاملة المستمرة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
يقودها نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الفريق
م .الشيخ خالد الجراح ،والتي
تأتي في إطار الدعم المستمر
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة األمـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـق ـيــام
ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا عـ ـل ــى أك ـم ــل
وجه ،وذلك نتيجة للتطورات
والمستجدات األمنية الجارية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــب م ـ ـ ــزي ـ ـ ــدا م ــن
الجاهزية واليقظة.
ّ
وبين الصايغ أن من مميزات
طائرة الدولفين مراقبة الطرق

ومـتــابـعــة الـمــركـبــات عــن بعد
ثـ ــاثـ ــة كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرات ،وتـ ـق ــوم
بالكثير من المهام في مساندة
عمل رجــال األمــن ،إضافة إلى
ال ــدور اإلنـســانــي فــي عمليات
اإلنقاذ والمساعدة.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ــار مـ ــديـ ــر
إدارة ج ـنــاح ط ـي ــران الـشــرطــة
ال ـع ـق ـي ــد س ــال ــم الـ ـشـ ـه ــاب إل ــى
ان الـ ـط ــائ ــرة ت ـع ـت ـبــر األح ـ ــدث
ً
تكنولوجيا ،وتقوم بإنتاجها

شــركــة «اي ــرب ــاص الـفــرنـسـيــة»
ب ـمــواص ـفــات ـهــا ال ـف ـن ـيــة ،وهــي
مكملة لسرب الـطــائــرات التي
تمتلكها وزارة الداخلية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــاب« :ك ـم ــا
زودت ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــا ئـ ـ ــرة بـ ـك ــا مـ ـي ــرا
ح ـ ــراري ـ ــة ،مـ ــع إم ـك ــان ـي ــة ال ـبــث
المباشر إلــى غرفة العمليات
وتوجيه القوات األرضية ،عن
طريق جهاز االتصال الخاص
بالوزارة ومساندة القطاعات

إحالة إمام لبناني ومؤذن
مصري إلى التحقيق
«الداخلية» :عدم التهاون مع أي خروج على القانون

ً
اللواء الصايغ متوسطا المشاركين في احتفال تسلم الطائرة
ً
األمنية كــافــة» ،الفتا إلــى أنها
جـهــزت بتسليح خــاص يقوم
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلس ـ ـ ـنـ ـ ــاد ل ــأم ــن
الخاص.
ً
وأك ــد أن مــن مهامها أيضا
مساندة اإلدارة العامة لإلطفاء
مــن خــال إطـفــاء الـحــرائــق من
علو مرتفع ،وتتميز الطائرة
بدقة عمليات البحث واإلنقاذ
بالتقنيات الحديثة للمالحة،
التي تساعد الطيار على أداء

7

محليات

م ـه ــام ــه ب ـك ــل س ـه ــول ــة وي ـس ــر،
حيث تقوم بتقديم المساندة
لكل مؤسسات الدولة.
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــم ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــاب ب ـ ــأن
جناح طيران الشرطة يحظى
بــاهـتـمــام ومـتــابـعــة ال ـق ـيــادات
األمنية للعمل على احداث نقلة
نوعية لدعم الخدمات األمنية
الجوية المناطة بأجهزة وزارة
الداخلية.

أ ف ـ ـ ـ ــادت اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لـلـعــاقــات واإلعـ ــام األمـنــي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ــأن
م ـشــاجــرة وق ـعــت بـيــن إم ــام
مـ ـسـ ـج ــد لـ ـبـ ـن ــان ــي وم ـ ـ ــؤذن
مصري ،وهما يقطنان في
عمارة سكنية واحدة تابعة
لـ ـ ـ ـ ــوزارة األوق ـ ـ ـ ـ ــاف ،بـسـبــب
خالفات شخصية بينهما.
وق ــال ــت اإلدارة ان ــه وفـقــا
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــرس ـ ـلـ ــة
ال ـم ـت ـب ــادل ــة ب ـي ــن ال ـطــرف ـيــن
ادعـ ـ ــى إمـ ـ ــام ال ـم ـس ـجــد ب ــأن
الـ ـم ــؤذن دخ ــل عـلـيــه مـنــزلــه
وم ـ ـعـ ــه أشـ ـ ـخ ـ ــاص آخ ـ ـ ــرون
يـ ـحـ ـمـ ـل ــون أدوات ح ـ ـ ــادة،
واعتدوا عليه وعلى اثنين
م ـ ــن أب ـ ـنـ ــائـ ــه ،م ـ ــا أدى إل ــى
إصابتهم بإصابات متفرقة.
وبينت ان الوافد المصري
أقر بالمشاجرة ،وأنها بدأت
ب ـخ ــاف ومـ ـش ــادة كــام ـيــة،
لكنه أنكر وجــود أشخاص
آخرين معه ،األمر الذي حدا
باألجهزة األمنية المختصة
إل ـ ـ ـ ــى اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـم ـقــررة لـلـتـعــامــل مــع مثل
ه ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــاالت ،وت ـس ـج ـيــل
قضية حملت رقم 2017/42
اع ـتــداء بــالـضــرب (جـنــايــات
صـ ـب ــاح ال ـ ـسـ ــالـ ــم) ،وإح ــال ــة
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن إل ـ ـ ـ ــى الـ ـط ــب

ال ـشــرعــي إلث ـب ــات تفاصيل
اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ل ـح ـقــت
ب ـهــم ،كـمــا تــم ضـبــط بعض
األشخاص الذين يشتبه في
تورطهم بالمشاجرة.
وأ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت اإلدارة أن
الـ ــوزارة اتـخــذت اإلج ــراءات
القانونية المحددة الخاصة
بإحالة جميع األطــراف إلى
التحقيق ،تمهيدا إلحالتهم
إلــى النيابة العامة ،مؤكدة
أن ـ ــه ال ت ـ ـهـ ــاون م ـط ـل ـقــا فــي
ال ـت ـعــامــل م ــع أي ح ــال ــة من
حاالت الخروج على القانون
من كائن من كان.

ً
افتتاح تحويلة مرورية على «السابع» اليوم الشويع يحتفل بتخرج نجله «االستئناف» تلزم محاميا وموكله بدفع
في أكاديمية الشرطة بالبحرين  5500دينار للعنزي
بهدف ربطه بطريق الفحيحيل السريع
●

سيد القصاص

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل
البري ،م .أحمد الحصان ،افتتاح تحويلة مرورية
على طريق الدائري السابع من الكيلو  13إلى الكيلو
 17باتجاه الجهراء ،فجر اليوم ،الستحداث جسور
وأن ـف ــاق ج ــدي ــدة ،مـشـيــرا إل ــى أن «االف ـت ـت ــاح سيتم
بالتعاون والتنسيق بين الهيئة واإلدارة العامة
للمرور ،لضمان سالمة وأمان مرتادي الطرق».
وق ــال الـحـصــان فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن ــه «تــم
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة من الجهات المعنية،
لـلـتــأكــد م ــن اسـتـيـفــاء الـتـحــويـلــة ل ـش ــروط الـســامــة
المرورية ،وعليه تقرر افتتاح التحويلة المرورية

ً
إلساءته إليه في مذكراته ...والمحكمة اعتبرتها أضرارا

خالل فترة انخفاض حركة المرور ،وذلك عند الساعة
الواحدة من فجر اليوم ،حرصا على إتمام األعمال
بأقل نسبة إزعاج ممكنة لمستخدمي الطريق».
وأشـ ــار إل ــى أن «اف ـت ـتــاح الـتـحــويـلــة يــأتــي ضمن
مشروع إنشاء واستكمال وصيانة جزء من الطريق
الـقــائــم مــن ال ــدائ ــري الـســابــع ،بـهــدف ربـطــه بطريق
الفحيحيل السريع».
وأوضح أن المشروع سيسهم في تطوير طريق
الدائري السابع ،لتصبح الحركة المرورية عليه حرة،
من دون أي إشارات مرورية ،مع توفير جميع خدمات
البنية التحتية والزراعات التجميلية.

●

الشويع محتفال بتخرج نجله

التحويلة المرورية

«الحكومي» يحذر نقاباته
من التالعب في «العموميات»
«مخالفة القواعد واللوائح تعرض النتائج للبطالن»
حـ ـ ـ ـ ـ ــذر نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس
ات ـح ــاد ن ـقــابــات العاملين
فـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـحـ ـك ــوم ــي
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف،
بـ ـع ــض مـ ـج ــا ل ــس إدارات
النقابات العمالية التابعة
لالتحاد ،مــن التالعب في
إجراء ات انعقاد الجمعيات
ال ـع ـمــوم ـيــة واالن ـت ـخــابــات
الـ ـم ــزم ــع اجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا خ ــال
ش ـ ـهـ ــري يـ ـن ــاي ــر وفـ ـب ــراي ــر
المقبلين.
وقـ ــال عـبــدالـلـطـيــف ،في
ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ــس،
إن «االتحاد هو المسؤول
ع ـ ــن االشـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـب ــاش ــر
ع ـلــى ان ـع ـق ــاد الـجـمـعـيــات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،بـ ـن ــاء عـلــى
دسـ ـت ــوره والئ ـح ــة تنظيم
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــي رقـ ـ ــم
( )٢٠١٥/١٤٧٠التي منحته
مــع االت ـح ــاد ال ـعــام لعمال
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت حـ ـ ــق االش ـ ـ ـ ــراف
ع ـلــى ان ـع ـق ــاد الـجـمـعـيــات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
باالنتخابات النقابية».
ودع ـ ــا م ـجــالــس اإلدارة
إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
بالشروط والضوابط التي
حددها الدستور واللوائح
ال ـخــاصــة بـتـنـظـيــم الـعـمــل
النقابي التمام الجمعيات
ال ـع ـمــوم ـيــة واالن ـت ـخــابــات

وفقا للدستور والقانون،
م ـش ــددا عـلــى أن «مـخــالـفــة
تـ ـل ــك ال ـ ـقـ ــواعـ ــد والـ ـل ــوائ ــح
تـعــرض النتائج للبطالن
وعدم الدستورية» ،مهيبا
بــال ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى
الـعــامـلــة ،الـجـهــة المشرفة
عـ ـل ــى أعـ ـ ـم ـ ــال االتـ ـ ـح ـ ــادات
والنقابات العمالية ،عدم
اعتماد أي جمعية عمومية
أو نـ ـ ـت ـ ــا ئ ـ ــج ا ن ـ ـت ـ ـخـ ــا بـ ــات
للنقابات التابعة لــه دون
اش ــراف ــه عليها أو اش ــراف
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـعـ ـم ــال
الكويت ،ترسيخا لقاعدة
االل ـتــزام بدستور االتحاد
والئـ ـ ـح ـ ــة تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ال ـع ـم ــل
ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
الهيئة.
وأك ـ ــد «ح ـ ــرص االت ـح ــاد
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة
االنتخابية فــي أج ــواء من
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة والـ ـح ــري ــة
لتتمخض عن نتائج تعبر
ب ـصــدق عــن إرادة أعـضــاء
الجمعيات العمومية بعيدا
عن التالعب في االجراء ات
أو تــزويــر إرادة الناخبين
م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـج ـم ـع ـي ــات
العمومية».

ا حـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــل و ك ـ ـ ـيـ ـ ــل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ال ـ ـلـ ــواء
فـهــد ال ـشــويــع بـتـخــرج ابـنــه
الـ ـ ـم ـ ــازم ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف فــي
األكاديمية الملكية للشرطة
في البحرين.
وأق ـ ـيـ ــم أواخ ـ ـ ــر األسـ ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي اح ـت ـف ــال تـخــريــج
الدفعة العاشرة لألكاديمية

الملكية للشرطة بالبحرين
امس ،وتخلله تخرج  6طلبة
ضباط كويتيين ،بمشاركة
وكيل وزارة الداخلية الفريق
م ـح ـم ــود ال ـ ــدوس ـ ــري ،ال ــذي
اكـ ـ ــد حـ ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـلــى
توفير كل الخدمات للطلبة
الضباط في الكليات األمنية
داخل الكويت وخارجها.

حسين العبدالله

ق ـضــت مـح ـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
ال ـم ــدن ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة الـمـسـتـشــار
خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدي وعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن ع ـبــدال ـم ـح ـســن
ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي وح ـ ـسـ ــن ال ـس ـق ــا،
ـام وم ــوك ـل ــه ب ـســداد
ب ــإل ــزام مـ ـح ـ ٍ
مبلغ  5آالف د ي ـنــار كتعويض
أدبي ومبلغ  500دينار كمقابل
أتعاب لمصلحة المحامي عيد
العنزي ،في القضية ،التي أقامها
عنه المحامي علي العنزي على
خـلـفـيــة اإلس ـ ـ ــاء ات ال ـت ــي وردت
ب ـمــذكــرة أح ــد الـمـحــامـيــن بحق
العنزي.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـئ ـ ـ ـنـ ـ ــاف ف ــي
حـ ـيـ ـثـ ـي ــات ح ـك ـم ـه ــا أن م ـس ـلــك
المحامي في الدفاع عن موكله
باإلساءة ،عن زميله انحرف عما
شــرع لــه ،واستعمل حق الدفاع
ً
ً
استعماال كيديا ابتغاء اإلضرار
بالمحامي عيد العنزي.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة إلـ ـ ــى أن
ال ـع ـبــارات الـتــي وردت بمذكرة
الـ ـمـ ـح ــام ــي ،ق ـ ــد ت ـض ـم ـن ــت مــن
أل ـفــاظ الـســب وال ـق ــذف ،الـتــي ال
ي ـس ـتــوج ـب ـهــا حـ ــق الـ ــدفـ ــاع فــي
تلك الــدعــوى ،السيما وقــد علم
الـ ـمـ ـح ــام ــي الـ ـمـ ـس ــيء ب ــالـ ـق ــرار

عيد العنزي

ال ـ ـصـ ــادر م ــن ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
ب ــاسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد شـ ـبـ ـه ــة م ـخ ــال ـف ــة
اإلخ ــال بــواجـبــات المهنة إلى
ال ـم ـح ــام ــي الـ ـعـ ـن ــزي وحـفـظـهــا
ً
إداريا.
وبينت المحكمة ان إصدار
إقــرار من الموكل بمسؤوليته
و ع ــدم مسؤولية المحامي ال
ي ـجــدي ،ألن ال ـمــذكــرة ص ــادرة
من مكتب المحامي ،وهو من
قــام بتقديمها أمــام المحكمة
بــال ـج ـل ـســة الـ ـت ــي نـ ـظ ــرت تـلــك
القضية.
وعـ ـ ــن االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـم ـق ــام
مـ ــن الـ ـمـ ـح ــام ــي عـ ـي ــد ال ـع ـن ــزي

بـطـلــب زيـ ـ ــادة ال ـم ـبـلــغ الـكــافــي
بالتعويض الصادر من محكمة
أول درج ـ ــة والـ ـ ــذي حـكـمــت به
ب ـم ـب ـل ــغ  3آالف د يـ ـ ـن ـ ــار ف ـقــط
ق ــال ــت االس ـت ـئ ـن ــاف إنـ ــه «ول ـمــا
كــانــت ه ــذه المحكمة ت ــرى في
مقام رقابتها على التعويض
األدب ــي ،ال ــذي قضى بــه الحكم
ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـس ـت ــأن ــف ،وم ــن
خالل سلطتها التقديرية أنها
ال تساير حكم المستأنف في
تـ ـق ــدي ــره ل ـل ـت ـعــويــض األدبـ ـ ــي،
ً
وترى أنه جاء قليال ال يتناسب
مع جسامة تلك األضرار األدبية
الـتــي حــاقــت بالمستأنف وما
تشعره من آالم نفسية شديدة
جــراء ما وجه إليه من عبارات
ال ـ ـسـ ــب وال ـ ـ ـقـ ـ ــذف ال ـ ـتـ ــي ن ــال ــت
مــن سمعته بـيــن أه ـلــه وذوي ــه
(وأقــرانــه) من المحامين ،ومن
ثــم الحكم بتعديل التعويض
األد ب ــي المستحق للمستأنف
بزيادته إلى مبلغ خمسة آالف
ً
ً
ً
د يـنــار تعويضا نهائيا نظرا
الستقرار الضرر.
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«البيئة» 18 :مخالفة منذ بداية التخييم
«المحافظة على البيئة البرية أهم األولويات»

قطر ...أبشروا بالعز والخير

ازالة المخيمات الربيعية المخالفة
أعلنت مديرة العالقات العامة
واإلعــام بالهيئة العامة للبيئة
شيخة اإلبراهيم ،عدد المخالفات
مـنــذ بــدايــة مــوســم التخييم إلــى
اآلن ،موضحة أنـهــا وصـلــت إلى
 18مخالفة.
وأثنت اإلبراهيم خالل الحملة
الـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــة لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ب ـم ـج ـمــع
األف ـ ـن ـ ـيـ ــوز عـ ـل ــى دور وت ـض ــاف ــر
الجهود الحكومية مــع «البيئة»
في االلتزام بالمعايير والضوابط
الـتــي تـقــررهــا الهيئة فــي جميع
األنشطة.
وأكدت أن «المدير العام للهيئة
الشيخ عبدالله األحمد ،ال يدخر
وسـعــا فــي دعــم وتسهيل جميع
اإلج ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات ال ـتــي من
شأنها أن تفعل دور الهيئة في
المحافظة على البيئة».

شــارت إلــى الــدور اإليجابي
وأ َّ
والـ ـ ـب ـ ــن ـ ــاء م ـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـج ـه ــات
الحكومية في العمل والتنسيق
الـمـسـتـمــريــن م ـنــذ ب ــداي ــة مــوســم
التخييم ،وعلى رأسها :البلدية،
الهيئة العامة لإلطفاء ،وشرطة
البيئة ،في المحافظة على بيئة
نـظـيـفــة وخــال ـيــة م ــن ال ـم ـلــوثــات،
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى ص ـح ــة ال ـم ــواط ــن
والبيئة في آن واحد.
وأفـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن ال ـه ـي ـئــة وزع ــت
 5000ش ـت ـلــة م ــن أنـ ـ ــواع «عــرفــج
وارطى ورمث وطلح وسدر» على
أ صـحــاب المخيمات ،بالتعاون
م ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـن ـفــط
الخليج ،في المنطقتين الشمالية
والجنوبية ،تشجيعا للمواطنين
على الزراعة ،وتشجير المنطقة،
والحفاظ على البيئة البرية.

نواب للعازمي :مواجهة...
وصــرح عاشور لـ «الجريدة» بــأن «تالعب  22ألف
مبتعث يـعــد كــارثــة حقيقية ،السـيـمــا أن هــذه الفئة
من حملة الماجستير والدكتوراه ستتولى مناصب
ً
قيادية في الــدولــة» ،مؤكدا أن على «الوزير العازمي
وأركان وزارته أن يحسموا العبث في التعليم العالي،
بعدم السماح بابتعاث أي طالب للدراسات الجامعية
ً
ً
والعليا ما لم يكن متفرغا تماما ،مع التشديد على
حضور المحاضرات ،وذلــك بالتنسيق مع المكاتب
الثقافية في الخارج ،ووزارة الداخلية ،ممثلة في إدارة
المنافذ لمعرفة حركة دخول وخروج المبتعثين».
وأضاف« :إذا لم ُت َ
حسم هذه القضية ،ويتم إصالح
ً
ً
ً
ً
التعليم فسنواجه انهيارا تعليميا وأخالقيا كبيرا
سينعكس على مخرجات سوق العمل والدولة كلها».
ولـفــت إلــى أن هـنــاك  22ألــف طــالــب يــدرســون في
م ـصــر م ــا ب ـيــن مــاج ـس ـت ـيــر ودكـ ـ ـت ـ ــوراه ف ــي مختلف
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ،و«هـ ـ ـ ــؤالء رب ـم ــا ال ي ـح ـص ـلــون عـلــى
دراسة كافية ،وال ينتظمون في الحضور ،غير أنهم
ينجحون ،ومــن ثم سنواجه مشكلة كبرى على هذا
ً
الصعيد» ،مستشهدا بأنه «ال يوجد أبلغ من رسالة
عضو البرلمان المصري بوجود  500طالب كويتي في
جامعة بني سويف يحصلون على شهادات النجاح
وهم ال يدرسون».
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،قـ ــالـ ــت الـ ـن ــائـ ـب ــة ص ـ ـفـ ــاء ال ـه ــاش ــم
لـ«الجريدة»« :سبق أن حذرت الوزير السابق محمد
الفارس ،قبل تهديدي له باالستجواب إذا لم يجب
عن سؤالي البرلماني ،بشأن المبتعثين إلى الدول
العربية» ،مشيرة إلى أن حركة دخول وخروج هؤالء
المبتعثين إل ــى الـجــامـعــات الخليجية والـعــربـيــة،
والسيما في مصر واألردن ،تكشف عدم ذهابهم إال
ً
أسبوعا في السنة ،أو وقت االختبارات فقط.
وأع ــرب ــت ع ــن رفـضـهــا ه ــذا ال ـس ـلــوك «ورســال ـتــي
واضـ ـح ــة وش ــدي ــدة ال ـل ـه ـجــة إلـ ــى ال ــوزي ــر ال ـجــديــد
بضرورة فتح هذا الملف ،فإما أن يذهب الدارسون
إلى جامعاتهم بنظام الدراسة الكاملة ()full time

وذك ـ ــرت اإلب ــراه ـي ــم أن مــوســم
الـتـخـيـيــم ب ــدأ فــي ،2017-11-15
وينتهي في  ،2018-3-15مشيرة
إلى أن قيمة المخالفة تتراوح ما
بين  250و 5000دينار ،وفق حجم
المخالفة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إن هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـف ـت ـي ـشــا
دائ ـم ــا ع ـلــى جـمـيــع الـمـخـيـمــات،
للمحافظة على البيئة الكويتية،
م ــع االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـف ـعــال ـيــات
التي تقيمها الهيئة لنشر الوعي
البيئي بين مرتادي المخيمات،
مـ ـ ـش ـ ــددة عـ ـل ــى أن «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة لــن
تتهاون في الحفاظ على البيئة
ال ـب ــري ــة م ـم ــا ت ـت ـع ــرض ل ــه ج ــراء
المخالفات أ ثـنــاء التخييم ،وأن
الـمـحــافـظــة عـلــى الـبـيـئــة مــن أهــم
أولوياتنا».

وإال فلن نقبل ابتعاثهم» ،مبينة أن «المبتعث إذا بدأ
حياته بالتالعب في دراسته فلن يكون لديه ضمير
حي عند وصوله إلى الوظيفة المنشودة».
وأضــافــت مخاطبة الــوزيــر« :إمــا أن تفتح الملف
وتــوقــف الـتــاعــب أو نفتحه لــك ك ـنــواب ،فـلــن نقبل
بوجود مزورين في الحكومة ،فعندما يكون هناك
ً
مبتعث ويــذهــب أسـبــوعــا فــي السنة ،وهــو مسجل
ً
بنظام الدراسة الكامل فهذا أعتبره مزورا».
وأوضـ ـح ــت أن ــه «ال م ـش ـكــات م ــع طـلـبــة أمـيــركــا
وبريطانيا والدول األوروبية ،فهؤالء ال يأتون إلى
ً
الكويت إال في اإلجازات الرسمية صيفا أو في نصف
السنة» ،أما من سواهم من المتالعبين «فيتقاضون
راتبين أحدهما للبعثة ،واآلخر راتبهم األصلي ،وهذا
أمر لن أسكت عنه» ،واصفة عدم متابعة الملحقيات
الثقافية ورؤساء المكاتب الثقافية لهؤالء الدارسين
بــأنــه «ت ــواط ــؤ» ،وس ـت ـكــون الـمـحــاسـبــة ش ــدي ــدة من
خالل تقارير ديون المحاسبة التي سنناقشها في
الميزانيات.

الحكومة :ال تمديد...
البلدي واألم ــة ،ليتم إج ــراء انتخابات «الـبـلــدي» فور
موافقة البرلمان على تلك التعديالت.
وعــن سالمة مشاريع الحكومة التي رفعتها إلى
مجلس األمة ،ومن بينها مشروع تعديل قانون البلدية،
لصدور المرسوم من حكومة رئيسها مكلف ووزراؤها
مستقيلون ،أكدت أن العبرة بصدور القانون الجديد
ال بأعماله التحضيرية.

«المحاسبة» يطلب من...
و«عكسنا من خالله مالحظات الديوان ونظرته إلى
عدة قضايا».
وأضاف أن تقرير هذا العام يختلف عن التقارير
ُّ
تضمنه الحوكمة وما أنجزه الديوان من
السابقة في
ً
متابعة لإلجراء ات الحكومية ،خصوصا المتعلقة

حمد بن علي آل حنزاب
سفير دولة قطر

شيخة اإلبراهيم

يحتفل الشعب القطري في ظل قيادته الحكيمة
بحلول ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر ،ذكرى تولي
مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني،
الحكم في البالد.
ويسعدني ،بهذه المناسبة الوطنية العظيمة ،ان
ارفع أسمى واصدق التهاني واطيبها لقائد مسيرة
النهضة والتقدم واالزدهار ،حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،امير البالد المفدى،
والــى مقام حضرة صاحب السمو االمـيــر الوالد
الشيخ حمد بــن خليفة آل ثــانــي ،وإل ــى الحكومة
الــرشـيــدة ،وشـعــب دول ــة قطر الـكــريــم ال ــذي يبادل
قيادته وفاء بوفاء وعطاء بعطاء ،لدفع المسيرة
الظافرة نحو آفاق التقدم والرخاء.
ون ـحــن إذ نـحـتـفــل بـتــأسـيــس دولـ ــة قـطــر انـمــا
نستدعي ام ـجــاد الـتــاريــخ ألول ـئــك االوائـ ــل الــذيــن
رسخوا دعائم الوطن ورفعوا رايته عالية خفاقة
لتستمر مسيرة البناء بسواعد االبناء ،لمستقبل
اكثر اشراقا وازدهــارا ،ولنؤكد حفاظ االبناء على
ارث االباء في الكرامة والسيادة.
إن ديرة الخير قطر تحتفل هذا العام تحت شعار
«ابـشــروا بالعز والـخـيــر» ،وهــي بـشــارة بمستقبل
زاهر ونهضة شاملة تشهدها الدولة بتوجيهات
القيادة السياسية الحكيمة وجهود الشعب القطري
وحكومته الرشيدة الذين لن تقف امام طموحاتهم
العوائق ،ولن توقف نهضتهم العثرات والمصاعب.
وفي هذه المناسبة ،يسعدنا ان نستعرض اهم
الركائز التي اعتمدتها الــدولــة لبناء الوطن عبر
بناء االنسان.
بناء االنـســان :إن الــدول المتقدمة تهتم ببناء
االنسان كقاعدة متينة تؤسس عليه كل مظاهر
التقدم االخــرى ،ولذلك جعلت دولة قطر االولوية
لبناء االنسان عقال وجسدا وتحصينه بالمعرفة
وتزويده بسالح العلم وادوات العصر ،بهدف اعداد
جيل المستقبل الواعد.
وقــد واك ــب الـقــول الـعـمــل ،حيث تمثل ذلــك في
االهـتـمــام بالتعليم فــي كــافــة مــراحـلــه االســاسـيــة
والعليا ســواء في الداخل او الـخــارج ،ورافــق ذلك
افتتاح جامعات عالمية ذات سمعة وتاريخ ومكانة
رفيعة في العلوم والتكنولوجيا ،لتكون رافدا لسوق

بالشركات ،والخطوات التي بذلها في وضع المؤشرات
ً
والمعايير في هذا المجال ،فضال عن بيان دور األجهزة
الـعـلـيــا لـلــرقــابــة ف ــي مـتــابـعــة تـطـبـيـقــات أهـ ــداف التنمية
المستدامة وأثرها.
وأوض ــح أن الــديــوان يتجه إلــى مرحلة انـتـقــال وقفزة
وتطور ،عبر تحويله آلية التدقيق من النظام التقليدي
إلى الجديد المبني على إدارة المخاطر واألزمــات ،وهو
ً
األمر المعمول به في دول متقدمة ،مشيرا إلى أن الديوان
بصدد االنتهاء من وضع مؤشرات لقياس األداء الوطني
بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وهي نظرة
متقدمة وطموحة ستنعكس خالل سنوات على منهجية
التدقيق الخاصة بالمؤسسات الحكومية في البالد.
وذكر أن عمل التدقيق يقبل تباين وجهات النظر ،غير
أن التحدي األكبر الذي يواجه عمل الديوان هو عدم جدية
ً
وتفاعل بعض الجهات الحكومية مع مالحظاته ،خصوصا
بشأن تسوية المخالفات المالية ،التي تقع على عاتق
مسؤولي تلك الجهات.
ول ـف ــت الـ ـص ــرع ــاوي إلـ ــى أن تـطـبـيــق ال ـع ـق ــوب ــات على

العمل بــالـكـفــاءات الـتــي ال تقل فــي المستوى عن
افضل الكفاءات العالمية ،باالضافة إلى استجالب
الخبرات الدولية ليستفيد منها ابناء الوطن لقيادة
مسيرة المستقبل.
بناء الوطن :إن ما بلغته دولة قطر ،بحمد الله
وتوفيقه ورعــايــة قيادتها السياسية وتصميم
ابناء شعبها ،هو امر يدعو لالعتزاز الن دولة قطر
ستشكل بـمــا تحققه رص ـيــدا لـشـعــوب محيطها
االقليمي في مجلس التعاون الخليجي وعمقها
ال ـعــربــي وأف ـق ـهــا ال ــدول ــي م ــن خ ــال دع ــم االس ــرة
الدولية ،وقد تمثل ذلك فيما شهدته الدولة وتشهده
خالل فترة قصيرة من عمر الدول ،من تطور كبير
فــي بنيتها التحتية مــن ش ــوارع وط ــرق وجسور
وم ـصــانــع ودور ع ـبــادة ودور عـلــم ومــؤس ـســات،
ومسيرة البناء متواصلة ،بمشيئة الله ،اذ ال حدود
للطموح وال سقف للتطلعات في المزيد من التقدم
والرخاء ،وقد اكتملت العام الماضي بنجاح كبير
خطة استراتيجية التنمية االقتصادية 2016/2011
حيث تم انفاق المليارات لتطوير البنية التحتية
كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة،
مما دفع بالبالد لمستويات اعلى من التقدم وأتاح
العديد من الفرص الجديدة في االنتاج والتنمية.
السياسة الخارجية :لقد اصبحت دولــة قطر،
بـعــون الـلــه تـعــالــى ،واح ــدة مــن ال ــدول الـتــي تلعب
دورا بــارزا ومؤثرا في محيطها ،اقليميا وعربيا
ودوليا ،في كافة القضايا والملفات ،وهي تلتزم
فــي كــل خطواتها بالمبادئ االساسية للقوانين
الدولية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم
التدخل في شؤونها الداخلية ،ولذلك ظلت تلعب
دوره ــا المبدئي واالنـســانــي فــي نصرة الشعوب
ومناصرة الحق ،بدءا من قضية العرب والمسلمين
االولى قضية فلسطين ،ومرورا بالقضايا الشائكة
في وطننا العربي.
وقـ ــد ظ ـلــت دول ـ ــة ق ـطــر ت ـضــع سـيــاسـتـهــا عبر
اولــويــات على رأسـهــا دول مجلس الـتـعــاون ،كما
عبر عن ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،بقوله «ان دعم مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وتعزيز العالقات بين دولنا
الشقيقة يتبوأ صدارة اولوياتنا» ،وفي ذلك داللة

ً
المتسببين الحقيقيين في إهدار المال العام يواجه تعثرا،
لـعــدم شمولية بـعــض التحقيقات لـكــل الـمـتــداخـلـيــن في
المخالفات المالية ،وعــدم اإللمام بــاإلجــراء ات القانونية
المتبعة فــي آلية التحقيق ،حيث تخرج بعض الملفات
ناقصة بعض األركان لعرضها على المحكمة التأديبية.

«التأديبية» :لسنا مختصين...
الديوان لمحاكمتهم عن مخالفات في عقود أبرمتها الوزارة
مع شركات تغذية ،وترتبت عليها خسائر مالية.
وقالت المصادر إن الهيئة أوضحت أن محاسبة ضباط
الداخلية عن تلك المخالفات التي يرتكبونها في وزارتهم
أمر منوط بالمحاكمات العسكرية.

«التجارة» تستعد إلصدار...
وأش ــار إلــى أن اللجنة فــي الـمــراحــل النهائية إلصــدار
قرارات متعلقة بهذا الشأن ،غير أنه «لم يكن هناك تعاون

قاطعة على مــدى اهتمام دول ــة قطر بشقيقاتها
دول الخليج من حيث المبدأ ،كما ان دولة قطر لم
تتقاعس ابدا في المحافل الدولية واالقليمية عن
نصرة قضايا العرب والمسلمين ،وكافة الشعوب
المستضعفة وكــانــت حــاضــرة بما يمليه عليها
انتماؤها العربي واالسالمي في الدفاع عن قضايا
االمتين العربية واالسالمية.
حـقــوق االن ـس ــان :وف ــي مـجــال حـقــوق االنـســان
فإن الدستور القطري حرص على تثبيت مبادئ
الديمقراطية والـشــورى بتوفير كافة الضمانات
والحريات للمواطن من اجل حياة كريمة قوامها
الحرية والعدالة والـمـســاواة وتكافؤ الفرص في
العمل وحق التعبير السلمي عن الرأي.
التطلع للمستقبل :بــاإلضــافــة ال ــى طموحات
ال ـ ــدول ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـتـ ـط ــوي ــر االج ـت ـم ــاع ــي
والتعليمي فإن دولة قطر تتطلع الستضافة دورة
كأس العالم  2022كحدث رياضي غير مسبوق في
العالم الثالث ،وال شك ان ذلــك يتطلب امكانيات
مادية وفنية وتقنية هائلة وخبرات دولية رفيعة،
وتبذل الــدولــة قصارى جهدها لتكون المناسبة
بحجم الحدث الذي سيستقطب ضيوفا من العالم
اج ـمــع ،ولــذلــك ف ــإن االس ـت ـع ــدادات وعـجـلــة البناء
تدور باقصى سرعة ممكنة ،ليكون اخراجها بما
يـشــرف اشـقــاء نــا فــي الخليج والعالمين العربي
واالس ــام ــي ب ــل وال ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث ،ث ــم إن مسيرة
البناء والتشييد ماضية على قدم وســاق ،بحول
الله ،بحسب المخطط له ،وسيكتمل كل مرفق في
موعده ويسلم للجهات الدولية بذات المواصفات
في موعدها بمشيئة الله ،وقد حظي ما تم تنفيذه
حتى اآلن باالرتياح والثقة من المؤسسات الدولية
الرياضية ذات الصلة.
إن عالقة دولة قطر بالشقيقة دولة الكويت تأتي
فــي ص ــدارة اهتماماتنا بتوجيهات ســامـيــة من
سمو االمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
حفظه الله ،فأنا في وطني الثاني ،ولعل الحديث
عن العالقة االخوية الصادقة والمؤازرة في السراء
والضراء بين الشعبين الشقيقين هو بمثابة تأكيد
المؤكد ،وهو امر اثبتته االيام والوقائع عبر مواقف
سجلها التاريخ بأحرف من نور.

من مكاتب الخدم ،البالغ عددها  ،350في تقديم األسعار
إلى الوزارة ،باستثناء عدد بسيط فقط».
يذكر أن «التجارة» طلبت من مكاتب استقدام العمالة
تسليم األوراق ال ـتــي ت ـحــدد أس ـعــارهــا فــي ظ ــرف محكم
اإلغالق إلدارة الرقابة التجارية.

إدارة ترامب« :الحائط الغربي»...
القدس الشرقية المحتلة عام .»1967
ودعت حركة فتح ،التي يرأسها الرئيس محمود عباس،
أمس ،إلى التظاهر ضد زيارة بنس ،الذي استثنى األراضي
الفلسطينية من جولته بعد رفض عباس استقباله.
وعن هذه الجولة ،أكد المسؤول الرفيع المستوى أنها
ستركز على خطر إيــران ،واستكمال دحر تنظيم داعش،
والحرب على اإلرهاب ،والعالقات الثنائية بين واشنطن
والقاهرة من جهة ،وتل أبيب من جهة أخرى.
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ً
غـيــر أن الـ ــدول جميعها تــواجــه مشكلة مشتركة أيـضــا،
عندما يتعلق األمــر بتغير المناخ ،فعلى الرغم من اكتساب
الخبراء القدر الــازم من الفهم ،وتوصلهم إلى اإلجماع على
األهــداف التي ينبغي لهم السعي إلى تحقيقها ،فإن تحقيق
ً
هذه األهداف يتطلب قدرا من الدعم أعظم من ذلك الذي يتيحه
المجتمع حتى اآلن.
وكـمــا يعلم الجميع فــإن أغـلــب تغير المناخ بــدأ بــإحــراق
الوقود األحفوري إلدارة عجلة الثورة الصناعية التي بدأت في
أواخر القرن الثامن عشر ،والتي ظلت تنتج مستويات متزايدة
االرتفاع من ثاني أكسيد الكربون منذ ذلك الحين.
ومــن النقاط الرئيسة هنا أن المناخ تدهور بالفعل إلى
ً
الحد الذي أصبح معه مكلفا للمجتمع وبالغ الخطورة على
حـيــاة البشر ،فقد ارتفعت ِح ــدة عنف األعــاصـيــر فــي أعقاب
ارتفاع درجــة حــرارة المياه في البحر الكاريبي ،كما تشهد
ً
ً
نوعية الـهــواء تــدهــورا ملحوظا فــي مختلف أنـحــاء العالم،
وتهدد مستويات سطح البحر المتزايدة االرتفاع العديد من
المدن الخفيضة.
يتناول االقتصادي جيفري هيل في كتابه األخير بعنوان
«اقتصادات مهددة باالنقراض» مجموعة من التدابير العامة
والخاصة ،التي اتخذت لمنع المزيد من تغير المناخ ،ويؤكد
هيل أن الـضــرر -فــي العديد مــن الـحــاالت الــدمــار -الــذي لحق
بعالمنا الطبيعي ينطوي على عواقب وخيمة ليس في التأثير
ً
على الهواء والماء اللذين يتوقف عليهما بقاؤنا فقط ،بل أيضا
المشروعات والشركات التي اعتمدت على الفوائد الطبيعية
المجانية مثل التلقيح النباتي ،ودورة المياه ،واألنظمة البيئية
البحرية والغابات ،وما إلى ذلك ،وبالتالي فإن الحفاظ على
«رأس المال الطبيعي» من شأنه أن يزيد من معدل العائد على
رأس المال في قطاع األعمال ،وقد تستجيب الشركات بزيادة
استثماراتها ،وبالتالي تعزيز اإلنتاجية واالقتصاد ،ومع
ً
َ
ُ
صبح بوسعنا أن نبذل قدرا أعظم
كل دفعة من هذا القبيل ي ِ
من الجهد في الحفاظ على المزيد من رأس المال الطبيعي
َ
في العال َم.
ومن ثم يتعين على العالم أن يتخلى عن الطموح إلى النمو
االقتصادي السريع إلى الحد الذي يجعله يستنزف رأس المال
َ
الطبيعي في العالم ،فنحن في احتياج إلــى نمو اقتصادي
«أخضر» دون اإلضرار بالبيئة أو تدميرها ،وفي الوقت نفسه
نحتاج إلى تحسين البيئة دون أن نضطر إلى وقف اإلبداع
والنمو االقتصادي.
في سلسلة من االستعراضات والمقابالت القوية تؤكد
عالمة االقتصاد والرياضيات غراسييال شيشي لوينسكي،
مــن جامعة كولومبيا ،أن بقاء البشرية يتطلب إزال ــة ثاني
أكسيد الكربون المتراكم بالفعل في الغالف الجوي ،وضمان
ً
بقائه بعيدا عن الغالف الجوي .ولتغطية التكاليف تقترح
ُ
شيشي لوينسكي إنشاء سوق يباع فيه الكربون المحتجز
لالستخدام التجاري.
ويتمثل حل آخــر محتمل في «الــزراعــة المتجددة» ،كتلك
ً
عالم األحياء أالن سافوري في باتاغونيا.
التي
قدمها أخيرا ِ
َ
إذا ُج ِعلت مثل هذه اإلبداعات مربحة فإنها من الممكن أن
تخلق الحافز في القطاع الخاص لتنفيذ تطبيقات احتجاز
الكربون بما يتجاوز ما قد يتسنى للحكومات الوطنية إدارته،
بيد أن النجاح يتوقف على مــا إذا كــانــت «زراع ــة الكربون»
ستظل مربحة حتى في بيئة من العرض المتزايد ،وبالتالي
األسعار المنخفضة.
ً
ً
يتعين علينا أيضا أن نبذل جهودا عميقة لفهم تحديات

أساسية مثل استمرار النمو السكاني ،والتصنيع ،وضعف
الحكم ،ويجب علينا أن نعمل على إيجاد التوازن بين مكافحة
تغير المناخ ،وضمان حياة تستحق العيش ألغلب الناس.
ربما ينظر المرء إلى الكم المتنامي من البحوث في مجال
تغير المناخ فيستنتج أننا نستطيع أن نسترخي اآلن ،فقد
توصل الخبراء بالفعل إلى العمل الذي ينبغي لنا أن نقوم به،
ولكن الخبراء أنفسهم ليسوا بهذه السذاجة ،فهم يعلمون أن
ً
الشركات واألعمال لن تمارس االنضباط ذاتيا ،وهم يدركون
ً
ً
أن قــدرا كبيرا من األمــر سيتوقف على إمكان تسخير حافز
الــربــح لتحقيق المصلحة االجـتـمــاعـيــة ،والمشكلة هــي أن
كثيرين يفترضون أن الشركات ،واألسر ،وصناع السياسات
ينفذون ببساطة ما يوصي به الخبراء :فتدفع كل الشركات
تحت الضغوط االجتماعية أو تهديد الــدولــة -ثمن الضررال ــذي تـحــدثــه؛ وت ـفــرض كــل الـحـكــومــات فــي نـهــايــة المطاف
ضريبة على الكربون ،أو تقدم ترتيبات تحديد السقف وتجارة
ً
الكربون بهدف الحد من االنبعاثات والقضاء عليها تماما في
نهاية المطاف.
ً
ً
وتتمثل مشكلة أخرى في أن قدرا كبيرا من الضرر البيئي
ليس من السهل السيطرة عليه ،فحتى إذا رأت شركات عامة
كبرى أنه من المناسب أن تعوض عن التلوث الــذي تحدثه،
ولنقل مــن خــال إع ــادة زراع ــة الـغــابــات المطيرة فــي أميركا
الوسطى ،فإن األرض يسكنها أعداد هائلة من البشر ،والتزال
ً
هذه األعداد تواصل االرتفاع ،ويمثل هذا تحديا في حد ذاته،
عالم االقتصاد دينيس جيه ،سناور قبل بضع
فكما أظهر ِ
سنوات ،من الممكن أن تساهم أنشطة فردية منفصلة -مثل
صيد األسـمــاك ،أو الطهي باستخدام مــواقــد تعمل بإحراق
األخشاب ،أو مجرد ترك المياه تجري بال استخدام -في تفاقم
التلوث والتدهور البيئي بشكل كبير ،ولكن مثل هذه األنشطة
تحدث إلى حد كبير دون أن ترصدها حكومات أو مجتمعات
أو أفراد ،وعلى هذا فإن أي برنامج لحماية البيئة البد أن يقوم
على وازع أخــاقــي :دعــوة كل األف ــراد -ال الشركات فقط -إلى
استدعاء كل ما لديهم من حس اإليثار ،والعمل طواعية على
الحد من التلوث الناجم عن أنشطة يزاولونها.
بيد أن مشكلة أخرى تكمن في أن العديد من الدول التزال
تمر بمرحلة التصنيع ،ولهذا فحتى إذا تمكنت كل دولة على
كوكب األرض من خفض نصيب الفرد لديها في المساهمة
َ
في التلوث ،فإن االرتفاع المستمر في النسبة من سكان العالم،
الذين يعملون في دول تمر اآلن بمرحلة التصنيع ،كفيل بدفع
المتوسط العالمي إلى االرتفاع ،ومن الواضح أن هذه الظاهرة
الديمغرافية ستتطلب بذل جهود عاتية ،ونحن نالحق التدابير
التي اقترحها هيل للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ً
سنضطر أيضا إلى مواجهة حقيقة مفادها أن الحكومات
ليست كلها قادرة على التصدي للمصالح الخاصة ،فالشركات
القوية قــادرة على اإلفــات من القيود البيئية التي تفرضها
الحكومات ،خصوصا إذا كانت هذه الشركات تشكل مصادر
رئيسية للدخل وفرص العمل.
وتنشأ صعوبات إضافية إذا كــان أغـلــب الـنــاس مــازالــوا
فقراء ،ولكنهم عازمون على أن يصبحوا أثرياء بما ال يقل
عــن أكثر ال ــدول ث ـ ً
ـراء فــي الـغــرب ،وفــي مثل هــذه الــدولــة قــد ال
تكون الحكومة على استعداد لخفض االنبعاثات الكربونية
أو غيرها مــن الملوثات بشكل عميق ،خشية أن تعجز عن
تحقيق هدف النمو.
َ
وتشير التقديرات إلــى أن  20في المئة من سكان العالم
يمثلون نحو  80في المئة من استهالكه من الموارد الطبيعية،

وألن الحق في البقاء يفوق حق أي دولة في تخريب البيئة،
ً
سعيا إلــى تحقيق النمو ،فــإن الــدول التي تقود الكفاح ضد
تغير المناخ البــد أن تكون خشنة وقاسية في التعامل مع
أولئك الذين يتصورون أن تكاليف خفض االنبعاثات أعلى
مما ينبغي.
ً
أخ ـي ــرا ،مــن الممكن أن تـفــرض أشـكــال الـطــاقــة المتجددة
تحديات جديدة في ما يتصل باألجور والعمالة في المستقبل،
ً
فوفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ،كانت صناعات طاقة
الرياح والطاقة الشمسية في الواليات المتحدة تخلق فرص
العمل -حيث وظفت نحو  777ألف شخص في عام  2016-في
حين استمرت صناعة الفحم في االستغناء عن العمالة ،لكن
هــذه ليست مالحظة مفيدة؛ ألن الموظفين الذين يندفعون
ً
ً
أفواجا إلى صناعات جديدة يأتون غالبا من صناعات أخرى،
ال من مجمع واســع من العمال العاطلين ولكنهم مناسبون
للعمل ،ومن العبث أن نتصور أن العمالة اإلجمالية ترتفع مع
ً
كل صناعة قادمة حديثا.
ً
تـشـيــر الـنـظــريــة االق ـت ـصــاديــة ضـمـنــا إل ــى أن أي صناعة
جديدة لن تعمل على توسيع العمالة اإلجمالية ،إال إذا كانت
طريقة إنتاجها تتطلب عمالة أكثر كثافة من المتوسط بين
الصناعات ،غير أنني لم أطلع بعد على البيانات الخاصة
بقطاع الـطــاقــة الـمـتـجــددة والـتــي تعالج هــذه القضية ،ولن
يدهشني أن تصبح هــذه الصناعة كثيفة االستخدام لرأس
المال بمرور الوقت.
كنت لفترة طويلة ال أؤكد على المكافآت المادية للعمل فقط
معدالت األجور في األساس (من القاع إلى القمة) ومعدالتً
المشاركة في قوة العمل -بل أيضا على الجانب غير المادي
من العمل (أشكال الرضا واإلشباع المختلفة التي يستمدها
الناس من تجربة العمل) ،واآلن وقــد ساعدنا خيال وبراعة
خبرائنا ومهندسينا في تخطي األزمة ،فمن األهمية بمكان
أن نعود إلى العمل :فنتصور منتجات وطرق إنتاج جديدة،
ونختبرها في السوق ،ونسعى إلى الجديد.
ذات يــوم قــال إبــراهــام لينكولن« :إن أميركا الشابة لديها
شغف عظيم -وحماسة كاملة -لكل ما هو جديد» ،واآلن حان
ً
الوقت ألن نكون جميعا شبابا مرة أخرى ،وفي حين تتوالى
فصول مشروعنا الستعادة بيئتنا ،ومــع تلبية التحديات
ً
الــدول ـيــة األخـ ــرى وحـلـهــا ،ينبغي لـنــا أن نعمل أي ـضــا على
ً
إحياء تصور أقدم عهدا للعمل يقوم على ممارسة المبادرة
الشخصية ،واستخدام المرء لقدرته على اإلب ــداع ،والبــد أن
نعود إلــى فهم الحياة الطيبة مــرة أخــرى باعتبارها رحلة
شخصية إل ــى الـمـجـهــول ،وم ــن خــالـهــا يستطيع ال ـمــرء أن
«يؤثر على العالم» و»يجعل حديقته تنمو» ،من أجل أن يكون
ً
ً
«شخصا محترما».
أخشى ما أخشاه هو أن اقتصاداتنا الوطنية ،وكثير منها
يخضع بالفعل لقدر كبير من التنظيم باسم االستقرار ،قد
ً
تصبح أكـثــر خـضــوعــا للتنظيم بــاســم االقـتـصــاد األخـضــر.
صحيح أن العديد من القواعد التنظيمية ربما تكون مطلوبة،
ولكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر في جهودنا الرامية إلى
إنقاذ كوكب األرض ،حتى ال نتسبب في خنق المصادر التي
تجعل الحياة تستحق العيش.
* حائز جائزة نوبل في علوم االقتصاد لعام ،2006
ومدير مركز الرأسمالية والمجتمع في جامعة كولومبيا،
ومؤلف كتاب «االزدهار الجماعي».
«بروجيكت سنديكيت »2017 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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انتهاء المرحلة األولى لتركيب الكاميرات بالمساجد

عمادي :حريصون على تعزيز الجانب األمني بالتعاون مع «الداخلية»
محمد راشد

شدد فريد عمادي على أن وزارة
األوقاف تحرص دائما على
تعزيز الجانب األمني ،بالتعاون
مع وزارة الداخلية ،عبر توفير
الحماية الالزمة لرواد المساجد.

أ ك ـ ـ ــد و ك ـ ـيـ ــل وزارة األو ق ـ ـ ـ ــاف
والشؤون اإلسالمية فريد عمادي
ً
أن «ال ــوزارة تقوم حاليا بتركيب
كاميرات في المساجد التابعة لها
ً
في كل المحافظات ،تنفيذا لقرار
مجلس الوزراء بتركيب الكاميرات
األمـنـيــة عـلــى األبـنـيــة الحكومية
وحماية للمصلين ،وذلك بالشراكة
مــع شــركــة زي ــن لــاتـصــاالت التي
تبرعت بعدد  3آالف كاميرا».
وأوض ــح عـمــادي ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،ان «الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة شـكـلــت
فريق عمل يقوم بتنظيم وتركيب
ك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات وأجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـم ــراقـ ـب ــة
األم ـن ـي ــة لـلـمـســاجــد ي ـضــم نخبة
م ــن مـهـنــدســي ق ـطــاع الـمـســاجــد،
و بـ ـ ــا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ـ ـ ــع إدارة ن ـظ ــم

المعلومات ،إذ قام الفريق بعمل
حصر شامل ميداني للمساجد،
وح ـ ـصـ ــر ال ـ ـمـ ــداخـ ــل والـ ـمـ ـخ ــارج
ل ــأم ــاك ــن ال ـت ــي س ـي ـتــم ال ـتــرك ـيــب
بها ،ووضع آلية لربط وتوصيل
الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات بـ ـشـ ـبـ ـك ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،كـ ـم ــا تـ ــم ت ـحــديــد
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـف ـن ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة
لـلـمـشــروع مــن وحـ ــدات التخزين
الخاصة بحفظ البيانات ،إضافة
إ ل ـ ــى م ـت ــا ب ـع ــة وإدارة و ص ـي ــا ن ــة
الـ ـنـ ـظ ــام األم ـ ـنـ ــي فـ ــي ال ـم ـســاج ــد
بالتنسيق مع الجهات المعنية».

تعاون وشراكة
وأش ـ ــار إل ــى ان ــه «ت ــم االن ـت ـهــاء

«نقابة األوقاف» تهنئ العفاسي
هنأ رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بندر النصافي ،نيابة
عن مجلس إدارة النقابة وجميع العاملين في الوزارة،
وزيـ ــر ال ـع ــدل وزيـ ــر األوق ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســامـيــة
المستشار د .فهد العفاسي بثقة سمو أمير البالد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء ،سائال الله أن «يوفقه
لتأدية هذه األمانة».

وقــال النصافي ،في تصريح صحافي ،إن نقابة
العاملين في وزارة األوقــاف على استعداد تام لمد
يــدهــا لـلـتـعــاون والـتـنـسـيــق مــع الــوزيــر الـجــديــد في
جميع الملفات التي تتعلق بالوزارة لتحقيق الهدف
المشترك ،وهو حماية حقوق العاملين في الــوزارة
وتحقيق العدالة للجميع.

ً
حاليا من تركيب  40في المئة من
إجمالي الكاميرات التي تبرعت
بـ ـه ــا شـ ــركـ ــة زيـ ـ ــن بـ ــواقـ ــع 1129
كاميرا في  120مسجدا كمرحلة
أولــى ،إذ اشتملت على المساجد
الجامعة في المحافظات والمراكز
الرمضانية التي يرتادها جمهور
المصلين ،والتي سيتم تسلمها
م ــن ال ـش ــرك ــة ب ـ ــدءا م ــن األس ـب ــوع
ال ـقــادم ،على أن يتم االنـتـهــاء من
ت ــرك ـي ــب ب ـق ـيــة ال ـك ــام ـي ــرات خ ــال
الشهرين القادمين».
وبين أن «التبرع الذي قامت به
الشركة يقع ضمن أ طــر التعاون
والـ ـش ــراك ــة م ـع ـهــا بـمـســاهـمـتـهــا
الفاعلة في المبادرات المشتركة
مــع وزارة األوق ـ ــاف ،وه ــو تعزيز
ل ـق ـي ـم ــة ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـعــى
الــوزارة لتحقيقها ضمن خطتها
االستراتيجية».
ولفت عـمــادي إلــى أن «ال ــوزارة
جهزت المستندات الالزمة لتوريد
وتركيب وصيانة الكاميرات في
ال ـم ـســاجــد ودور الـ ـق ــرآن الـكــريــم
والمباني اإلدارية ،وذلك من خالل
إعداد تلك المستندات ،وتوصيف
المواد الخاصة باالعتماد ،السيما
أن الشراكة الحالية ال تغطي كل
المباني والــوزارة حريصة ضمن
خطتها عـلــى تــركـيــب الـكــامـيــرات

فريد عمادي

بجميع المباني التابعة لها» .وأكد
أن «ال ــوزارة حريصة على تعزيز
ال ـج ــان ــب األمـ ـن ــي ب ــال ـت ـع ــاون مــع
ً
وزارة الداخلية التي ال تألو جهدا
بـتــوفـيــر الـحـمــايــة ال ــازم ــة ل ــرواد
المساجد وتسهيل حركة دخول
ال ـم ـص ـل ـيــن ف ــي أوقـ ـ ــات ال ـمــواســم
ً
ً
المختلفة التي تشهد إقباال كبيرا
على بيوت الله».

ً
اقتتاح الملتقى الوقفي الرابع والعشرين غدا
أكـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
ل ـ ـ ــإدارة والـ ـخ ــدم ــات ف ــي األم ــان ــة
ال ـعــامــة ل ــأوق ــاف رئ ـيــس اللجنة
ال ـت ـح ـض ـيــريــة لـلـمـلـتـقــى الــوق ـفــي
الرابع والعشرين صقر السجاري
ان الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ،ال ـ ـ ـ ــذي س ـت ـن ـط ـلــق
ف ـعــال ـيــاتــه ص ـب ــاح غـ ــد ،ويـسـتـمــر
يـ ــوم ـ ـيـ ــن ،تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «ال ـع ـم ــل
الخيري نماء للعالقات الدولية»،
يـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى دور الـعـمــل
الخيري في العالقات الدولية.
وق ــال ال ـس ـجــاري ،فــي تصريح
صحافي ،إن الملتقى الذي يحظى
برعاية كريمة من سمو ولي العهد

الشيخ نــواف األحمد ،يسعى إلى
إب ــراز دور الـكــويــت ومؤسساتها
الرسمية واألهلية وأفراد المجتمع
في هذا المجال.
واض ـ ــاف ان الـمـلـتـقــى يـتـنــاول
أ ي ـ ـ ـضـ ـ ــا دور األ مـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـ ــأوق ـ ــاف فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـع ـط ــاء
اإلنـ ـس ــان ــي ،إذ ي ـس ـت ـعــرض أب ــرز
مـشــاريـعـهــا ال ـخ ـيــريــة واإلغــاث ـيــة
لـمـســاعــدة ال ـف ـقــراء والمحتاجين
والمنكوبين من الكوارث الطبيعية
والحروب في شتى أنحاء العالم،
ع ـب ــر ص ـن ــادي ـق ـه ــا وم ـش ــاري ـع ـه ــا
ومصارفها الوقفية ،بالتنسيق مع

مختلف الجهات الرسمية واألهلية
الكويتية.
وت ـ ـق ـ ــدم ب ــالـ ـشـ ـك ــر إل ـ ـ ــى راع ـ ــي
الـمـلـتـقــى سـمــو ول ــي الـعـهــد على
تفضله برعاية الملتقى بنسخته
الرابعة والعشرين ،داعيا الجمهور
ال ـكــريــم وال ـبــاح ـث ـيــن والـمـهـتـمـيــن
بجوانب الوقف والعمل الخيري
واإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى «تـ ـش ــريـ ـفـ ـن ــا
م ــن خ ـ ــال حـ ـض ــور افـ ـتـ ـت ــاح ه ــذا
الملتقى ،والمشاركة في فعالياته
المختلفة».

ً ً
العتيبي محكما دوليا في «تسوية المنازعات»

أعلن مدير إدارة مساجد األحـمــدي فــي وزارة
األوقـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة ال ــدك ـت ــور أحـمــد
ً
ً
العتيبي اختياره محكما وقاضيا في المحكمة
ً
الدولية لتسوية المنازعات وعضوا في مجلس
البورد األميركي للتميز واإلرادة ليضاف ذلك إلى
سجله كمدرب دولي معتمد في التطوير البشري
فــي برنامج التطوير والتخطيط االستراتيجي
من أميركا ومستشار نفسي واجتماعي في كلية
كونكود األميركية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـب ــي ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي
ب ــال ـم ـن ــاس ـب ــة أن «ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـت ـســويــة
المنازعات لها مقرات رسمية حول العالم في كل
من لندن وبلغاريا وهولندا وتتولى حل النزاعات
ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـح ـك ـيــم وال ــوس ــاط ــة وال ـم ـف ــاوض ــة

والتوفيق ووســاطــة الـســام وبـنــاء الـســام حول
العالم باإلضافة إلى التشريع الدولي» ،موضحا
انه «بحسب نظام المحكمة الداخلي يتمتع جميع
خـبــراء وقـضــاة تسوية المنازعات فــي المحكمة
بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون
إنكودر النموذجي الدولي كما أن لهذه العضوية
م ـيــزة أســاس ـيــة كــونـهــا عـضــويــة لـكـيــان مـمــارس
دولي كبير ،وليس فقط التحاد أو منظمة ،إذ إن
االتحادات والمنظمات بمثابة نقابة على مستوى
ً
العالم وليست كيانات ممارسة وأيـضــا لــو كان
الشخص على علم وخبرة كبيرة».
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عاقبوا إسرائيل!

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :رعاية الصحة العامة واجب وأمن قومي
خطاب مفتوح إلى معالي وزير الصحة

تحية وتقدير لشخصكم الكريم مني ومن كل وافد
مقيم في هذا البلد الكريم ،وتهنئة لمعاليكم بهذه الثقة
الغالية التي منحك إياها صاحب السمو األمير وأنت
أهــل لها ،لتتبوأ مقاما رفيعا هو حمل هــذه الرسالة
اإلنسانية باعتبارك الطبيب األول ،طبيب المرضى،
مواطنين ومقيمين ،مخاطبين معا بأحكام الدستور،
فيما فرضه من واجبات والتزامات ،وما كفله من حقوق،
ولعل أول هذه االلتزامات:

مراعاة النظام العام واجب قومي
فالمادة ( )49من الدستور لم تقصر االلتزام بمراعاة
النظام الـعــام على المواطنين ،بــل جــاء حكمها عاما
ليسري على عمومه ومطلقا ليجري على إطالقه فيما
نصت عليه من أن "مراعاة النظام العام واحترام اآلداب
العامة واجب على جميع سكان الكويت".
فجعلت مراعاة الصحة العامة واجبا قوميا وأمنا
قوميا كذلك ،فالنظام العام وفقا لما استقر عليه الفقه
والقضاء في العالم كله في مدلوالته الثالثة ،هو األمن
العام والصحة العامة والسكينة العامة ،وألن الجميع
مواطنين ومقيمين ،يظلهم ا لــد سـتــور بـهــذه المظلة
ال ــوارف ــة مــن األم ــن والـصـحــة والـسـكـيـنــة ،فـقــد ألزمهم
الدستور جميعا بمراعاة النظام العام.
لذلك سبق أن كتبت في مقالي المنشور على هذه
الصفحة أن زيــادة رســوم الخدمات الصحية والغلو
فيها غلوا شــد يــدا ،للتخفيف مــن مزاحمة المقيمين
للمواطنين في العالج ،وهي غاية القرار الوزاري بزيادة
الرسوم كالمستجير من الرمضاء بالنار ،وهي انتشار
األوبئة واألمراض ،فالمرض ال يفرق بين مواطن ومقيم
يقول
وبين غني وفقير كما ال يفرق الموت
بينهماْ ،
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
وت ِإل ِبـ ِـإذ ِن
س أن تم
المولى ًعز و َجــل" ً :ومــا كــان ِلنف ٍ
َ
اللهِ ِكتابا ُمــؤ َّجــا" .صــدق الله العظيم ،فال يجوز أن
تكون ،كما قيل ،الحياة والصحة والمرض محل تجارب
القرارات الوزارية ،ونجاحها فيما حققته من هذه الغاية
هو بطعم الفشل.

أسباب عدم مشروعية القرار
 -1مـخــالـفـتــه لـلـقــانــون رق ــم  25لـسـنــة  1981بشأن

مــزاولــة مهنة الطب ،والــذي وضــع أصــول مهنة الطب
وأخالفياتها ،فالدولة هي الـقــدوة بالنسبة إلــى هذه
وتلك ،وال تنهى عن فعل وتأتي بمثله.
 -2مخالفة القرار للقانون رقم  1لسنة  1998في شأن
التأمين الصحي ،الذي ربط بين تفويض وزير الصحة
في فرض الرسوم الصحية وبين التأمين الصحي ذاته،
فأصبح هذا التأمين ودراساته االكتوارية هي التخوم
التي تقيد هذه الرسوم وتضع حدودا لها ،وقد غابت
الدراسات عن القرار الوزاري بفرض الرسوم ،فلم تجد
ً
الوزارة ّبدا من إصدار قرار جديد بزيادة قيمة االشتراك
في التأمين الصحي ،دون دراسات اكتوارية أيضا ،فبدا
التخبط في القرارات.
 -3فضال عن مخالفة القرار للمادة األولى من قانون
التأمين الصحي والتي نصت على تقديم الخدمات
الصحية مع مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية ،وطبقا
لفتوى اإلمام األكبر الراحل محمد عبده مفتي الديار
المصرية في بداية القرن الماضي فــإن المقيم له ما
للمواطن وعليه مــا عليه فــي الــدولــة اإلســامـيــة ،وال
يختلف أح ــد فــي أن الـكــويــت دول ــة إســامـيــة ودينها
اإلسالم وفقا ألحكام المادة األولى من الدستور ،ولذلك
ّ
حفل الدستور بمبدأ المساواة الذي ُيظل الجميع في
الحقوق الفطرية الطبيعية التي ولــدت مع اإلنسان،
وم ـن ـهــا ح ــق ال ـح ـيــاة وال ـك ــرام ــة اإلن ـســان ـيــة والــرعــايــة
الصحية (المواد  7و 8و.)15

التعاون والتراحم
َُ ْ ْ
َ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم َ َ"مثل ال ُمؤ ِم ِن َين
ُ ْ
َ ُ
فــى َتـ َـو ِّادهـ ْـم َو َتـ َـر ُ
احـ ِـمـ ِـهـ ْـم َوت َعاط ِف ِه ْم َمثل الـ َـجـ َـسـ ِـدِ ،إذا
ِْ ُ ُ ْ ٌ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ
ِْ ََ
َ
َ
َّ
َ
ـائــر الجس ِد ِبالسه ِر
اشتكى ِمــنــه عــضــو تــداعــى لــه سـ ِ
ْ
َوال ـ ُـح ـ َّـم ــى" ،وق ــال أي ـضــا "ال ـمــؤمــن لـلـمــؤمــن كالبنيان

الـمــرصــوص يـشــد بعضه بـعـضــا" ،وأن الـلــه فــي عــون
العبد ما كان العبد في عون أخيه ،كما قال "ما آمن بي
جائع إلى جنبه وهو يعلم به"،
من بات شبعان وجاره
َّ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ
يها َول ت ْع َرى*
لقوله تعالى ِ"إن ْلك أل تجوع ِف
امتثاال
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
يها َول تض َحى".
وأنك ل تظمأ ِف
وأي ــن نحن مــن وصـيــة جبريل للنبي كما أخبرنا
عليه الصالة والسالم "ما زال جبريل يوصيني بالجار
حتى ظننت أنه سيورثه" ،فالتكافل والتراحم يدعواننا
إل ــى تفعيل فــريـضــة ال ــزك ــاة (ال ــرك ــن الـثــالــث لــإســام)

د .مصطفى البرغوثي*
وإخ ــراج النصاب الــذي أمــرت بــه الشريعة اإلسالمية
وجــوبــا ال تـفـضــا أو اخ ـت ـيــارا ،فـضــا عــن الـصــدقــات
وما أوسع أبوابها وأعظم فضائلها ،وأعظم مصارف
الزكاة والصدقة في إمارة اإلنسانية ،من تقديم الدولة
الخدمات الصحية بالمجان أو برسوم رمزية ال تثقل
كاهل الغالبية الساحقة من الوافدين المقيمين ذوي
الدخل المحدود ،فـ"األقربون أولى المعروف".

الحكم برفض الدعوى
وال يـنـفــي الـمـخــالـفــات ال ـتــي أثـبـتـنــاهــا فـيـمــا تقدم
وبالتفصيل في مقاالتنا المنشورة على هذه الصفحة
فــي أع ــداد الـجــريــدة ال ـصــادرة فــي  29و 31أكتوبر و5
نوفمبر  2017صــدور حكم بتاريخ  2017/10/24من
ال ــدائ ــرة اإلدري ـ ــة بــالـمـحـكـمــة الـكـلـيــة بــرفــض الــدعــوى
المقامة من أحد المحامين طعنا على هذا القرار ،فلنا
في رسول الله ،صلى الله وعليه وسلم ،أسوة حسنة
عندما كان أول قاض في اإلسالم في حديثه الشريف
الذي يقول فيه" :إنما أنا ٌ
بشر ،وإنكم تختصمون إلي،
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ،فأقضي
له بنحو ما أسـمـ ُـع ،فمن قضيت له بحق أخيه فإنما
ُ
النار فال يأخذها".
أقطع ُله قطعة من
ِ

رفض اآلخر
إن هذا القرار قد جانبه الصواب أيضا في إهماله
للجانب اإلنساني في الرعاية الصحية ،وهو إرضاء
نــزعــة رف ــض اآلخ ــر ،فـهــي نـشــاز فــي نسيج المجتمع
الكويتي ،وإن األصوات التي تعالت من بعض أعضاء
مجلس األم ــة بتأييد هــذا ال ـقــرار ،هــي أيـضــا تخالف
هــذا النسيج ا لـمـتــوارث بين المواطنين والمقيمين
ومـجـتـمــع األس ـ ــرة ال ــواح ــدة ،ك ـمــا ج ــاء ف ــي اسـتـهــال
المذكرة التفسيرية للدستور ،فلقد امتاز الناس في
هذا البلد عبر القرون بروح األسرة تربط بينهم كافة،
ً
حكاما ومحكومين ،وكان الحديث عن كل الناس ألن
الجنسية كانت حديثة العهد بالكويت فصدر قانونها
سنة  ،1959وهو ما أكده النائب المحترم الراحل سامي
المنيس عندما تصدى ألحد النواب ،داخل قاعة عبدالله
سالم لقول األخير إن من يرتدي الدشداشة ينتظر دوره
في المستوصفات ،أمــا من يرتدي البنطلون فيدخل

إل ــى الـطـبـيــب أوال ،مـطــالـبــا رئ ـيــس الـمـجـلــس بشطب
هــذه الـعـبــارات مــن المضبطة ،ألنـهــا ستترك رواســب
في المجتمع.

ثقافة زيارة المريض
فنزعة رفض اآلخر حتى في الرعاية الصحية هي
نزعة غريبة عن ثقافة المجتمع الكويتي ،في التعاون
والـتــراحــم والـتــي تلمسها فــي ثقافة زي ــارة المريض،
تلك الثقافة النابعة من قيم دينية وأخالقيات وتقاليد
موروثة لدى العرب ،والتي تغيب عن كثير من شعوب
أمتنا العربية ،ولكنها ال تزال جزءا من التراث اإلسالمي
والعربي واإلنساني الذي يحافظ عليه الكويتيون ،فقد
لمستها بنفسي في تجربة شخصية لي ،فقد كنت على
موعد مع الموت في عام  2009عندما أخطأ الطبيب
وهو يجري لي "قسطرة" للقلب فجرح األورطي ،وكان
الفضل بعد المولى عزو وجل لطبيب فلسطيني ،هو
الدكتور رياض الطرزي ،الذي أنقذني من موت محقق،
عندما أجرى لي جراحة دون تخدير أو تعقيم ،لينقذ
حياتي ،وليعيد النبض إلى القلب ،بعد أن توقف تماما،
وأعترف للكويت بعد المولى عز وجــل بهذا الفضل،
وأعـتــرف كذلك بهذا الفضل ألهلها الــذيــن أحاطوني
بكل الحب والتعاطف ،بل وجدت هذا التعاطف حتى
من مواطنين ال أعرفهم ،ومنهم أستاذ جامعي كويتي
زران ــي فــي المستشفى وأن ــا على ف ــراش الـمــرض بين
يدي عزيز مقتدر ،وعرفت بعد هذه الزيارة أنه يزور كل
مرضى المستشفى كل يوم جمعة ،ويدعو لهم بالشفاء.
وفــي حديث قدسي يقول المولى عز وجــل "عبدي
مرضت فلم تعدني ،فيقول العبد كيف أعــودك يارب،
وأنت رب العالمين ،فيقول الله عز وجل ،مرض عبدي
فـلــم ت ـعــده ،أم ــا إن ــك لــو عــدتــه لــوجــدتـنــي ع ـن ــده ."...من
رسالة حب في مقال لي نشر في عدد الجريدة الصادر
في .2009/11/9
معالي الوزير إن الوافدين يأملون خيرا كثيرا في
قــدومــك لحمل حقيبة اإلنسانية ورسالتها السامية
إلعادة النظر في قرار زيادة الرسوم الصحية الجائر
والال إنساني.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

الحميضي حكيم من
المجلس التأسيسي
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

ُ
ق ِّدر للراحل يعقوب الحميضي أن يكون حاضرا في أهم مرحلة من
مراحل بناء الدولة -كتابة الدستور -واستطاع استيعاب الحالة
ً
العامة الكويتية بشكل شامل؛ لذا كان حكيما من حكماء الكويت،
وتشهد مداخالته الثاقبة في محاضر لجنة إعداد الدستور على
ذلك.
أول العمود:
أ ي ــام قليلة فصلت بين ر حـيــل علي عبدالله صــا لــح مقتوال،
وغياب الفنان الجميل أبوبكر سالم عن الدنيا .لنسأل أنفسنا
ماذا استفاد اليمن من األول؟ وماذا أعطى الثاني لبلده؟ شتان.
***
برحيل السيد يعقوب يوسف الحميضي  ،٢٠١٧ -١٩٣١أمين سر
لجنة إعداد الدستور يكون جميع أعضاء تلك اللجنة قد رحلوا عن
ً
الدنيا جسدا ،لكنهم بال شك حاضرون بيننا ألنهم تركوا سجال
تاريخيا وسياسيا قيما يحتوي على  ٣٢جلسة انعقدت في الفترة
من  ١٧مارس إلى  ٢٧أكتوبر  ١٩٦٢وتاريخا عريضا من العطاء.
جدير بالذكر أن والد الراحل كان عضوا في المجلس التشريعي
ُالثاني -فترة ما قبل االستقالل ( -)١٩٣٨حيث فاز في انتخابات
أجريت في المدرسة المباركية شارك فيها  ٤٠٠ناخب.
فــي ه ــذه الـمـقــالــة ســأتـطــرق لـبـعــض مــواقــف ه ــذه الشخصية
الرائدة في لجنة صياغة الدستور من قضايا ال نــزال اليوم في
جدل ومناقشات حولها ،وقبل ذلك أريد طرح نقطتين :األولى ،أن
قراءة محاضر المجلس التأسيسي ومحاضر لجنة إعداد الدستور
ُ
تـ َـعــد مــن أساسيات معرفة الهوية السياسية للنظام الـعــام في
دولة الكويت .والثانية أن معظم الجيل الحالي من النواب أو من
يتطلعون لعضوية مجلس األمة مطالبون بقراء ة وتبصر هذه
المضابط لفائدتها السياسية والقانونية و"األخالقية" ،واألخيرة
َ
ذات مغزى تبعا لمستوى األداء ُ
المشاهد.
رصدت المواقف التالية للفقيد يعقوب الحميضي -أحد حكماء
المجلس التأسيسي -من واقع محاضر لجنة صياغة الدستور،
وهي كالتالي:
• عارض قانون الجنسية بسبب التصنيف الرقمي للجنسية،
وشرح تعارضه مع مبدأ المساواة الذي ورد في الدستور.
• عارض النظام الرئاسي وساند النظام البرلماني لتناسبه
مع الحالة الكويتية.
• عارض الخبير الدستوري في كلمة "والكويتيون" في المادة
( )١من الدستور واقترح كلمة "وشعب الكويت".
الدستور.
• اقترح وضع أحكام وراثة النظام في صلب
ََ
• طالب بــزيــادة عــدد األعـضــاء إلــى  ٦٠عضوا تفاديا للنفس
ال ـع ـشــائــري ف ــي ال ـت ـصــويــت ،وح ـت ــى يـضـمــن وص ـ ــول ال ـك ـف ــاءات
للعضوية.
• طالب بمجانية التعليم من الرياض حتى الثانوية باقتراحه
تغيير عبارة "في مراحله األولى" إلى "جميع المراحل".
• طالب بتغيير كلمة "أمة" في مقدمة الدستور إلى "الشعب"
لإلشارة إلى الكويتيين ،وكان يرى أن يسمى المجلس بـ"المجلس
النيابي" ال األمة.
• ع ــارض إس ـقــاط الجنسية عـمــن اكتسبها بــالـمــولــد ،وقــرن
السحب لمكتسبها باللجوء للقانون.
• عارض تصويت الوزراء المعينين في المجلس.
• طالب بزيادة مكافأة النواب لتشجيع الكفاءات التي تخشي
فـقــدان رواتـبـهــا العالية بعد الـفــوز بالنيابة ،ورأى أن خفضها
سيؤدي إلى ترشح األغنياء فقط.
• دعا إلى دمج عدد من المؤسسات وعدم التوسع في الوزارات،
بحيث ال تزيد على  ١٥وزارة حتى ال يتأثر التمثيل الحكومي داخل
المجلس ولدواع إدارية عامة.
• طالب بإنصاف الموظفين الذين يتم فصلهم وفق القانون
وعدم االكتفاء بالتعويض المادي لهم.
• عارض تبعية ديوان المحاسبة ألي جهة غير مجلس األمة.
بالتصويت.
• أكد حق المجلس في اختيار ولي العهد ُ
كانت تلك ُجمله من مواقف هذا الرجل الــذي قـ ِـد َر له أن يكون
حــاضــرا فــي أهــم مرحلة مــن مــراحــل بـنــاء الــدولــة ،مرحلة كتابة
الــدسـتــور ،واسـتـطــاع استيعاب الحالة العامة الكويتية بشكل
شامل؛ لذا كان حكيما من حكماء الكويت ،ثاقب البصيرة ورجل
دولة فريدا ،وبدون شك هناك أداؤه السياسي والقومي والوطني
والتجاري الذي يحتاج إلى رصد وتوثيق ،حيث ساهمت خبرته
العلمية والحياتية في أن يتصدر أهل الرأي والمشورة في قاعة
مجلس األمة.
رحم الله الفقيد يعقوب الحميضي.

من المثير لالستهجان والغضب المشروع أن تخرج تصريحات
عن بعض المسؤولين العرب تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل في
الوقت الذي يحتفل فيه نتنياهو بقرار الرئيس األميركي األرعن اعتبار
القدس عاصمة إلسرائيل ،ومن المرفوض أن يواصل بعض المسؤولين
الدوليين الحديث عن الوضع في فلسطين باعتباره مجرد خالف أو
صراع بين طرفين متساويين في المسؤولية ،وأن يكرر بعضهم خطيئة
ترامب في اعتبار حق الفلسطينيين في الحرية واالستقالل مشروطا
بالموافقة اإلسرائيلية.
لقد قفزت قضية الشعب الفلسطيني خطوات كبيرة لألمام ،بإعالن
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اتـخــذه االتـحــاد األوروب ــي ضــد ذلــك ال ـقــرار ،وب ــرد الفعل الجماهيري
الشعبي الفلسطيني والعربي والدولي العظيم ،وإن كانت مواقف بعض
الحكومات الرسمية عجزت عن مجاراته.
ولــم يعد جائزا بعد كل ما جــرى مواصلة الحديث عن تسوية ما
بين الطرفين ،عندما تخرق إسرائيل كل يوم القوانين الدولية ،وتدمر
حرفيا بمستوطناتها وإجراء اتها كل فرصة لحل سياسي ،وعندما
تكرس في كل لحظة وبإصرار وقح ،منظومة األبارتهايد العنصرية
األسوأ في تاريخ البشرية.
وب ـعــد  25عــامــا مــن عملية س ــام فــاشـلــة ال بــد مــن مـقــاربــة بديلة
ومختلفة ،تعود إلى جوهر المشكلة وأصلها باعتبار قضية فلسطين،
قضية شعب يناضل ضد الظلم والقهر واالحتالل والعدوان والتمييز
العنصري ،وال بد من مساندة نضاله في وجه قوة إسرائيل العاتية.
فلسنا بحاجة إلى من يتوسط بيننا كفلسطينيين وبين مضطهدنا،
بل نحن بحاجة إلى إسناد نضالنا ضده ،ومن أجل تغيير ميزان القوى
إلجباره على التراجع كما أجبرت قوى استعمارية عديدة على التراجع
واحترام إرادة الشعوب المناضلة من أجل حريتها.
وال تـسـتـطـيــع دول ع ــرب ـي ــة أو إس ــام ـي ــة ت ــؤم ــن ب ـم ـكــانــة ال ـق ــدس
ومقدساتها ،التي تضم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ،أن
تتقاعس عن القيام بواجبها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
واتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل بدل البحث عن وسيلة للتطبيع
وإقامة العالقات معها ،كما أن الدول األوروبية التي أكدت اعترافها بحق
الفلسطينيين في القدس ال تستطيع أن تكون صادقة مع نفسها ومع
سياستها إن لم تعترف فورا بدولة فلسطين ،وإن لم تتخذ إجراءات
ملموسة ضد الخروقات اإلسرائيلية.
ال يطلب الفلسطينيون من أحد أن يرسل جيوشا لمحاربة إسرائيل
ألنهم يعرفون حــدود قــوة الكثيرين ،ولكن من حقهم أن يطالبوا كل
دول العالم وأولها الحكومات العربية اإلسالمية بقطع العالقات مع
إسرائيل ،وإغالق سفاراتها إن وجدت ،واالنضمام إلى حركة المقاطعة
وفرض العقوبات على إسرائيل ،حتى تجبر على االنصياع للقانون
الدولي والقانون اإلنساني ،وتوقف جريمتها المتواصلة دون توقف
منذ سبعين عاما ضد الشعب الفلسطيني.
هناك دول عديدة تعرضت لفرض العقوبات الدولية ،وفي كثير من
األحيان ظلما وعــدوانــا ،فقط ألن الواليات المتحدة أمــرت بذلك ،كما
جرى مع السودان وكوريا وكوبا وروسيا ،وهناك حالة نبيلة وفريدة،
عندما استطاع ثقل الشعوب وإرادتها أن تجبر الدول والحكومات على
مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ،حتى تم إسقاطه،
وانتخب نيلسون مانديال رئيسا لذلك البلد ،فقال جملية الشهيرة "إن
حريتنا لن تكتمل إال بحرية الشعب الفلسطيني".
ال يمكن السكوت بعد اليوم على الظلم ،وال يمكننا كفلسطينيين
أن نحتمل صمت أحد إزاءه ،وال يجوز لنا أن نقبل من أحد بعد اليوم
خــداعـنــا بــالـحــديــث عــن وســاطــات وتـســويــات وتـعــايــش مــع االحـتــال
واالضطهاد العنصري بعد كل ما جرى ،وبعد كل السنوات التي ضاعت
في غياهب عمليات "سالم" ال تنتهي ،وتستخدم كل مرة إلعطاء حكام
إسرائيل الوقت والغطاء لتوسيع استيطانهم وعمليات تهويدهم،
ولتشويه الرواية وتسميم عقول العالم بالخداع اإلعالمي.
ال يوجد سوى طريق واحد صحيح :أن يقال للعالم هناك حق مشروع
للشعب الفلسطيني إما أن تكونوا معه أو تكونوا ضده ،وإن كنتم معه
فال مناص من التصدي إلسرائيل بإجراءات عملية وملموسة ،أهمها
فرض العقوبات عليها ومقاطعة احتاللها ونظامها العنصري ،ومن ال
يقف إلى جانب الحق فسيجد نفسه متهما بالتواطؤ مع خرق القانون
الدولي ومع ظلم بشع آن األوان أن ينتهي.
*األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

جوليان فون ميتلستادت*

آن األوان لتتولى أوروبا قيادة
عملية السالم

ياسر عبد العزيز*

القدس ...من الذي تكلم؟
لم يصارح العالم العربي نفسه بعد ويعترف
بأن ترامب كان قد أجرى "تقدير موقف" قبل أن
يتخذ قراره بنقل السفارة األميركية إلى القدس،
وأن هذا التقدير خلص إلى أن ممانعة القرار لن
تكون مؤثرة.
لــم يـكــن رد الـفـعــل ال ـعــربــي واإلس ــام ــي على
إعالن ترامب التاريخي والجوهري على مستوى
الحدث ،سواء على الصعيد الشعبي أو الرسمي.
لقد تكفل كتاب ومحللون كثيرون بتوضيح
اآلث ـ ــار ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـلــى ه ــذا الـ ـق ــرار ال ـتــاري ـخــي،
كـمــا اجـتـهــد آخـ ــرون فــي جـلــد الـضـعــف الـعــربــي
واإلســامــي ،ولــوم األنظمة والمواطنين ،وحث
الجميع على االرتقاء لمستوى الحدث واتخاذ
المواقف الصائبة حياله.
ال بأس بهذه المعالجات كلها بطبيعة الحال،
ً
لـكــن ثـمــة أهـمـيــة أي ـضــا لـمـحــاولــة ال ـت ـعــرف إلــى
األسـبــاب الـتــي قــادت إلــى الــوضــع الــراهــن؛ وهو
وض ــع لــم يـكــن يـخـطــر ب ـبــال أك ـثــر المتشائمين
بشأن مركزية القضية الفلسطينية في الوعي
والضمير العربي.
ً
لقد تراجعت القضية الفلسطينية سياسيا
ً
ً
ً
وإع ــام ـي ــا تــراج ـعــا مـلـمــوســا وج ــوه ــري ــا ،وهــو
أمــر يكبد تلك القضية خسائر كبيرة ،ويعرقل
تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في االستقالل
والكرامة.
ه ـنــاك دالئ ــل واض ـح ــة عـلــى ت ــراج ــع القضية
ً
ً
الفلسطينية سياسيا وإ عــا مـيــا على الصعيد
العربي .فعلى المستوى السياسي ،لم تكن هناك
ردود فعل سياسية توازن القرار ،أو تضعه على
مـحــك التنفيذ ،أو تحمل صانعيه عـلــى إ ع ــادة
التفكير فيه ،وهــو أمــر ال يقتصر على األنظمة
ً
والحكومات فقط ،ولكنه يمتد أيضا ليشمل بقية
ً
أطــراف العمل السياسي ،سواء كانت أحزابا أو
جماعات وتيارات وحركات.
وعلى المستوى اإلعالمي يكفي فقط أن تقرأ
عناوين الصحف اليومية اإلقليمية أو المحلية
في أي بلد عربي ،أو أن تشاهد نشرات األخبار
الرئيسة ،أو أن تستمع إلــى األغاني واألشعار،
لتكتشف على الفور أن نسب معالجة القضية
الفلسطينية في تلك المجاالت تتراجع باطراد،
وتـضـيــق الـمـســاحــات المخصصة لـهــا بوتيرة
متسارعة.
فـ ــإذا ن ـظــرنــا إل ــى ال ـخــري ـطــة ال ـعــرب ـيــة اب ـتــداء
مــن ال ـغ ــرب ،وجــدنــا أن الـمـغــرب الـعــربــي بــدولــه
ً
المختلفة كــان يعطي أولــويــة ويـبــذل اهتماما
ً
واضـحــا بالقضية الفلسطينية ،لكن هــذا األمر

ً
ال يبدو واضـحــا اآلن ،بعدما باتت هــذه الــدول
ً
ُ
أكثر انشغاال بأحوالها في ظل تداعيات ما عرف
بـ"الربيع العربي".
ً
أم ــا لـيـبـيــا ال ـتــي كــانــت ت ـمــأ الــدن ـيــا صـخـبــا
ب ــدف ــاع ـه ــا ال ـم ـف ـت ــرض عـ ــن ال ـ ـقـ ــدس وال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية ،حتى ولــو كــان هــذا الــدفــاع يتخذ
ً
صورا إعالمية وشكلية فقط في معظم األحيان،
ً
وهزليا في بعضها ،فإنها لم تعد اآلن قادرة على
التفكير في غير أزمتها الكارثية ،بعدما انهارت
الدولة ،وتوزعت السلطة فيها بين أكثر من كيان،
وهيمنت الميليشيات على مساحات شاسعة،
ً
وباتت مرتعا للفوضى.
ً
ً
ورغ ــم أن مـصــر كــانــت تـقـلـيــديــا تـلـعــب دورا
ً
مـ ـح ــوري ــا فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ورغـ ــم
ً
أنـهــا تجتهد حــالـيــا فــي تبني وتسهيل إجــراء
ال ـم ـصــال ـحــة الــوط ـن ـيــة ب ـيــن "ف ـت ــح" و"حـ ـم ــاس"،
فــإنـهــا ت ـبــدو عـلــى مـسـتــوى االه ـت ـمــام الشعبي
والضغط الجماهيري بعيدة عن الحدث مقارنة
باألحداث المشابهة التي ألمت بالقدس والقضية
ً
والفلسطينية سابقا .وها هي السياسة الرسمية
ً
ً
الـمـصــريــة تـتـبـنــى خ ـطــا مـحــافـظــا ف ــي معالجة
األزمـ ـ ــة ،ف ــي ح ـيــن تـخـفــق ال ـت ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
واألحــزاب في إسماع صوتها المعارض للقرار
عـلــى نـحــو ف ـعــال ،فيما يفقد اإلع ــام المصري
االت ـ ـجـ ــاه ،ويـ ـ ــراوح م ــا ب ـيــن م ـح ـتــوى سـيــاســي
متشنج وغارق في االنحياز ومحتوى ترفيهي
منفلت وغ ــارق فــي السوقية ،فــا تجد القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـس ــاح ــات م ـنــاس ـبــة لـمـقــاربـتـهــا
ومعالجة شؤونها.
ً
فــإذا انتقلنا إلى السودان ،وقد كان مناصرا
ً
ً
تقليديا للقضية الفلسطينية ،لوجدنا اهتماما
أكبر بالشأن الداخلي في ظل تحديات كبيرة ،أدت
إلى خفوت صوت المناصرة للقضية الفلسطينية
في السياسة واإلعالم السوداني بشكل واضح.
ً
ً
ال يـمـكــن أن ت ــؤدي س ــوري ــة دورا م ــؤث ــرا في
مناوء ة قــرار ترامب هــذه المرة ،ولــو حتى على
مستوى الصخب اإلعــامــي الـغــارق في السمت
الدعائي ،والتظاهرات الجماهيرية المصطنعة.
ً
تنشغل ســوريــة تـمــامــا فــي أزمـتـهــا الــذاتـيــة،
بعدما تحولت الدولة إلى ساحة صراع إقليمي
ودولي ،وأتتها الميليشيات من كل جانب ،وبات
ً
مصير وحدتها الترابية معلقا بسالح اآلخرين.
ومــا زال لبنان ضحية للتجاذب الــذي أبقاه
ً
رهن صراعات إقليمية ،ووضعه دوما على فوهة
بركان قابل لالنفجار في أي لحظة ،وهو األمر
الذي جعل قادة وتيارات سياسية ونخبا إعالمية

وق ـطــاعــات واس ـعــة مــن الـجـمـهــور تـتــوافــق على
ضرورة "النأي بالنفس" عما يجري في المنطقة.
ً
ً
سيكون العراق طبعا بعيدا لسنوات طويلة
ع ــن الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـسـخـيــر أي طــاقــة لـمــوضــوع
ذي طبيعة قومية بسبب االنهيار الحاصل في
هــذا البلد .أمــا دول الخليج العربية المعروفة
ً
تقليديا بمساندتها القوية للقضية الفلسطينية
ً
وخصوصا على الصعيد اإلعالمي ،فإن انشغالها
ب ــال ــوض ــع ال ـي ـم ـنــي ،وم ـش ـك ـلــة ق ـط ــر ،وال ـت ـهــديــد
اإليراني الخطير ،وبعض المشكالت الداخلية،
ً
ً
ً
يــأخــذهــا بـعـيــدا شيئا فشيئا عــن تلك القضية
ال ـمــركــزيــة ،وال يـسـمــح لـهــا ب ــإف ــراد الـمـســاحــات
ً
المناسبة إ عــا مـيــا لمعالجتها ضـمــن و ســا ئــل
إعالمها.
وفي المقابل فإن اليمن يعاني مأساته الذاتية؛
وهي مأساة أكبر من أن تمنحه رفاهية الحديث
عن الفلسطينيين وأوجاعهم،
وإن ت ــراج ــع االه ـت ـم ــام اإلع ــام ــي بــالـقـضـيــة
ً
ً
الفلسطينية يفقدها قدرا كبيرا من الزخم الذي
يحتاجه الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه
ً
المسلوبة ،وهــو أمــر يجب أن نساعده جميعا
فــي الــوصــول إل ـيــه ،مهما كــانــت أمــورنــا صعبة
ومشكالتنا كبيرة.
ً
م ــن ب ـيــن األسـ ـب ــاب الــرئ ـي ـســة أي ـض ــا لـتــراجــع
ً
االهتمام بقضية القدس وفلسطين عموما ذلك
االنقسام الفلسطيني الــذي يلقي بظالل كثيفة
على ق ــدرة الفلسطينيين ،ومــن ورائ ـهــم العرب
والمسلمون ،على مواجهة قرار ترامب األخير.
بسبب االنقسام بين "فتح" و"حماس" تتضرر
ً
ً
القضية الفلسطينية ،وتـفـقــد زخ ـمــا واعـتـبــارا
ً
ً
وأنصارا كل يوم تقريبا.
لقد خصمت االنتفاضات العربية التي اندلعت
م ــع مـطـلــع الـعـقــد ال ـج ــاري م ــن رص ـيــد القضية
ً
ً
الفلسطينية قـ ــدرا ك ـب ـيــرا ،لـيــس ألنـهــا سحبت
الضوء عنها ،وال ألنها شغلت دول عربية رئيسة
بقضايا الحفاظ على بقائها على حسابها ،ولكن
ً
أي ـضــا ألن ـهــا جـعـلــت مــن تـلــك الـقـضـيــة "مشكلة
ثــانــويــة" ،ونقلتها مــن ب ــؤرة االه ـت ـمــام العربي
واإلسالمي إلى مواقع أقل أهمية.
ال يمكن توقع رد فعل عربي رسمي وشعبي
مناسب على قرار ترامب األخير طالما أن الدول
العربية المعنية بالقضية الفلسطينية مشغولة
ً
ً
بـهـمــوم داخـلـيــة ،ومــديـنــة سـيــاسـيــا ومــال ـيــا ،أو
تجاهد لمجرد الحفاظ على بقائها.
* كاتب مصري

ً
ل ــم ي ـحــب الـصـهــايـنــة ال ـق ــدس ي ــوم ــا ،ح ـلــم ثـ ـي ــودور ه ــرت ــزل أبــو
الصهيونية بعاصمة شـمــال الـبــاد على مـنـحــدرات جبل الكرمل
المطل على البحر األبيض المتوسط ،وكان ينظر نظرة احتقار إلى
الحائط الغربي (حائط البراق) في القدس ،فقد كتب ذات مرة" :كم
تلف الخرافات والتعصب كل جوانبه!".
وضع
ألن
مبتغاهم
على
يحصلوا
من المؤسف أن الصهاينة لم
ً
مدينة القدس ّ
تحول إلى محور صراع منذ أعلنتها إسرائيل عاصمة
ً ً
ً
لها قبل نحو سبعين عاما ،وصب ترامب أخيرا دلوا كبيرة من الزيت
ً
على نــار هــذا الـصــراع بإعالنه اعـتــراف الــواليــات المتحدة رسميا
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،ونقل السفارة األميركية إلى هذه المدينة
من موقعها الحالي في تل أبيب.
لكن هذه الخطوة ّ
تقوض مكانة الواليات المتحدة كوسيط ،وال
شك أن إسرائيل ستشعر أنها في موقف أفضل يتيح لها مواصلة
تجاهلها الدعوات إلى التنازل ،وأظهرت حكومة نتنياهو في ًمطلق
األحـ ــوال أنـهــا تفضل ف ــرض الــوقــائــع عـلــى األرض ،مــواص ـلــة بناء
المستوطنات ومخبئة الفلسطينيين خلف أســوار مطلية بألوان
زاهية ،أما الفلسطينيون من جهتهم فيشعرون أنهم سيخسرون في
نهاية المطاف .على سبيل المثال ُيقال إن خطة السالم المفترضة
التي طورها صهر ترامب غاريد كوشنر ال تتضمن مطالبهم األكثر
أهمية ،فما الداعي للتفاوض؟
إال أن قــرار تــرامــب لــم يثر االضـطــرابــات فــي إسرائيل واألراض ــي
ً
الفلسطينية فحسب ،بل في سائر أنحاء العالم العربي أيضا ،لكن
الجميع خاسرون مع هذا القرار ،حتى الواليات المتحدة التي ضحت
اليوم بالمزيد من مصداقيتها في الشرق األوسط.
حتى اإلسرائيليون قد يجدون أنفسهم بين الخاسرين من جراء
ً
هذا القرار ،وال يعود ذلك إلى أن هذا الصراع ساهم دوما في تمكين
ً
المتطرفين ،فقد يؤدي قرار ترامب أيضا إلى إبعاد إسرائيل أكثر
عن أوروباُ .يكثر المسؤولون اإلسرائيليون في اآلونة األخيرة الكالم
عن أوجه شبه مع أوروبا مشددين على القيم ،والثقافة ،واالقتصاد،
ً
ويتساء لونَ :
لم يصر األوروبيون دوما على القضية الفلسطينية
ويؤكدون أنها مسألة غير ذات أهمية ،لكن هذا أبعد ما يكون عن
الحقيقة ،فهذه المسألة ترتبط بالقيم السياسية؛ لذلك ُيعتبر التوصل
إلى حل للقضية الفلسطينية نقطة محورية في العالقة بين ً إسرائيل
ً
واالتحاد األوروبي ،لكن قرار ترامب يزيد هذا الحل صعوبة ،مباعدا
ً
أكثر بين األوروبيين واإلسرائيليين ،ويبقي الجرح األكثر عمقا في
ً
العالقة بين الغرب والعالم العربي مفتوحا.
ً
بفضل ترامب بات جليا اليوم أن عملية السالم ليست إال عبارة
ً
فارغة ،وأن هذه العملية أضحت معطلة راهنا ،ونتيجة لذلك يعود
إلينا نحن األوروبيين اآلن التوصل إلى أفكار وصيغ جديدة ،مهما
بلغت هذه المهمة من صعوبة ،ومن الضروري تطوير هذه األفكار،
ً
عندما يكون ذلك ممكنا ،بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة.
يرى وزير الخارجية األلماني زيغمار غابرييل في هذا الوضع
الجديد في الشرق األوسط فرصة ممتازة ،فيجب أال يكون أي صراع
أكـثــر أهمية بالنسبة إلــى أوروب ــا مــن ال ـصــراع بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين.
*«شبيغل»
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أكاديميا

ً
«التطبيقي» تستدعي  1590متقدما للفصل الثاني «رابطة الخليج» :فتح آخر تشعيب لـ «اإلنكليزية»

مصادر لـ ةديرجلا  :الستكمال بياناتهم وتغيير رغباتهم
•

●

حمد المطيري

كشف رئـيــس اللجنة اإلعــامـيــة فــي رابـطــة طلبة
جــا مـعــة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ز ي ــد ا لــز يــد
عنفتح آخر تشعيب من تخصص اللغة اإلنكليزية
« ،»English Literatureبعد مطالبات مستمرة من
ا لــرا بـطــة ،تكللت بالنجاح وتحقيق مكسب طالبي
جديد .وقــال الــزيــد ،في تصريح لــ«الـجــريــدة»« ،تمت
الموافقة على فتح هذا التشعيب لفئة الذكور للفصل
الدراسي الثاني ،بعد أن كان التخصص مقتصرا على

فئة اإلناث» ،موضحا ان الرابطة سعت خالل الفترة
السابقة على فتح هذا التشعيب وغيره من المقررات
التي سيتم الكشف عنها قريبا.
واضاف أن الرابطة تابعت عن كثب عملية تسجيل
مقررات الطلبة في الفترة االولى التي انتهت الخميس،
داعيا االدارة الجامعية الى فتح المزيد من الشعب
ا لــدرا سـيــة للطلبة خــال عملية التسجيل المقبلة،
حتى يتسنى للطلبة التسجيل فــي الـمـقــررات التي
يرغبون فيها.

زيد الزيد

«األسترالية» تنظم ورشة عمل بالتعاون مع «إيكيا»
صورة أرشيفية من صالة قبول التطبيقي

حمد العبدلي

عدد كبير ممن تم استدعاؤهم
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي ضمن الطلبة
المرفوضين في الفصل الدراسي
األول وتنطبق عليهم جميع
شروط القبول.

استدعت عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة
ً
للتعليم التطبيقي والـتــدريــب  1590طــالـبــا وطالبة
من المتقدمين للقبول في كليات ومعاهد الهيئة من
أجــل مراجعة العمادة خــال الفترة مــن الغد إلــى 21
ديسمبر الجاري.
في السياق قالت مصادر في «الهيئة» لـ«الجريدة»،
إن عـمــادة القبول والتسجيل أرسـلــت رســائــل نصية
ً
لقرابة  1590طالبا وطالبة ،وتــم نشر أسمائهم في
الموقع الرسمي للهيئة للحضور إلــى مقر العمادة
للطالبات مبنى رقم  7والطالب مبنى رقم  11لطلب
م ــراج ـع ــة ال ـه ـي ـئــة ،دون أي ت ـفــاص ـيــل حـ ــول أس ـبــاب
المراجعة ،وسط توقع الكثيرين من الطلبة بأنه تم
قبولهم.
وأرج ـع ــت ال ـم ـصــادر سـبــب اس ـتــدعــاء الـطـلـبــة إلــى
اسـتـكـمــال بـيــانــاتـهــم أو تغيير رغـبــاتـهــم فــي بعض
التخصصات بما يتناسب مع عملية القبول.
ً
ووف ــق الـمـصــادر ،فــإن ع ــددا مــن الطلبة ،الــذيــن تم

اسـتــدعــاؤهــم هــم مــن ضمن الطلبة المرفوضين في
الفصل الدراسي األول ،ومنطبقة عليهم جميع شروط
القبول ،لكن الهيئة استدعتهم مرة أخرى الستكمال
بياناتهم من جديد.
وتوقعت الـمـصــادر ،أن تكون هناك مشاكل قبول
جديدة أســوة بما حصل في الفصل الدراسي األول،
ونتج عنها رفض نحو  3آالف طالب وطالبة.

مقبولو النظم
وتساءلت المصادر :كيف قبل نظام القبول اآللي في
موقع الهيئة أوراق الطلبة ما لم تكن كاملة ومستوفية
لجميع ش ــروط الـقـبــول الـتــي وضعتها الـهـيـئــة؟ مع
العلم بأن النظام اآللي ال يقبل أي طلب للقبول ما لم
تكن مرفقة معه جميع األوراق المطلوبة واإلثباتات
الرسمية للمتقدم ،وكذلك يكون الطالب قد سجل جميع
الرغبات المتوفرة له في النظام.

«تدريس التطبيقي»
بحثت مع مدير
الهيئة سبل التعاون
أعلن الناطق الرسمي رئيس
الـلـجـنــة الـثـقــافـيــة واالعــام ـيــة
لرابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية في الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـتـطـبـيـقــي
والـ ـت ــدري ــب د .أح ـم ــد الـهـيـفــي
أن وف ـ ــدا م ــن ال ــراب ـط ــة تــرأســه
د .س ـل ـي ـمــان الـ ـس ــوي ــط ،وض ــم
د .فــارس المطيري ،د .يوسف
الـ ـعـ ـن ــزي ،د .أحـ ـم ــد ال ـه ـي ـفــي،
د .ف ـ ـ ـ ــارس ا ل ـ ـح ـ ـيـ ــان ،م .ر ع ــد
ال ـص ــال ــح ،اج ـت ـمــع م ــع الـمــديــر
العام للهيئة د .فاطمة الكندري
في مكتبها بديوان عام الهيئة،
بـحـضــور ن ــواب ال ـمــديــر الـعــام
د .ع ــدن ــان ال ـع ـل ــي ،م .حـجــرف
الـحـجــرف ،م .ط ــارق العميري،
د .أحمد الخليفة.
وقال د .الهيفي إن االجتماع
جاء للتعارف وبحث آلية العمل
الـ ـت ــي س ـت ـك ــون ب ـي ــن ال ــراب ـط ــة
وإدارة ال ـه ـي ـئــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة ،إضافة إلى بحث عدة
ملفات تهم الهيئة التدريسية،
منها مناقشة األمور المتعلقة
بسير العمل ومتطلبات أعضاء
هيئة التدريس.
واضــاف انــه تم ايضا بحث
ع ــدد م ــن ال ـم ـل ـفــات والـقـضــايــا
الـ ـع ــالـ ـق ــة ،واالمـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـم ــال ـي ــة
المتعلقة بـصــرف مستحقات
االضافي لألساتذة ،وسياسة
ال ـق ـبــول ف ــي ال ـك ـل ـيــات وعملية
التسجيل والجداول الدراسية
وال ـم ـجــام ـيــع ال ـطــاب ـيــة داخ ــل
الشعب الدراسية.
ولـفــت ال ــى أن نــائــب المدير
العام للشؤون اإلدارية والمالية
م .حجرف الحجرف أكــد لوفد
الرابطة أنــه جــار التنسيق مع
الجهات المعنية بوزارة المالية
لالهتمام بالمواضيع المتعلقة
بمخصصات أعضاء الهيئة .

نـظـمــت الـكـلـيــة األس ـتــرال ـيــة في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ش ــرك ــة
إيكيا ،ورشة عمل لطالب التسويق
فــي كلية إدارة األع ـمــال حــول «فن
التسويق البصري» .وتأتي ورشة
العمل في إطــار رؤيــة الكلية «بناء
ثـ ـ ــروة ب ـش ــري ــة م ـ ـ ــزودة بــالـمـعــرفــة
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــارات الـ ــازمـ ــة
لسوق العمل لتساهم في التنمية
االق ـت ـص ــادي ــة وت ـح ـس ـيــن مـسـتــوى
العيش في دولة الكويت» ،ومن هذا
المنطلق تسعى كلية إدارة األعمال
لدى «األسترالية» دوما إلى العمل
مع الشركات الفعالة في الكويت،
والتي تترجم رؤية الكلية إلى واقع
عملي ،وبالتالي تــم التواصل مع
شركة ايكيا التي عبرت عن رغبتها
في تقديم الورشة.
وأشـ ــرفـ ــت ع ـل ــى إدارة وإق ــام ــة
ورش ـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــدي ـ ــرة وس ــائ ــل
االتـصــال والتصميم الــداخـلــي في
«إيكيا» فالنتينا دينتشيفا ،حيث
قدمت للطالب شرحا تفصيليا عن
التسويق البصري ،كما تم عرض
موضوع «المناسبات» على الطالب.
وقدمت فالنتينا شرحا لجوانب
ال ـ ـع ـ ــرض ،اشـ ـتـ ـم ــل عـ ـل ــى األلـ ـ ـ ــوان

وفد طلبة األسترالية أثناء ورشة العمل
المستخدمة الستكمال الديكورات،
ال ـع ــروض الـبـصــريــة المستخدمة
لتفسير األحداث ،التفاصيل الدقيقة
الـ ـت ــي ت ـش ـم ــل ال ـ ــدع ـ ــوة لــاح ـت ـفــال
ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة وأدوات ال ـم ــائ ــدة
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة لـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة،
والعالمات التجارية المستخدمة
للتنسيق أثناء قيام الحملة.
كـ ـ ـم ـ ــا شـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي ال ـ ــورش ـ ــة
م ـســؤولــة ال ـت ـســويــق ال ـب ـصــري في
«إي ـك ـيــا» الـكــويــت زهـ ــراء التميمي،

حـ ـي ــث أوضـ ـ ـح ـ ــت لـ ـلـ ـط ــاب ل ــوح ــة
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم وال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــط األولـ ـ ـ ــي
لـ ـحـ ـمـ ـل ــة «م ـ ـت ـ ـسـ ــع لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ،إذ
تتميز «إي ـك ـيــا» بــاسـتـخــدام أحــدث
أنـ ــواع الـتـكـنــولــوجـيــا ،مــا يضعها
فــي المقدمة مــن حيث االتـجــاهــات
الحديثة ،من خالل طرح الحمالت
وتـقــديــم الـتـســويــق الـبـصــري التي
ت ـع ـكــس أس ــال ـي ــب حـ ـي ــاة ال ـع ـم ــاء.
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــدم مــديــر التسويق
الـ ـبـ ـص ــري ل ـ ـيـ ــون بـ ـي ــري ــرا ش ــرح ــا

ألهمية تنسيق العروض المرئية،
واستخدام األلوان ،فضال عن أهمية
االسـتـخــدام المتجانس للعالمات
ال ـت ـجــاريــة ،وت ـمــت مــرافـقــة الـطــاب
في جولة غطت كل أرجاء المعرض
ل ـتــوض ـيــح مـ ــدى ت ــواف ــق ال ـح ـم ـلــة،
وأتيحت لهم الفرصة للتعبير عن
آرائ ـه ــم وطـ ــرح األس ـئ ـلــة .وحـظـيــت
ورشة العمل باهتمام طالب الكلية
األسترالية بالكويت.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

تنسيق بين صندوق المشروعات الصغيرة والهيئة في مسألة منح األراضي
جراح الناصر

نقل تجارب
المدن الصناعية
المتطورة
واالطالع على
تجارب فرنسا
والصين وتركيا

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة
بالتكليف عبدالكريم تقي ،إن عدد الطلبات
الصناعية في سجالت الهيئة بلغ 4200
طلب صناعي ،وسيتم فــرز تلك الطلبات
واعتمادها وفق معايير تضمن الجدوى
االقتصادية للمشروع الصناعي.
وأكد تقي لـ«الجريدة» ،أن الهيئة ستعمل
على تلبية الطلبات الصناعية بالتدرج
ووفق آلية مستحدثة ،وستكون المرحلة
األولــى في منطقة الشدادية السيما أنها
ً
تضم  1036قسيمة ،وسيتم أيضا توطين
ال ـط ـل ـبــات ال ـبــاق ـيــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق األخ ــرى
ً
خصوصا أن لهم حق األولوية في المدن
الصناعية القادمة.
وكشف أنه خالل شهر أكتوبر المقبل،
سيتم التسليم األولــي لمشروع الشدادية
وتقييمه كبنية تحتية وتسلمه ،وذلك قبل
االن ـطــاق لـبــدء عمل المصانع خــال تلك
ً
الفترة ،موضحا أن أبرز الصناعات ستكون
للبتروكيماويات والغذائية والصناعية،
إذ تتطلع الهيئة إلى الصناعات الصديقة
البيئة والتكنولوجية والريبورت.
وذك ـ ــر أنـ ــه س ـي ـتــم ن ـقــل تـ ـج ــارب ال ـمــدن
الـصـنــاعـيــة فــي ال ــدول الـمـتـقــدمــة ،وق ــد تم

االط ــاع عـلــى بـعــض ال ـتـجــارب فــي تركيا
والـصـيــن وفــرن ـســا ،وسـيـكــون هـنــاك عمل
بحث بسيط لرؤية أفضل سيناريو إلنجاز
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة« ،ونـ ـح ــن مـقـبـلــون
فــي المرحلة ا لـقــاد مــة على تشكيل قطاع
كامل إلدارة المدن الصناعية في الهيكل
التنظيمي للهيئة العامة للصناعة».
وكشف عن تخصيص أرض للمشاريع
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة س ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادري
ً
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مبينا
ً
ً
أن هناك قــرارا سابقا باسترجاع قسيمة
رقم  16إلى الهيئة العامة للصناعة بهدف
تخصيصها لتلك المشاريع بمساحة 500
ألف متر مربع وتقع في ميناء عبدالله.
وأش ـ ــار ت ـقــي إل ــى وجـ ــود تـنـسـيــق بين
صـنــدوق المشروعات الصغيرة والهيئة
العامة للصناعة في مسألة منح األراضي
بآلية االستالم والتسليم ،إضافة إلى ذلك
سـتـقــوم الـهـيـئــة ب ــإع ــداد األرض والـبـنـيــة
التحتية للمنطقة بقيمة  5ماليين دينار.
وذكر أن «الصناعة» استطاعت تحقيق
الـ ـع ــدي ــد م ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات خ ـ ــال ال ـف ـت ــرات
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،إذ تـ ــولـ ــت حـ ـص ــر األراض ـ ـ ـ ــي
ال ـخــاض ـعــة ت ـحــت إش ــرافـ ـه ــا ،ك ـمــا انـتـهــت

 %32.6زيادة بالدفع اإللكتروني
نت»:
«كي.
ً
عبر اإلنترنت محليا في 2017
 263مليون عملية بقيمة  15.9مليار دينار
قـ ـ ـ ــال ر ئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
شـ ــركـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
اآللية المشتركة (كــي.نــت) محمد
ال ـع ـث ـمــان ،إن ال ــزي ــادة ف ــي الــدفــع
اإللكتروني عبر اإلنترنت ارتفعت
محليا بنسبة  32.6في المئة.
وأض ـ ــاف ال ـع ـث ـمــان ف ــي كلمته
أثناء الجمعية العمومية للشركة
عن سنتها المالية المنتهية في
 31أكتوبر  ،2017أن الشركة نفذت
 263مليون عملية دفع إلكتروني
في  ،2017بقيمة قدرها  15.9مليار
دينار ( 52.5مليون دوالر).
وذكر أن هذه العمليات تمت من
خــال وســائــل الــدفــع اإللكتروني
المختلفة الخاصة بالشركة من
نقاط بيع وصراف آلي وإنترنت،
بمعدل  1.3مليار دينار بالشهر
( 4.3مليارات دوالر) ،بنسبة نمو
سنوي قدرها  16.4في المئة.
وأوض ــح أن «ك ــي.ن ــت» التزمت
تفعيل دورهـ ــا فــي م ـجــال تقديم
خدمات الدفع اإللكتروني للبنوك
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وخ ــاص ــة ف ــي م ـجــال

خــدمــة ن ـقــاط الـبـيــع ،حـيــث قامت
بـتـشـغـيــل أك ـث ــر م ــن  6250جـهــاز
نقطة بيع خالل عام  ،2017بزيادة
نسبتها  12.7في المئة عن العام
السابق ،ليصبح العدد اإلجمالي
ألج ـهــزة ن ـقــاط الـبـيــع فــي الـســوق
الكويتي والخاصة بـ»كي.نت» ما
يقارب  55ألف جهاز.
ول ـف ــت إل ــى أن «ال ـش ــرك ــة تـقــوم
حــا لـيــا بتشغيل وإدارة مــا يزيد
على  717جهاز صراف في السوق
الكويتي ،وقامت خالل عام 2017
بتنفيذ ما يقارب  67مليون عملية
سحب آلــي عبر أجـهــزة الـصــراف
اآللــي قيمتها  6.4مليارات دينار
( 21مـلـيــار دوالر) ،محققة نموا
سنويا نسبته  8في المئة».
وع ــن ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي عبر
اإلن ـت ــرن ــت ،ق ــال الـعـثـمــان إن عــام
 2017كــان مميزا بتحقيق نسبة
ن ـمــو تــزيــد ع ـلــى  32.6ف ــي الـمـئــة
ب ـهــذه ال ـق ـنــاة ،حـيــث أص ـبــح عــدد
ال ـت ـج ــار وال ـم ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
التي تقبل بوابة الدفع اإللكتروني

محمد العثمان

ال ـخ ــاص ــة بـ ــ«ك ــي.ن ــت» م ــا ي ـقــارب
 1218موقعا إلكترونيا ،وقامت
الشركة بتنفيذ  26مليون عملية
دفع عبر اإلنترنت خالل عام 2017
قيمتها  925مـلـيــون دي ـنــار (3.1
مليارات دوالر).
ول ـفــت إل ــى أن «ك ــي.ن ــت» قامت
فــي ظــل شراكتها االستراتيجية
مــع الـقـطــاع الحكومي خــال عام

 2017بتوسيع قــاعــدة خدماتها
لدى الجهات الحكومية ،لتخدم 49
جهة مع نهاية العام المالي ،2017
من خالل قنوات الدفع اإللكتروني
الـمـخـتـلـفــة ع ـبــر تـنـفـيــذهــا لنحو
 4.9ماليين عملية دفع إلكتروني
حكومي ،بقيمة  513مليون دينار
( 1.7مليار دوالر) ،لتحقق نسبة
نمو وصلت إلى  42في المئة.
وكشف عن قيام وزارة المالية
الكويتية مـنــذ بــدايــة ع ــام ،2017
ب ــوق ــف ال ـع ـمــل بــال ـطــابــع ال ــورق ــي
ال ـت ـق ـل ـيــدي ،واالع ـت ـم ــاد بــالـكــامــل
على الطابع اإللكتروني الذي يتم
إصداره من خالل «كي.نت» ،حيث
تــم خ ــال ه ــذا ال ـعــام تحصيل ما
يزيد على  97مليون دينار (320
مليون دوالر) ،من خالل الطوابع
اإللكترونية للجهات الحكومية،
بــواس ـطــة أك ـث ــر م ــن  5000جـهــاز
نقطة بيع ،ونحو  750جهاز خدمة
ذاتية قامت «كي نت» بنشرها في
جميع مــواقــع الـخــدمــة بالجهات
الحكومية.
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تقي لـ ةديرجلا :.التسليم األولي لـ«الشدادية الصناعية»
في أكتوبر المقبل و 4200طلب بسجالت هيئة الصناعة
م ــن وض ــع الـمـخـطــط الـتـنـظـيـمــي لمنطقة
ال ـش ــدادي ــة الـصـنــاعـيــة إض ــاف ــة إل ــى خطة
ل ـت ــوزي ــع ت ـل ــك األراض ـ ـ ـ ــي وف ـ ــق ال ـم ـعــاي ـيــر
المستحدثة.
وقال تقي« ،إننا نعمل على تعزيز القدرة
التنافسية للمصانع المحلية ،وتبسيط
اإلجـ ــراء ات أمــامـهــا ،بهدف تسريع إنجاز
المعامالت وتقليص الدورة المستندية».
وأشــار إلى أن «الصناعة» لديها خطط
استراتيجية تعمل عـلــى تنفيذها خــال
ً
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،م ــؤك ــدا أه ـم ـيــة ال ـق ـطــاع
الصناعي في دعم الناتج القومي ،إذ تعمل
الهيئة على تعزيز دور القطاع خالل الفترة
المقبلة.
وب ـي ــن أن هـيـئــة ال ـص ـنــاعــة اسـتـطــاعــت
ت ـحــويــل ك ــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات إلـ ــى إل ـك ـتــرون ـيــة
ً
ويصل عــددهــا إلــى  60إج ــراء إلكترونيا،
ً
مشيرا إلى أن التحدي المقبل هو أن نصل
إل ــى مــرحـلــة االن ـت ـهــاء مــن الـعـمــل الــورقــي،
حتى فــي الطلبات ال ـ ــ»أون الي ــن»ّ ،
وفعلنا
خدمة الشهادات اإللكترونية والمعاملة،
التي كانت تأخذ  3أيام ،باتت اليوم تنجز
ً
بــ 5دقائق ،ولــدى الهيئة حاليا مجموعة
إجراءات تنجز عن طريق الجهاز اآللي.

السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

عبدالكريم تقي

تتطلع الهيئة
العامة للصناعة إلى
الصناعات الصديقة
البيئة والتكنولوجية
والريبورت

 %3.68نمو استثمارات
الكويت في السندات األميركية
ً
ً
حلت ثالثا خليجيا بـ  39.4مليار دوالر

ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الكويت في سندات الخزانة
األميركية بنسبة  3.68في
المئة ،بإجمالي استثمارات
بلغت  39.4مليار دوالر في
أكتوبر الماضي.
ونـمــت اسـتـثـمــارات دول
مجلس التعاون الخليجي
فــي ه ــذه ال ـس ـنــدات بنسبة
 5.1في المئة ،على أساس
شهري في أكتوبر الماضي،
إ لـ ــى  257.1م ـل ـيــار دوالر،
مقارنة ب ــ 244.6مليارا في
سبتمبر.
وأظ ـهــرت بـيــانــات وزارة
الـ ـ ـخ ـ ــزان ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أن
السعودية كانت أكبر الدول
الخليجية المستثمرة في
السندات األميركية ،بقيمة
 145.2مـ ـلـ ـي ــار دوالر فــي
أكتوبر ،مقابل  136.7مليارا
في سبتمبر السابق له.
وحـ ـ ـل ـ ــت اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
المرتبة الثانية بإجمالي
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ب ـل ـغــت 57.7
مليار دوالر ،مقارنة بـ54.3
مليارا فــي الشهر السابق
له.

 MHIشركة ً«أوفشور» ...تحت تبعية
«المركز» مؤقتا

ً
توقعات بأن يشهد مزاد «السفن» منافسة نظرا لنشاط الشركة
●

محمد اإلتربي

كشفت مصادر استثمارية لـ«الجريدة»
أن شركة  MHI HOLDING LTDالمشتري
الـمـحـتـمــل لـصـحــة  29.5ف ــي ال ـم ـئــة ،من
رأس ـم ــال شــركــة الـصـنــاعــات الهندسية
الثقيلة وبناء السفن ،هي شركة أوفشور
«مؤسسة في الخارج لهدف اتمام بعض
الصفقات الخاصة أو الصفقات ،التي ال
يراد الظهور فيها مباشرة».
وشركة  MHIمملوكة لمستثمر كويتي
كبير ولديه مجموعة استثمارية ضخمة،
ً
وهذه الشركة تابعة حاليا فقط لشركة
الـمــركــز الـمــالــي ،إلــى حين اتـمــام الـمــزاد
وتنفيذ الصفقة وبعد اتمام اإلجــراء ات
ونـ ـج ــاح ال ـ ـمـ ــزاد لـمـصـلـحـتـهــم فـسـيـتــم
المضي في باقي الترتيبات القانونية
األخرى.
وتقول مصادر استثمارية ،إنه بالنظر
إل ــى تميز نـشــاط شــركــة الـسـفــن وحجم
تعاقداتها في القطاع النفطي ،واألصول
والمعدات ،التي تحت مظلتها ،ينتظر

أن يشهد المزاد دخول أطراف منافسة.
ً
وش ــرك ــات «األوفـ ـش ــور» تـعـنــي لـغــويــا
خارج الشاطئ ،والعمل بسرية هو أكثر
ما يميز هذا النوع من الشركات ألهداف
مـتـعــددة ومختلفة تـضـخــع لحسابات
كل مستثمر.
ً
وم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروف ق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــا أن ش ـ ــرك ـ ــات
«األوفشور» يتم ترخيصها في بلد محدد
خارجي وتمارس نشاطها وتنفذ أعمالها
في بلد آخر.
وتعتبر سويسرا البلد األكثر واألشهر
فــي تــأسـيــس مـثــل ه ــذه ال ـشــركــات تليها
بنما وسنغافورة وقبرص ودبي وجزر
السيشل وجزر العذراء.
ً
ووفـقــا لتقارير اقتصادية ،فــإن حجم
الشركات األوفشور يقدر بنحو  210آالف
شــركــة تـحــوي ث ــروات تـقــدر بنحو 11.5
تريليون دوالر.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،إن ال ـع ــام ــل األول
لـلـجــوء لـمـثــل ه ــذه ال ـشــركــات فــي تنفيذ
الصفقات هي السرية التامة.
ومـ ــن ض ـمــن أن ـش ـطــة وم ـ ـجـ ــاالت عمل

ّ
هذه الشركات تملك أسهم وحصص في
شركات وسندات في مؤسسات وشركات
محلية أو أجنبية ،إضافة إلى االستثمار
والتملك في المشاريع االقتصادية.
وبلغ إجمالي إيرادات السفن عن آخر 9
أشهر  46.7مليون دينار ويبلغ مجموع
الموجودات  159.1مليون دينار.
ولـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــة الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ـقــود
ال ـض ـخ ـم ــة مـ ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـن ـف ـط ـيــة فــي
مجاالت مختلفة في القطاع.
يذكر أن قيمة المزاد المنتظر إعالنه
ع ـبــر شــاشــة ال ـب ــورص ــة ت ـقــدر بـنـحــو 17
مـلـيــون دي ـن ــار ،إذ إن سـعــر الـسـهــم 320
ً
فلسا وكمية األسـهــم تبلغ 53.171.248
مليون دينار.

عالقة عكسية بين خطط االستكشاف
وانخفاض أسعار النفط

البرميل الكويتي
ً
يرتفع  81سنتا

«نفط الهالل» :األسواق شهدت وفاء
المنتجين الحاليين بالتزاماتهم
ذكر تقرير «نفط الهالل» أن
خطط التنقيب واالستكشاف
احتفظت بعالقة عكسية
مع انخفاض أسعار النفط
وانخفاض العوائد ،والتي
يخصص جزء منها للبحث
وتطوير القدرات اإلنتاجية
واستكشاف المزيد من الحقول.

تشهد قطاعات التنقيب واالستكشاف حالة من
التنسيق والتعاون العالمي ،بعكس ما تشهده
قطاعات أخرى ضمن صناعة النفط والطاقة ،في
الوقت الذي لم تشهد أي من القطاعات االقتصادية
تــرك ـيــزا اسـتـثـمــاريــا م ـتــواصــا عـلــى غـ ــرار قـطــاع
الطاقة العالمي.
وب ـيــن تـقــريــر حــديــث لـشــركــة نـفــط ال ـه ــال أن
خطط التنقيب واالستكشاف احتفظت بعالقة
عكسية مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض
ال ـع ــوائ ــد ،وال ـت ــي يـخـصــص ج ــزء مـنـهــا للبحث
وتطوير القدرات اإلنتاجية واستكشاف المزيد
مــن ال ـح ـقــول ،وبــالـتــالــي ف ــإن الـضـغــوط المالية
واالق ـت ـص ــادي ــة ل ــم تــؤثــر ع ـلــى ض ــخ ال ـمــزيــد من
االستثمارات ،ما يعني الكثير ألمــن اإلم ــدادات
على المستوى العالمي ،وتساهم بشكل مباشر
وغ ـيــر مـبــاشــر فــي اس ـت ـقــرار األس ـ ــواق العالمية
واالقتصاد العالمي.
وأوض ـ ــح الـتـقــريــر أن األسـ ـ ــواق ش ـهــدت وف ــاء
المنتجين الحاليين بالتزاماتهم تجاه أسواق
واقـتـصــادات ال ــدول المستوردة للنفط والـغــاز،
والرامية إلى توفير اإلمــدادات في كل الظروف،
رغ ــم الـتـحــديــات والـعـقـبــات الـتــي تــواجـهـهــم في
سبيل ذلك.
فــي المقابل ،تقف ال ــدول الـمـسـتــوردة موقف
الحياد أمام المشهد العام لمسارات أسواق النفط
العالمية والضغوط المالية واالقتصادية التي

تعانيها الدول المنتجة ،في الوقت الذي تتخذ
االكتشافات النفطية الجديدة منحنى متراجعا،
وأن غالبية الزيادة المسجلة على اإلنتاج خالل
الـسـنــوات األخ ـيــرة ج ــاء ت مــن الـحـقــول الحالية
وليس من االكتشافات الجديدة.
وسيطر الحيز اإلجمالي للغاز على المشهد العام
لالكتشافات والقدرات اإلنتاجية الجديدة ،ووفقا
لـهــذه الـمـعـطـيــات ف ــإن أي تــراجــع فــي االكـتـشــافــات
الجديدة يعني تسجيل نقص في إمدادات النفط ،ما
يعني في األساس تسجيل ارتفاعات ملموسة على
األسعار السائدة إلى حدود يصعب السيطرة عليها.

موازنات سنوية
وأوض ـ ـ ــح ال ـت ـق ــري ــر أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث هـنــا

وج ـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فــي
المرتبة الثالثة بإجمالي
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ب ـل ـغــت 39.4
م ـل ـي ــار دوالر ،و ب ــار تـ ـف ــاع
نسبته  3.68في المئة ،ثم
سلطنة عمان بـ 13.9مليارا،
والبحرين  612مليونا ،ثم
قطر بنحو  327مليونا.
ومـ ـ ـ ــا تـ ـعـ ـلـ ـن ــه ال ـ ـخـ ــزانـ ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـيــانــات ـهــا
الـشـهــريــة هــو اسـتـثـمــارات
دول الـخـلـيــج ف ــي س ـنــدات
الخزانة األميركية فقط ،وال
تشمل االستثمارات األخرى
بالواليات المتحدة ،سواء
كانت حكومية أو خاصة.

ع ــن ت ــراج ــع ح ـجــم اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى خ ـطــط وم ـشــاريــع
االس ـت ـك ـش ــاف لـلـنـفــط والـ ـغ ــاز ف ـق ــط ،ل ـكــن الـحـصــة
المتصاعدة لحجم اإلنفاق باتت غير قابلة للتحقق
ضمن العجوزات المسجلة ،وتراجع خطط االستثمار
الكلي وحصصها مــن ال ـمــوازنــات الـعــامــة ،رغــم أن
الـ ـم ــوازن ــات ال ـس ـنــويــة م ــازال ــت داعـ ـم ــة ل ـكــل خطط
اإلنفاق االستثماري ومحفزة للقطاعات االقتصادية
اإلنتاجية لتحقيق المزيد من قفزات التنويع والنمو
على الـمــداخـيــل اإلجـمــالـيــة لــاقـتـصــادات المنتجة
للنفط.
وال تزال البيانات المتداولة تفتقر لتسجيل أي
تــراجـعــات كبيرة على خطط اإلنـفــاق االستثماري
من قبل المنتجين ،األمر الذي يساعد على تحقيق
اسـ ـتـ ـق ــرار ع ـل ــى ق ـ ــوى ال ـ ـعـ ــرض والـ ـطـ ـل ــب وي ـح ـقــق
مستويات سعرية عادلة لكل األطراف.

فــي اإلط ــار يـبــدو أن خطط الـحـفــاظ على وتيرة
االكتشافات نشطة وتتصل برغبة الدول المنتجة في
الحفاظ على طاقتها اإلنتاجية الحالية ،والمحافظة
على حصتها السوقية ،وتلبية الطلب المتزايد على
المستوى المحلي ،مــع اإلش ــارة إلــى أن التقديرات
الـســابـقــة أش ـ ــارت إل ــى إمـكــانـيــة نـمــو اإلن ـف ــاق على
استكشاف واستخراج النفط بنسبة  33في المئة
لدى دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية عام
 ،2017األم ــر ال ــذي يضع دول المنطقة فــي مقدمة
ال ــدول المعنية بــاسـتـقــرار االق ـت ـصــادات العالمية،
وض ـم ــان اس ـت ـمــرار اإلم ـ ـ ــدادات عـنــد ك ــل مـسـتــويــات
الطلب الحقيقي.

ارتـ ـف ــع س ـع ــر بــرمـيــل
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي 81
سـ ـنـ ـت ــا فـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت،
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،ل ـي ـب ـل ــغ
 60.35دوالرا أميركيا
م ـق ــا ب ــل  59.54دوالرا
لـلـبــرمـيــل ف ــي ت ـ ــداوالت
يوم الخميس الماضي،
وفـ ـق ــا ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـعـلــن
م ــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،أم ــس
األول ،مدعومة بتوقف
خط األنابيب فورتيس
ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـحـ ـ ــر ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــال،
واس ـت ـمــرار تخفيضات
اإلنتاج بقيادة منظمة
«أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» ،ل ـ ـكـ ــن زيـ ـ ـ ــادة
إنتاج الواليات المتحدة
واصلت كبح األسواق.
وارت ـفــع سعر برميل
نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــط خ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـيـ ــس
ال ـعــال ـمــي م ــزي ــج بــرنــت
 15سنتا ،ليصل أثناء
ال ـج ـل ـســة إلـ ــى مـسـتــوى
 63.46دوالرا ،كما ارتفع
ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه سعر
ب ــرمـ ـي ــل الـ ـنـ ـف ــط الـ ـخ ــام
األميركي غرب تكساس
ا ل ـ ــو سـ ـ ـي ـ ــط  17س ـن ـت ــا،
لـ ـيـ ـص ــل إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
 57.21دوالرا.
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«كيبك» :إنجاز  %45من مشروع مصفاة الزور

ً
هاشم :العمل يسير وفقا للخطة الموضوعة رغم التحديات
أك ـ ـ ــدت الـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرولـ ـ ـي ـ ــة
المتكاملة «كيبك» أن معدالت
اإلن ـج ــاز ف ــي م ـش ــروع مـصـفــاة
ال ــزور ب ـل ـغــت  45فــي الـمـئــة،
دون و ج ـ ـ ــود أي ت ــأ خـ ـي ــر فــي
إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع بـ ـح ــزم ــه
المختلفة.
وقـ ــالـ ــت «كـ ـيـ ـب ــك» فـ ــي ب ـي ــان
ل ـ ـ ـ «ك ـ ــون ـ ــا» أمـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه س ـي ـتــم
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع فــي
ً
نهاية عام  2019وفقا للخطط
الـ ـم ــوض ــوع ــة ،وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ــى
أهمية مثل هذه المشاريع ،فإن
مجلس إدارة مؤسسة البترول
ً
ال ـكــوي ـت ـيــة قـ ــام أخ ـ ـيـ ــرا بــرف ـقــة
أ عـضــاء مجلس إدارة «كيبك»
بجولة ميدانية لالطالع على
سير العمل فــي عــدة مشاريع
ش ـم ـل ــت الـ ـ ـح ـ ــزم الـ ـخـ ـم ــس فــي
مصفاة الزور ومرافق استيراد
الغاز الطبيعي.
وأعـ ــرب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
في مؤسسة البترول الكويتية
نزار العدساني ،حسب البيان،
ع ـ ـ ــن ع ـ ـ ــن األ مـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي أن ي ـت ــم
تشغيل ا ل ــو ح ــدات األو ل ـيــة في
م ـش ــروع م ـص ـفــاة الـ ــزور خــال
ش ـه ــر م ــا ي ــو  2019بــا ع ـت ـبــاره
ً
م ـشــروعــا ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة
المؤسسة لعام .2030
وقال العدساني ،إن مشروع
مصفاة الزور من أكبر مشاريع
ً
الـمــؤسـســة حــالـيــا ويـشـكــل مع
مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي ال ـص ـنــاعــات
ال ـت ـحــوي ـل ـيــة ل ـت ـنــويــع م ـصــادر
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محفظة هيئة االستثمار العقارية
تستملك برج السور في العاصمة
بقيمة  18.5مليون دينار وعائد يفوق  %7وإشغال %100
●

محمد اإلتربي

كشفت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» أن الهيئة
العامة لالستثمار ضخت نحو  18.5مليون دينار،
أخيرا ،في السوق العقاري المحلي.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ف ـقــد أوض ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن
المحفظة المخصصة من الهيئة للقطاع العقاري
والبالغة قيمتها نحو  250مليون دينار ،والمدارة
مــن جــانــب إح ــدى الـشــركــات االستثمارية الكبرى
فــي الـســوق المحلي ،تمكنت مــن اقـتـنــاص فرصة
شــراء بــرج عقاري جديد هو بــرج السور بمنطقة
العاصمة.
وأفادت بأن العائد على االستثمار يفوق  7في
المئة ،إذ إن البرج يحظى بنسبة تشغيل  100في
المئة ،فضال عن انه حديث العمر وفي موقع مميز،
ومجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات اللوجستية
المناسبة للشركات.
وع ـم ـل ـيــا ت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن اجـ ـ ـ ــراءات ال ـتــواق ـيــع
لمصلحة المحفظة ،التي سبق أن تملكت برج بيتك،
كأحد العقارات اإلستراتيجية لمكونات المحفظة
والمميزة ايضا.

محفظة العقار واالستثمار
هاشم خالل الجولة مع عدد من القيادات النفطية
ً
ا لـ ــد خـ ــل ،م ــو ض ـح ــا أن « ك ـي ـبــك»
أول شــر كــة عـلــى أرض الكويت
فـ ـيـ ـه ــا ت ـ ـكـ ــامـ ــل ب ـ ـيـ ــن صـ ـن ــاع ــة
البتروكيماويات والمصفاة.
وبين أن الجوالت الميدانية
تعطي فرصة ألن يكون مجلس
إدارة المؤسسة على علم بما
تــم إن ـجــازه ومـتــابـعــة جــاهــزيــة

«صندوق النقد» :آفاق النمو
في «الخليج» ضعيفة

توقعات بارتفاع القطاع غير النفطي الخليجي إلى %2.6
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي
لدول مجلس التعاون الخليجي إلى  2.6في المئة هذا العام ،من
 1.8في المئة خالل العام الماضي.
وقــال الـصـنــدوق ،فــي تقرير حــول آفــاق االقتصاد وتحديات
السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي ،إنه مع انخفاض
اإلنتاج النفطي يرجح انخفاض النمو الكلي إلجمالي الناتج
المحلي الحقيقي إلى  0.5في المئة في  ،2017بعد أن بلغ 2.2
في المئة في .2016
وأشار إلى أن آفاق النمو في دول الخليج التزال ضعيفة على
المدى المتوسط ،في سياق أسعار النفط المنخفضة والمخاطر
الجغرافية  -السياسية ،مبينا ان على كل دول الخليج أن تركز
على ترشيد اإلنـفــاق وإج ــراء مزيد مــن اإلصــاحــات فــي أسعار
الطاقة ،وزيادة اإليرادات غير النفطية ،وتحسين كفاءة اإلنفاق
الرأسمالي.
وذكــر أنــه ينبغي أن يقترن الضبط المالي بإجراء مزيد من
التحسينات في أطر المالية العامة ومؤسساتها ،مؤكدا أن اتجاه
سياسة المالية العامة في مجلس التعاون الخليجي يتسق إلى
حد كبير مع هذه التوصيات.
واضاف أن تنويع النشاط وتنمية القطاع الخاص لتعويض
انخفاض اإلنـفــاق الحكومي ،وضمان تحقيق نمو أقــوى قادر
على االستمرار واحتواء جميع شرائح المجتمع ،يتطلب تكثيف
اإلصالحات لتحسين مناخ األعمال وتقليص دور القطاع العام
في االقتصاد ،من خالل الخصخصة والشراكات بين القطاعين
العام والخاص.
وأوضح الصندوق أنه يتعين إجراء إصالحات لزيادة الحوافز
التي تدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص ،وتؤدي به إلى
توظيفهم ،مؤكدا أنه ينبغي أن يستمر توجيه السياسات نحو
إدارة أوضاع السيولة المتغيرة في النظام المصرفي ،ودعم فرص
القطاع الخاص في الحصول على التمويل.
وأشار إلى أن البنوك ال تزال تتمتع بمستوى جيد من الربحية
والرسملة والسيولة ،لكن مع توقع أن يظل النمو ضعيفا نسبيا،
فمن الضروري مواصلة المراقبة المكثفة لمواطن الضعف في
القطاع المالي.

الشركة لتشغيل المشروع عام
.2019
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي فـ ـ ـ ـ ــي «ك ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــك»
ه ــاش ــم ه ــاش ــم ،ح ـســب ال ـب ـيــان
ً
أ يـ ـض ــا  ،إن ا ل ـت ـق ــدم ف ــي ا لـعـمــل
ً
بالمشروع يسير وفقا للخطة
ال ـمــوضــوعــة رغ ــم ال ـت ـحــديــات،

اقتصاد

إذ يـعـتـبــر مــن أكـبــر الـمـشــاريــع
ً
في المنطقة والعالم ،موضحا
ً
أن هذه الزيارات تعطي حافزا
للقائمين على المشروع.
وتـ ـ ــوقـ ـ ــع ه ـ ــاش ـ ــم االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء
ً
م ــن ال ـم ـش ــروع وفـ ـق ــا ل ـل ـجــدول
ً
الــزم ـنــي ال ـمــوضــوع الف ـت ــا إلــى
أن نسبة اإل ن ـجــاز فــي مـشــروع

مرافق استيراد الغاز الطبيعي
ا لـ ـمـ ـس ــال و صـ ـل ــت إ ل ـ ــى  21فــي
المئة.

ول ـف ـت ــت مـ ـص ــادر م ـس ــؤول ــة إل ـ ــى ان الـمـحـفـظــة
ال ـع ـقــاريــة حـقـقــت اداء م ـم ـيــزا ي ـعــد األف ـض ــل على
مستوى محافظ الهيئة ،مقارنة بالمحفظة الوطنية
المخصصة للسوق ،التي لم تحقق أي هــدف من
اهدافها ،ال أرباح ايجابية وال ضبط ايقاع السوق
والقيام بدور صانع سوق محترف.
وعلى الــرغــم مــن أن مشكلة المحفظة الوطنية
األزلية تنحصر في أن قيمتها ضئيلة قياسا الى
حجم السوق ،وأن رأس المال المحدد لها البالغ 1.5
مليار لم يسدد بالكامل لآلن ،فإنه يمكن القول إن
السوق في الوضع الراهن ضعيف وضئيل ويمر

بحالة وهن ،وبالتالي  200و 300مليون يمكنهم
التأثير فيه بمرونة عالية.
إلى ذلك كشفت مصادر أن الهيئة العامة لالستثمار
عليها تحد كبير خــال المرحلة المقبلة ،إذ تنتظر
ال ـع ـض ــو ال ـم ـن ـت ــدب الـ ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي ُي ـن ـت ـظــر ان ي ـقــدم
اسـتــراتـيـجـيــة شــام ـلــة لــرؤي ـتــه االس ـت ـث ـمــاريــة عالميا
واقليميا ومحليا ،إذ ان السوق الكويتي يجب ان يحظى
بجزء من الدعم لتعزيز الثقة وإنجاح مبادرات صانع
السوق ،كما كان للهيئة دور سابق وناجح في انجاح
تجربة السوق اآلجــل ،عبر المساهمة في صندوق تم
تأسيسه لهذا الغرض وأصبح من انجح الصناديق
أداء وخدمة ،وهو صندوق واعد ،ومن البديهي -وسوق
الـكــويــت ل ــأوراق المالية مقبل على ترقية لمستوى
األسواق الناشئة -أن تكون التجربة محل اهتمام ودعم
كل الجهات االقتصادية في الدولة ،ال سيما اصحاب
المالء ة والسيولة العالية والمشاركين والمساهمين
فــي الصناديق والمحافظ وغيرهم مــن الجهات ذات
العالقة الماشرة او غير المباشرة .لذلك ،مطلوب من
هيئة االستثمار القائمة بــدور جــديــد تأهيل السوق
المالي وإعادة التأسيس في ظل وجود قوانين افضل
منظمة للعمل المالي واالستثماري ،من خــال هيئة
األســواق ،اضافة الى ان الثقة المطلوب تعزيزها هي
مسؤولية كل األطراف ،ال طرف بعينه يمكنه ان يحققها
منفردا دون تعاون.

مساهمات الصناديق
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أع ــرب ــت م ـص ــادر ع ــن أم ـل ـهــا أن
ي ـكــون ع ــام  2018بــدايــة لـسـيــاســة ورؤيـ ــة جــديــدة من
هيئة االستثمار بتسريع الدخول في الصناديق التي
على قائمة االنتظار لديها ،او توسيع رقعة المحفظة
الوطنية بضم مدراء جدد.
يذكر ان الشركات المديرة لمحافظ الهيئة تحقق
ارباحا ايجابية من خالل الصفقات التي تزيد عوائدها
عن  5في المئة ،فضال عن رسوم وعموالت اإلدارة.

العنزي لـ ةديرجلا  :ال موافقات حتى اآلن إلقامة معارض عقارية
•

«يجب مرورها على اللجنة المشكلة من الوزارة للتأكد من سالمة البيانات»
●

سند الشمري

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون
الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي ،أن الــوزارة تعمل
ً
على تنظيم القطاع العقاري عموما والمعارض العقارية
ً
خصوصا من أي ممارسات ضارة قد تشوبه ،إذ تعمل على
حماية المستثمر المحلي من أي عمليات نصب أو احتيال.
ونفى العنزي لـ«الجريدة» إقامة أي معارض عقارية خالل
ً
األيام القادمة ،مبينا أن إدارة العقار لم تعط أي موافقة ألي
ً
شركة حتى اآلن لتنظيم معرض عقاري محليا ،إال وفق
ً
القرار المنظم لذلك ،ووفقا لالشتراطات التي جاء ت بها

الالئحة الجديدة المنظمة للمعارض العقارية في أكتوبر
الماضي بالقرار الوزاري رقم  639لسنة .2017
وأكـ ــد أن ال ـم ــواف ـق ــات ،ال ـتــي تـمـنــح ي ـجــب أن ت ـمــر على
اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتأكد من سالمة وصحة
ً
أوراق ه ــذه ال ـع ـقــارات واألراض ـ ــي ،مــوضـحــا أن ــه ال توجد
استثناء ات ألي شركة في منح ترخيص إقامة معارض
عقارية بالكويت.
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة فتحت باب استقبال
طلبات ترخيص إقامة المعارض العقارية داخل الكويت،
لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بعرض أي شيء عن أي
عقار في هذه المعارض إال عقب موافقة وزارة الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة جاهزة الستقبال طلبات منظمين
المعارض العقارية وفق الشروط المحددة بالقانون لكنها
لــن تسمح بــأي ت ـجــاوزات وستتخذ اإلج ــراء ات تجاهها،
ً
مــوضـحــا أن طلبات الـشــركــات الـعــارضــة الـتــي تــرغــب في
إقامة معرض سيتم عرضها على اللجنة المختصة إلعطاء
الشركة الترخيص الالزم للمعرض.

محمد العنزي

أرصدة استثمارات «شركات حكومية» ال تتطابق مع بيانات «المقاصة»

تطبيق قواعد الحوكمة في المؤسسات اقتصر على إدارات االستثمار
عدم تحديث البيانات الخاصة
بقيم مساهمات الجهات
الحكومية يساهم في غياب
دقة االرتباطات المالية.

●

عيسى عبدالسالم

كـشـفــت م ـصــادر مـطـلـعــة عن
عدم تطابق جانب من أرصدة
اس ـت ـث ـمــارات ب ـعــض ال ـشــركــات
ا لـمـسـنــد إ ل ـي ـهــا إدارة األ مـ ــوال
الحكومية مع بيانات الشركة
الكويتية للمقاصة ،حيث تمت
مالحظة ذلك من خالل التقارير
المرسلة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر،
ل ـ ـ ـ ـ ـ «ا لـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــدة» ،إن بـ ـع ــض
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة
ط ـل ـبــت م ــن إدارة اال س ـت ـث ـم ــار
ل ــديـ ـه ــا الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـحــديــث
كـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بـ ـمـ ـس ــا هـ ـم ــا تـ ـه ــا فـ ـ ــي رؤوس
أموال الصناديق االستثمارية
والعقارية ،سواء التي تمتلكها
أو التي تساهم فيها ،السيما
بعدما وردت إليها مالحظات
ع ــدة تـتـعـلــق ب ــوج ــود ب ـيــانــات
غير دقيقة تتعلق بنسب تلك
المساهمات.
واضافت المصادر أن الفترة

األخ ـي ــرة ش ـهــدت بــدايــة بعض
ال ـش ــرك ــات ف ــي تـطـبـيــق قــواعــد
الحوكمة وإدارة المخاطر على
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وه ـنــاك
ت ـق ــاري ــر دوريـ ـ ــة ت ـت ـع ـلــق بـ ــأداء
مــديــري االسـتـثـمــارات ،لقياس
األداء ا ل ــذي يـتــم تحقيقه على
صعيد األ ه ــداف ا لـمــر جــوة من
الدخول في تلك االستثمارات،
ال ـتــي ت ـهــدف فــي األس ــاس إلــى
ت ـح ـق ـيــق ع ــوائ ــد ج ـي ــدة تـصــب
في ميزانيات هذه المؤسسات
وتعود بالنفع على المواطنين.
وا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـس ـ ـسـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
اق ـت ـص ــرت ف ــي ت ـط ـب ـيــق قــواعــد
ا ل ـحــو ك ـمــة لــد يـهــا ع ـلــى إدارات
االسـتـثـمــار ،عـلــى اعـتـبــار أنها
القنوات التي تدير أ مــوال تلك
الجهات ،ويجب تطبيق أفضل
المعايير السليمة عليها عند
إدارتها ،مبينة أنه جار تعميم
تطبيق قــوا عــد ا لـحــو كـمــة على
ك ــل ال ـج ـه ــات وال ـمــؤس ـس ـســات
الـحـكــومـيــة ،س ــواء ال ـتــي تــديــر

تسكين  78وظيفة
«التجارة»ً :
إشرافية قريبا
●

جراح الناصر

توقعت مصادر أن يتم البت في تسكين  78وظيفة إشرافية في
وزارة التجارة والصناعة خالل األيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،انــه بعد التشكيل الحكومي
الـجــديــد سيتم توقيع قـ ــرارات تسكين الــوظــائــف ،السيما انه
كــان من المفترض ان تصدر قــرارات التسكين خــال الشهرين
الماضيين ،إال أن استقالة الحكومة عطلت تلك العملية.
وبـيـنــت ان الـلـجـنــة المشكلة فــي ال ـ ــوزارة اعـتـمــدت األس ـمــاء
المرشحة لشغل  78وظيفة ،تتنوع بين مدير ومراقب ورئيس
قـســم ،ووضـعــت على طــاولــة الــوزيــر ،مشيرة الــى ان مــن ضمن
اسباب تأخر اعتماد االسماء ضرورة ارسالها الى ديوان الخدمة
المدنية كي تأتي الموافقة من قبله.
الجدير بالذكر ان تلك االسـمــاء جــاء ت بعد مقابالت ،وفقا
لنتائج االختبارات التي قدمتها لجنة تقييم المرشحين لشغل
الــوظــائــف اإلشــراف ـيــة ،والـتــي تمت إع ــادة تشكيلها فــي مــارس
الماضي.

أمــوال الــدولــة أو األخــرى التي
تقدم الخدمات.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت أن ع ـ ـ ــدم ت ـح ــد ي ــث
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـق ـي ــم
مساهمات الجهات الحكومية
يساهم في عدم دقة االرتباطات
المالية المتعلقة باستثمارات
تـ ـل ــك ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،م ــوض ـح ــة
أن ا ل ـت ـقــار يــر ا لــر س ـم ـيــة كشفت
ايـ ـض ــا عـ ــدم ت ـط ــاب ــق ال ـت ـقــاريــر
ال ـ ــواردة مــن مــديــري الـمـحــافــظ

ال ـم ـس ـنــدة إل ـي ـهــم إدارة أمـ ــوال
الـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة ،فيما
يتعلق بــإدارة أمــوال المحفظة
الوطنية ،مــع التقرير المرسل
م ــن أم ـي ــن االس ـت ـث ـمــار (الـهـيـئــة
العامة لالستثمار) ،على اعتبار
أن ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـه ــة الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عــن
اإل ش ــراف على إدارة المحفظة
الوطنية التي أقرتها الحكومة
لــدعــم اسـتـقــرار ال ـســوق المالي
برأسمال  1.5مليار دينار.

واض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــد
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـطـ ــابـ ــق ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر
ال ـ ــواردة مــن مــديــري الـمـحــافــظ
المسؤولين عن إدارة المحفظة
الــوطـنـيــة مــع الـتـقــريــر الـمــرســل
من أمين االستثمار ،مشيرة إلى
أن ديــوان المحاسبة أورد عدة
مالحظات تتعلق بوجود نقص
فــي تـطـبـيــق مـعــايـيــر الـحــوكـمــة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــاس ـت ـث ـم ــارات هــذه
المؤسسات.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

نهج التشكيل الحكومي يناقض اإلصالح االقتصادي
• الفضل في وصول المسؤول ليس عمقه السياسي وال قدراته بل رضا الفئة التي ينتمي إليها عنه
• الدولة تحتاج إدارة عامة متميزة بينما تحصد العكس نتيجة نهج المحاصصة

اعتبر «الشال» أن المشكلة
ليست في األسماءً ،بل في
النهج المناقض تماما ألي
سياسة وجهد لإلصالح
اإلداري أو االقتصاديً ،
فالوزير الذي يعين وفقا
النتمائه الجيني أو غيره ،ال
يستطيع سوى وضع أولوية
اختياراته في حدود هذا
المعيار.

أف ــاد تـقــريــر شــركــة "ال ـشــال"
لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات بـ ــأنـ ــه ت ـ ــم فــي
 11دي ـس ـم ـبــر الـ ـج ــاري ،إع ــان
ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســاب ـعــة
فــي ســت سـنــوات ،واستغرقت
م ـشــاورات تشكيلها نـحــو 42
ً
يـ ـ ــو مـ ـ ــا  ،أو نـ ـح ــو  3أ ضـ ـع ــاف
الـمـهـلــة الــدسـتــوريــة الـمـحــددة
لتشكيل حكومة جــد يــدة بعد
انتخابات عامة.
ورأى ا ل ـ ـت ـ ـقـ ــر يـ ــر أن وا قـ ـ ــع
ا ل ـت ـش ـك ـيــل ث ــا ب ــت ،وإن بـلـغــت
ن ـس ـبــة ا ل ـت ـغ ـي ـيــر ن ـحــو  56فــي
ا ل ـم ـئــة ،أو  9م ـقــا عــد م ــن أ صــل
ً
 16م ـق ـعــدا  ،ه ــو ثــا بــت نتيجة
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ص ـ ـلـ ــب ل ـل ـت ـش ـك ـيــل
م ـ ـ ـمـ ـ ــاثـ ـ ــل ل ـ ـ ـكـ ـ ــل الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــات
السابقة.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــل ،فـ ـ ــإن

الـمـنــاصــب الــرئـيـسـيــة األربـعــة
ظلت بيد األسرة وهي رئاسة
ا ل ــوزارة وا لـمـنــا صــب القيادية
 ث ـ ــا ث ـ ــة نـ ـ ـ ــواب وزراء -ف ـي ـمــاي ـس ـم ــى ب ـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة،
والنهج ثابت بتوزيع الباقي
ً
ح ـ ـص ـ ـصـ ــا عـ ــائ ـ ـل ـ ـيـ ــة وقـ ـبـ ـلـ ـي ــة
وطائفية.
فـ ــال ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت ف ــي
األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ،وإنـ ـ ـم ـ ــا ال ـم ـش ـك ـل ــة
هـ ــي أن م ـث ــل ه ـ ــذا ا ل ـن ـه ــج فــي
ً
تشكيلها مناقض تماما ألي
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة وج ـ ـ ـهـ ـ ــد ل ـ ــإص ـ ــاح
اإلداري أو اال قـتـصــادي ،حتى
لو صدقت نوايا ذلك اإلصالح.
ً
فـ ــالـ ــوزيـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــن وفـ ـق ــا
النتمائه الجيني أو غـيــره ،ال
يستطيع ســوى و ضــع أولوية
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاراتـ ــه ف ـ ــي حـ ـ ـ ــدود ه ــذا

ا لـ ـمـ ـعـ ـي ــار ،أو ح ـت ــى ا ل ـت ــوا ف ــق
مــع وز ي ــر آ خ ــر عـلــى تعيينات
متبادلة وفق نفس المعيار.
ذلك ينسحب على سياسات
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،فـ ـ ــال ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــل ف ــي
و صــول ا لـمـســؤول ليس عمقه
ا لـ ـسـ ـي ــا س ــي وال بـ ــا ل ـ ـضـ ــرورة
قدراته ،وإنما رضا الفئة التي
ي ـن ـتـمــي إل ـي ـهــا ع ـن ــه ،ل ــذل ــك لــن
يتبنى سياسات غير شعبوية.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ،ال
ً
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف أح ـ ـ ـ ــدا ب ـش ـخ ـص ــه،
لـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــه يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف س ـ ـيـ ــاسـ ــة
ـرد
عــامــة خــاط ـئــة ،نـتـيـجـتـهــا تـ ٍ
كـبـيــر فــي أداء اإلدارة ا لـعــا مــة
عـ ـل ــى كـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ،مـثــل
استشراء الفساد ،التخلف في
مؤشرات التنافسية وسهولة
ب ــدء األ ع ـمــال و ت ــردي التعليم

الحكومة الحالية
لن تستمر أطول
من معدل عمر
الحكومات الست
السابقة

اإلصالح والبناء
يتطلبان كفاءة
واستقرار اإلدارة
العامة

والبنى التحتية وقيم اإلنتاج
بشكل عام.
وألن ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت ا قـ ـتـ ـص ــاد
يولد فيه القطاع العام ثلثي
ن ــات ـج ــه ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي،
و ت ـ ــو ظـ ــف ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة  75فــي
ا لـمـئــة مــن عمالته ا لـمــوا طـنــة،
تـ ـحـ ـت ــاج ا لـ ـ ــدو لـ ـ ــة إ لـ ـ ــى إدارة
عامة متميزة ،بينما تحصد
العكس في الواقع نتاج نهج
المحاصصة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
ال ـمــرت ـف ـعــة وارتـ ـف ــاع م ـعــدالت
إن ـ ـ ـتـ ـ ــاجـ ـ ــه ت ـ ـغ ـ ـطـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ك ــل
الـ ـعـ ـي ــوب ،ب ـي ـن ـمــا بـ ــات ال ـب ـلــد
ً
ً
ً
يحقق نموا اقتصاديا سالبا
ب ـح ــدود  -2.1ف ــي ا ل ـم ـئــة عــام
 ،2017و عـ ـج ــز ف ــي ا ل ـح ـســاب
الـ ـج ــاري ل ـل ـمــرة األول ـ ــى منذ

تراجع سيولة السوق العقاري في نوفمبر الماضي

دول النفط المدمنة على إيراداته تتضرر
لدى ارتفاع األسعار أو انخفاضها

 165.8مليون دينار قيمة التداوالت بانخفاض %٢٨.٦
ذكر تقرير "الشال" أن تــداوالت نوفمبر 2017
ً
توزعت ما بين نحو  147.3مليون دينار ،عقودا،
ونحو  18.5مليونا ،وك ــاالت ،في حين بلغ عدد
ال ـص ـف ـقــات ال ـع ـقــاريــة ل ـه ــذا ال ـش ـهــر  336صـفـقــة،
توزعت ما بين  301عقد و 35وكــالــة ،وحصدت
محافظة األحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات
العقارية والبالغة  87صفقة ،وممثلة بنحو 25.9
فــي المئة مــن إجمالي عــدد الصفقات العقارية،
تلتها محافظة العاصمة بـ 64صفقة أو نحو 19
في المئة ،في حين حصلت محافظة الجهراء على
أدنى عدد من الصفقات بـ 29صفقة ،أو بنحو 8.6
في المئة من اإلجمالي.
وأضاف التقرير أن قيمة تداوالت نشاط السكن
الخاص بلغت نحو  96.9مليون دينار منخفضة
بنحو  17.1-فــي الـمـئــة مـقــارنــة بــأكـتــوبــر ،2017
عندما بلغت نحو  116.8مليونا ،وتمثل ما نسبته
 58.5فــي المئة مــن جملة قيمة ت ــداوالت العقار
مـقــارنــة بـمــا نسبته  52.3فــي الـمـئــة فــي أكتوبر
 .2017وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت السكن
ً
الخاص خالل  12شهرا نحو  109.4ماليين دينار،
أي أن قيمة تداوالت هذا الشهر أدنى بما نسبته
 11.5في المئة مقارنة بالمعدل .وانخفض عددالصفقات لهذا النشاط إلــى  269صفقة مقارنة
ب ــ 378في أكتوبر  ،2017وبذلك بلغ معدل قيمة
الصفقة الواحدة نحو  360.3ألف دينار.
وتابع "انخفضت قيمة تداوالت نشاط السكن
االسـتـثـمــاري إل ــى نـحــو  41.5مـلـيــون دي ـن ــار ،أي
بانخفاض بنحو  30.9-في المئة مقارنة بأكتوبر
 ،2017ح ـيــن ب ـل ـغــت ن ـحــو  60.1م ـل ـيــون دي ـن ــار،
وانـخـفـضــت مساهمته مــن جملة الـسـيــولــة إلــى
نحو  25.1في المئة ،مقارنة بما نسبته  26.9في
المئة في أكتوبر  .2017وبلغ معدل قيمة تداوالت
ً
نشاط السكن االستثماري خالل  12شهرا نحو
 60.8مـلـيــونــا ،أي أن قيمة تـ ــداوالت ه ــذا الشهر
أدنى بما نسبته  31.6-في المئة مقارنة بمعدل
ً
 12شهرا .وانخفض عدد صفقاته إلى  61مقارنة
بـ 105صفقات في أكتوبر  ،2017وبذلك بلغ معدل
الصفقة الواحدة لنشاط السكن االستثماري نحو
 681.1ألف دينار.
وانخفضت قيمة تداوالت النشاط التجاري إلى
نحو  25.8مليون دينار ،أي انخفض بنحو 44.5-
في المئة مقارنة بأكتوبر  ،2017حين بلغت نحو
 46.5مليونا .وانخفضت نسبته من جملة قيمة
التداوالت العقارية إلى نحو  15.6في المئة مقارنة
بما نسبته  20.8في المئة في أكتوبر  .2017وبلغ

معدل قيمة تــداوالت النشاط التجاري خالل 12
ً
شهرا نحو  37.7مليونا ،أي أن قيمة تداوالت هذا
الشهر أدنــى بما نسبته  31.5-في المئة مقارنة
ً
بمتوسط  12شهرا .كما انخفض عــدد صفقاته
إلى  5صفقات مقارنة بـ 7صفقات في شهر أكتوبر
 .2017كما تمت صفقة واحــدة لنشاط المخازن
بقيمة  1.5مليون في نوفمبر .2017
وذكر التقرير أنه عند مقارنة تداوالت نوفمبر
 2017بمثيلتها ،للشهر نفسه ،من السنة الفائتة
ً
(نــوفـمـبــر  ،)2016نــاحــظ انـخـفــاضــا فــي سيولة

ً
الـســوق الـعـقــاري أيـضــا ،إذ انخفضت قيمة تلك
التداوالت ،من نحو  232.1مليونا إلى نحو 165.8
مليونا ،أي بما نسبته  28.6-فــي المئة .وشمل
االنخفاض كل من النشاط التجاري بنحو 73.3-
فــي الـمـئــة ،ونـشــاط السكن االسـتـثـمــاري بنسبة
 28.2في المئة ،بينما ارتفع نشاط السكن الخاصبنسبة  29.6في المئة.
وأشار "الشال" إلى أنه عند مقارنة جملة قيمة
التداوالت منذ بداية عام  2017حتى شهر نوفمبر
ً
ً
 ،2017بمثيلتها من  ،2016نالحظ ارتفاعا طفيفا،

نـ ـح ــو ربـ ـ ــع ق ـ ـ ــرن ،وعـ ـج ــز فــي
مـ ــوازن ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـ ـعـ ــامـ ــة ي ـ ـ ــراوح
للسنة المالية الحالية ما بين
 3.5-4مليارات دينار ،وينتظر
س ــوق الـعـمــل فـيــه ق ــدوم نحو
 420ألف مواطن ومواطنة في
حدود  15سنة.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادن ـ ـ ــا بـ ـ ــأن
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ــن
تستمر أ طــول مــن معدل عمر
ال ـح ـكــومــات ال ـس ــت ال ـســاب ـقــة،
ل ـك ــن األضـ ـ ـ ـ ــرار ،الـ ـت ــي تـلـحــق
في البلد الناتجة عن تأخير
إن ـ ـجـ ــاز إصـ ــاحـ ــات حـقـيـقـيــة
في ظل ظــروف جيوسياسية
ً
م ـل ـت ـه ـبــة ،ت ـض ـعــف ك ـث ـي ــرا مــن
فرص نجاح أي حكومة قادمة
في إصالح ما تم تخريبه.
وال ن ـ ـم ـ ـلـ ــك سـ ـ ـ ــوى ب ـع ــض

االنـ ـتـ ـظ ــار وق ـ ـ ــراء ة م ــؤش ــرات
األداء ،وإن ك ـن ــا ع ـل ــى يـقـيــن
ب ــأنـ ـه ــا ب ــات ــت ك ـل ـه ــا مـ ـك ــررة،
ت ـبــدأ بـبـعــض ا ل ـح ـمــاس ،لكن
س ــرع ــان ـم ــا يـ ـت ــاش ــى ،وي ـب ــدأ
الحديث عن سيناريو حل ّ
أي
من السلطتين التشريعية أو
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،بـيـنـمــا اإلص ــاح
وال ـب ـن ــاء ي ـح ـتــاج إلـ ــى ك ـفــاء ة
واستقرار اإلدارة العامة.

أي اتفاق قادم البد أن ينظر إلى المدى الطويل

فــي إجـمــالــي سـيــولــة ال ـســوق ال ـع ـقــاري ،مــن نحو
 2.193مليار ديـنــار إلــى نحو  2.199مـلـيــار ،أي
بما نسبته  0.3في المئة .ولو افترضنا استمرار
سيولة السوق ،خــال ما تبقى من السنة -شهر
واحد ،-عند المستوى ذاته ،ستبلغ قيمة تداوالت
ً
السوق -عقودا ووكاالت -نحو  2.400مليار ،وهي
أدنــى بما قيمته  97.2مليونا عن قيمة تــداوالت
السنة الماضية ،أي انخفاض بما نسبته  3.9-في
المئة ،عن مستوى  ،2016الذي بلغت قيمة تداوله
نحو  2.500مليار دينار.

قال تقرير "الشال" ،إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"
عقدت اجتماعها األخير بداية شهر ديسمبر الجاري في الكويت،
وقــررت تمديد اتفاق خفض إنتاجها حتى نهاية عام  ،2018ذلك
ّ
االتفاق القديم ،والتأكيد عليه ،مكن سوق النفط من بعض التوازن،
ومعه حافظ برميل مزيج خام "برنت" على معدل مستوى سعري
ً
ً
ً
أعلى قليال من  60دوالرا أميركيا.
ووف ــق التقرير ،يحظى االتـفــاق بــدعــم منتجين خ ــارج "أوب ــك"،
ً
ً
ً
أهمهم إنتاجا وتصديرا ونفوذا ،روسيا ،واتفاقات خفض اإلنتاج،
ً
ً
أي التحكم اصطناعيا فــي جــانــب الـعــرض ،ال تصمد طــويــا في
العادة ،لكنها مهمة في الوقت الحالي ألنها تمنح فرصة لبعض
الدول النفطية للحفاظ على استقرارها على المدى القصير.
وفي التفاصيل ،دامت حقبة رواج سوق النفط األخيرة ما بين
بدايات القرن الحالي وعام  ،2014أكثر من عقد من الزمن ،تضاعفت
خاللها أسعاره نحو  5أضعاف ،وارتكبت معظم دول النفط نفس
ً
خطايا الماضي بمضاعفة نفقاتها العامة نحو  5أضعاف أيضا.
وتسببت فترة الــرواج تلك في مشكلتين كبريين ،األولــى ،هي
ً
اتساع كبير في فجوة الخلل المالي -العجز المالي -أصبحت حاليا
معها استدامة المالية لمعظم دول النفط مستحيلة ،والثانية،
هي تغيير جوهري في اقتصادات بدائل النفط ،وأهمها النفط
ً
غير التقليدي ،ال ــذي بــات إنـتــاجــه اقـتـصــاديــا كما حــدث لحقول
بحر الشمال الصعبة مع زيادة أسعار النفط في حقبة سبعينات
القرن الفائت.
المشكلة األولى ،بات عالجها هدف سياسات اإلصالح المالي
واالقتصاد في دول النفط ،وبينما قد ينجح بعضها في اإلفادة
من دروس الصدمة ،بعضها اآلخر ،إما فقد استقراره مثل فنزويال،
ً
أو في الطريق إلى ذلك .بينما المشكلة الثانية ،وضعت سقفا أعلى
ألسعار النفط أدنــى بنحو  50في المئة من أسعار آخــر سنوات
ً
رواجه ،أي أسعار عام  ،2013ومازال التهديد قائما بتطوير تقنيات
إنتاج النفط غير التقليدي لتصبح أدنى كلفة .ذلك يعني ،أن دول
النفط المدمنة على إيراداته ،تتضرر في الحالتين ،حالة ارتفاع
األسعار ،أو حالة انخفاضها ،وعليه هي مجبرة على الدفاع عن
أسـعــار معتدلة ،هابطة بما يحفظ اسـتــدامــة الحاجة إلــى النفط
التقليدي ،ومرتفعة بما يضمن استقرار هش لبعض دول النفط
على المدى القصير إلى المتوسط.
وعودة إلى اجتماع "أوبك" األخير ،في تصريح الحق ،يرى وزير
النفط الكويتي الـســابــق ض ــرورة عقد اجـتـمــاع فــي يونيو 2018
لمراجعة مبدأ خفض اإلنتاج ،وفي اعتقادنا أنها دعوة في مكانها،
إذا كان الهدف هو ضمان استدامة الحاجة إلى النفط التقليدي.
وأي اتفاق قــادم ،البد أن ينظر إلى المدى الطويل ،وأن ينعقد
بعد دراسة عميقة لمستوى السعر الذي يضمن استدامة الحاجة
إلى النفط ،وذلك لن يحدث إذا استمر الهدف الغالب هو استقرار
بعض دوله العاجزة عن إصالح أوضاعها ،فالمدى الزمني الذي
ً
أتاحه االتفاق ،البد أن يكون كافيا لمعظم دول النفط لتكيف ماليتها
العامة مع أدنــى سعر ممكن لــه ،أمــا البديل ،فهو استقرار المدى
القصير ،وربما المتوسط ،مقابل فوضى عارمة على المدى الطويل.

 %6.1نمو إيرادات «برقان» التشغيلية في  9أشهر
بلغت نسبة إجمالي
المصروفات التشغيلية لبنك
برقان إلى إجمالي اإليرادات
التشغيلية نحو  43.3في
المئة.

حجم محفظة
القروض
والسلفيات ارتفع
بما قيمته 225.9
مليون دينار أي
بما نسبته ٪5.3

أعـلــن بـنــك بــرقــان نـتــائــج أعـمــالــه،
لــأشـهــر الـتـسـعــة األول ــى مــن الـعــام
الحالي ،التي تشير إ لــى أن صافي
رب ــح الـبـنــك ،بـعــد خـصــم الـضــرائــب،
بـ ـل ــغ نـ ـح ــو  57.3مـ ـلـ ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار،
وبارتفاع بلغ نحو  9.2ماليين ،أو
ما يعادل  19.2في المئة،مقارنة مع
الفترة نفسها من عــام  ،2016حين
بلغ  48.1مليونا.
ويعود السبب في ارتفاع األرباح
الصافية للبنك إلــى ارتـفــاع إجمالي
اإليرادات التشغيلية ،مقابل انخفاض
ف ــي إج ـمــالــي ال ـم ـص ــروف ــات .وعـلـيــه،
ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو
 13.4مليونا ،وصوال إلى نحو 101.8
مليون ،مقارنة بنحو  88.4مليونا.
وفـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ال ـ ـتـ ــي ذك ــره ــا
"الـ ـش ــال" ،ارت ـف ــع إج ـمــالــي اإليـ ـ ــرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،ب ـن ـحــو  10.2مــاي ـيــن
دينار ،أي بنسبة بلغت نحو  6.1في
المئة ،حين بلغت نحو  179.3مليونا،
مقارنة بنحو  169.1مليونا ،للفترة
نفسها من عام .2016
وتـحـقــق ذل ــك نتيجة ارت ـف ــاع بند
صــافــي إي ـ ــرادات ال ـفــوائــد بـنـحــو 8.3
مــايـيــن دي ـن ــار ،أي مــا نسبته  7في
المئة ،وصوال إلى نحو  126مليونا
(وي ـش ـك ــل ن ـحــو  70.3ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي اإليــرادات) ،بعد أن كان عند

نحو  117.8مليونا (نـحــو  69.6في
المئة من اإلجمالي).
وارتـ ـ ـف ـ ــع بـ ـن ــد إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ــرسـ ــوم
والعموالت بنحو  2.6مليون دينار،
وصوال إلى نحو  32.8مليونا ،مقارنة
بنحو  30.1مليونا ،بينما انخفض
بند صافي إيرادات أرباح من عمالت
أجـنـبـيــة بـنـحــو  3.2مــاي ـيــن دي ـنــار،
وصوال إلى نحو  6.5ماليين دينار،
مقارنة بنحو  9.7ماليين.
وانـخـفــض إجـمــالــي الـمـصــروفــات
التشغيلية للبنك ،بنحو  3.2ماليين
دينار ،أو بنسبة  3.9في المئة ،عندما
بـلـغــت ن ـحــو  77.6م ـل ـيــونــا ،مـقــارنــة
بنحو  80.7مليونا.

الموجودات
وب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي
المصروفات التشغيلية إلى إجمالي
اإليرادات التشغيلية نحو  43.3في
المئة ،بعد أن بلغت نحو  47.7في
المئة .وارتفعت جملة المخصصات
بنحو  2.1مليون دينار أو نحو 6.3
فــي المئة ،عندما بلغت نحو 35.9
مليونا ،مقارنة بالفترة نفسها من
ال ـع ــام ال ـفــائــت ،ع ـنــدمــا بـلـغــت نحو
 33.8مليونا ،وعليه ،ارتفع هامش
صافي الربح إلى نحو  23في المئة،

مقارنة بنحو  20.6في
ال ـم ـئــة ،خ ــال الـفـتــرة
الـ ـمـ ـم ــاثـ ـل ــة م ـ ــن ع ــام
.2016
وت ـظ ـهــر ال ـب ـيــانــات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
إج ـمــالــي م ــوج ــودات
ا لـبـنــك بـنـحــو 202.8
م ـ ـل ـ ـيـ ــون د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار،أو
مـ ـ ـ ــا نـ ـسـ ـبـ ـت ــه
 2 . 8ف ـ ـ ــي
المئة ،لتبلغ
ن ـح ــو 7.066
م ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارات
ديـ ـ ـن ـ ــار ،م ـقــابــل
ن ـح ــو  7.269م ـل ـي ــارات،
فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــا يـ ــة ع ـ ـ ــام .2016
وانخفض بنحو  33.5مليون دينار،
أي ب ـن ـس ـب ــة ب ـل ـغ ــت نـ ـح ــو  0.5فــي
ا لـمـئــة ،لــو تـمــت مـقــار نـتــه بإجمالي
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات ل ـل ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا مــن
ع ــام  ،2016حـيــن بـلــغ نـحــو 7.100
مليارا ت .وانخفض بند المستحق
من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
بـنـسـبــة  36.5ف ــي ا ل ـم ـئــة ،إ ل ــى نحو
 275م ـل ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار ،و صـ ـ ــوال إ ل ــى
نحو  476.8مليونا ( 6.7فــي المئة
مـ ــن إجـ ـم ــال ــي الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات) ،بـعــد
أن ك ــان فــي نـهــا يــة ع ــام  2016نحو

 751.4م ـل ـيــو نــا (  10.3فــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـئـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي
الموجودات) ،وانخفض
بـنـحــو  29.7ف ــي ا لـمـئــة،
مـ ـق ــار ن ــة مـ ــع ن ـح ــو 678.6
م ـ ـل ـ ـيـ ــو نـ ــا (  9.6ف ــي
ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودات) فــي
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا
م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
الماضي.
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
والسلفيات ،بما قيمته
 225.9مليون ديـنــار ،أي
بـمــا نـسـبـتــه  5.3ف ــي ال ـم ـئــة ،وص ــوال
إلى نحو  4.502مليارات دينار (63.7
في المئة من إجمالي الموجودات)،
مقارنة بنحو  4.276مليارات (58.8
في المئة من إجمالي الموجودات)،
فــي نهاية عــام  ،2016وارتـفــع بنحو
 5.8ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،أي نـ ـح ــو 247.7
مليونا ،مقارنة بالفترة نفسها من
ال ـعــام  ،2016حـيــن بـلــغ نـحــو 4.254
مليارات ( 59.9في المئة من إجمالي
الموجودات) .وبلغت نسبة إجمالي
ال ـق ــروض والـسـلـفـيــات إل ــى إجـمــالــي

ال ــودائ ــع واألرص ـ ـ ــدة ن ـحــو  80.8في
المئة ،مقارنة بنحو  75.3في المئة.

مطلوبات البنك
وتشير األرق ــام إلــى أن مطلوبات
ال ـب ـن ــك (م ـ ــن غ ـي ــر احـ ـتـ ـس ــاب ح ـقــوق
الملكية) قد سجلت انخفاضا ،بلغت
قيمته  236مـلـيــون دي ـنــار ،ونسبته
 3.7في المئة ،لتصل إلى نحو 6.187
مليارات ،بعد أن كانت  6.423مليارات،
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  .2016ول ـ ــو ق ــارن ــا
إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها
ً
من العام السابق ،نالحظ انخفاضا
بنحو  91.1مليون دينار ،أو نسبته
 1.5فــي المئة ،حين بلغ آن ــذاك نحو
 6.278مليارات دينار .وبلغت نسبة
إج ـمــالــي ال ـم ـط ـلــوبــات إل ــى إجـمــالــي
الـ ـم ــوج ــودات ن ـحــو  87.6ف ــي الـمـئــة
مقارنة بنحو  88.4في المئة.
و تـشـيــر نـتــا ئــج تحليل البيانات
ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـح ـســوبــة ع ـل ــى أس ــاس
سـ ـن ــوي ،إلـ ــى أن م ــؤش ــرات ربـحـيــة
ال ـب ـنــك ،كـلـهــا ،ق ــد سـجـلــت ارت ـفــاعــا،
مـقــار نــة مــع ا لـفـتــرة نفسها مــن عــام
 ،2016إذ ارتفع مؤشر العائد على
معدل رأسمال البنك (R OC) ليصل
إلى نحو  36.4في المئة ،بعد أن كان
عند  31.3في المئة.

وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع م ـ ــؤش ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــد ع ـل ــى
مـعــدل حـقــوق المساهمين الخاص
بمساهمي ا لـبـنــك (R OE) إ لــى نحو
 10.8ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،م ـق ــا ب ــل  10.3فــي
المئة ،وارتفع أيضا مؤشر العائد
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـعـ ـ ــدل مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودات الـ ـبـ ـن ــك
(R OA) ،ل ـي ـصــل إ ل ــى ن ـحــو  1.1فــي
المئة ،قياسا بنحو  0.9في المئة،
وارتفعت ربحية السهم (E PS) إلى
نحو  20.1فلسا مقابل  17.7فلسا.
وب ـل ــغ م ــؤش ــر م ـض ــاع ــف ال ـس ـعــر/
ر بـحـيــة ا لـسـهــم ا ل ــوا ح ــد ( )P/Eنحو
 13.2مـ ـ ــرة( ،أي تـ ـحـ ـس ــن) ،م ـقــار نــة
بنحو  13.8مرة ،وتحقق ذلك نتيجة
ار تـفــاع ربحية السهم ( )EPSبنحو
 13.6فــي الـمـئــة ،مـقــابــل ارت ـفــاع أقــل
فــي ا لـسـعــر ا لـســو قــي لـلـسـهــم بنحو
 8.6في المئة مقارنة بالفترة نفسها
العام السابق .وبلغ مؤشرمضاعف
السعر /القيمة الدفترية (P /B) نحو
 0.9مـ ــرة ،م ـقــار نــة بـنـحــو  0.8م ــرة،
للفترة نفسها ،من العام السابق.

ةديرجلا
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اقتصاد

بورصة الكويت تنضم إلى المنظمة الدولية لهيئات سوق المال
الخالد :يدعم األساليب المستخدمة لحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بنزاهة األسواق
قال الخالد إن "انضمامنا
للمنظمة يساهم في تعزيز
األساليب المستخدمة
لحماية المستثمرين ،وتعزيز
ثقتهم بنزاهة أسواق
األوراق المالية ،وهو أمر نحن
بحاجة إلى الوفاء به".

أعلنت بورصة الكويت قبول عضويتها في
المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (،)IOSCO
في إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات الشركة
خالل الفترة األخيرة.
وتعتبر « »IOSCOالهيئة الدولية التي تجمع
بين منظمي األوراق المالية في العالم ،وتعرف
بأنها واضعة المعايير العالمية لقطاع األوراق
المالية ،وتعمل على تطوير وتنفيذ وتعزيز
ً
المعايير المعترف بها دوليا لتنظيم قطاع
أس ــواق ال ـمــال ،وه ــي تعمل بشكل مكثف مع
مجموعة العشرين ومجلس االستقرار المالي
على أجندة اإلصالح التنظيمي العالمي.
ومن خالل هذه العضوية ،ستحصل بورصة
الكويت على الــدعــم ال ــازم لتطوير وتطبيق
وت ـعــزيــز االلـ ـت ــزام بــالـمـعــايـيــر الـمـعـتــرف بها
ً
دوليا لحماية المستثمرين ،والمحافظة على
عــدالــة وفـعــالـيــة وشـفــافـيــة ال ـس ــوق ،والـسـعــي

إ لــى معالجة المخاطر النظامية .وستسمح
ً
ال ـع ـضــويــة أي ـض ــا ب ـت ـبــادل ال ـم ـع ـلــومــات على
الصعيدين العالمي واإلقليمي بشأن الخبرات
والمساعدة في تطوير السوق وتعزيز الهياكل
األساسية وتنفيذ اللوائح المناسبة.
وتصنف المنظمة أعضاء ها إلى األعضاء
العاديين والمرتبطين والمنتسبين .واألعضاء
ال ـم ـن ـت ـس ـبــون ه ــم م ـن ـظ ـمــات ذاتـ ـي ــة الـتـنـظـيــم
وأسواق األوراق المالية والكيانات األساسية
لــأســواق المالية والهيئات الدولية األخــرى
غير المنظمات الحكومية ذات الصلة بتنظيم
األوراق المالية وصناديق حماية المستثمرين
وصـنــاديــق التعويض وغـيــرهــا مــن الهيئات
المرتبطة بهذا المجال.
وفي معرض تعليقه على هذا اإلنجاز ،قال
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـبــورصــة خــالــد الـخــالــد
إن «انضمامنا كعضو منتسب في المنظمة

ً
ً
الدولية لهيئات سوق المال يعد نجاحا كبيرا
ً
ليس فقط بالنسبة إلينا كـشــر كــة ،بــل أيضا
لتاريخ قطاع سوق األوراق المالية الكويتي،
ومنذ أن تولينا مسؤولية إدارة مرفق بورصة
الكويت ،كانت لدينا رؤيــة واضـحــة وأهــداف
محددة وخطة استراتيجية تفصيلية تمكننا
من تحقيق أهدافنا ،ويعد كل إنجاز نسجله
بمنزلة خطوة لألمام نحو أهدافنا المرجوة،
ً
فضال عن أن تلك االنجازات تؤكد أننا نسير
على الطريق الصحيح».
وأض ـ ـ ــاف« :ي ـس ــاه ــم ان ـض ـمــام ـنــا للمنظمة
ف ــي تـعــزيــز األســال ـيــب الـمـسـتـخــدمــة لحماية
المستثمرين ،وتعزيز ثقتهم بنزاهة أســواق
األوراق الـمــالـيــة ،وهــو أمــر نحن بحاجة إلى
الوفاء به».
و مـنــذ تأسيسها تمكنت بــور صــة الكويت
من تحقيق العديد من اإلنجازات الهامة وغير

المسبوقة ،كان آخرها وأبرزها ترقية البورصة
الى سوق ناشئ من إحدى المؤسسات العريقة
في تصنيف أسواق المال العالمية وهي (FTSE
 )Russelالتي قامت باستطالع آراء مؤسسات
ُ
عالمية وإقليمية كبرى أكدت تحقيق البورصة
خطوات مهمة وحقيقية نحو تحسين بيئة
التداول بالكويت.
ك ـمــا نـجـحــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت ف ــي إط ــاق
العديد من المبادرات التي مكنتها من توسيع
نطاق ما تقدمه من منتجات وخدمات خالل
وقت وجيز هذا ،إلى جانب سعيها نحو تعزيز
ً
مبدأ الشفافية ،تعزيزا لمكانتها الرائدة على
مستوى المنطقة.

خالد الخالد

ً
«الوطني» يوظف  258كويتيا وكويتية من حديثي
التخرج والكفاءات الوطنية خالل العام الحالي

«أعيان» و«مشاعر» و«االمتياز»
و«موفنبك» ترعى مؤتمر «شورى»

العبالني :االستثمار بالكفاءات الشابة في مقدمة أولويات البنك
أع ـلــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي توظيف
 308موظفين خالل عام  ،2017وبلغ عدد
الكوادر الوطنية منهم  258شابا وشابة
من حديثي التخرج والكفاءات الوطنية،
ليكرس بذلك موقعه كأحد أكبر الجهات
تــوظـيـفــا لـلـعـمــالــة الــوطـنـيــة ف ــي الـقـطــاع
الخاص.
وقــال المدير الـعــام لـلـمــوارد البشرية
لمجموعة بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي عماد
العبالني إن بنك الكويت الوطني يفخر
بأنه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص
توظيفا للعمالة الوطنية ،حيث يحرص
البنك دائما على وضع مبدأ االستثمار
في الكفاء ات الوطنية الشابة في مقدمة
أولوياته.
وأوضــح العبالني أن البنك قام خالل
 2017بـتـعــزيــز اس ـت ـث ـمــاراتــه ف ــي تنمية
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ،ف ــي إطـ ــار سـيــاسـتــه
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ت ـطــويــر ك ـف ــاءات ك ـ ــوادره،
حيث قام بتوظيف  258كويتية وكويتيا
من حديثي التخرج والكفاءات الوطنية،
انـطــاقــا مــن استراتيجيته الـتــي تهدف
إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة،
وفتح المجال أمامها لبناء مسيرة مهنية
في أحد أفضل بنوك المنطقة.

جامعات عالمية
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـبــانــي أن ب ـنــك الـكــويــت
الوطني يولي المواهب الوطنية الشابة
اه ـت ـم ــام ــا خ ــاص ــا ،ح ـي ــث وضـ ــع ب ــرام ــج
خ ــاص ــة ل ـت ـطــويــرهــا وض ـم ــان ارت ـقــائ ـهــا

اإلدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني مع الموظفين الجدد
في السلم الوظيفي ،وقام بتوفير فرص
تــدري ـب ـيــة لـلـمــوظـفـيــن إلع ـ ــداد ال ـك ـفــاءات
والقيادات المصرفية الواعدة ،بالتعاون
مع أبرز المعاهد والجامعات العالمية.
وأشـ ــار إل ــى أن ن ـظــام الـبـنــك الــوطـنــي
ي ـشـجــع ك ــل ال ـمــوظ ـف ـيــن ع ـلــى اسـتـكـمــال
دراستهم للدرجة العلمية األعلى ،إذ قام
الـبـنــك بــربــط نـظــام الـتــرقـيــات والـحــوافــز
المالية بــالـشـهــادات العلمية وال ــدورات
ال ـتــي يـحـصــل عـلـيـهــا ال ـمــوظــف ،حــرصــا
من البنك على ضمان التطوير المستمر
لموظفيه.
وأكد أن «الوطني» يحرص على توفير
بيئة العمل التي تحقق الرضا والتطور

الوظيفي ،وتشجع على المزيد من البذل
والعطاء ،حيث حرص البنك على تحفيز
موظفيه بشكل مستمر عبر تهيئة بيئة
عمل مثالية تنافسية وخلق أجواء روح
العمل الجماعي ،وهو ما يتميز بها البنك
على مستوى القطاع الخاص المحلي.

أداء مميز
وبـيــن الـعـبــانــي أن ه ــذا الـمـسـتــوى من
األداء ال ـم ـم ـيــز جـ ــاء نـتـيـجــة ل ـل ـعــديــد مــن
المبادرات والبرامج التي دأب البنك على
تطبيقها مـنــذ ع ـقــود ،حـيــث سـعــى البنك
دائما للحفاظ على ريادته من خالل تبني

أرقى آليات العمل التي تنسجم مع تطلعات
ومتطلبات جميع عمالئه.
وتلتقي جهود بنك الكويت الوطني في
استقطاب الـكـفــاء ات الوطنية مــع خططه
التطويرية والتدريبية الساعية لالستثمار
بــالـكــوادر الوطنية وإع ــداد جيل مصرفي
واعد ،ويحرص البنك على تقديم سلسلة
من الدورات التدريبية والبرامج األكاديمية
المحترفة باعتباره من رواد المؤسسات
المصرفية في المنطقة التي تبنت تنظيم
برامج تدريب للموظفين.
ويوفر البنك سنويا العديد من البرامج
التدريبية الموجهة للخريجين والطلبة،
إلى جانب البرامج االحترافية المتخصصة

لموظفيه ،منها برنامج التدريب الصيفي
لطلبة ال ـمــدارس والـجــامـعــات والمعاهد،
و«أكاديمية الوطني» المخصصة لحملة
الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية
الشابة التي تم اختيارها للعمل في البنك،
وب ــرن ــام ــج ال ـش ـب ــاب ال ـم ـخ ـصــص لـحـمـلــة
الــدبـلــوم مــن حديثي التخرج مــن الـكــوادر
الكويتية الـشــابــة ،إلــى جــانــب الـعــديــد من
ال ـبــرامــج ال ـتــي تـعــدهــا مـجـمــوعــة ال ـمــوارد
ال ـب ـشــريــة لـلـمــوظـفـيــن ،وب ــرام ــج الـتـطــويــر
ال ـم ـه ـنــي ف ــي مـخـتـلــف م ـج ـمــوعــات الـبـنــك
وإداراته.

كشفت كــل مــن شــركــة أع ـيــان الـعـقــاريــة وشــركــة مـشــاعــر القابضة
وفندق وريزيدنسز موفنبك برج هاجر مكة وشركة مجموعة االمتياز
االستثمارية مشاركتها في رعاية مؤتمر شورى الفقهي السابع ،الذي
تنظمه شركة شورى لالستشارات الشرعية في  19و 20ديسمبر الجاري
في فندق الجميرة ،وذلك بدعم من المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب.
من ناحيته ،قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية إبراهيم
ً
العوضي إن رعــايــة المؤتمر تأتي انطالقا مــن حــرص شركة أعيان
الـعـقــاريــة على دعــم وتـطــويــر وســائــط االقـتـصــاد اإلســامــي وأدوات ــه
وتجديدها بما يواكب المستجدات الحديثة لتلك التعامالت في إطار
الشريعة اإلسالمية.
وبين العوضي بأن مؤتمر شورى الفقهي في دورته السابعة يناقش
ً
عددا من المحاور والقضايا المهمة والمستجدة وهي التعليق بالشرط
في عقد البيع والهبة وأحكام وأثر اإلضافة إلى المستقبل في عقدي
البيع واإلجارة واإليجاب والقبول التقديري في المعاوضات المالية
المعاصرة.
ب ــدوره ،قــال الرئيس التنفيذي لمجموعة االمـتـيــاز االستثمارية
كراع فضي
وعضو مجلس إدارتها نواف معرفي ،إن مشاركة الشركة ٍ
للمؤتمر تـنــدرج تحت إط ــار السعي المستمر لتعزيز دور الشركة
الريادي في مجال المسؤولية االجتماعية؟
بـ ــدوره ،أك ــد الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة مـشــاعــر الـقــابـضــة جاسم
العوضي ،الرئيس التنفيذي أن الشركة ،منذ انطالقتها ،حرصت على
االلتزام بقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية وأنظمتها بالتالي حرصها
ّ
على دعــم وتطوير الحلول والخدمات المالية اإلسالمية بما يمكن
الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من تطوير خدماتها
وتــوسـيــع نـطــاق أعمالها دون مخالفة أحـكــام الشريعة اإلســامـيــة،
«وهو ما يمكننا من التنافس الفعال مع المؤسسات المالية األخرى
ويساعدنا في تقديم باقة خدمات أوسع وأشمل لعمالئنا الكرام في
كافة مجاالت عملنا».
وأضاف العوضي أن الشركة حرصت على دعم المؤتمر الفقهي في
دوراته األخيرة ،لما رأته من نتائج مهمة وجوهرية في االجتهادات
والـفـتــاوى ال ـصــادرة عـنــه ،الـتــي تناقش قضايا الـســاعــة فــي المالية
والمصرفية اإلسالمية ،وتسعى إلى تأصيل الفتاوى واالجتهادات
ً
وتوحيدها مــا أمـكــن ،مشيرا إلــى اهتمام الشركة بتطوير وتأصيل
الفقه االقتصادي اإلسالمي ككيان اقتصادي كبير تتنوع نشاطاته
لتشمل قطاعات االستثمار والعقار والسياحة وخدمات النقل« ،وهي
ً
لذلك تبحث دائما عن حلول جديدة وأساليب حديثة لتطوير أعمالها
وتوسيع أنشطتها بما ال يتعارض مــع أحـكــام الشريعة اإلسالمية
الغراء».

«كابيتال إنتليجنس» ترفع تصنيف النظرة
المستقبلية لـ «الخليج» إلى «إيجابية»
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة كـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــال
إنتليجنس الدولية للتصنيفات
االئـتـمــانـيــة ،أنـهــا صنفت النظرة
الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج فــي
م ــرت ـب ــة «إيـ ـج ــابـ ـي ــة» ،مـ ــع تـثـبـيــت
تصنيف القوة المالية للبنك في
المرتبة «.»+BBB
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــال ـ ـ ــة إن «ه ـ ـ ــذا
ً
التصنيف يــأتــي م ـع ــززا بــارتـفــاع
ج ـ ـ ــودة ق ـ ـ ــروض وأصـ ـ ـ ــول ال ـب ـن ــك،
وقوة النسب الرأسمالية ،وسالمة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــول ـ ــة ،وت ـ ـح ـ ـسـ ــن األرب ـ ـ ـ ـ ــاح
التشغيلية».
ً
ووفقا لـ «كابيتال إنتليجنس»،
فـ ـ ــإن ال ـت ـص ـن ـي ــف «يـ ـعـ ـك ــس م ــرك ــز
(الخليج) كثاني أكبر بنك تجاري

تـقـلـيــدي ف ــي ال ـكــويــت ،م ــع تـمـيــزه
بــان ـت ـشــار م ـح ـلــي راس ـ ــخ وواسـ ــع
ال ـن ـطــاق» .وت ــم تثبيت تصنيفات
«الخليج» للعمالت األجنبية على
ال ـمــدي ـيــن ال ـط ــوي ــل وال ـق ـص ـيــر في
المرتبتين « »Aو» »A2على التوالي.
وقــامــت الــوكــالــة كذلك بتحديد
النظرة المستقبلية عند المرتبة
«اإليجابية» لجميع التصنيفات،
ً
توقعا لمزيد من التحسن في عدد
من المؤشرات المالية لـ»الخليج».
ً
وتعليقا على إ ع ــان «كابيتال
إنتليجنس» التصنيف االئتماني
ل ـل ـب ـن ــك ،ق ــال ــت مـ ـس ــاع ــدة ال ـم ــدي ــر
ال ـعــام لـعــاقــات المستثمرين في
«الخليج» ،دالل الدوسري« :نشعر

بــال ـف ـخــر ت ـج ــاه اإلع ـ ـ ــان ع ــن رف ــع
تصنيف النظرة المستقبلية لبنك
الخليج إلى إيجابية للمرة الثانية
هذا العام».
وأض ـ ــاف ـ ــت :ي ـس ـت ـمــر ال ـت ـقــديــر
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـظ ــى بـ ـ ــه «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج»
م ــن ح ـيــث ال ـ ـجـ ــدارة االئ ـت ـمــان ـيــة
وال ـق ــوة الـمــالـيــة عـلــى المستوى
ال ـعــال ـمــي .ف ـبــاإلضــافــة إلـ ــى هــذا
التصنيف للنظرة المستقبلية
«اإليـ ـج ــابـ ـي ــة» م ــن ج ــان ــب وكــالــة
كابيتال إنتليجنس ،قامت وكالة
ستاندارد آند بورز في يونيو من
هذا العام برفع تصنيف النظرة
المستقبلية للبنك إلى «إيجابية»،
مع تثبيت التصنيف االئتماني

لـ ـلـ ـمـ ـص ــدر ف ـ ــي الـ ـم ــرتـ ـب ــة «.»-A
وكانت وكالة فيتش للتصنيف
االئـتـمــانــي قــامــت فــي وقــت سابق
مــن ال ـعــام الـحــالــي بــرفــع تصنيف
ال ـج ــدوى الـمــالـيــة لــ»الـخـلـيــج» من
المرتبة « »bbإلــى المرتبة «»+bb
م ــع تـثـبـيــت تـصـنـيــف اإلئ ـت ـمــانــي
الـبـنــك طــويــل األم ــد عـنــد المرتبة
«  »+Aم ـ ـ ــع ن ـ ـ ـظـ ـ ــرة م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة
«مستقرة».
ك ـ ـمـ ــا قـ ـ ــامـ ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة مـ ــوديـ ــز
إن ـف ـس ـت ــورس س ـيــرف ـســز بتثبيت
تصنيف الــودائــع طويل األمــد في
لبنك عند المرتبة « »A3مع نظرة
مستقبلية «مستقرة» فــي أكتوبر
.2017

دالل الدوسري

«الخليج» يحصد جائزة «أفضل تنفيذ لتكنولوجيا إدارة
مخاطر االئتمان» من مجلة «ذا إيجن بانكر»

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل العام
أعلن بنك الخليج فوزه بجائزة «أفضل تنفيذ
لـتـكـنــولــوجـيــا إدارة الـمـخــاطــر االئـتـمــانـيــة في
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا» خالل العام من
مجلة «ذا ايجن بانكر».
وتـسـلــم الـبـنــك ال ـجــائــزة خ ــال حـفــل تــوزيــع
الجوائز ،الذي أقامته المجلة عقب «حوار إدارة
المخاطر والمعامالت المصرفية لمنطقة الشرق
األوسـ ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا» ،ال ــذي أقـيــم بفندق
كونراد بدبي.
وت ـع ــد «ذا اي ـج ــن ب ــان ـك ــر» إح ـ ــدى ال ـشــركــات
االستشارية الرائدة في عالم الخدمات المالية في
آسيا والمتخصصة في إجراء البحوث المالية،
ووضع معايير األداء وتوفير المعلومات.

وقالت مساعدة المدير العام إلدارة االتصال
المؤسسي لدى «الخليج» ،ليلى القطامي« :يفتخر
البنك بتسلم هــذه الـجــائــزة ،الـتــي تعد بمثابة
معيار ألفضل الممارسات العالمية في مجال
إدارة الـمـخــاطــر ،ل ــذا نعتز بــاخـتـيــار الـبـنــك من
بين العديد من المؤسسات المالية المنافسة
في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا».
بدوره ،أكد المدير العام إلدارة المخاطر في
«الخليج» ،راغوناندان مينون ،قدرة البنك على
تعزيز إمكانيات إدارة المخاطر« :تمكنا من خالل
شريكنا ()Intellect Design Arena Limited
من تطبيق نظام فعال للحد من المخاطر التي

يتعرض لها العميل ،ما ساعد البنك في تعزيز
أولــويــات الـعـمــل .وأدى تطبيق تقنية مخاطر
االئ ـت ـمــان ه ــذا إل ــى تــوفـيــر نـظــام حــديــث ساهم
في تقليل التأخر بالسداد وزيادة الرقابة على
حـجــم الــديــون الـمـتــأخــرة ،وان ـخ ـفــاض إجمالي
المخصصات لدى مصرفنا».
ل ـقــد تـمـكـنــت جـمـيــع ال ـب ـن ــوك وال ـمــؤس ـســات
ال ـمــال ـيــة غ ـيــر ال ـم ـصــرف ـيــة ،ك ـش ــرك ــات الـتــأمـيــن
وشــركــات الوساطة المالية وشــركــات االئتمان
والتمويل التي تدير عملياتها في منطقة الشرق
األوسط وإفريقيا من تقديم تقاريرها والتأهل
لهذه الجائزة.
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«المركز» يشارك في «جولة الكويت للتواصل مع المستثمر األجنبي»
قال الهاجري ،إن اإلصالح ً
االقتصادي ال يمثل توجها
ً
جديدا لدول مجلس التعاون
الخليجي ،لكن وتيرة تنفيذ
اإلجراءات اإلصالحية فيها
ً
غالبا ما تحكمها أسعار النفط
والشؤون الجيوسياسية.

ش ــارك الـمــركــز الـمــالــي الـكــويـتــي "ال ـمــركــز" في
"جولة الكويت للتواصل مع المستثمر األجنبي"
التي تنظمها هيئة تشجيع االستثمار المباشر
بالتعاون مع "فاينانشال تايمز" ومجلة "اف دي
كراع ذهبي.
اي" ٍ
وانـطـلـقــت الـجــولــة األول ــى فــي لـنــدن مــن خــال
مؤتمر يهدف إلى استقطاب نخبة من مستثمري
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،م ـث ــل الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ــال ــي
والمصرفي ،وقـطــاع التعليم والـتــدريــب ،وقطاع
الرعاية الصحية ،وقطاع تكنولوجيا المعلومات
وتطوير البرمجيات ،وقطاع النفط والغاز.
كما شهد مؤتمر لندن مشاركة الشيخ د .مشعل
الجابر المدير ا لـعــام لهيئة تشجيع االستثمار
ال ـم ـب ــاش ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ن ـخ ـبــة مـ ــن ال ـق ـيــادي ـيــن
الـكــويـتـيـيــن م ــن الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص مع
رجـ ــال أع ـم ــال دول ـي ـيــن وق ـ ــادة مـجـتـمــع األع ـم ــال
وخ ـبــراء االس ـت ـشــارات واالق ـت ـصــاد ح ــول الـعــالــم،
وتم استعراض مجموعة من الفرص االستثمارية
الواعدة في السوق الكويتي.
وق ـ ــدم م ـن ــاف الـ ـه ــاج ــري ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ً
"لـلـمــركــز" خ ــال الـمــؤتـمــر عــرضــا ح ــول اإلص ــاح
االقتصادي في دولة الكويت ،قال فيه" :إن اإلصالح
ً
ً
االقتصادي ال يمثل توجها جديدا لدول مجلس
التعاون الخليجي ،لكن وتيرة تنفيذ اإلجــراء ات
ً
اإلصالحية فيها غالبا ما تحكمها أسعار النفط
والشؤون الجيوسياسية.
وق ــال ال ـهــاجــري ،إن ــه فــي أغـلــب األح ـيــان تقود
أسعار النفط المرتفعة ،واالستقرار الجيوسياسي
إلى الشعور العام بالرضا عن الوضع القائم ،الذي

يؤدي بدوره إلى وجود العديد من مواطن الضعف
في أداء مؤسسات القطاع العام في دول المنطقة.
وفي مثل هذه الفترات ،عادة ما تتصدر إعالنات
شعبية تدور حول رفع الرواتب ،وزيادة العالوات
للموظفين في القطاع العام ،وهو ما يعد أمرا غير
قابل لالستدامة على المدى البعيد.
ولفت إلى أنه في الجهة المقابلة ،يشير تاريخ
اإلصالح االقتصادي في المنطقة إلى أن انخفاض
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ومـ ــا ي ـصــاح ـبــه م ــن ح ــال ــة الـقـلــق
العامة يدفع السلطات للبدء في تطبيق سلسلة
مــن اإلص ــاح ــات ومـنـهــا إط ــاق الـمـشــاريــع التي
تستهدف تعزيز االستدامة االقتصادية.
وأوض ــح أن ــه بالنظر إل ــى الـطــابــع المؤسسي
لصناعة القرار في دولة الكويت ،نجد أن اإلنفاق
على هذه المشاريع عادة ما يتأخر ،مما أدى إلى
ً
تراكم فرص استثمارية مميزة حاليا ،تتمثل في
محطات توليد الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه،
وإنشاء الطرق وسكك الحديد ،إضافة إلى فرص
فــي القطاع الـمــالــي ،ال ــذي يـعــول عليه فــي تقديم
ح ـلــول تـمــويـلـيــة مـبـتـكــرة وتـتـنــاســب مــع ظــروف
المستثمرين وطبيعة مخاطر المشاريع.
وأش ــار ال ـهــاجــري إل ــى تـصــدر الـقـطــاع المالي
الكويتي خطوات اإلصالح ،إذ شهد القطاع إعادة
هيكلة كاملة لبيئته الرقابية ،بدأت بإنشاء هيئة
أسـ ــواق ال ـم ــال ،ال ـتــي ب ــدوره ــا قــدمــت الـعــديــد من
الـتـنـظـيـمــات وال ـقــواعــد ال ـتــي جـعـلــت مــن الـقـطــاع
ً
المالي متميزا عــن بقية القطاعات االقتصادية
ً
األخرى نظرا إلى ممارساته ،التي تحكمها مبادئ
الحوكمة وتتسم بالشفافية.

وبـيــن أن ال ــدور ال ــذي تـمــارســه كــل مــن الهيئة
ً
والبنك المركزي في القطاع المالي يعطي مثاال
ألهمية المؤسسات العامة ،التي تعمل ضمن إطار
حوكمة واضــح وتـقــدم أداء فاعل يأهلها لقيادة
اإلصالح االقتصادي.
وأشار إلى أن الكويت أصدرت في  2017سندات
سيادية دوالريــة بقيمة  8مليارات دوالر جذبت
ً
ً
عروضا بقيمة  29مليار دوالر ،ما يعكس طلبا
ً
قويا للمستثمرين على ديونها.
وقال إن الكويت على الرغم من أنها في وضع
أف ـض ــل ب ـيــن أق ــران ـه ــا ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،لناحية انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط في
تحليل التعادل المالي وتتمتع باالحتياطيات
الـمــالـيــة األع ـلــى ،لـكــن ضـمــان اسـتــدامــة مــواردهــا
المالية أمر بالغ األهمية في الظروف الحالية.
وبـيــن أنــه يتحتم بـنــاء على ذلــك التعامل مع
ال ـت ـحــديــات الـمـخـتـلـفــة الـمـحـيـطــة ب ـ ــإدارة إص ــدار
الـسـنــدات والمتمثلة بالحوكمة ،والــدعــم الفني
للقرار ،والتنظيم ،لضمان المستوى الكافي من
الـشـفــافـيــة ف ــي إن ـف ــاق ال ــدي ــن ال ـع ــام ،واسـتـثـمــاره
بمشاريع تخدم االستدامة االقتصادية وتحقق
مردود مجزي القتصاد الدولة".
وقــال الهاجري" :تحتاج الكويت إلــى صياغة
نـمــاذج جــديــدة مــن الـشــراكــات االستراتيجية مع
الدول الصديقة تتجاوز حدود التعاون التجاري،
وتسعى إلى تعزيز تنافسية االقتصاد الكويتي
ّ
متطور ومتكامل لألسواق العالمية.
داخل نظام
ولفت على سبيل المثال إلى أن هذه الشراكات
ق ــد ت ـش ـمــل ال ـت ـع ــاون ف ــي االس ـت ـث ـم ــار بــاألنـظـمــة

التعليمية واألبـحــاث العلمية لتحفيز االبتكار،
ً
فضال عــن إرســاء نظام بيئي مستدام للشركات
الصغيرة والمتوسطة مــن خــال االسـتـفــادة من
ً
اختصاصات كل مجال منها ،وسيشكل هذا جزءا
ً
أساسيا من خريطة طريق التنوع االقتصادي في
المرحلة المقبلة من تنمية االقتصاد الكويتي.
وبين أنه في حين تسعى الكويت إلى تحسين
تنافسية اقتصادها الوطني في مجاالت متعددة،
يـمـكـنـهــا تـحـقـيــق ذل ــك م ــن خ ــال االس ـت ـف ــادة من
ق ـصــص ن ـج ــاح ــات شــركــائ ـهــا م ــن االق ـت ـص ــادات
العالمية.
وأضــاف الهاجري أن مــن الـضــروري مواصلة
التركيز المستمر على تحسين بيئة األعمال ،إذ
ً
يجسد التقدم المحرز حاليا في ترشيد إجراءات
التسجيل والترخيص وتخفيف القيود المفروضة
على االستثمار األجنبي المباشر عامال مشجعا
لتحقيق هذا الهدف ،حيث انعكست تلك اإلجراءات
بشكل إيجابي على تصنيف الكويت في مؤشر
البنك الدولي لسهولة األعمال.
ً
وقـ ـ ــال إن ال ـط ــري ــق م ـ ـ ــازال طـ ــويـ ــا ،ومـ ــن أه ــم
الخطوات التي تحتاجها بيئة األعمال في الكويت
لتستمر في التحسن هو تخفيف عبء االمتثال
الجمركي وتخفيف حدة الحواجز التجارية إلى
زي ــادة ســرعــة ال ـت ـجــارة بـيــن الـكــويــت وشــركــائـهــا
وتخفيض كلفتها ،فضال عن زيادة االعتماد على
التكنلوجيا الرقمية لتيسير اإلجــراءات اإلدارية،
ً
والحد من اللوائح الزائدة عن الحاجة ،فضال عن
خـلــق بيئة تنافسية ينتج عنها فــر صــا جــد يــدة
للقطاع الخاص.

مناف الهاجري

«وربة» يحصد جائزة «« Financial Institutionsزين» تستعرض أحدث حلولها وخدماتها
لرواد األعمال في الكويت
»Deal of The Year
الغانم :إصدار البنك صكوك الشريحة األولى لفت أنظار المستثمر العالمي ضمن رعايتها البالتينية لمعرض  Start A Businessبالتعاون مع Cisco
ح ـ ـصـ ــد ب ـ ـنـ ــك ور بـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــا ئـ ـ ــزة Financial
 Institutions Deal of TheYearفي حفل جوائز
 Bonds. Loans & Sukuk Awardsلمنطقة
الشرق األوســط ،الذي عقد في فندق جميرة –
دبي في السابع من ديسمبر الجاري ،بحضور
نخبة من صانعي القرار في المؤسسات المالية
واالقتصادية في المنطقة.
ومـنـحــت ال ـجــائــزة لبنك ورب ــة عــن إص ــداره
صـكــوك الـشــريـحــة األول ــى بقيمة  250مليون
ً
دوالر في مــارس الماضي ،وحصدت تجاوبا
ً
عالميا من قبل المستثمرين ،إذ سجل االكتتاب
فيها  5أضعاف من رأس المال ،وتــم إدراجها
ً
الحقا في "ناسداك دبي" وبورصة أيرلندا.
ً
وتسلم الجائزة ممثال عن بنك وربــة أيمن
المطيري مدير أول إدارة االتصال المؤسسي–
مجموعة التخطيط االستراتيجي في بنك وربة.
وأع ــرب شاهين الـغــانــم الــرئـيــس التنفيذي
في بنك وربة عن فخره بفوز البنك بالجائزة
ً
المرموقة قائال" :نفخر أن يتم اختيار بنك وربة
لجائزة صفقة العام للمؤسسات المالية لعام
 2017نسبة لنجاحه الكبير بــإصــدار صكوك
مــن الشريحة األول ــى فــي بــدايــة الـعــام ،إذ نرى
ً
ً
فيها إثباتا دامغا على االستراتيجية الناجحة
للبنك في العمليات االستثمارية والتمويلية،

أيمن المطيري يتسلم الجائزة نيابة عن بنك وربة
الـتــي أسـفــرت عــن كسب البنك لثقة المجتمع
االستثماري المحلي والدولي والعالمي ،والتي
تؤتي ثمارها اليوم بحصد بنك وربة لجائزة
راقية هي مؤشر على تطوره ورؤيته التنموية
المهنية".
وأوضح الغانم أن نجاح إصدار صكوك بنك
ً
ً
وربة شكل منعطفا محوريا في نمو عمليات
الـبـنــك ،إذ ســاهـمــت إل ــى حــد كـبـيــر فــي تعزيز
عملياته ،ولفت أنـظــار المجتمع الــدولــي إليه
وزيادة الثقة في آدائه.

أسعار صرف العمالت العالمية

تجدر اإلشــارة إلــى أن بنك وربــة دأب منذ
مطلع ا ل ـعــام ا لـحــا لــي عـلــى تكثيف عملياته
التمويلية واالستثمارية ،إذ كانت له بصمات
واض ـحــة فــي ع ــدد مــن الـصـفـقــات التمويلية،
أبرزها صفقة تمويل مشترك لمصلحة البنك
الــزراعــي الـتـشــاركــي الـتــركــي والـمـتــوافـقــة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية؛ وقام بالمشاركة
م ــع مـ ـص ــارف أخـ ـ ــرى ،ب ـ ــدور م ــدي ــر الـتــرتـيــب
الــرئ ـي ـســي وم ــدي ــر س ـجــل االك ـت ـت ــاب ف ــي هــذا
التمويل.

شــاركــت شركة زيــن فــي حفل افتتاح معرض
 ،Start A Businessب ــال ـت ـع ــاون م ــع شــريـكـهــا
االستراتيجي  ،Ciscoضمن رعايتها البالتينية
للمعرض الذي أقيم في أرض المعارض الدولية
بمشرف ،تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد
لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة
التجارة أحمد الفارس.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،إن رعايتها
أتــت فــي إط ــار استراتيجيتها التي تحرص من
خاللها على تكريس المزيد مــن الجهود لدعم
وتمكين الشباب الكويتي من رواد األعمال ،إضافة
إلى المشاركة في المبادرات التي تسهم في تنمية
مجاالت اإلبداع في قطاع ريادة األعمال عن طريق
تعزيز الــروابــط مــع الجهات والمؤسسات التي
تعنى بتطويره.
وب ـي ـن ــت أن ـه ــا ق ــام ــت م ــن خـ ــال جـنــاحـهــا
الخاص باستعراض أحدث حلولها وخدماتها
لرواد األعمال من زوار المعرض ،بالتعاون مع
شريكها االستراتيجي  ،Ciscoوالتي تضمنت
مجموعة متكاملة مــن ا لـخــد مــات المصممة
خ ـص ـي ـص ــا ل ـت ـل ـب ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات أصـ ـح ــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،مثل حلول
االتصاالت الموحدة  HCSوخدمات المعلومات
السحابية واالت ـصــاالت الصوتية والمرئية

الفارس مع مسؤولي زين في جناح الشركة بالمعرض
وعقد المؤتمرات عبر اإلنترنت وغيرها.
وتــدرك الشركة أهمية دور مؤسسات القطاع
الـخــاص فــي دعــم قطاعات المشاريع الصغيرة
والـمـتــوسـطــة واألع ـم ــال/ال ـص ـن ــاع ــات الـمـنــزلـيــة،
خــاصــة كونها إح ــدى كـبــرى الـشــركــات الوطنية
الرائدة في القطاع الخاص ،حيث تؤكد اهتمامها
بتطوير ري ــادة األع ـمــال فــي المجتمع الكويتي
المليء بالشباب الشغوف والمبدع الــذي يملك
أف ـكــارا إبــداعـيــة تـهــدف إلــى تقديم حـلــول فعلية
الحتياجات السوق.

وي ـه ــدف م ـعــرض  Start A Businessبشكل
رئيسي إلى تشجيع المبادرين من رواد األعمال
في الكويت على االستفادة من الخدمات والحلول
التي تقدمها كبرى الشركات بالكويت لكل صاحب
مشروع ناشئ من جميع القطاعات تحت سقف
واح ــد ،وال ـتــي شملت وزارات الــدولــة المختلفة
وال ـشــركــات االسـتـثـمــاريــة والـ ـم ــزودة للخدمات
األس ــاسـ ـي ــة ،م ـثــل وك ـ ــاالت ال ـت ـســويــق واإلع ـ ــان
وتصميم الـهــويــة الـتـجــاريــة ومـ ــزودي األطعمة
والتصنيع والجهات التدريبية وغيرها.

«أسيكو» تشارك في معرض الصناعات والبناء السابع
طرحت موادها األحدث في الشرق األوسط ذات المميزات العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ش ــارك ــت "أس ـي ـكــو لـلـصـنــاعــات"
و"أسيكو لإلنشاء ات" في معرض
الصناعات والبناء السابع ،الذي
أقيم من  11إلى  14الجاري بفندق
ال ـج ـم ـي ــرا ،وال ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـتــه شــركــة
اك ـس ـبــو تـ ــاج لـتـنـظـيــم ال ـم ـعــارض
والمؤتمرات.
وقال مدير العمليات الفنية في
شركة أسيكو للصناعات ،م .مازن
الشعباني ،إن "مشاركة الشركتين
ف ــي ال ـم ـع ــرض ج ـ ــاءت ت ــزام ـن ــا مع
استراتيجية المعرض فــي دورتــه
الجديدة هذا العام ،التي ترتكز على
تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو
بلوغ رؤية (كويت الجديدة ،)2035
والتي تدعم المنتج الوطني ،وطرح
األفـكــار والمنتجات والتطبيقات
الجديدة في هذا المجال ،بما يدعم
ال ـت ــوج ــه ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق اإلصـ ــاح
االقتصادي في البالد".
وأكد أن الشركتين حرصتا على
عـ ــرض أح ـ ــدث ال ـم ـن ـت ـجــات ،وآخ ــر
م ــا تــوص ـلــت إل ـيــه ص ـنــاعــة الـبـنــاء
والـتـشـيـيــد فــي ال ـعــالــم ،بـمــا يلبي
اح ـت ـيــاجــات ال ـس ــوق الـكــويـتــي من
مـ ــواد ال ـب ـنــاء ال ـتــي تـعـتـمــد عليها

م ـخ ـت ـل ــف الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة
المحلية في مختلف القطاعات.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـش ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي إل ـ ـ ــى
أن الـ ـش ــركـ ـتـ ـي ــن قـ ــام ـ ـتـ ــا بـ ـع ــرض
مـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـهـ ـم ــا م ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــرسـ ــانـ ــة
ال ـخ ـلــويــة ف ــي جـنــاحـهـمــا الـمـمـيــز
من الطابوق األبيض العازل الذي
يتميز بخاصية التشابك ،إضافة
إلى األعتاب المسلحة التي تحمل
عــدة أشـكــال ومـقــاســات ،فضال عن
األبـ ـ ــواب وال ـش ـبــاب ـيــك ال ـت ــي تــائــم
احـتـيــاجــات المقاولين وأصـحــاب
الـ ـقـ ـس ــائ ــم وال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـكـ ـب ــرى
والـمـتـخـصـصــة ف ــي م ـجــال الـبـنــاء
الحديث.
وأض ـ ــاف أن ــه ت ــم ع ــرض الـبـنــاء
ب ـن ـظ ــام ــه ال ـم ـت ـك ــام ــل ب ــاس ـت ـخ ــدام
مــواد بناء من الخرسانة الخلوية
وال ـم ـس ـل ـح ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـيــح جـمـيــع
ال ـ ـفـ ــرص إل ـ ــى أص ـ ـحـ ــاب ال ـق ـســائــم
والـمـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة لتنفيذ
م ـ ـشـ ــاري ـ ـع ـ ـهـ ــم بـ ـ ـم ـ ــرون ـ ــة ع ــالـ ـي ــة،
ب ـم ــا ي ـن ــاس ــب ج ـم ـيــع ال ـت ـصــام ـيــم
المعمارية ،الفتا إلى أن المعرض
أصـ ـب ــح ف ــرص ــة م ـه ـم ــة ل ـل ـمــواطــن
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ك ــل م ــا يـحـتــاجــه

جانب من المعرض
في هــذا اإلطــار تحت سقف واحــد،
السيما المستفيدين مــن برنامج
الرعاية السكنية.
ولفت الشعباني إلى أن الشركة
ســاهـمــت بـشـكــل كـبـيــر فــي الـعــديــد
م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ف ــي هـ ــذا ال ـم ـجــال،
إذ ق ــام ــت ب ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــاري ــع فــي
السوق المحلي ،منها فلل سكنية
أراض
للمواطنين الحاصلين على
ٍ
س ـك ـن ـيــة م ــن الـ ــدولـ ــة ف ــي م ـنــاطــق

العقيلة والمنقف وجـنــوب السرة
(ال ـش ـه ــداء) ،إض ــاف ــة إل ــى مـشــاريــع
خاصة بــوزارة التربية تضم عددا
ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـ ـمـ ــدارس الـحـكــومـيــة
وريـ ـ ـ ـ ــاض األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
مناطق الكويت .وذكــر أن الشركة
ً
ق ــام ــت خ ـل ـي ـج ـيــا ب ـت ــوري ــد ال ـم ــواد
الخاصة بتنفيذ عدة مشاريع في
مدينة النخيل ،بــا سـتـخــدام نظام
أسيكو للبناء المتكامل ،كما قامت

"أسيكو للصناعات" بتوريد المواد،
كــال ـطــابــوق واألعـ ـت ــاب ،ع ــن طــريــق
مصنعها بمنطقة جـبــل عـلــي في
اإلم ــارات ،كما ساهمت فــي تنفيذ
م ـش ــاري ــع عـ ــدة ب ـ ــاإلم ـ ــارات ،مـنـهــا
مشروع نسيمة تاور وفنادق جال
دبي ،إلى جانب مشروع فندق جال
الفجيرة ،باستخدام نظام أسيكو
المتكامل في البناء.

«الدولي» ينظم فعالية للتوعية بمرض التوحد

بالتعاون مع مقهى «آرت سبيس» في كافيه كومنس
نظم بنك الكويت الدولي ،بالتعاون مع
كافيه ومرسم "آرت سبيس" ،فعالية تهدف
إل ــى نـشــر الـتــوعـيــة ح ــول م ــرض الـتــوحــد،
وكيفية التعايش معه ،في كافيه كومنس.
وبــدأ كافيه آرت سبيس اإلع ــداد لهذه
الفعالية منذ عدة شهور في أماكن مختلفة
في جميع أنحاء الكويت ،من خالل تجميع
ق ـطــع فـنـيــة م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـم ـق ــرر أن يتم
وصلها معا البتكار أطول لوحة في العالم

بطول  11.4مترا مربعا ،والتي من المزمع
أن يتم ترشيحها للدخول في موسوعة
غينيس لــأرقــام القياسية خــال األشهر
الثالثة المقبلة.
بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ـ ــال م ــدي ــر وحـ ــدة
االتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا
إن "الدولي دائما ما يحرص على المشاركة
في مختلف الفعاليات التي تتماشى مع
رسالته الهادفة إلى دعم البرامج التوعوية

واألنـشـطــة االجـتـمــاعـيــة ،خصوصا التي
تمس مختلف شرائح المجتمع".
واضاف ناجيا ان "هذه الفعالية تهدف
إلى نشر التوعية والثقافة حول المصابين
ب ـمــرض الـتــوحــد كــونـهــم ج ــزء ا ال يتجزأ
مــن المجتمع ،و يـجــب علينا دمجهم مع
اآلخــريــن والتعايش معهم ،خــاصــة أنهم
يملكون ق ــدرات ومــواهــب استثنائية ،ما
يجعلهم قادرين على خدمة الكويت بما

يتناسب مع وضعهم الخاص".
وذك ــر ناجيا أن الفعالية ش ــارك فيها
عدد كبير من األفراد من مختلف االعمار،
قاموا بالتلوين على مجموعة من القطع
القماشية بقطر  5أمتار ،البتكار قطع فنية
سيتم جمعها لرسم أطول لوحة في العالم،
وترشيحها للدخول في موسوعة غينيس
لألرقام القياسية.

١٩
«بيان» :االقتصاد المحلي ال يحتمل أي زيادة في تكلفة
الفوائد المصرفية في ظل االنكماش
ةديرجلا

•
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اقتصاد

«على السلطة النقدية تخفيض أسعار الفائدة لتحريك االقتصاد وتشجيع االستثمارات»
استهل السوق الكويتي أولى
تراجع
جلسات األسبوع على
ً
شمل جميع مؤشراته ،متأثرا
بعمليات البيع ،التي شهدها
وشملت الكثير من األسهم،
وسط عزوف قطاع كبير من
المتداولين عن التداول ،ما
أدى إلى انخفاض السيولة
النقدية المتداولة خالل الجلسة
لتتراجع إلى أدنى مستوى لها
منذ ستة أشهر.

االقتصاد األميركي
قادر على استيعاب
مزيد من الوظائف
والطلب على االئتمان
ً
خالفا للكويتي

قـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــريـ ــر ش ـ ــرك ـ ــة «بـ ـ ـي ـ ــان»
لــاسـتـثـمــار ،إن بــورصــة الكويت
ن ـج ـحــت األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي فــي
ت ـح ـق ـيــق االرت ـ ـ ـ ـ ــداد ل ـم ــؤش ــرات ـه ــا
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،وتـ ـمـ ـكـ ـن ــت م ـ ــن ع ـكــس
اتجاهها نحو الصعود معوضة
ب ــذل ــك ج ـم ـي ــع خـ ـس ــائ ــره ــا ال ـت ــي
س ـج ـل ـت ـهــا خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع قـبــل
السابقز
ووف ــق التقرير ،جــاء ذلــك على
وقع القوى الشرائية التي شهدها
ال ـس ــوق خ ــال الـجـلـســات الـثــاث
ً
األخيرة من األسبوع خصوصا،
وشـ ـمـ ـل ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األسـ ـه ــم
ال ـمــدرجــة ،وعـلــى رأس ـهــا األسـهــم
ال ـص ـغ ـيــرة ،ال ـت ــي ت ـقــل أس ـعــارهــا
السوقية عن قيمتها الدفترية أو
االسمية.
وفي التفاصيل ،تمكن السوق
مــن تحقيق هــذا األداء اإليجابي
عـلــى الــرغــم مــن انـخـفــاض نشاط
ً
ال ـت ــداول بشكل الف ــت ،خصوصا
ع ـلــى صـعـيــد ال ـس ـيــولــة الـنـقــديــة،
الـ ـت ــي ت ــراج ـع ــت ب ــوض ــوح خ ــال
إحــدى جلسات األس ـبــوع ،لتصل
إلـ ــى ح ــوال ــي  4.4مــاي ـيــن دي ـنــار
فقط ،وهو أدنى مستوى لها منذ
منتصف شـهــر يــونـيــو الـمــاضــي
ً
تقريبا.
وعلى الرغم من البداية السلبية
التي استهل بها السوق تداوالت
األسـبــوع المنقضي ،إذ تراجعت
مؤشراته الثالثة فــي الجلستين
األوليين من األسبوع بتأثير من
الـضـغــوط البيعية ،الـتــي شملت
ال ـع ــدي ــد م ــن األسـ ـه ــم ال ـم ــدرج ــة،
فــإن مؤشرات السوق تمكنت من
ً
تعويض تلك الخسائر تباعا في
الـجـلـســات الـتــالـيــة بفضل موجة
الشراء ،التي شهدها السوق على
وقع حالة التفاؤل ،التي سيطرت
على قطاع كبير مــن المتداولين
ب ـ ـعـ ــد اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة
الحكومية الجديدة ،والتي تعول
األوس ــاط االقتصادية فــي البالد
ً
عـلـيـهــا ك ـث ـيــرا وت ــأم ــل أن تتمكن

م ــن إخ ـ ـ ــراج االقـ ـتـ ـص ــاد الــوط ـنــي
من الكبوة ،التي يقبع فيها منذ
سنوات ،وتشرع في تنفيذ برامج
اإلصالح االقتصادي الذي نسمع
ع ـن ــه ف ـق ــط وال ن ـ ـ ــراه ع ـل ــى أرض
الواقع.
ً
وت ــأم ــل ت ـل ــك األوسـ ـ ـ ــاط أي ـض ــا
أن تتمكن الحكومة مــن معالجة
الـ ـمـ ـشـ ـك ــات وال ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــرات ال ـت ــي
ي ـع ــان ـي ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،وجـ ـ ــاءت
نتيجة عجز الحكومات السابقة
عــن معالجتها مــن جــذورهــا ،من
خالل اتخاذ قرارات جريئة وفعالة
ت ـس ـه ــم ف ـ ــي إنـ ـ ـع ـ ــاش االقـ ـتـ ـص ــاد
وإفاقته من سباته العميق.
على الصعيد االقتصادي ،قرر
الـمـجـلــس االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي
األميركي األسبوع الماضي رفع
س ـع ــر الـ ـف ــائ ــدة ال ـم ـع ـي ــاري عـلــى
ال ــدوالر للمرة الثالثة هــذا العام،
وب ـلــغ م ـق ــدار ال ــزي ــادة رب ــع نقطة
مئوية ليصل إلــى  1.5في المئة،
فيما تبع ذلك قرار البنك المركزي
الكويتي اإلبقاء على سعر الخصم
عند مستواه الحالي البالغ 2.75
في المئة.
وال شك أن قرار البنك المركزي
الكويتي اإلبقاء على سعر الفائدة
وعــدم تتبع نظيره األميركي في
رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ه ــو قـ ـ ــرار سـلـيــم
وي ـس ـت ـحــق اإلش ـ ـ ـ ــادة ،ف ــا يــوجــد
ً
أي مبرر لرفع الفائدة حاليا ،إذ
التــزال الفائدة على الــدوالر أعلى
من الفائدة الحالية على الدينار،
كما أن االقتصاد الوطني يختلف
ً
ت ـمــامــا ع ــن ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ــذي ي ـح ـقــق األرق ـ ــام
القياسية تلو األخرى في بورصة
نيويورك بينما سوقنا
اليزال يزحف ضمن مستويات
متدنية والـتــي نتجت عــن األزمــة
المالية لعام .2008
ك ـمــا أن االق ـت ـص ــاد األم ـيــركــي
ي ـت ـم ـتــع بـ ـق ــوة ك ـب ـي ــرة مـ ــن حـيــث
ً
اسـتـيـعــابــه م ــزي ــدا م ــن الــوظــائــف

مؤشرات القطاعات
ً
سجلت عشرة من قطاعات بورصة الكويت نموا
ف ــي مــؤشــرات ـهــا بـنـهــايــة األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،فيما
تراجع مؤشر قطاع التأمين ،مع بقاء قطاع الرعاية
الصحية دون تغيير.
وجاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي
ً
سجلت ارتفاعا ،إذ أقفل مؤشره عند  1.833.36نقطة
ً
ً
مسجال نموا نسبته  6.43في المئة .تبعه قطاع النفط
والغاز في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة

 3.77في المئة بعد أن أغلق عند  967.87نقطة.
في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة
ً
ً
بعد أن سجل مؤشره نموا أسبوعيا بنسبة بلغت
ً
 3.62في المئة ،منهيا تداوالت األسبوع عند مستوى
 497.65نقطة.
ً
أم ــا أق ــل الـقـطــاعــات ارت ـفــاعــا فـكــان قـطــاع الـمــواد
األساسية ،الذي أغلق مؤشره عند  1.224.97نقطة
ً
مسجال زيادة نسبتها  0.14في المئة.

عقارات لندن تهبط بسبب
مخاوف الـ Brexit
واص ـل ــت أس ـع ــار ال ـع ـقــارات
فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
الهبوط خالل الشهر الماضي،
وفـ ـ ـ ــق أح ـ ـ ـ ــدث اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات،
فـيـمــا اسـتـقــرت األس ـع ــار على
مـسـتــوى بريطانيا بأكملها،
دون أن تسجل أي تغيير ،بعد
سنوات من الصعود المستمر
ألس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ،وتحقيق
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ف ـي ـهــا أرب ــاح ــا
كبيرة خالل الفترة الماضية.
ويبدو أن أسعار العقارات
فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ب ـ ـ ــدأت ت ـتــأثــر
فعال بالمخاوف من الخروج
مـ ـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
والـ ـ ــذي بـ ــات وش ـي ـك ــا ،ويـثـيــر
مخاوف متزايدة من أن يتأثر
االقـتـصــاد عموما بــه ،إضافة
إلى المخاوف من أن ينخفض
الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات فــي
أعقاب فرض قيود على دخول
الـمــواطـنـيــن األوروب ـي ـي ــن إلــى
بريطانيا.
كما أن رفع رســوم تسجيل
العقارات مرتفعة الثمن ،والذي
بدأ العمل به أخيرا ،ربما ُيفسر
سـ ـب ــب ال ـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ــي أسـ ـع ــار
عقارات لندن دون غيرها.
ووف ــق ال ـب ـيــانــات ال ـصــادرة
عن المعهد الملكي للمساحين
ال ـقــانــون ـي ـيــن ف ــي بــري ـطــان ـيــا،
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـص ـ ـل ـ ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا
«ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة.نـ ــت» ،ف ـ ــإن مــؤشــر
أسعار العقارات في بريطانيا
ان ـخ ـف ــض إل ـ ــى «صـ ـف ــر» خ ــال
الشهر الـمــاضــي ،بعد أن كان
 +1خالل أكتوبر الماضي ،ما
يعني أن األسعار على مستوى
البالد بأكملها لم يطرأ عليها
أي ت ـغ ـي ـيــر ،ال ب ــال ــزي ــادة وال
بالنقصان خالل نوفمبر.
ووف ــق الـمــؤشــر ،ال ــذي ُيعد
واحـ ــدا مــن أه ــم أدوات قياس
السوق العقاري في بريطانيا،

فإن األسعار انخفضت بشكل
كـبـيــر ف ــي مــدي ـنــة ل ـنــدن خــال
ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،وس ـج ـلــت
الـهـبــوط األكـبــر على مستوى
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،فـ ـيـ ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت
أسـعــار الـعـقــارات فــي مقاطعة
ويلز ،التي يبدو أن أسعارها
الـ ـمـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة ،مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة م ــع
ً
إنـكـلـتــرا ب ــدأت تـجـتــذب كثيرا
من المشترين والمستثمرين.
وقال كبير االقتصاديين في
المعهد الملكي ( )RICSسيمون
روبـ ـنـ ـس ــون ،إن ال ـت ـبــاطــؤ في
حــركــة أس ـعــار ال ـع ـقــارات على
مستوى بريطانيا يرتبط بعدة
ع ــوام ــل ،أب ــرزه ــا «أن ـنــا دخلنا
في فترة ما قبل أعياد الميالد
ورأس السنة ،إضافة إلى حالة
عدم االستقرار التي تشهدها
ب ــري ـط ــان ـي ــا ،ب ـس ـبــب الـ ـخ ــروج
المرتقب من االتحاد األوروبي
( ،)Brexitإضــافــة إل ــى وجــود
أدلــة ضعيفة على تأثير لرفع
رسـ ــوم الـتـسـجـيــل الـحـكــومـيــة
لمشتري العقارات ،بمن فيهم
المشترون ألول مرة».
وأض ــاف روبـنـســون« :ربما
م ــن غ ـيــر ال ـم ـفــاجــئ ال ـق ــول إن
األسعار واألنشطة في السوق
ً
الـعـقــاري تتأثر سلبا ،بسبب
موسم عيد الميالد».

ً
ومــزيــدا من الطلب على االئتمان
لــوجــود فــرص اقـتـصــاديــة كبيرة
في النظام االقتصادي األميركي
ً
خالفا لحال االقتصاد الكويتي،
بالتالي
اليـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــه بـ ـي ــن
اال قـتـصــاد يــن لناحية حاجتهما
لرفع أسعار الفائدة.
وكما هو واضــح ،فإن وضعنا
االقتصادي اليستطيع احتمال أي
زيادة في تكلفة الفوائد المصرفية
في ظل االنكماش الذي يمر به منذ
ً
فترة طويلة ،وخـصــوصــا أننا ال
نشكو من أي تضخم يذكر ،بل من
واجب السلطة النقدية النظر في
إمكانية تخفيض أسعار الفائدة
ل ـم ــا ل ــذل ــك م ــن دور ف ــي ت ـحــريــك
االقتصاد ،وذلك هو ما سيساعد
على تشجيع االستثمارات ودفع
عجلة االقتصاد إلى الدوران مرة
أخرى.
و فـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودة إ لـ ـ ـ ـ ــى األداء
األسبوعي لبورصة الكويت ،فقد
سجلت البورصة خالل الجلسات
الـ ـخـ ـم ــس ال ـم ـن ـق ـض ـي ــة م ـك ــاس ــب
س ــوقـ ـي ــة بـ ـم ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى 430
مليون ديـنــار ،إذ وصـلــت القيمة
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة إلجـ ـم ــال ــي األس ـه ــم
الـ ـم ــدرج ــة ف ــي الـ ـس ــوق الــرس ـمــي
مـ ــع نـ ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
إلى  26.82مليار دينار ،بارتفاع
نسبته  1.64في المئة عن قيمتها
في األسبوع قبل السابق ،إذ بلغت
آنذاك  26.38مليار دينار.
أمـ ــا ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـنــوي،
فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة
الــرأسـمــالـيــة إل ــى  5.54فــي المئة
مقارنة مع قيمتها في نهاية العام
الماضي التي بلغت  25.41مليار
دي ـنــار( .مـلـحــوظــة :يـتــم احتساب
ال ـق ـي ـمــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ل ـل ـشــركــات
الـ ـم ــدرج ــة ف ــي الـ ـس ــوق الــرس ـمــي
على أساس متوسط عدد األسهم
القائمة بحسب آخر بيانات مالية
رسمية متوفرة).
من جهة أخرى ،شهد األسبوع
الـ ـم ــاض ــي ارت ـ ـفـ ــاع أس ـ ـعـ ــار نـحــو
ً
ً
 73سـهـمــا مــن أص ــل  157سهما
ً
مدرجا في السوق الرسمي ،وذلك
ب ــال ـم ـق ــارن ــة م ــع األس ـ ـبـ ــوع ال ــذي
سبقه ،في حين انخفضت أسعار
ً
ً
 45س ـه ـم ــا ،م ــع ب ـق ــاء  39سـهـمــا
دون تغير.
على صعيد التداوالت اليومية،
فقد استهل السوق أولى جلسات
األسبوع على تراجع شمل جميع
ً
مؤشراته ،متأثرا بعمليات البيع،
ال ـت ــي ش ـهــدهــا الـ ـس ــوق ،وشـمـلــت
الكثير من األسهم ،وســط عزوف
ق ـطــاع كـبـيــر مــن الـمـتــداولـيــن عن

ال ـت ــداول مـمــا أدى إل ــى انخفاض
الـ ـسـ ـي ــول ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة الـ ـمـ ـت ــداول ــة
خالل الجلسة لتتراجع إلى أدنى
مستوى لها منذ ستة أشهر.
فيما جاء أداء الجلسة التالية
ً
ع ـل ــى ال ـن ـه ــج ن ـف ـســه ت ـق ــري ـب ــا ،إذ
واصلت مؤشرات السوق تكبدها
ل ـل ـخ ـس ــائ ــر مـ ـت ــأث ــرة ب ــاس ـت ـم ــرار
الضغوط البيعية العشوائية التي
شملت الكثير مــن األ س ـهــم ،على
الــرغــم مــن ارتـفــاع نـشــاط الـتــداول
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ،ح ـي ــث ن ـم ــا حـجــم
الـ ـت ــداول بـنـسـبــة  106ف ــي الـمـئــة،
فـيـمــا ارت ـف ـعــت الـسـيــولــة النقدية
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ً
في المئة تقريبا.
ً
هـ ـ ــذا وش ـ ـهـ ــد ال ـ ـسـ ــوق تـ ـح ــوال
ً
واضـ ـح ــا ب ــداي ــة م ــن ج ـل ـســة يــوم

الـ ـث ــاث ــاء ،إذ ت ـم ـكــن م ــن تحقيق
االرتــداد لمؤشراته الثالثة ،التي
نـ ـجـ ـح ــت بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ف ـ ــي ت ـح ــوي ــل
مسارها إلــى المنطقة الخضراء،
بدعم من عمليات الشراء القوية،
التي شهدها السوق ،وتركزت على
األسهم القيادية والتشغيلية.
فـ ـيـ ـم ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت جـ ـلـ ـس ــة يـ ــوم
األربعاء استمرار األداء اإليجابي
وت ـم ـك ـن ــت م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـب ــورص ــة
م ــن ت ـعــزيــز مـكــاسـبـهــا ع ـلــى وقــع
اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـشـ ــراء فــي
السيطرة على مجريات التداول.
كما واصــل الـســوق ،في جلسة
نهاية األسبوع ،تحقيق المكاسب
وتـمـكـنــت م ــؤش ــرات ــه ال ـثــاثــة من
تحقيق مكاسب جيدة ،نال منها
المؤشر السعري نصيب األســد،

بــدعــم مــن عمليات ال ـش ــراء ،التي
شملت الكثير من األسهم المدرجة
وعلى رأسها األسهم الصغيرة.
وأقـ ـف ــل ال ـم ــؤش ــر ال ـس ـع ــري مع
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي عـنــد
ً
مستوى  6.331.72نقطة ،مسجال
مكاسب نسبتها  2.34فــي المئة
عن مستوى إغالقه في األسبوع
قبل الماضي ،فيما سجل المؤشر
ً
الوزني نموا نسبته  1.51في المئة
بعد أن أغلق عند مستوى 399.78
نقطة ،وأقفل مؤشر كويت  15عند
مـسـتــوى  910.07نـقــاط بــارتـفــاع
نسبته  1.68في المئة عن إغالقه
في األسبوع قبل الماضي.
أما على صعيد األداء السنوي
ل ـمــؤشــرات ال ـســوق ال ـثــاثــة ،فمع
نهاية األسبوع الماضي وصلت

نسبة مكاسب المؤشر السعري
منذ نهاية ا لـعــام المنقضي إلى
 10.15ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،بـيـنـمــا بلغت
نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي
 5.18فــي الـمـئــة ،ووص ـلــت نسبة
مـكــاســب مــؤشــر «كــويــت  »15إلــى
 2.83في المئة مقارنة مع مستوى
إغالق عام .2016
هـ ـ ــذا وشـ ـه ــد ال ـ ـسـ ــوق ت ــراج ــع
المتوسط اليومي لقيمة التداول
بـنـسـبــة بـلـغــت  35.50ف ــي الـمـئــة
لـيـصــل إل ــى  8.11مــايـيــن ديـنــار
ً
تقريبا ،كما سجل متوسط كمية
ً
الـتــداول انخفاضا نسبته 19.41
ف ــي ال ـم ـئــة ،لـيـبـلــغ  55.04مليون
ً
سهم تقريبا.

تداوالت القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز األول
لجهة حجم التداول خالل األسبوع الماضي،
إذ بلغ عدد األسهم المتداولة للقطاع 126.34
ً
مليون سهم تقريبا شكلت  45.91في المئة
من إجمالي تداوالت السوق ،فيما شغل قطاع
الـعـقــار المرتبة الـثــانـيــة ،إذ تــم ت ــداول نحو
 52.01مـلـيــون سـهــم للقطاع أي مــا نسبته
 18.90في المئة من إجمالي تداوالت السوق.

أمــا الـمــرتـبــة الـثــالـثــة ،فـكــانــت مــن نصيب
قطاع البنوك ،إذ بلغت نسبة حجم تداوالته
إلى السوق  18.54في المئة بعد أن وصل إلى
 51.02مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول ،فقد شغل قطاع
البنوك المرتبة األولى ،إذ بلغت نسبة قيمة
تداوالته إلى السوق  36.88في المئة بقيمة
ً
إجمالية بلغت  14.96مليون دينار تقريبا،

وج ــاء قـطــاع الـخــدمــات المالية فــي المرتبة
الـثــانـيــة ،حيث بلغت نسبة قيمة تــداوالتــه
إلى السوق  23.67في المئة وبقيمة إجمالية
ً
بلغت  9.60ماليين دينار تقريبا.
أم ـ ــا ال ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة ،ف ـش ـغ ـل ـهــا ق ـطــاع
االتصاالت ،إذ بلغت قيمة األسهم المتداولة
للقطاع  5.39ماليين دينار شكلت  13.27في
المئة من إجمالي تداوالت السوق.

٢٠
اقتصاد
قيود أوروبية صارمة على «بتكوين» وشركة كويتية تقبلها للدفع
ةديرجلا
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«دويتشه بنك» :انهيارها أحد أكبر المخاطر على األسواق العالمية في 2018
ً
يأتي االتفاق األوروبي جزءا
من مجموعة إجراءات أوسع
للتصدي للجرائم المالية
والتهرب الضريبي.

منظمة الشفافية
الدولية وصفت
االتفاق بأنه إنجاز
كبير

قـ ـ ـ ـ ــال االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن الـ ـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء
وم ـشــرعــي االت ـح ــاد ات ـف ـقــوا على
قــواعــد أكـثــر صــرامــة لمنع غسل
األم ـ ــوال وت ـمــويــل اإلره ـ ــاب على
منصات تداول "بتكوين" وغيرها
مــن الـعـمــات الــرقـمـيــة ،فــي حين
أعلنت شركة التدقيق العالمية،
كي بي أم جي ،عبر موقع "لينكد
إن" قبول مكتبها بالكويت الدفع
عبر العملة الرقمية "بيتكوين"
لخدمات االستشارات الرقمية.
وي ـ ــأت ـ ــي االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق األوروبـ ـ ـ ـ ــي
ً
ج ـ ـ ــزءا م ــن م ـج ـم ــوع ــة إج ـ ـ ــراءات
أوسع للتصدي للجرائم المالية
والتهرب الضريبي .وأيد مشرعو
ً
االت ـحــاد األوروب ـ ــي أي ـضــا فــرض
ضـ ـ ــوابـ ـ ــط أكـ ـ ـث ـ ــر صـ ـ ــرامـ ـ ــة ع ـلــى
بـطــاقــات الــدفــع المسبق وزي ــادة
م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـش ـف ــاف ـي ــة ل ـمــال ـكــي
صناديق إدارة الودائع االئتمانية
والشركات.
وقــالــت فـيــرا يــوروفــا مفوضة
ال ـعــدل األوروبـ ـي ــة" :ات ـف ــاق الـيــوم
سـيـجـلــب ال ـمــزيــد م ــن الـشـفــافـيــة
ل ـت ـح ـس ـيــن مـ ـن ــع غـ ـس ــل األم ـ ـ ــوال
ولقطع التمويل اإلرهابي".
ويــأتــي ق ــرار االت ـحــاد األوروبـ ــي،
بينما قفزت أسعار "بتكوين" بأكثر
من  1700في المئة منذ بداية العام،
ً
مما يثير قلقا من أن السوق تشهد
فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.
ووصـ ـ ـف ـ ــت م ـن ـظ ـم ــة ال ـش ـف ــاف ـي ــة
ال ــدولـ ـي ــة ،وهـ ــي ج ـمــاعــة حـقــوقـيــة،
االتـفــاق بأنه إنـجــاز كبير .وتعتبر
المفوضية األوروب ـيــة والجماعات
ال ـح ـقــوق ـيــة زي ـ ــادة ال ـتــدق ـيــق ال ـعــام
ً
أس ــاسـ ـي ــا ل ـم ـنــع الـ ـج ــرائ ــم الـمــالـيــة
والتهرب الضريبي.

ف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،ح ــذر محللو
"دويتشه بنك" من أن جنون "بتكوين"
ً
ً
سيشكل خطرا حقيقيا على األسواق
المالية العام المقبلُ ،
ويعد من بين
التهديدات الكبرى على األسواق.
وأفاد أحد محللي البنك تورستن
سـلــوك بــأن انهيار سعر "بتكوين"
والتهديدات الكورية الشمالية يمثالن
أكبر خطر على األسواق في .2018
وأض ـ ــاف "س ـل ــوك" أن "بـتـكــويــن"
بــرزت كظاهرة مالية هــذا الـعــام ،إذ
كان سعرها يقل عن ألف دوالر بداية
يـنــايــر ال ـمــاضــي ،وت ـج ــاوز سعرها
ً
أخيرا  17ألف دوالر.
يأتي ذلــك مــع استعداد بورصة
"سي إم إي غروب" لطرح عقود آجلة
لـ"بتكوين" األسبوع المقبل ،بعد طرح
ً
بورصة شيكاغو هي األخرى عقودا
آجلة للعملة الرقمية في وقت سابق
هذا الشهر.

القيمة السوقية
وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت "ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن" خ ــال
تداوالت الجمعة وتجاوزت قيمتها
الـســوقـيــة  300مـلـيــار دوالر قبيل
إطالق بورصة "سي إم إي غروب"
ً
عقودا آجلة للعملة الرقمية.
وك ــان ــت "ب ـت ـكــويــن" ق ــد ارتـفـعــت
ً
في وقت سابق إلى  18111دوالرا
على منصة "بيتفينيكس" ،لتزيد
مكاسبها ألفي دوالر في يوم واحد.
وأصبحت "بتكوين" في المرتبة
ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة م ــن ح ـيــث أكـبــر
العمالت سيولة – بحسب تصنيف
" "M1للمعروض النقدي – بعد أن
تـجــاوزت قيمتها السوقية حاجز
 300مليار دوالر.
وعلى صعيد التداوالت ،ارتفعت

"بتكوين" بحوالي  7في المئة إلى
ً
 17626دوالرا على منصة "كوين
ديسك".

محل البوليفار
على صعيد آخر ،خلفت سنوات
التضخم المفرط في فنزويال عملة

ً
محلية غير قابلة لالستخدام تقريبا،
ً
لكن على م ــدار االث ـنــي عشر شهرا
ً
ً
الماضية وفرت "بتكوين" حال بديال
خفف وطأة هذه األزمة بعدما باتت
ه ــي الـعـمـلــة الــرئـيـسـيــة ف ــي ال ـبــاد
وسـبـيــل الـحـصــول عـلــى متطلبات
السكان من السلع األساسية.
وكشفت مديرة مكتب "بلومبرغ"

ً
في فنزويال "باتريشيا اليــا" أخيرا
ع ــن ب ـلــوغ ال ـحــد األق ـص ــى للسحب
اليومي من أجهزة الصراف اآللي في
البلد الالتيني  5آالف بوليفار ،أي
ما يعادل خمسة سنتات أميركية،
لكن حتى الحصول على هذا المبلغ
ال ـم ـتــواضــع يـتـطـلــب االن ـت ـظ ــار في
طوابير طويلة قبل بلوغ الماكينة.

وبسبب النقص الحاد في النقد
األجنبي واالنـخـفــاض السريع في
قـيـمــة ال ـبــول ـي ـفــار ال ـف ـنــزوي ـلــي ،بــدأ
الـسـكــان المحليون فــي استكشاف
ط ـ ـ ــرق أخ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ـلـ ــدفـ ــع ،إذ ي ــرف ــض
المواطنون والحرفيون والشركات
قبولها بسبب انهيار قيمتها شبه
الكامل.

وفي ظل تردي األوضــاع المالية
واالقتصادية إلى هذا الحد ،شكلت
ً
ً
"بتكوين" خيارا رائعا للفنزويليين،
واع ـت ـم ــدوا عليها بـشـكــل مـتـســارع
كمخزن للقيمة وعملة للدفع ووسيلة
لصرف العمالت األجنبية.
(بروكسل  -رويترز)

«كامكو» :إنتاج «أوبك» تراجع خالل نوفمبر
نتيجة التزام الدول

«بيتك» يتصدر قائمة المتداولين الرئيسيين
في إصدارات «السيولة الدولية»

إغالق خط أنابيب بحر الشمال ساهم في ارتفاع األسعار

استحوذ على  %30من إصدارات السوق األولي البالغة  10مليارات دوالر في برنامج 2017

قــال تقرير لشركة كامكو حــول أداء أســواق
ال ـن ـفــط ال ـعــال ـم ـيــة ،إن األسـ ـع ــار حــاف ـظــت على
ارت ـف ــاع ـه ــا ،ع ـلــى خـلـفـيــة إغ ـ ــاق أحـ ــد خـطــوط
األنابيب وسحب المخزون ،وظلت تتحرك ضمن
نطاق محدود ،وشهدت تقلبات بسيطة ،لتستقر
فوق مستويات  60دوالرا للبرميل خالل نوفمبر
 2017واألسبوعين األولين من ديسمبر ،2017
في أعقاب تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج حتى
نهاية عام .2018
ولفت التقرير إلى أن إغالق خط أنابيب بحر
الشمال ،إلجراء أعمال الصيانة واإلصالحات بعد
اكتشاف تسريبات به ،ساهم في وضع مزيد من
الضغوط ،التي أدت إلى ارتفاع أسعار خام مزيج
ً
برنت ،نظرا لنقل هذا الخط لنحو  0.45مليون
ً
برميل يوميا من خام فورتيس من بحر الشمال
إلى اسكتلندا.
ولفت إلى أن خط األنابيب ُيعد أكبر الخطوط
التي تنقل خامات نفط بحر الشمال الخمسة،
وم ــن غـيــر الـمـعـلــوم مـتــى سـيـعــود إل ــى العمل
ً
مجددا ،فيما تشير بعض التوقعات إلى استمرار
إغالقه لعدة أسابيع ،إلتمام عمليات اإلصالح.
وأضـ ــاف الـتـقــريــر" :واصـ ــل إن ـتــاج أوب ــك في

التراجع خالل نوفمبر  ،2017مع تسجيل أغلبية
المنتجين تــراج ـعــا ف ــي اإلن ـت ــاج عـلــى أس ــاس
شهري".
ووفقا لوكالة بلومبرغ ،بلغ إجمالي متوسط
ً
إنتاج "أوبك"  32.47مليون برميل يوميا ،فيما
ُيعد أدنى مستوياته على مدى األشهر الستة
الماضية ،مقابل  32.55مليونا في أكتوبر ،2017
األمر الذي أدى إلى تراجع بمعدل  80ألف برميل
ً
يوميا في نوفمبر .2017
وذكر أن أنجوال سجلت أعلى معدل تراجع
فــي اإلن ـتــاج الـشـهــري ،بــواقــع  100ألــف برميل
ً
ً
يوميا ،وبلغ إنتاجها  1.61مليون برميل يوميا،
تبعتها الكويت ،ثم السعودية ،بتخفيض اإلنتاج
ً
بإجمالي  90ألــف برميل يوميا .فــي المقابل،
سجل الـعــراق أعلى معدل ارتـفــاع في اإلنتاج،
ً
بواقع  40ألف برميل يوميا ،تبعته قطر ،برفع
ً
إنتاجها بواقع  30ألف برميل يوميا.
ً
َّ
وبين التقرير أن أسعار النفط تلقت دعما،
على خلفية تصريحات األمين العام لــ"أوبــك"،
التي أشار خاللها إلى أن اتفاقية خفض اإلنتاج
الـحــالــي تــدفــع إل ــى إعـ ــادة تـ ــوازن س ــوق النفط
بوتيرة متسارعة ،النخفاض المخزون إلى 130

مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ذلـ ــك أدى أي ـض ــا إلـ ــى إثـ ــارة
محادثات حول استراتيجية الخروج من اتفاقية
خـفــض اإلن ـت ــاج ،إال أن األم ـيــن ال ـعــام لمنظمة
أوبـ ــك أف ـصــح عــن مــواصـلــة المنتجين العمل
على استراتيجية تهدف إلى استمرارية تعديل
المعروض النفطي خارج نطاق االتفاقية القائمة
حتى نهاية عــام  ،2018مضيفا أن المقومات
لألساسية لسوق النفط ال تزال قوية ،وأن نمو
االقتصاد العالمي يدعم ارتفاع الطلب على النفط
في المستقبل.
مــن جهته ،أش ــار وزي ــر النفط الكويتي إلى
إمـكــانـيــة ق ـيــام منتجي الـنـفــط بــإنـهــاء خفض
اإلنتاج قبل عام  2019في حال استعاد السوق
ً
توازنه بحول يونيو  ،2018مسلطا الضوء على
الضغوط التي تمارسها روسيا إلنهاء االتفاقية.
من جانب آخــر ،أوضــح وزيــرا نفط اإلمــارات
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،أن ـ ــه مـ ــن الـ ـس ــاب ــق ألوانـ ـ ـ ــه الـتـكـهــن
باستراتيجية خروج المشاركين من االتفاقية،
وأن "أوبـ ـ ــك" تـخـطــط لـمـنــاقـشــة ه ــذا األمـ ــر في
اجتماعها المقرر انعقاده في  18يونيو المقبل.

أعلنت مؤسسة إدارة السيولة
اإلســامـيــة الــدولـيــة ( )IILMرسميا
تـصـنـيــف ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
(بيتك) في المركز األول على قائمة
المتداولين الرئيسيين في إصدارات
برنامج  IILMلسوق الصكوك االولي،
حيث بلغت حصة "بيتك" نحو  30في
المئة ضمن  10بنوك ومؤسسات
مالية في  15إصدارا بلغ حجمها 10
مليارات دوالر.
وقال رئيس الخزانة للمجموعة
في "بيتك" عبدالوهاب الــرشــود إن
تصنيف "بيتك" بالمركز األول رسميا
م ــن ق ـبــل مــؤس ـســة إدارة الـسـيــولــة
اإلسالمية الدولية ( )IILMلعام 2017
ضمن قائمة تضم العديد من البنوك
وال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة اإلســامـيــة
يعتبر مصدر فخر للكويت.
واض ـ ــاف ال ــرش ــود ،ف ــي تصريح
صـحــافــي ،ان "بـيـتــك" احـتــل المركز
األول ،يليه بنك "ستاندرد تشارترد"
فــي الـمــركــز الـثــانــي ،وبـنــك أبوظبي

األول في المركز الثالث ،األمر الذي
يؤكد المكانة الرائدة التي يتمتع بها
"بيتك" في سوق الصكوك ،وكفاءته
العالية ودوره الكبير فــي تنشيط
سوق الصكوك.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـت ـص ـن ـيــف جــاء
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــادا الـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدة م ـع ــاي ـي ــر
وع ــوام ــل مـعـتـمــدة م ــن مــؤسـســة
ادارة السيولة االسالمية الدولية
 ،IILMاشتملت على الحصة في
السوق االولــي وحجم التداوالت
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ،وآراء
المستثمرين ،والـكـفــاء ة ،إضافة
الى عدة عوامل في تطوير برامج
الصكوك.
وذكـ ـ ـ ــر أن "بـ ـيـ ـت ــك" اس ـت ـط ــاع
بفضل ريادته في سوق الصكوك
ً
ً
ً
أن يحقق انتشارا كبيرا وتطورا
ً
ملحوظا ،بحيث تم تحفيز عدد
من المؤسسات المالية اإلسالمية
والـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ل ـ ــدخ ـ ــول الـ ـس ــوق
والمشاركة في عمليات التداول،

بما يساهم فــي تعزيز السيولة
ودعم االسواق المالية اإلسالمية.
ويعد منتج الصكوك أداة تمويلية
اس ـت ـث ـم ــاري ــة م ـه ـمــة ذات مـخــاطــر
منخفضة ،تساهم بشكل فعال في
مواجهة أزمات السيولة كونها سهلة
الـتـسـيـيــل ،وتـتـمـتــع ب ـســوق ثــانــوي
نشط ومرونة عالية وعوائد جيدة.
وت ـش ـك ــل أداة ال ـص ـك ــوك مـنـفــذا
استثماريا للبنوك وقناة تمويلية
مهمة للحكومات والشركات ،وأداة
فعالة إلدارة السيولة المالية ،بما
يتماشى مع متطلبات نسب السيولة
المطلوبة من قبل البنوك المركزية،
إضــافــة إل ــى تـعــزيــزهــا لنمو أرب ــاح
المساهمين والمودعين.
من جانبها ،أثنت مؤسسة إدارة
السيولة اإلسالمية الدولية ()IILM
عـلــى أداء "بـيـتــك" ال ـقــوي فــي ســوق
ال ـص ـك ــوك وال ـح ــرف ـي ــة ف ــي تـســويــق
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ،مـ ـشـ ـي ــدة ب ــال ـع ــاق ــة
الطويلة التي تجمعهما منذ أن بدأت

عبدالوهاب الرشود

المؤسسة فــي إص ــدار صـكــوك عام
 ،2013فــي إط ــار برنامج إص ــدارات
متنوع يسمح بآجال استحقاق تصل
الى عام واحد .واضافت أن تصنيف
"بـيـتــك" فــي الـمــركــز األول مستحق
ويعكس ريادته ودوره الرئيسي في
تنشيط سوق الصكوك وتطويره.

«المتحد» 250 :ألف دينار تحقق
حلم الفائز بالجائزة الكبرى
أج ـ ــرى ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ف ــي  13الـ ـج ــاري الـسـحــب
األس ـبــوعــي عـلــى جــوائــز الـحـصــاد اإلس ــام ــي ،وه ــو بــرنــامــج
ال ـجــوائــز األول ف ــي ال ـكــويــت ال ـم ـتــوافــق م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة
اإلس ــام ـي ــة ،والـ ــذي ي ـقــدم أك ـبــر قـيـمــة ج ــوائ ــز ألك ـبــر ع ــدد من
الفائزين.
ويتيح حساب الحصاد اإلسالمي الدخول في السحب على
 26جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25.000
دينار ،إضافة إلى  25جائزة قيمة كل منها  1000دينار ،فضال
عن  4جوائز ربع سنوية بقيمة  250.000دينار للرابح ،والذي
يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج ،أو
امتالك المنزل والسيارة التي طالما حلم بهما.
وبهذه المناسبة ،أوضح "المتحد"" :بهذا السحب ،نضيف
إلــى قائمة الـفــائــزيــن بـجــوائــز الـحـصــاد اإلســامــي  26رابحا
جديدا ،ليصل بذلك عدد العمالء الفائزين إلى أكثر من 1300
فائز سنويا".
وأسفر السحب األسبوعي عن حصول بثينة عبدالرحمن
الجليبي على الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة  25.000دينار،
إضافة إلى حصول  25فائزا على  1000دينار لكل رابح ،وهم:
فــاطـمــة حـنــون الـشـمــالــي ،ف ــرج عـســل الـعـجـمــي ،حـمــد مساعد
الصالح ،هــدى محمد مــدى ،شيخة عــادل الهاجري ،عبدالله
مـحـمــد ك ـن ــدري ،أح ـمــد مـحـمــد ال ـخــالــد ،لـطـيــف عبدالحسين
خضير ،مريم أحمد عبدالله ،كيرون بانا مياه ،أحمد يوسف
الفيلكاوي ،ماجد خالد الحويلة ،خالد صالح بوخمسين،
أحمد عبدالجليل سالم ،نــورة خويلد مطرود ،منى إبراهيم
أبولبن ،جميلة عبدالحسين الفودري ،أحمد حسين أشكناني،
رحمن رحيم لولو ،هناء محمد الحمود ،جعفر محمد الوايل،
علي عبدالرضا راضي ،وليد خالد مبارك ،غادة محمد أحمد،
أنيسة عبدالعزيز التاجر.
وتتلخص شــروط االستفادة من السحوبات على جوائز
برنامج الحصاد اإلسالمي في فتح الحساب بقيمة  100دينار،
ً
علما بأن عمالء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون
للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط
وأحكام البرنامج.
وأضــاف البنك" :هناك العديد من فــرص الفوز الكبرى ما
زالت بانتظار عمالئنا الحاليين ،وكل من يرغب بفتح حساب
الحصاد اإلسالمي لدى البنك ،والمضاف إلى برنامج الجوائز،
لالستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها (المتحد)".
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لماذا أصبح فن {الماريونت} قدمت فرقة مسرح الخليج الفنانة سعاد عبدالله أعربت
عن سعادتها ،لتجديد
في مصر شبه غائب بعدما العربي مسرحية "غفار
التعاون مع الكاتبة نوف
كان يحظى بشهرة واسعة؟ الزلة" ،ضمن فعاليات
مهرجان الكويت المسرحي المضف ،من خالل مسلسل
نظرة إلى األسباب.
«هم نوايا».
الـ 18على مسرح الدسمة.

هاندا أرتشيل األكثر متابعة على «إنستغرام»
تنفصل عن رجل األعمال التركي دنشير
في خطوة غير متوقعة ،فاجأت الممثلة
التركية هــانــدا أرتـشـيــل جمهورها بخبر
انفصالها عن حبيبها رجل األعمال التركي
دن ـش ـيــر .غـيــر أن ت ـقــاريــر إعــام ـيــة نـشــرت
ً
خبرا أكدت من خالله أن هاندا على عالقة
عاطفية بزميلها الممثل مــراد دالكليش،
ً
الذي سرق قلبها ،حيث تعيش معه حاليا
أجمل لحظات العشق.
وحـيــال هــذه األخـبــار ،التي انتشرت ،لم
تعلق الممثلة التركية بشأن ذلك ،ولم تنف
ّ
أو تــؤكــد هــذه األق ــاوي ــل ،مـمــا شــكــل ضجة

ً
كبيرة في الوسط التمثيلي ،خصوصا أنها
ً
كانت متعلقة جدا بحبيبها السابق.
ومن جانب آخر ،تصدرت النجمة التركية
قائمة االكثر متابعة عبر موقع إنستغرام
الخاص بالصور والفيديوهات القصيرة
إذ بلغ عــدد المتابعين نحو ا ل ــ 6ماليين
ً
ً
مـتــابــع ،بـعــد أن حققت نـجــاحــا كـبـيــرا من
خالل تقديمها دور سيلين بمسلسل "بنات
الشمس".
وك ــان ــت أرت ـش ـي ــل ح ـص ـلــت ع ـلــى جــائــزة
أف ـضــل مـمـثـلــة كــومـيــديــة ف ــي حـفــل تــوزيــع

جــوائــز "الـفــراشــة الــذهـبـيــة" خــال النصف
األول من الشهر الجاري.
ي ــذك ــر أن هـ ــان ــدا أرتـ ـشـ ـي ــل مـ ــن مــوال ـيــد
 24نــوفـمـبــر  1993ه ــي مـمـثـلــة وع ــارض ــة
أزيـ ــاء تــركـيــة ،اشـتـهــرت ب ــدور سيلين في
مسلسل "بنات الشمس" ،كذلك بدور حياة
فــي المسلسل الـتــركــي "الـحــب ال يفهم من
الكالم" ،وفي  2012انضمت إلى ملكة جمال
أذرب ـي ـجــان وحـصـلــت عـلــى ال ـمــركــز األول،
وتعتبر من الممثالت األكثر جمال وشهرة
وشعبية في عام .2016

جاكسون يدعم اثنتين من
ضحايا المنتج واينستين

فهرية أفجين تطمئن
جمهورها على صحتها

توم هانكس« :ذا بوست»
يصور حالة أميركا

بيتر جاكسون
و صــف المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون
المنتج السينمائي هــار فــي واينستين وشقيقه
بــوب بأنهما "فـتــوات مافيا من الــدرجــة الثانية".
وأع ــرب عــن اعتقاده أيـضــا ،بــأن الرجلين وضعا
الـمـمـثـلـتـيــن األم ـيــرك ـي ـت ـيــن؛ أش ـل ــي جـ ــود وم ـيــرا
سورفينو ،في قائمة سوداء ،وفق ما ذكرت وسائل
إعالم محلية.
وق ـ ــال ج ــاك ـس ــون إنـ ــه خـ ــال ال ـم ــراح ــل األولـ ــى
من تطوير فيلمي "ذا هوبيت" و"ملك الخواتم"،
الـلــذيــن شــاركــت فيهما شــركــة مـيــرمــاكــس ،التي
أسسها واينستين ،اقترح جاكسون مشاركة جود
وسورفينو.
لـكــن ال ـم ـخــرج الـشـهـيــر ق ــال إن شــركــة اإلن ـتــاج
نصحته بتجنب التعاقد مع الممثلتين.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـم ـم ـث ـل ـت ــان ب ـش ـك ــل ع ـل ـن ــي أخـ ـي ــرا
تعرضهما للتحرش الجنسي من جانب واينستين.
(د ب أ)

فهرية أفجين
انتشرت أخبار تفيد بتدهور الحالة الصحية
للممثلة ا لـتــر كـيــة فـهــر يــة أ فـجـيــن ،إ ث ــر إ صــا بـتـهــا
بالفتق.
موجة من القلق انتابت جمهورها ،لكن زوجة
ال ـم ـم ـثــل ال ـت ــرك ــي ب ـ ــوراك أوزج ـف ـي ــت خ ــرج ــت عــن
ص ـم ـت ـهــا ،وط ـم ــأن ــت ال ـج ـم ـيــع ،ح ـيــث ك ـت ـبــت عـبــر
حسابها الخاص بأحد مواقع التواصل" :صحيح
أنني خضعت لعالج طبيعي لفترة قصيرة من
ال ــزم ــن ،بـسـبــب حـ ــادث ري ــاض ــي ص ـغ ـيــر .ال ـعــاج
بسيط ،وأنا بخير اآلن .ال تقلقوا ،كل الحب".
ُيذكر أن فهرية أفجين تعد من أشهر نجمات
تركيا ،إذ إنها تتميز بجمالها وموهبتها ،حيث
دخلت قلب كل مشاهد.
ُيشار إلى أن فهرية من مواليد  1986بمدينة
زولينغن بألمانيا ،بدأت أولى خطواتها الفنية
من خالل مشاركتها في مسلسل "ال تنسى أبدا"
عام .2005

توم هانكس
فيلم ستيفين سبيلبرغ ا لـجــد يــد (ذا بــو ســت)
ليس مجرد رواية جرت أحداثها في عام  1971عن
حرية الصحافة أو مكانة المرأة في مكان العمل ،إذ
يقول نجم هوليوود توم هانكس إن "الفيلم يطرح
تساؤالت أساسية عن الواليات المتحدة اليوم".
وذكر هانكس في العرض األول العالمي للفيلم
في واشنطن العاصمة الخميس الماضي" :أعتقد
أنه فيلم وطني جيد جدا عما هي حالة أميركا".
وأضاف" :عن مكانة المرأة والمساواة في مكان
العمل ،هــو بالتأكيد عــن إرث حــرب فيتنام ،وما
فعلته  40عاما مــن السياسة للواليات المتحدة
األميركية".
ويلعب بطولة الفيلم هانكس فــي دور رئيس
تـحــريــر "واش ـن ـطــن بــوســت" بــن ب ــرادل ــي ،ومـيــريــل
ستريب التي تقوم بدور ناشرة صحيفة واشنطن
بوست كاثرين جراهام.
(رويترز)

أفالم الرسوم المتحركة تتصدر إيرادات
العالم
في
السينما
ً
« »Frozenيعتلي قائمة األكثر نجاحا بـ  1.2مليار دوالر

تـحـتــل أف ـ ــام ال ــرس ــوم ال ـم ـت ـحــركــة "األن ـي ـم ـي ـشــن"
مـكــانــة كـبـيــرة ل ــدى مــايـيــن الـجـمــاهـيــر فــي الـعــالــم،
ولها عشاقها من مختلف األعمار ،ونجح بعضها
في تحقيق شهرة وانتشار عالمي وتحطيم أرقــام
قياسية في شباك التذاكر وإيرادات ضخمة ،بجانب
إشادات النقاد والمبدعين وحصد الجوائز.
وتتميز تلك األف ــام بالمحتوى المختلف الــذي
يجذب قلوب وعقول الجميع ،ويتنوع مضمونها
بين الكوميدي والرومانسي والتراجيدي ،في إطار
قصص تنال إعجاب الصغار والكبار ،وفيما يلي
نرصد أبرز األفالم التي حققت أرقاما قياسية مهمة
في شباك التذاكر:
الـبــدايــة مــع فيلم  Frozenال ــذي طــرح عــام ،2013
وت ـصــدر قــائـمــة األف ــام األع ـلــى تحقيقا ل ــإي ــرادات،
حيث حقق نجاحا ساحقا في شباك التذاكر عالميا،
وبـلــغ إجـمــالــي إي ــرادات ــه نـحــو مـلـيــار و 274مليونا
و 219ألف دوالر.
وتـصــدر فيلم  Minionsالشهير والـمـطــروح عام
 2015شباك التذاكر العالمية ،ووصلت إيراداته إلى
مليار و 159مليونا و 398ألــف دوالر ،ويعتبر من
أنجح األفالم وأكثرها انتشارا.
وحـقــق فيلم  Finding Doryال ـصــادر عــام 2015
إجمالي إيرادات بنحو مليار و 26مليونا و 337ألف
دوالر ،وبلغت إيرادات فيلم  Zootopiaالصادر عام
 2016نحو مليار و 23مليونا و 191ألف دوالر في
شباك التذاكر عالميا.
واحـتــل الفيلم الشهير  The Lion Kingالصادر
عام  1994مكانة مهمة وبارزة في قلوب الماليين من
عشاق "األنيميشن" ،بسبب قصته وتوافر كل عناصر
النجاح به ،وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر

ملصق فيلم «»Frozen
عالميا بإيرادات بلغت  968مليونا و 483ألف دوالر.
وبلغت إي ــرادات الفيلم الشهير Finding Nemo
الصادر عام  2003نحو  940مليونا و 335ألف دوالر
في شباك التذاكر العالمي.
واس ـت ـط ــاع فـيـلــم األن ـي ـم ـي ـشــن ال ـكــوم ـيــدي Coco
تحقيق أرق ــام قياسية فــي شـبــاك الـتــذاكــر عالميا،
وتصدر شباك التذاكر بعد عرضه بأسبوعين فقط،

حاصدا إيرادات بلغت  293مليون دوالر ،بعد عرضه
في أكثر من  3987دور عرض سينمائي حول العالم،
منذ طرحه في  22نوفمبر  ،2017وفقا لموقع بوكس
أوفيس موجو األميركي ،وال يــزال يواصل تحقيق
اإليرادات.

هاندا أرتشيل

ثقافات
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ورشة الخزف تهدف إلى تكوين جدارية للتراث الكويتي
شارك فيها عدد كبير من الفنانين مستخدمين الطين األحمر والرمادي
تساهم الورش الفنية المتنوعة
في تبادل الخبرات ودعم
المواهب وتطور المهارات
الفردية.

ت ـت ـع ــدد إي ـج ــاب ـي ــات الـ ــورش
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ومـ ـ ــن هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق
أقيمت ور ش ــة للخزف بعنوان
"بـ ـ ـي ـ ــت ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــث ...فـ ـ ــي عـ ـي ــون
الـ ـخ ــزافـ ـي ــن" فـ ــي ب ـي ــت ال ـخ ــزف
ب ـم ـن ـط ـقــة شـ ـ ـ ــرق ،وش ـ ـ ـ ــارك فــي
الورشة ،التي نظمت ليوم واحد
مـ ــن  9ص ـب ــاح ــا إل ـ ــى  5م ـس ــاء،
مجموعة من الخزافين يمثلون
فئات عمرية مختلفة ،وينتمون
إلى اتجاهات فنية متنوعة.
وا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروف أن ا لـ ـ ـ ـ ــورش
الفنية تساهم في تنمية اللغة
الـ ـبـ ـص ــري ــة ،وت ـع ـم ـي ــق أواصـ ـ ــر
التبادل الثقافي ،وتطوير ودعم
الـمــواهــب وال ـم ـهــارات ،وتعزيز
جوانب اإلبداع والثقة ،لتعطي
ك ـ ــل م ـ ــا ل ــديـ ـه ــا وإمـ ـك ــان ــاتـ ـه ــا،
وت ـح ـف ـي ــزه ــا ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار
والمثابرة ،كما تساهم الورش
ف ــي ن ـش ــر ال ــوع ــي بــأه ـم ـيــة فــن
ال ـخــزف وم ـمــارس ـتــه والـتـعــرف
على مذاهبه ومدارسه.

fawzi46@hotmail.com

الورشة األولى

للمجلس
الوطني
للثقافة دور
كبير في تنظيم
هذه الورشة

فواز الدويش

"الـ ـج ــري ــدة" ح ـض ــرت ورش ــة
الـ ـخ ــزف ،ورص ـ ــدت آراء بعض
الفنانين الـمـشــاركـيــن ،وكــانــت
البداية مع الفنان فواز الدويش،
حيث قــال" :الورشة األولــى هي
األولـ ــى فــي بـيــت ال ـخ ــزف ،وانــا
سعيد بأنها كانطالقة جمعت
الكثير من الخزافين".
واضـ ـ ـ ــاف ال ـ ــدوي ـ ــش" :ت ـك ـمــن
ال ـف ـكــرة ف ــي أخ ــذ أج ـ ــزاء كـبـيــرة
مــن البيت ،وتنفذ على بلطات
 40ف ــي  ،40وا لـنـتـيـجــة تكوين
ج ـ ــداري ـ ــة تـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن ال ـب ـيــت
والـ ـ ـت ـ ــراث ال ـك ــوي ـت ــي ،وت ـت ـكــون
مــن نــوعـيــن مــن الـطـيــن األحـمــر
والرمادي".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ذلـ ـ ــك "ك ـ ــان
بـ ـمـ ـن ــزل ــة حـ ـل ــم وال ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـل ــه

بشأن الجاذبيتين:
الذاكرة والمخيلة
()4 - 2
فوزي كريم

جانب من أعمال الورشة
تـ ـحـ ـق ــق بـ ـجـ ـه ــد م ـ ـش ـ ـكـ ــور مــن
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب الــذي وفر لنا
الـ ـمـ ـك ــان" ،أمـ ــا ع ــن خ ـطــط بيت
الخزف المستقبلية فقال انها
سـتـكــون مـجـمــوعــة مــن ال ــورش
والـ ـمـ ـح ــاض ــرات الـمـتـخـصـصــة
بهذا الفن.
وأك ــد أن هـنــاك إق ـبــاال كبيرا
عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزف م ـ ـ ــن ق ـب ــل
المهتمين ،لــذ لــك ستقام ورش
لجميع الفئات العمرية ،مضيفا
أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أ ي ـ ـ ــا م ـ ـ ــا خ ـص ـص ــت
لألطفال ،وسيكون هناك أيضا
معرض سنوي متخصص لفن
الخزف ،وأيضا ستقام معارض

الفعالية فرصة
ذهبية للشباب
الكويتيين
الموهوبين

نسعى إلى
إعادة فن
الخزف إلى
الواجهة

علي العوض

عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى دولـ ـ ـ ــي" ،ح ـتــى
نـسـتـقـطــب ف ـنــان ـيــن م ــن خ ــارج
الكويت ،بهدف اكتساب خبرة
ونشر ثقافة الخزف".

فن الخزف
أمـ ـ ــا الـ ـفـ ـن ــان عـ ـل ــي الـ ـع ــوض
فوصف الورشة بأنها "خزفية
بامتياز ،وتحاور بيت الخزف،
وهو بيت الغيث سابقا ،وتكمن
بداية الفكرة في محاولة تجميع
ال ـخــزاف ـيــن وإع ـ ــادة ف ــن الـخــزف
ك ـمــا ه ــو ف ــي ال ـس ــاب ــق ،وأش ـكــر
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب الذي قدم هذا
المكان التراثي الجميل".
وتــابــع ال ـعــوض" :أحببنا أن
نبدأ بخطوة أولى وهي تنظيم
م ـح ــاض ــرة ع ــن ال ـف ـن ــان عيسى
محمد ،أما الخطوة الثانية فهي
ورشــة عمل نحاور هذا البيت،
ونــأخــذ مــن العناصر التراثية
ونعكسها عـلــى أعـمــالـهــا ،لكي
نقدم في النهاية معرضا فنيا
مشرفا وعمال مشتركا".
وأشار إلى أن العمل جماعي
ويضم مجموعة من الخزافين
الكويتيين و غـيــر الكويتيين،
ألنـ ـه ــم ي ـه ــدف ــون إل ـ ــى ن ـش ــر فــن
الـ ـ ـخ ـ ــزف ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـش ـكــل
خـ ــاص ،ون ـش ــره عـلــى مستوى
الوطن العربي بشكل عام.

لنا" ،مضيفا انه في السابق لم
يسلط الضوء كثيرا على الخزف
ك ـفــن ،لـكــن ه ــذه ال ــورش ــة بــدايــة
خير وانـطــاقــة جيدة النتشار
الخزف ،والتعرف عليه من قبل
الـمـهـتـمـيــن" ،وح ـت ــى نـثـبــت من
هذه االنطالقة الجيدة أن لدينا
كوادر في هذا الفن الراقي".

تجارب فنية
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر الـ ـفـ ـن ــان
عبدالعزيز الخباز ان الجميل
في الورشة أنها تجمع مجموعة
كبيرة من الخزافين تحت سقف
وهـ ـ ـ ــدف واح ـ ـ ـ ــد ،وتـ ـ ـه ـ ــدف إل ــى
تنمية قــدرات الفنان وصقلها،
الس ـي ـمــا أث ـن ــاء ت ـب ــادل ت ـجــارب
فنية متنوعة.

الورشة نجحت
في جمع عدد
من الخزافين
تحت سقف
واحد

أول الغيث

الدويش ومالك والخباز والعوض في الورشة

عباس مالك

ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد ال ـف ـن ــان عـبــاس
مالك أن "الورشة فرصة ذهبية
للشباب الكويتيين ،واال خ ــوة
المدرسين ألنها تعتبر أول لقاء

عبدالعزيز الخباز

معرض أضواء مراوغة في {بيت بيروت}...
حوار بين الرسم والصورة والتركيبة والمساحة المحيطة

"كامل" ،بطل رواية "حبات الرمل ...حبات المطر" لفالح رحيم،
َ
بقي نازف الجرح ،بسبب عجزه عن إعالن حبه لمن يحب طوال
سنوات الجامعة األرب ــع ،وعجزه عن توفير تــوازن مقنع بين
انتسابه للحزب ،وبين حرية فكره التي يتطلع لها ،بين الحياة
التي هي خلطة بالغة التعقيد من الخير والشر ،يتعلمها من
العائلة ،األصدقاء ،الجنود في عفويتهم السوداء /البيضاء ،وبين
ِّ
يجسدها المسؤولون الحزبيون .إنه
العقيدة اليقينية التي
ً
يحدق في الخلخلة حائرا ،وال يملك أن يتخذ القرار .وأعتقد أن
السبب كامن في اضطراب البصيرة الذي يمكن أن ُيريه بوضوح
أن استسالمه لثقافته النقدية الغربية هي السبب .فبدل أن تكون
هذه الثقافة مصدر معرفة يدخل مصفاة وعيه المحكومة بزمانه
ومكانه ،كما حدث مع أجيال النهضة العربية في النصف األول
ً
ً
من القرن العشرين ،صارت معيارا متعاليا لوعيه .هذه الثقافة
التي ولدت ونشأت ونضجت وماتت ،ربما ،في تربة حضارة
الغرب التي ال شأن لها بكامل ،وال شأن له بها.
ً
هـنــاك إض ــاءة أم ــل تـشــرق فــي وع ــي الـبـطــل أح ـيــانــا ،بسبب
العالقة القلقة مع نفسه" .عالمي الممزق باألسئلة ودواعي القلق
ً
والطموحات المتنافرة التي يقتل بعضها بعضا"( .ص)212
وأحيانا تكون اإلضــاء ة شائبة بشأن انقسام عالمه" :بدأت
أمـيــز بين حقلين فــي حـيــاتــي ،هـمــا :فـضــاء التلقائية ال ــذي ال
يخضع ألحكام العقل ،وهو ينتهي بي أينما وليت وجهي إلى
هدى ،وحيز خدمة الفضيلة والعدل الذي ال يهدأ ضميري إال
إذا حشرت نفسي في ممراته الضيقة الخالية من كل أثر لهدى.
كان يثير قلقي أن يكون الحقالن متباعدين إلى هذا الحد ،بل
هناك ما يشبه االنقطاع التام بينهما"( .ص)174
قلت إضاءة شائبة ،ألن "أحكام العقل" هنا هي "أحكام العقل
الغربي" ،وليس "العقل" الذي نضج عبر مصفاة ثقافة وخبرة
شخصيتين .وهذا ما تشي به الرواية في كل حين ،وما ال يريد
بطل الرواية أن يعترف به .لنتابع هذه الشواهد" :لكن محسن
بدأ يقرأ بعض الكتب الماركسية ،أقنعني دون عناء بأن للوجود
كـمــا للشعر ولـلـتـنــويــم المغناطيسي قــوانـيــن ال فـكــاك منها،
وهي مهما بدت جافة وصعبة المآل واجبة الطاعة( "...ص،)39
"وهي أمور (يعني الزواج وإنجاب األطفال والنجاح) ال يعيرها
ُمشرق أي اهتمام .أعتقد أني كنت أقرب الطلبة إليه ،وربما كان
السبب ما أظهر جان بول سارتر في السنوات األخيرة من ميل
إلى الماركسية( "...ص" ،)64فعقيدتك القلق الوجودي وهي ال
تختلف عن العقائد األخرى التي نحاول أن نفهم بها العالم".
(ص" ،)65لكن هناك سجناء المستقبل ...سأسميهم العدميين.
والعدمية من األمــراض الخطيرة التي ظل يعاني منها الفكر
العالمي منذ صيحات نيتشه اليائسة في القرن التاسع عشر".
ً
(ص" ،)72المنتعشة أبدا بصفاء وجهها ومزاجها ،والتي تذكر
كل من يراها بحقائق الصراع الطبقي الفكتورية النموذجية
ُ
"عجبت للطريقة التي قرأ
التي ألهمت ماركس نظريته( "...ص،)84
بها القصيدة .قلت - :هل تعتقد أنها قصيدة حب؟  -هنالك قول
ألنطونيو غرامشي مفاده أن الحياة بدون حب أشبه برياضيات
ْ
ْ
صيرلكم ﭽارة .لكني سأحاول أن
مجردة جافة"( .ص -" )96مت
ِ
ّ
ُ
أوضــح لــك علك تفهم مشكلتي .أنــا مـصــاب بعلة المركيز دي
صاد التي حللتها بعمق سيمون دي بوفوار"( .ص" ،)132هل
ْ
وية؟ ُ
عل ّ
قلت ال فقالت لي ولصديقاتي هذا الوجه الوضاح
أنت
ِ
ُ
ً
ال يليق إال بعلوية مباركة .شكرتها بعمق ...ضحكت أنا أيضا
ً
وقلت معلقا - :ال تلوميها .قــرأت ذات مرة قصة سوفيتية عن
ً
رجل ينتظر مولوده األول خارج القاعة قلقا ...قامت هدى دون
أن تعلق"( .ص" ،)173حدثني شهاب عن قراءته لفلسفة هيغل.
ً
ً
كان حديثه عميقا مؤثرا تركز على مساعي الذات إلى تحقيق
وعــي بذاتها ينفتح على ما في العالم الخارجي من سلب"...
(ص" ،)187إن هدى مستعدة لالستجابة وان المشكلة يلخصها
قول لسنت أكزوبري"( .ص )201
لن أعتبر هذه الشواهد مآخذ في رواية تمتد بمتعة وسالمة
لستمئة صفحة ،ألنها تنقل ما كان يحدث في حــوار مثقفي
ً
ً
تلك المرحلة حتى اليوم بصدق .إنها تسلط ضــوء ا حقيقيا
على مأزق البطل ،أو مأزق المثقف العربي (والعراقي خاصة)،
الذي انتهى في العقود األخيرة إلى ضرب من الشيزوفرينيا
الثقافية.

إصدار

«أساطير اليونان والرومان»

يحتضن «بيت بيروت» معرض «أضواء مراوغة} ( ،)Shifting Lightsوهو عبارة عن معرض تعاوني
ّ
يستكشف العالقة المتشابكة بين أعمال كل من ّ
والمصور الفوتوغرافي نويل نصر،
الرسامة عفاف زريق
كما ّعبرت عنها رؤية المهندس المعماري رامي صعب.
بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
فنانين يدعون ُ
المشاهد
ثالثة
ً
ألن يـصـبــح م ـشــاركــا فــي مـحــادثــة
ع ــن ت ـجــارب ـهــم ال ـم ـت ـم ـحــورة حــول
االضطرابات في لبنان والمنطقة.
فـ ـ ـم ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــراوغ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـض ـ ــوء
والـ ـمـ ـس ــاح ــة ،ع ـل ــى ال ـم ـس ـتـ َ
ـوي ـيــن
الجسدي والعاطفي ،يولد نقاش
ّ
ّ
تأملي ّ
تجسده تسع تركيبات تنظم
الحضور والذاكرة ،في تأرجح بين
ّ
الواقع والتطلع.
ّ ّ
{أضواء مراوغة} تعبير يؤكد أن
كل لحظة هي مختلفة ال استمرار
للضوء .هو عمل يحمل تناقضاته
ً
العتمة
ال ـخــاصــة م ـتـ ّـأرج ـحــا بـيــن ّ
والضوء .يصور العتمة على أنها
ً
جسر للتفاهم ّوليست حاجزا دونه،
والضوء على أنه حافز يقود الناس
إلى الداخل .وعندما ّ
يتبدل الضوء
ّ
وتتكشف الطبقات ،يبدأ النسيان.
ّ
ي ـ ـتـ ــألـ ــف ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض م ـ ــن ت ـســع

من المعرض

تركيبات إسطوانية الشكل ،في قلب
ّ
ّ
كل منها لوحة ،ومغطاة من الخارج
ب ـصــورة فــوتــوغــرافـيــة .ننتقل من
العتمة إلى الضوء ونختبر محادثة
ح ـم ـي ـمــة ب ـي ــن الـ ــرسـ ــم وال ـ ـصـ ــورة
والـتــركـيـبــة والـمـســاحــة المحيطة.
ّ
وكلما ّ
تحركنا بين التركيبات التي
ّ
تبدو شفافة ،نتجول في غابة حيث
ً
ال ـضــوء خــافــت .م ـعــا أو بـمـفــردنــا،
ً
ن ــواج ــه وحــدت ـنــا ب ـح ـثــا ع ــن عمق
الــذات .وفــي داخــل ّالتركيبة أو في
أعماق الــذات ،تتكشف إنسانيتنا
بكل تعقيداتها فنسأل« :لماذا؟».

المواجهة الجماعية
ّ
تجسد لــوحــات عـفــاف زريــق
ً
ً
زم ـ ـنـ ــا طـ ــويـ ــا مـ ــن ال ـب ـح ــث عــن
ّ
الخالص من التعرض الشخصي
والـجـمــاعــي للعنف .وتـتـســاء ل:

{م ــا ال ــذي أصـبـحـنــا عـلـيــه؟ أيــن
ّ
إنسانيتنا؟} فبالنسبة إليها،
هذه األعمال هي كيانات تضع
الـ ُـمـشــاهــد فــي مــواجـهــة تجربة
ّ
وتغمسه في فهم ّ
القصة
الرسم
الشخصية واإلنسانية وراء ّكل
لوحة .وتضيف« :يصبح الفنان
ُ
والمشاهد ،السائل والمسؤول،
ً
واح ـ ـ ــدا .وف ــي وق ــت تـفـســح فيه
المواجهة الجماعية الطريق أمام
االستجابات المنفردة ،نواجه
ضمائرنا ،كل على حدة».

شعاع الضوء
يستخدم نــو يــل نصر عدسة
ّ
عملية ابتكار
الكاميرا لتفكيك
العالمة في لوحات عفاف .ويعيد
إحياء تلك العالمات في تركيبات
ت ـ ـص ـ ـبـ ــح بـ ـ ــذات ـ ـ ـهـ ـ ــا تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات
ّ
وإنسانيتنا،
مــواز يــة لحياتنا،
ول ـت ـجــارب ال ـح ــرب ول ـل ـنــزاعــات.
وك ـم ــا ي ـب ـحــث خ ـب ـيــر ف ـّـي الـطــب
ّ
الـشــرعــي عــن أدلـ ــة ،يــدقــق نويل
ف ــي س ـط ــح الـ ـل ــوح ــات فـيـكـشــف
ً
ـورا ّ
خفية تـغــرق بين الرسم
صـ
ّ ً
واللوحة .متحد يا الكاميرا من
أجــل الــدخــول فــي عمق اللوحة،
يبدأ نويل بتحليل تركيب جملة
عفاف :السلبي منها واإليجابي،
واألم ــام ــي وال ـ ّخ ـل ـفــي ،وال ـض ــوء
والعتمة ،تتحقق كلها في صور

عفاف زريق متوسطة نويل نصر ورامي صعب
فوتوغرافية ثالثية األبعاد تكسر
شعاع الضوء في بحث يطاردها.

الصور الفوتوغرافية
ّأمـ ـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى رامـ ـ ــي
ص ـعــب ،فــالـتــركـيـبــة مـسـتــوحــاة

من ضربات فرشاة عفاف زريق
ف ــي لــوحــات ـهــا ال ـم ـع ــروض ــة في
ّ
المكان .ومن خالل اتباع الصور
الفوتوغرافية لنويل نصر التي
ّ
الشفافة
تـشــكــل منها ال ـج ــدران
ّ
الخارجية لكل تركيبة ،يتنقل
الـمـشــاهــدون ،الــذيــن يصبحون

مشاركين ،بين الداخل والخارج،
ً
ً
فيطأون جسديا وعاطفيا بين
الشخصي والجماعي.
• يستمر المعرض حتى  2يناير
 2018فــي «ب ـيــت ب ـي ــروت» (تـقــاطــع
السوديكو ،شارع االستقالل ،جادة
الياس سركيس).

نبذة عن الفنانين المشاركين
ولدت عفاف زريق عام  1948في بيروت ،لبنان.
ولها ثالثة كتب منشورة باإلضافة إلــى معارض
مـنـفــردة ع ـ ّـدة فــي بـيــروت وواشـنـطــن .تستلهم من
الموسيقى والشعر ،وتسبر أعمالها ّ
الفنية التجارب
ّ
المتدرجة بين االضطراب القلق والقبول
العاطفية
الراضي.
ولــد نــويــل نصر عــام  1978فــي ب ـيــروت ،لبنان.
ً
وهــو يعمل منذ  2007منسقا لبرنامج التصوير
الفوتوغرافي في جامعة سيدة اللويزة .وغالبية
أعـمــالــه مـسـتــوحــاة مــن تـجــاربــه الـيــومـيــة ،وتحمل
ً
ً
أهدافا عالجية غالبا ،وهي ظهرت في كتب ومجالت

عــدة ،كما فــي مـعــارض محلية ودولـيــة فــي بيروت
وبلفاست وباريس.
ولــد رامــي صعب عــام  1991فــي بـيــروت ،لبنان.
يتابع دراسته للحصول على ماجستير من كلية
بارسون للتصميم في نيويورك .ويهتم بالتقاطع
بين التفكير التصميمي وبين المحيط المديني
ً
ال ـم ـب ـنــي ،م ــرك ــزا ع ـلــى ع ــاق ــة ال ـت ـص ـم ـيــم وال ـب ـنــاء
بالمسؤولية االجتماعية .وصعب هو أحــد ثالثة
مؤسسين شركة «تويغ» ،التي تجمع بين مبدعين
مــن مـجــاالت عــدة مــن أجــل إح ــداث أعـمــال وتجارب
ّ
متميزة.

ً
أصــدرت «الهيئة المصرية العامة للكتاب» كتابا بعنوان «أساطير
ً
ال ـيــونــان وال ــروم ــان» لـلــدكـتــور ع ــاء صــابــر ،ويـشـتـمــل عـلــى  24فـصــا،
يستعرض المؤلف في فصوله الثالثة األولــى مجموعة من األساطير
الــرومــانـيــة ،مــن بينها مـغــامــرات إينياس وزيــارتــه إلــى العالم السفلي
وذهابه إلى إيطاليا .كذلك يتناول األساطير الشعبية التي شاعت لدى
ّ
ويتحدث في فصلين كاملين عن آلهة األوليمبوس
اليونان والرومان،
الثالثة عشر الكبرى وبعض اآللهة الرمزية مثل آلهة العدالة ،والشهرة،
والشقاق ،والــوفــاق ،والـجــوع ،والشهوة ،والفقر ،والفضيلة ،والحكمة،
والنصر ،والصداقة وغيرها .ويتحدث بعد ذلك عن التفاؤل والحظوظ،
فيما يتناول فــي فصل آخــر الـمــراســم واألل ـعــاب ،والكهنة والكاهنات،
والـتـضـحـيــات ،وسـجــات الــوقــائــع ،واألل ـعــاب الـعــامــة ،وأع ـيــاد الميالد،
ّ
ويتطرق في فصل عن أنهار العالم السفلي.
والجنازة،
يـهــدف الـمــؤلــف إل ــى تـعــريــف ال ـقــارئ بــال ـمــوروث الـثـقــافــي اليوناني
والروماني من أساطير وحكايات شعبية ودينية.

توابل ةديرجلا

•
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فن «الماريونت» في مصر ...بينِّ الحصار واالندثار
• الدولة ال تدعمه واإلعالم ال يسلط الضوء عليه

ً
ً
خيوط تنسجها أياد خفية وأصوات مجهولة ،دمي تتمايل يمينا ويسارا لتجسد حكايات أشخاص واقعية أو من
وحي الخيال ،لكنها ذات تأثير قوي في المتفرجين ،وسحرها يرسم االبتسامة على وجوه جمهور المسرح من مختلف
األعمار وليس األطفال فحسب .إنه فن {الماريونت}{ .الجريدة} استطلعت اآلراء حول أسباب اختفائه وعودته بين
الحين واآلخر.
القاهرة – كاملة خطاب

مشروع
{أم كلثوم
تعود من
جديد} ِّ
يقدم
العروض أول
خميس من
كل شهر

ي ـقــوم فــن {ال ـمــاريــونــت} عـلــى تحريك
دم ــى أو عــرائــس مصنوعة مــن أخـشــاب
متصلة بـبـعــض الـمـفـصــات والـخـيــوط
تتيح تـحــريــك أجـ ــزاء مــن جـســم الــدمـيــة،
وهو أحد الفنون الشعبية في مصر التي
ت ــوارى االهـتـمــام بها بعض الـشــيء في
اآلونة األخيرة.
ال ـ ـسـ ــؤال ال ـ ــذي ي ـف ــرض ن ـف ـســه :ل ـمــاذا
اختفى هذا اللون من الفنون رغم نجاحه؟
فمن منا ينسى أوبريت {الليلة الكبيرة}،
ال ـ ــذي أب ــدع ــه ال ـثــاثــي ال ـع ـب ـقــري صــاح
ً
ً
جــاهـيــن مــؤلـفــا ،وسـيــد م ـكــاوي ملحنا،
ً
وصالح السقا مخرجا؟
استطاع مسرح {ساقية عبد المنعم
ال ـصــاوي} أن ُيعيد عــروض الماريونت
إل ــى الــواجـهــة مــن خ ــال تجسيد كوكب
الشرق أم كلثوم وفرقتها الموسيقية عبر
مشروع {أم كلثوم تعود من جديد} ،الذي
ِّ
يقدم العروض أول خميس من كل شهر.
ً
ً
ِّ
يـقــدم المسرح أيـضــا ع ــددا مــن نجوم
ال ـطــرب عـلــى رأس ـهــم الـعـنــدلـيــب األسـمــر
عبد الحليم حافظ ،والفنان فريد األطرش
ً
ف ــي حـ ـف ــات ال ــربـ ـي ــع ،وأخـ ـ ـي ـ ــرا صـنـعــت
حفالت للكينغ محمد منير على النحو
ً
نفسه أي ـضــا .ولـكــن رغــم هــذه الـعــروض
كافة فيظل تقديم عمل درامــي من خالل
ً
{الماريونت} مسألة غير متاحة أحيانا.

غياب اهتمام الدولة
ّ
أكد مدير {مسرح العرائس} في ساقية
الـصــاوي محمد فــوزي بكار أن عــروض
ً
الماريونت موجودة دائما ،ويقام بعض
مـنـهــا ع ـلــى م ـســرح ال ـق ــاه ــرة لـلـعــرائــس،
لكنها ال تلقى االهتمام من الدولة ووزارة
الـثـقــافــة ،كــذلــك ال تلقي وســائــل اإلع ــام
ً
الضوء عليها ،من ثم ابتعد الناس كثيرا
عن هذا الفن.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن الـ ـمـ ـح ــاوالت ال ـف ــردي ــة
لتنفيذ هــذه ال ـعــروض ب ــدأت عــام 2006
على مسرح العرائس في ساقية الصاوي
ً
شـ ـه ــري ــا ،وي ـح ـضــرهــا عـ ــدد ال بـ ــأس به
من الجمهور .كذلك ثمة فعاليات تهتم
بــإح ـيــاء ه ــذا ال ـفــن وال ـح ـفــاظ عـلـيــه مثل
{الـمـلـتـقــى ال ـعــربــي لـلــدمــى وال ـعــرائــس}،
وإط ـ ـ ـ ــاق ورش فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف األمـ ــاكـ ــن
الثقافية.

وتابع بكار في تصريحاته لـ{الجريدة}
أن اختفاء عروض عرائس {الماريونت}
يرجع إلى تخاذل الدولة وتقصيرها في
االهتمام بهذا المجال ،من ثم تراجعت
ً
ثقافة المواطن حول هذا الفن خصوصا
ً
والمسرح عموما ،باإلضافة إلى ظهور
فــن الـغــرافـيــك ال ــذي أث ــر بشكل كبير في
الصناعات اليدوية.
في السياق ذاته ،يقول محرك وصانع
ال ـعــرائــس أح ـمــد عـبــدالـنـعـيــم إن مـســرح
العرائس ليس في أحسن حاالته ،ولكنه
ليس كسابق عهده ،إذ لم تعد له قاعدة
جماهيرية كبيرة ،باإلضافة إلى أن ثقافة
ً
الناس عنه شبه معدومة ،مشيرا إلى أنه
ً
بدأ يتعافى تدريجيا في العشر سنوات
األخ ـيــرة عـنــدمــا أب ــدت ســاقـيــة الـصــاوي
ً
ّ
وتقدم حفالت شهريا ،لكن
اهتمامها به
على الدولة االهتمام به بشكل أكبر ،ألن
السبب الرئيس وراء اختفاء فن تحريك
العرائس {الماريونت} يرجع إلى نقص
اإلمكانات ،وعدم وجود أماكن تستوعب
الفنانين الصغار أو تحرص على تنشئة
ّ
يهتم بهذا المجال.
جيل جديد

تأثير الغرافيك والكارتون
من جانبه ،أوضح الفنان محمد سالم
(مـ ـس ــرح ال ـق ــاه ــرة ل ـل ـع ــرائ ــس) أن سبب
اخ ـت ـف ــاء هـ ــذا ال ـف ــن ي ــرج ــع إلـ ــى اخ ـت ـفــاء
ً
المسرح عموما في مصر وقلة جمهوره،
باإلضافة إلى عدم االهتمام به وغيابه
عن الجامعات ،فال نجد في أيــة جامعة
حكومية أو خاصة شعبة لتدريس فن
العرائس ،ما أسفر عنه نــدرة في فناني
ً
العرائس ،إذ نجد في مصر  40فنانا فقط
في هذا المجال .كذلك ال ننسى أن ظهور
الغرافيك والكارتون جعل مسرح عرائس
{الماريونت} يفقد زهوته.
ولـفــت ســام إلــى أن اسـتـعــادة مسرح
ّ
الـ ـع ــرائ ــس ت ـح ــت ــم ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة ت ـقــديــم
الــدعــم الـكــافــي لــه مــن خــال طــرح منافذ
له في أنحاء الجمهورية تتخطى مسرح
ً
القاهرة .فضال عن ضرورة وضع شعبة
للعرائس فــي معهد الفنون المسرحية
وقـصــور الثقافة ،بــاإلضــافــة إلــى أهمية
تحسين األحــوال المادية لصانعي هذا
الفن ،وأن يعاملوا بما يليق بهم ،ألنهم

األندلسي
ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

محمد فوزي بكار
ُي ـقــدمــون رســالــة ثـقــافـيــة وتــرفـيـهـيــة في
الوقت نفسه.
ّ
وأكـ ـ ــد ال ـم ـخ ــرج وال ـك ــات ــب الـمـســرحــي
محمد محروس أن فن تحريك العرائس
ً
ً
لــم يختف ،لكنه يشغل حـيــزا قليال في
اإلنـتــاج ،وتكمن األزم ــة فــي عــدم اهتمام
ً
الــدولــة بهذا الـفــن ،موضحا أن المسرح
الوحيد للعرائس يدار بواسطة مجموعة
{فاسدين} يبددون ميزانيته ،وال يقدمون
ً
مـحـتــوى ج ـيــدا يـجــذب الـجـمـهــور .كذلك

يشير إل ــى أن ــه مهما كــانــت الـمـحــاوالت
ُ
الفردية التي تبذل لعودة مسرح العرائس
فإنها ليست بديلة عــن دور الــدولــة في
ً
عملية إحياء التنمية الثقافية مجددا ،
ً
وع ــودة الـمـســرح عـمــومــا ولـيــس مسرح
العرائس فحسب{ ،فنحن نحارب في هذا
البلد مــن أجــل مواجهة المعوقات التي
تعرقل الحركة الفنية}.

عرض أم كلثوم بعرائس الماريونت

الطب النفسي

عرض {الليلة الكبيرة}
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مزاج

ِّ
قال استشاري الطب النفسي جمال فرويز إن المسرح يشكل حالة من
التفاعل بين الطفل (المستهدف األول) والفن ،وتكون استجابة الطفل قوية
ً
لصغر نفسه ،مشيرا إلــى أنــه ال بد من االهتمام بالفنون وتوعية الطفل
لدورها في تشكيل ثقافته واالبتعاد عن أفالم الكارتون والثقافات الغربية
التي تتنافى مع ثقافتنا العربية ،وتقدم محتوى غير الئق.

الرواية عمل فني صعب يحتاج إلى الكثير من الوقت والمثابرة
والصبر ،هذا إذا أراد الكاتب لروايته أن تعيش حتى بعد وفاته.
ُ
والــروايــة هــي العمل األكـثــر استسهاال لــدى بعض الــكـتــاب .أما
الذين اعتمدوها طريقا لقضاياهم المصيرية ،فيرون أنها عمل
من الصعب التقاط فكرته لتناول القضية المصيرية بعيدا عن
المباشرة المقيتة .بمعنى أنك تحتاج إلى خلطة تبدو سحرية
تمزج فيها بين الفكرة المبتكرة والتقنية الكتابية والقضية ُ
المراد
تناولها .هذه الخلطة السحرية هي ما حاولت هنادي الشمري
االعتماد عليها في روايتها الثانية (األندلسي) ،بعد أن تناولت
قضية البدون في روايتها األولى (صفيح) ،والتي بشرت بها كاتبة
روائية تمتلك موهبة وتحتاج إلى تطوير أدواتها الكتابية ،وتلك
مسألة زمنية لشابة تقرأ بنهم وباختيارات موفقة.
في هــذا العمل الــذي ابتعدت فيه هنادي عن الحشو وركــزت
على فكرتها التي تناولت من خاللها تشظي الهوية العروبية
واإلسالمية للفرد ،لتأخذ القارئ بعيدا إلى الهجرات المضادة
لعرب األنــدلــس ،وعــودتـهــم بعد ضياع الـبــاد إلــى أصولهم في
جزيرة العرب .لكن هذه الساللة التي وجد أحفادها أنفسهم في
بيئة رافضة وطــاردة لم تتقبلهم ،فرفضت االعتراف بهويتهم،
ليواجهوا ضياعا شبيها بضياع أندلسهم.
الفكرة الرئيسة في العمل هي خروج أحد هؤالء األحفاد لينضم
إلى تيار ديني متشدد ونافذ في الدولة ،استطاع شيخه أن يسهل
حياته اآلنية ،رغبة في التخلص منها في سبيل إيمانه الديني
بــأن ما يفعله هو الطريق الوحيد إلــى الجنة وحــورهــا .يتبنى
الحفيد خالد الفكرة ،فيجد اعترافا به كمواطن كويتي يحمل
وثيقة سليمة تدل عليه ،لكنها الوثيقة التي ستقوده إلى النهاية.
يعود خالد إلــى األنــدلــس التي غــادرهــا األج ــداد وع ــادت إلى
أصحابها وتـبـ َّـدل اسمها إلــى إسبانيا ،ويـقــرر أن ينفذ عملية
انتحارية نيابة عــن الشيخ ومجموعته .هــذا االنتماء القصير
للبلد واالعتراف به لم يكن ممكنا لكائن يريد الحياة قدر ما كان
ممكنا لشخص أراد الموت والخالص من بؤسه .كان خالد الذي
عاش حياة مناقضة تماما لفكرة الدين والتعصب يجد نفسه
مستغال ومستلبا أمام ولي نعمته المؤقتة ومن يقفون في الظل
البعيد ال يعرفهم أحد.
اعتمدت الرواية تقنية السرد المتصل في الجزء األول منها،
ثم تناوب السرد بين األبناء في الجزء الثاني واالنتقال الزمني
من حدث إلى آخر ،لتجتمع خيوط الحكاية في النهاية التي يعلن
فيها عن موت خالد والتحقيق مع أسرته.
هنادي الشمري أحد األسماء التي تتناول قضية البدون ،وقد
اختارت السرد كوسيلة للتعبير ،وربما هي الصوت النسائي
الوحيد من البدون الذي اختار السرد .ونتوقع السنوات المقبلة
ستكون حبلى بأسماء أخرى.
من الرواية:
كأراض مؤقتة ،أول ما يفعلونه حين
"يعامل الملوك أوطانهم
ٍ
طرق سرية للهرب".
يتسلمون زمام الحكم هو وضع
ٍ
"ت ـعــاطــف مــع قـضـيــة ي ـتــاجــرون بـهــا مــن ال ي ـخــافــون ال ـلــه وال
يحكمون بشرعه".
ُ
"ط ــردوا ألن دينهم لــم يعجب الحكام الـجــدد ،واآلن أنــا أفجر
نفسي ،ألن دينهم ال يعجبني".
"ستنتهي قصة خالد يا أبي .ابنك الذي أضاعته األرض ،األرض
ُ
التي إن جاريتك في وهمك تبدأ من تحت قدمي وتنتهي عند قبرك.
ُر ِفض أجدادك هناُ ،
ورفضنا نحن هناك".

أخبار النجوم

نسرين طافش أميرة
في ختام «دبي السينمائي»

نسرين طافش
على طريقة األمـيــرات ،تألقت النجمة العربية نسرين
طــافــش عـلــى الـسـجــادة الـحـمــراء فــي خـتــام مـهــرجــان دبــي
السينمائي الدولي لدورته الـ.14
ً
واختارت طافش إلطاللتها فستانا من مجموعة األزياء الراقية
بتوقيع المصمم الـعــالـمــي أمــاتــو ،تميز بــالـلــون الـبـيــج الـفــاتــح،
وبتطريز البجعات ا لـبـيـضــاء ،مــا تناسق مــع بشرتها البيضاء
ً
أيضا ،وأضاف أنوثة طاغية تطابقت مع تسريحة شعر {األميرة
الرومانية} بيدي خبيرة المظهر روز عربجي ،بفرق الشعر في
النصف والحفاظ على الخصلتين األماميتين منسدلتينّ ،
ثم رفعه
بأسلوب تسريحة الكعكة المنخفضة.
واعتمدت طافش في ماكياجها على األلوان الفاتحة ،ما تكامل
مع إطاللة األميرات في الحكايا السحرية ،حتى أطلقت اإلعالمية
المصرية بوسي شلبي عليها لقب {الياسمينة الدمشقية البيضاء}.

ميريام فارس في {لوليتا}
ت ـخ ــوضم ـي ــري ــام ف ــار 
س
الـسـبــاق الــرمـضــانــي المقبل
مــن خــال مسلسل {لوليتا}
الـ ـ ــذي بـ ــدأ ال ـم ـخ ــرج مـحـمــد
سعيد التحضير له ،وهو من
كتابة سيد عيسوى.
الفنانة اللبنانية شاركت
ً
سابقا في مسلسل {اتهام}
مع الممثل المصري حسن
الردادُ .عرض في عام 2014
ً
ً
وحقق آنذاك نجاحا كبيرا.
ت ـ ــدور أح ــداث ــه حـ ــول فـتــاة
تـعـيــش ف ــي قــري ــة صـغـيــرة
ت ـع ـمــل ف ــي م ـع ـمــل خـيــاطــة
وت ــأتـ ـيـ ـه ــا فـ ــرصـ ــة ال ـع ـم ــل
بمصر ،لتبدأ قصتها مع
القدر.

ميريام فارس

fitness
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كبار الجراحين يشيدون بـ «السالم الدولي»:
ركن أساسي للرعاية الصحية المتكاملة في الكويت
في عام  1992أجريت بمستشفى
السالم الدولي أول عملية لجراحة
المناظير في الكويت ،واضعة
بصمة للمستشفى في القطاع
الطبي الكويتي على مستوى
الخليج في مجال الجراحات
الحديثة ،وفاتحة الطريق
أمام آالف العمليات الجراحية
الناجحة ،التي أكسبت المستشفى
سمعة كبيرة على مستوى الشرق
األوسط.
وأدى نجاح مستشفى السالم
الدولي على مدار عقدين ونصف
العقد إلى إجماع شريحة كبيرة
من الجراحين في الكويت على
تقدمه بمراحل كبيرة عن غيره
من المستشفيات األخرى داخل
الكويت ،وأكدوا أن المستشفى
بإمكاناته موضع ثقة كبيرة
لدى الجراحين والمرضى على
حد سواء ،وأنه تفوق على
مستشفيات كبرى في أميركا
وأوروبا.
ويتميز «السالم الدولي» بغرف
عمليات مجهزة الستقبال أكثر
الحاالت تعقيدا ،وقسم تخدير
ينال دائما إشادة الجميع ،إضافة
مواعيد مناسبة
الى طاقم تمريضي محترف
وأقسام طبية كبيرة تمتلك
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ــال اسـ ـتـ ـش ــاري
والتدخل
إمكانات للمساندة
الجراحة العامة د .عــادل الـفــودري
إن الـجــراحــة الـعــامــة فــي مستشفى
عند اي طارئ قبل العملية وفي
الـســام الــدولــي تتعامل مــع حــاالت
أثنائها وبعدها ،إلى جانب
أورام الغدد اللعابية وأورام الثدي
العناية الفائقة التي يتلقاها
والمرارة واألمعاء الدقيقة والقولون
واألم ـ ــراض الـشــرجـيــة ،مـشـيــرا الــى
المريض منذ اتخاذ قرار التدخل
ان تــوفـيــر كــل مـتـطـلـبــات الـجــراحــة
الجراحي حتى عودته سالما
العامة في غرفة العمليات فضال عن
معافى إلى منزله.
جميع األقـســام المساندة لكل تلك
اعتبر استشاري جراحة األطفال
د .أ شـ ـ ـ ــرف كـ ــا بـ ــش أن مـسـتـشـفــى
الـ ـس ــام ي ـم ـت ـلــك خ ـب ــرة ك ـب ـي ــرة فــي
م ـ ـجـ ــال ال ـ ـجـ ــراحـ ــة عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
مستشفيات الكويت باعتباره من
اول مـسـتـشـفـيــات ال ـق ـطــاع األه ـلــي
التي توجد بها جراحات تخصصية
دقيقة مثل جراحة األطفال واألوعية
الدموية.
وأش ـ ــار ك ــاب ــش إل ــى أن "ال ـس ــام
الــدولــي" من اول المستشفيات في
القطاع األهلي التي بدأت بجراحة
األطفال بمختلف تخصصاتها من
خــال فريق طبي متكامل لجراحة
األطفال والخدج وتخدير األطفال،
وي ـم ـت ـلــك إم ـك ــان ــات ك ـب ـيــرة إلجـ ــراء
جميع الجراحات الخاصة باالطفال
مـ ــن ض ـم ـن ـه ــا الـ ـجـ ـه ــاز ال ـه ـض ـمــي
واالنـ ـ ـس ـ ــدادات ال ـم ـعــويــة وال ــزائ ــدة
الدودية والعيوب الخلقية لألمعاء.
وأضـ ــاف" :ويـمـتـلــك المستشفى
أي ـضــا اإلم ـكــانــات إلجـ ــراء عمليات
ال ـج ـهــاز ال ـبــولــي وع ـم ـل ـيــات الـكـلــى
وزرع ال ـحــالــب وال ـع ـيــوب الخلقية
لمجرى البول ،اضافة الى العمليات
ال ـب ـس ـي ـطــة م ـث ــل الـ ــزائـ ــدة ال ــدودي ــة
والفتق والقيلة المائية" ،الفتا إلى
أن "جراحات األطفال المتخصصة
ب ـ ــدأت ف ــي (ال ـ ـسـ ــام الـ ــدولـ ــي) مـنــذ
عــام  2005وط ــوال تلك الـمــدة عمل
المستشفى على التطوير والتحديث
واستقطاب الخبرات لتعزيز قدراته
وريادته في هذا المجال الطبي كاول
مستشفى أهلي يحتوي على جميع
التخصصات الجراحية والباطنية
ومن ضمنها جراحة األطفال".

في عام  1992شهد
المستشفى إجراء
أول عملية لجراحة
المناظير بالكويت

نسب عمليات
السمنة فيه
تفوق ما
يجرى في
المستشفيات
األميركية
والعربية

الجارالله

َ
لم أ ِجد ما
يتوافر في
«السالم
الدولي»
من عناية
بالمريض
بمستشفيات
أخرى

أمان

التخصصات يحتاج الى مستشفى
ك ـب ـيــر ي ـم ـت ـلــك إمـ ـك ــان ــات وخـ ـب ــرات
متميزة لتوفير األمور التي تسهل
م ــن مـهـمــة ال ـج ــراح وت ــوف ــر الــراحــة
للمريض الذي يخضع للعملية.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـ ـف ـ ــودري إل ـ ــى أن أه ــم
مميزات مستشفى الـســام الدولي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـفـ ــوق ب ـ ـهـ ــا ح ـ ـتـ ــى ع ـلــى
الـمـس ـتـشـف ـيــات ال ـح ـكــوم ـيــة تــوافــر
المواعيد المناسبة للحاالت رغم
حجم العمليات الكبير التي تجرى
في المستشفى يوميا ،والجاهزية
التامة بغرف العمليات الستقبال
العمليات في اي وقت للتعامل مع
الحاالت الحرجة.

سمعة طيبة
بدوره ،ذكر اختصاصي الجراحة
الـعــامــة د .خــالــد الــزامــل ان اه ــم ما
ي ـم ـيــز مـسـتـشـفــى الـ ـس ــام ال ــدول ــي
ف ــي اج ـ ـ ــراء ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـجــراح ـيــة
المتنوعة هو وجود الطاقم الطبي
الـمـتـكــامــل والـمـخـتــص والتقنيات
ال ـم ـت ـطــورة ،اض ــاف ــة ال ــى م ــا يملكه
المستشفى مــن سمعة طيبة على
مستوى الجراحات بأنواعها حيث
انــه يمتلك خـبــرات طويلة فــي هذا
المجال تمكنه مــن تلمس حاجات
الجراحين وتوفيرها بما يساهم
في تقديم خدمة متكاملة للمرضى
الخاضعين للعمليات الجراحية.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــزامـ ـ ــل" :ن ـ ـقـ ــوم هـنــا
بــالـعــديــد مــن العمليات الجراحية
م ـث ــل ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـه ــاز الـهـضـمــي
بــأنــواعـهــا مــا بـيــن الـحـمـيــدة وغير
ال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــدة ،وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـس ـم ـن ــة
بمختلف األوزان ومعالجتها من
خــال البالون أوالكبسولة الذكية،
اضافة الــى عمليات امــراض الثدي
والـغــدة الــدرقـيــة بأنواعها والفتق
وش ــد تــرهــات الـبـطــن ،ع ــاوة على
الحاالت الجراحية الطارئة".

جاهزية مطلقة
من ناحيته  ،أشاد استشاري
جـ ـ ـ ــرا حـ ـ ـ ــة ا لـ ـ ـسـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــة د .ا ح ـ ـمـ ــد
الشرهان باإلمكانات المتوافرة
ف ــي مـسـتـشـفــى الـ ـس ــام ال ــدول ــي
وجاهزيته إلج ــراء جميع أنــواع
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـخ ــاص ــة بــالـسـمـنــة
م ــن تـكـمـيــم او ح ـل ـقــة او تغيير
مـســار ،معتبرا ذلــك عــامــا يوفر
أر يـحـيــة عملية و نـفـسـيــة كبيرة
ل ـل ـجــراح ل ـتــوافــر ك ــل متطلباته،
فضال عن فريق مساند من جميع
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ي ـس ـت ـط ـيــع طـلــب
تدخله اذا لزم األمر ،كما انه يوفر
أريحية للمريض نفسه بوجود
ف ــري ــق م ـت ـكــامــل يـ ـخ ــدم عـمـلـيـتــه
ال ـجــراح ـيــة وال ـت ــدخ ــل لـمــواجـهــة
اي طارئ صحي يمكن ان يواجه
الجراح خالل اجراء العملية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـشـ ـ ــرهـ ـ ــان الـ ـ ـ ــى ان
مـسـتـشـفــى ال ـس ــام ال ــدول ــي تتم
دا خـلــه عملية تطوير للعمليات
لمواجهة عقبات عملية التكميم
فيما بعد والتقليل منها من خالل

د .أشرف كابش

د .عادل الفودري

د .خالد الزامل

د .احمد الشرهان

د .عبدالصمد مصطفى

د .عبدالله بهبهاني

د .وليد البستكي

د .فهد األصفر

د .عبد الله السلطان

د .خالد الشرف

اس ـت ـخــدام ال ــدراس ــات المناسبة
لكل معدة واللجوء إلى الخياطة
ال ـت ـغ ـل ـي ـف ـيــة ث ــم ت ـث ـب ـيــت ال ـم ـعــدة
بالغشاء الدهني.

ال ـحــاالت الـمـعـقــدة ،معتبرا أنــه من
أفضل الطواقم الطبية التي يمكن
العمل معها.

وقـ ــال بـهـبــانــي إن «الـمـسـتـشـفــى
يتميز بـخــد مــا تــه ا لـطـبـيــة الشاملة
وتــوفــر المتخصصين فــي مختلف
أف ــرع الـطــب الـعــامــة والـخــاصــة على
حــد س ــواء ،وبتجهيزاته الحديثة،
وإدارتـ ـ ـ ـ ــه ال ـح ــري ـص ــة ع ـل ــى تــوف ـيــر
الرعاية المتكاملة واآلمنة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :مـ ـ ـ ــا ل ـ ـف ـ ــت ن ـ ـظـ ــري
وإعجابي اهتمام إدارة المستشفى
ب ـك ـس ــب ث ـق ــة الـ ـم ــري ــض ،وت ـط ـب ـيــق
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدول ـي ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة في
الخدمة الصحية ،وسعيها الدؤوب
للحصول على اعترافات المؤسسات
الــدولـيــة فــي قـيــاس ج ــودة الخدمة،
وكـ ــذلـ ــك ت ــوفـ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ال ـم ــري ــح
والمشجع لمنتسبي المستشفى،
والعمل على تطبيق برامج التعليم
وال ـت ـط ــوي ــر ال ـم ـس ـت ـمــر ،ب ـم ــا ي ـعــود
بالفائدة على المرضى واإلدارة».
وزاد :كما تلتزم إدارة المستشفى
بـتـطـبـيــق ب ــروت ــوك ــوالت األمـ ــان في
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـ ـحـ ــاالت ال ـح ــرج ــة،
ً
وتشارك أيضا في تمويل المؤتمرات
العلمية ،وتقديم الخدمات الوقائية،
وت ـن ـش ــط ايـ ـض ــا ف ــي مـ ـج ــال خــدمــة
الـمـجـتـمــع ،ل ــذا اك ـت ـســب مستشفى
السالم عنوان شعاره وجوهره ،وهو
كراع للمريض.
الثقة به ٍ

مـسـتــوى منطقة الـخـلـيــج والـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ،م ــؤك ــدا أن الـمـسـتـشـفــى
ت ــوج ــد ب ــه غ ــرف ع ـم ـل ـيــات مـجـهــزة
بالكامل بأحدث المعدات الى جانب
مهارة االطقم الطبية داخله.

السالم الدولي هي تحويل المسار
وحلقة المعدة.
وأشـ ـ ــار الـ ــى ان ت ـحــديــد نــوعـيــة
العملية التي يخضع لها المريض
يـ ـق ــرره ــا ال ـ ـجـ ــراح ب ـع ــد ال ـم ـعــاي ـنــة
ودراسـ ــة الـمـلــف الـطـبــي للمريض،
مــوضـحــا ان ــه أج ــرى عملية كبيرة
ل ـحــالــة ي ـصــل وزن ـه ــا ال ــى ثالثمئة
كـيـلــوغــرام ،وتـمــت العملية بنجاح
بتكميم المعدة ،اضافة الــى القيام
بـعـمـلـيــات اخ ــرى ل ـت ــدارك عمليات
تــم إجــراؤهــا بشكل غير سليم ،ثم
حولت الى "السالم الدولي" إلصالح
الخلل في تلك العمليات وتداركه.
وأعــرب عن ثقته الكاملة بإجراء
عملياته في "السالم الدولي" لتوافر
مقومات النجاح من الدقة الشديدة
إلـ ــى ال ـف ــري ــق ال ـط ـب ــي وال ـت ـمــريــض
ال ـخ ـب ـي ــر إل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ال ـط ـب ـيــة
الحديثة التي تسهل عمل الجراح،
وتساهم في تحقيق نجاح عملياته
بنسبة عالية.

أوزان كبيرة

إدارة مهنية
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ــال اسـ ـتـ ـش ــاري
الـ ـج ــراح ــة ال ـع ــام ــة د .عـبــدالـصـمــد
م ـص ـط ـف ــى إن "ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـ ــدول ـ ــي"
يتميز عن غيره من المستشفيات
بالخدمات المتميزة التي يقدمها
لـلـمــرضــى ،وال ـت ــي ت ـبــدأ م ــن لحظة
االس ـت ـق ـب ــال ال ـ ــى خ ــروج ــه ســال ـمــا
معافى.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـصـ ـطـ ـف ــى" :ن ـت ـل ـق ــى
العديد مــن المالحظات اإليجابية
من مرضانا حول مستوى الخدمة
الـصـحـيــة ال ـم ـقــدمــة ف ــي مستشفى
السالم الــدولــي وخــدمــات الضيافة
وخــدمــة الـعـمــاء ،وبالنسبة إلينا
ك ـج ــراح ـي ــن ن ـش ـي ــد بــال ـت ـس ـه ـيــات
الكثيرة المقدمة لنا ،والتي تشمل
توفير أحدث األجهزة والمستلزمات
الـطـبـيــة عـلــى مـسـتــوى عــالـمــي بما
ي ـك ـفــل ت ـقــديــم أف ـض ــل م ـس ـتــوى من
الخدمة".
وأش ـ ــار إل ــى أن اك ـث ــر م ــا يشغل
بال المريض الذي يخضع لعملية
جــراحـيــة هــو الـتـخــديــر المصاحب
للعمليات ،وانه بحكم عمله سنوات
فــي المستشفيات الحكومية وفي
مستشفى السالم يرى ترجيح كفة
طاقم التخدير في (السالم الدولي)
بما يملكه من خبرة عريقة ونجاح
كـبـيــر فــي الـتـعــامــل مــع الـعــديــد من

يمتلك
إمكانات كبيرة
إلجراء جميع
الجراحات
الخاصة
باألطفال
ومنها الجهاز
الهضمي
واالنسدادات
المعوية

التخدير بخاصية PCA
ف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،أك ــد رئـيــس
ق ـس ــم الـ ـت ـخ ــدي ــر فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى
د .أح ـم ــد شـفـيــق أن ال ـت ـخــديــر هو
أحــد المزايا التي تدفع الجراحين
والمرضى الختيار "السالم الدولي"
إلج ـ ــراء الـعـمـلـيــات ال ـجــراح ـيــة لما
ي ـت ـم ـت ــع بـ ــه مـ ــن خ ـ ـبـ ــرات م ـت ـم ـيــزة
لـلـتـعــامــل م ــع الـعـمـلـيــات الـكـبـيــرة،
وخــاصــة إذا كــان يـعــانــي المريض
أمراضا مزمنة.
وق ــال شـفـيــق إن مــن اإلج ـ ــراءات
ال ـم ـت ـب ـع ــة فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى ال ـس ــام
الـ ــدولـ ــي ل ـح ـمــايــة ال ـم ــري ــض ال ــذي
يخضع للعملية الـجــراحـيــة زيــارة
قسم التخدير قبل العملية بيومين
أو اكثر إلجــراء بعض الفحوصات
المهمة ،والتي يستعين فيها القسم
ب ـخ ـبــرات اس ـت ـشــاري ـيــن م ــن أق ـســام
ط ـب ـيــة أخ ـ ــرى داخ ـ ــل الـمـسـتـشـفــى
للتأكد التام من استعداده الصحي
إلجراء العملية دون مضاعفات.
وأضاف أن قسم التخدير يستمر
فــي مــراق ـبــة ال ـمــريــض أث ـنــاء إج ــراء
العملية و بـعــد انتهائها لمتابعة
أي تطورات ممكن ان تحدث للحالة
والـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا ف ـ ـ ـ ــورا ،م ـش ـيــدا
ب ــال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـع ــال ـي ــة ال ـم ـج ـهــز
ب ـه ــا ال ـق ـس ــم م ــن (اج ـ ـهـ ــزة ت ـخــديــر،
وأدوي ـ ــة ،ورع ــاي ــة م ــرك ــزة) ،كــاشـفــا
عن ان "السالم الدولي" طور عملية

كابش

تسكين اآلالم بــاسـتـخــدام خاصية
الـ( PCAتسكين األلم الذاتي) ،والتي
ت ـم ـك ــن الـ ـم ــري ــض مـ ــن أخ ـ ــذ جــرعــة
المسكن دون انتظار تدخل الفريق
التمريضي بأمان وسالمة تامة.

مستشفى تعرفه وتثق به
و مــن ناحيته ،اعتبر استشارى
الجراحة العامة د .عبدالله بهبهاني
«م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـس ــام م ــن ال ـص ــروح
الطبية المميزة في دولة الكويت ،إذ
ً
ً
شهدت مرافقه تطورا ملحوظا منذ
إنشائه في ستينيات القرن الماضي،
ح ـت ــى أضـ ـح ــى بـ ــرأيـ ــي مـ ــن أف ـضــل
المستشفيات الخاصة في الدولة».

عناية ثالثية وتجهيزات درجة أولى
كشف استشاري الجراحة العامة د .سامي
أم ــان أن أول حــالــة جــراحــة مـنـظــار لـلـمــرارة
تجرى في الكويت كانت في مستشفى السالم
الدولي ،حيث بدأ إجراء عشر حاالت جراحة
مناظير اسبوعيا من بعد العملية االولــى،
مشيرا إلى انه أجرى قرابة ستة آالف جراحة
ناجحة في المستشفى.
وأوض ــح د .أم ــان ان هـنــاك ح ــاالت كثيرة
معقدة باشرها بجراحات ناجحة ،حــاالت
تتعلق باستئصال ورم فوق المبيض يبلغ
وزن ــه  40كـيـلــوغــرامــا ،واسـتـئـصــال تضخم
للغدة الدرقية يعد األكبر في العالم ،وورم
آخر في القدم بزنة عشرين كيلوغراما.
وع ــن أس ـبــاب تــوجــه أب ــرز الـجــراحـيــن في
ال ـك ــوي ــت لـمـسـتـشـفــى الـ ـس ــام الـ ــدولـ ــي ،قــال
«أل نــه يتميز بخدمة عناية ثالثية لما قبل
العملية وف ــي أثـنــائـهــا وب ـعــدهــا ،مــن خــال
تــوافــر اختصاصات متكاملة وفــريــق كامل
على استعداد تام لمساندة الجراح وحمايته
للتدخل عند اي طارئ ،والسيطرة عليه داخل
غــرف عمليات مـتـعــددة وتـجـهـيــزات (درجــة
أولى) بجميع األجهزة التي تساعده إلجراء
الـعـمـلـيــة ،وأج ـن ـحــة راق ـي ــة مـتـكــامـلــة بطاقم
تمريض ذي خبرات عالية.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ال ن ـن ـســى ال ـت ـخ ــدي ــر ال ـفــائــق
ال ـع ـنــايــة ،وال ـت ـمــريــض الـمـتـمـيــز ،فالطبيب
الجراح يحتاج في المقام األول إلى طبيب
ت ـخ ــدي ــر م ـت ـم ــرس ي ـس ــاع ــده ف ــي الـعـمـلـيــات

د .سامي أمان

ال ـص ـع ـب ــة ،ولـ ـق ــد ق ـم ـن ــا فـ ــي (الـ ـ ـس ـ ــام الـ ــدولـ ــي)
بـعـمـلـيــات حــرجــة ال ت ـجــرى ف ــي المستشفيات
الحكومية ،وتكون على مدار سنين من التعاون
مع المستشفى فريق طبي متفوق ومتكامل».

أحدث المعدات
وأش ـ ـ ـ ــاد اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري الـ ـج ــراح ــة
العامة وجــراحــة الجهاز الهضمي
وال ـس ـم ـن ــة وال ـم ـن ــاظ ـي ــر واالورام
د .ول ـ ـيـ ــد الـ ـبـ ـسـ ـتـ ـك ــي ب ــإمـ ـك ــان ــات
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ـسـ ــام الـ ــدولـ ــي عـلــى

عمليات سمنة معقدة
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ذكـ ــر بــروف ـي ـســور
واسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ج ـ ــراح ـ ــة ال ـس ـم ـن ــة
والـمـنــاظـيــر والـجـهــاز الهضمي د.
فهد األصـفــر أن الكويت مــن الــدول
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي ج ـ ــراح ـ ــات ال ـس ـم ـن ــة،
وت ـع ـت ـب ــر ع ـم ـل ـيــة ت ـك ـم ـيــم ال ـم ـع ــدة
العملية األولى في الكويت ،وعالميا
لعالج مرض السمنة المفرطة.
وأش ــار األص ـفــر إل ــى أن "الـســام
ال ــدول ــي" مـسـتـشـفــى رائـ ــد ف ــي هــذا
ال ـم ـجــال ب ـمــا يـمـلـكــه م ــن إم ـكــانــات
مـ ـتـ ـط ــورة ،وأن ج ـ ـ ــزء ا ك ـب ـي ــرا مــن
عمليات جــرا حــة السمنة تتم فيه،
ح ـي ــث إن أغ ـل ــب ع ـم ـل ـيــات ج ــراح ــة
السمنة التي اجراها شخصيا تمت
داخــل المستشفى ،ومنها عمليات
مـعـقــدة لـمــرضــى ي ـعــانــون أمــراضــا
أخرى مصاحبة كالقلب واالختناق
اثـنــاء لـلـنــوم وال ــوزن الـمــرتـفــع جــدا
والــذي يتجاوز في بعض الحاالت
 250كيلوغراما تكللت بالنجاح.
وأشاد باستعدادات المستشفى
الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال م ـ ـثـ ــل ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـح ـ ــاالت
ألصحاب األوزان الكبيرة ،وتطور
ال ـخ ــدم ــات واالسـ ـتـ ـع ــدادات الـتــامــة
بغرف العمليات ،الفتا إلــى ان من
العمليات األخــرى لمعالجة زيــادة
الــوزن والتي يستقبلها مستشفى

أمــا اسـتـشــاري الـجــراحــة العامة
د .ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـس ـل ـط ــان ف ــأك ــد أن
"مـسـتـشـفــى ال ـس ــام مـجـهــز بشكل
جـيــد السـتـقـبــال أص ـعــب ال ـح ــاالت،
وف ـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـس ـم ـن ــة ن ـج ــد ان
ِ
غــرف العمليات مجهزة الستقبال
األوزان الكبيرة ،وأرى ان مستشفى
السالم الدولي يمتلك خبرة وكفاءة
وإم ـك ــان ــات تــدفــع ك ـبــار الـجــراحـيــن
لتفضيل اجـ ــراء ال ـجــراحــات داخــل
غرف عملياته.

األفضل في الكويت
مـ ــن ج ــان ـب ــه اع ـت ـب ــر اس ـت ـش ــاري
الجراحة العامة د .خالد الشرف أن
مستشفى السالم أفضل مستشفيات
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص ف ــي ال ـك ــوي ــت من
حيث التجهيز الطبي واإلكلينكي
وال ـجــاهــزيــة الـكـبـيــرة لـلـتـعــامــل مع
جميع الـحــاالت الصعبة بما فيها
ال ـح ــاالت ال ـتــي تـعــانــي مـضــاعـفــات
وأمــراضــا اخــرى تحتاج الــى توافر
تـ ـخـ ـصـ ـص ــات م ـع ـي ـن ــة ل ـم ـس ــان ــدة
ال ـع ـم ـل ـيــة .وأك ـ ــد الـ ـش ــرف أن غــرفــة
عمليات "السالم الدولي" من األفضل
ف ــي ال ـك ــوي ــت وم ـ ــن األكـ ـث ــر ت ـط ــورا
على مستوى العالم ،كما ان وحدة
العناية المركزة على مستوى عال،
الفتا الى ان تلك العوامل تريح بال
الجراح وتشعره باالطمئنان.
وقـ ــال" :أش ـع ــر بــأمــن واطـمـئـنــان
عندما أجري لمريضي العملية في
(ال ـس ــام ال ــدول ــي) ،وه ـن ــاك الـعــديــد
مــن ال ـحــاالت الـتــي تــأتــي مــن خــارج
الكويت إلجراء عملياتها الجراحية
فــي هــذا المستشفى ،اعتمادا على
سمعته الطيبة".

أقسام متكاملة وفق أحدث األبحاث الطبية
أكد وزير الصحة األسبق ،استشاري جراحات
السمنة والمناظير ،د .محمد الجارالله أن ما
يوفره «السالم الدولي» يتوافق مع ما تتحدث
عنه أحدث األبحاث الطبية ،بأن خفض معدالت
السمنة بعد الجراحة لمن يعانون حاالت حرجة
يتطلب توفير أقسام متكاملة لتقديم العناية
اثناء العملية وبعد إجراؤها وخاصة من طبيب
التخدير والجراح اللذين يعتبران محور العملية
الجراحية والعامل الرئيسي بها.
وأضاف الجارالله أن األبحاث أكدت ضرورة
ان يتوافر في مكان الجراحة خدمات مساندة من
أقسام الباطنية والصدر والقلب والغدد الصماء
وأمراض الدم تحت سقف واحد ،وهذا بال شك
يـتــوافــر فــي «ال ـســام الــدولــي» ،مما يساهم في
ارتفاع معدالت نجاح العملية الجراحية التي
تقام داخل المستشفى.
وزاد« :يـمـكـنـنــي الـ ـق ــول إن ن ـســب عـمـلـيــات
الـسـمـنــة ال ـت ــي ت ـق ــام ف ــي (الـ ـس ــام) ت ـف ــوق عــدد
ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــي تـ ـج ــرى فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
األميركية والعربية» ،مشيرا إلى أنه قام بإجراء
عملية جــراحـيــة كـبـيــرة فــي مستشفى الـســام
باستخدام تقنية الثقوب المختزلة او ما يمكن
تسميتها (تقنية الجارالله) ،واطلع عليها حشد
كبير مــن استشاريي جــراحــة السمنة بالعالم
فــي اغـسـطــس  ،2015حـيــث نـقـلــت عـلــى ال ـهــواء
م ـبــاشــرة مــن غــرفــة الـعـمـلـيــات ال ــى فيينا عبر
األقمار الصناعية».
ولفت إلى أن «تلك العملية حضرها ما يقارب
مئتي استشاري وجــراح ،وذلك خالل المؤتمر

د .محمد الجارالله

السنوي لالتحاد الدولي لجراحة السمنة ،وحازت
إعجابا شديدا من الحضور لما رأوه من تجهيزات
متكاملة في غرفة العمليات على مختلف الصعد،
اضافة الى االتقان في اداء العملية».
وكشف عــن وجــود تـعــاون بحثي مــع مستشفى
الـســام الــدولــي تــم إنـجــازه بالفعل عبر نشر بحث
محكم في مجلة جراحة السمنة الدولية في شهر
م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي ،م ـش ـيــرا إل ــى ان ال ـج ــزء الــرئـيـســي
مــن البحث يلقي الـضــوء على المعدالت المرتفعة
لـلـعـمـلـيــات ال ـتــي تـمــت داخـ ــل الـمـسـتـشـفــى مـقــارنــة
بنتائج أفضل المستشفيات المرموقة في أوروبــا
والواليات المتحدة.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3627األحد  ١٧ديسمبر 2017م  ٢٩ /ربيع األول 1439هـ

cars@aljarida.com
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سيارات

لوتس إيفورا  ...400الصراخ على قدر االنطالق!
مجهزة بمحرك  6سلندرات بقوة  400حصان وناقل حركة  6سرعات

يوسف العبدالله

الصراخ على قدر االنطالق ،أفضل ما يمكن وصف لوتس إيفورا  400الجديدة به بعد
ً
خروجها بمحرك ًشرس ً 6سلندرات بقوة  400حصان ،بسعة  3.5لترات ،فضال عن
تزويده بـ 24صماما مزودا ،و"الجريدة" تسلط الضوء عليها اليوم من خالل صفحة
السيارات األسبوعية ،بدعوة كريمة من شركة الغانم موتورز ،الموزع الحصري لها في
البالد ،للحديث عن مواصفاتها غير المسبوقة وتفاصيلها الحديثة.
ت ـع ـت ـب ــر اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة "ل ــوت ــس
إيفورا  "400أسرع سيارة لوتس
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن ،بـ ـع ــد ص ـن ــاع ـت ـه ــا
وه ـن ــدس ـت ـه ــا ،م ــع ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــم الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة
للشركة ،وهي تحقيق
األداء األعلى ،والتحكم
األقوى بال منازع.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ــوتـ ـ ــس
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ال ـ ـغ ـ ـن ـ ـيـ ــة
بالحيوية والجاذبية
انـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــائ ـ ـ ــده ـ ـ ــا ،لـ ـتـ ـثـ ـب ــت
ب ـكــل ق ــوة وف ـخ ــر أنـهــا
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــى ال ـ ـم ـ ـثـ ــالـ ــي
ل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات
ا ل ـســر عــة واألداء ،بما
ت ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــه م ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــزم ال
ي ـ ـ ـضـ ـ ــاهـ ـ ــى ،ل ـي ـع ـي ــش
ق ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ـل ـســرعــة ،والـتـحـكــم
ب ــوج ــود نـ ـظ ــام اي ــرودي ـن ــام ـي ـك ــي
م ـت ـط ــور جـ ـ ــدا ،وصـ ـن ــاع ــة فــائ ـقــة

(تصوير عبدالله الخلف)

لسيارات خفيفة ا لــوزن تجعلها
ت ـن ـط ـل ــق ك ـش ـع ـل ــة م ـ ــن الـ ـط ــاق ــة
واإلثارة.

ً
 24صماما

و ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزت إ ي ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــورا 400
ا لـجــد يــدة بــد فــع خلفي بمحرك
ألمنيوم صلب  6سلندرات DOHC
 VVT-Iبـسـعــة  3.5ل ـت ــرات ،فضال
عــن تــزويــده  24صماما مــزودا بـ
 ،Edelbrock Superchargerمع
أق ـ ــراص داخ ـل ـي ــة خـفـيـفــة الـ ــوزن،
بقوة قصوى للمحرك تصل إلى
 400حصان عند  7000د.د .وعزم
ال ــدوران  410بــاونــدات -قــدم عند
 3500د.د ،في حين يصل التسارع
مــن ســرعــة االن ـطــاق الـصـفــر إلــى
س ــر ع ــة  100ك ــم /س ــا ع ــة فـ ــي 4.2
ثـ ــوان ف ـقــط ،ف ـضــا ع ــن ســرعـتـهــا
القصوى ،التي تصل إلى  280كم/
ً
ساعة (محددة إلكترونيا).
وزودت إ يـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورا ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــدة

تجربة ةديرجلا.

ب ـن ـظــام الـتـحـكــم ب ـص ـمــام ال ـع ــادم
ونـظــام حـقــن الــوقــود التسلسلي
واإلشعال المباشر ونظام لوتس
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ل ـل ـت ـح ـك ــم ب ـح ــرك ــة
ال ـخ ــان ــق ،الس ـي ـمــا أن ـه ــا مـجـهــزة
ب ـنــاقــل حــركــة أوتــومــات ـي ـكــي ب ـ ـ 6
سرعات.

أناقة وتفاصيل
تتميز إيفورا  400بمقاعد غاية

ف ــي األن ــاق ــة م ــن ال ـج ـلــد ال ـفــاخــر،
وهي مقاعد مدفأة ،مع مقبض
"جير" من األلمنيوم وحاجبات
الشمس من الجلد ،كما تضم
الـ ـمـ ـقـ ـص ــورة ل ــوح ــة م ـفــات ـيــح
وع ــدادات مصممة وفــق أعرق
المعايير الجمالية والعملية.
وتـ ـض ــم الـ ـمـ ـقـ ـص ــورة ن ـظــامــا
صــو ت ـيــا  CD/MP3/WMAم ــع 5
س ـمــاعــات وب ــوج ــود مــدخــل USB
ون ـظــام مــاحــة ،كـمــا تـضــم لوحة
المفاتيح وظيفة تثبيت السرعة
وغـيــرهــا مــن الـمــزايــا ،الـتــي تهتم
براحة قائد السيارة مثل التشغيل
من دون مفتاح والتكييف الفعال.

أمن وسالمة
لـ ــم ي ـك ــن مـ ــن ال ـس ـه ــل ع ـل ــى أي
شركة سيارات أن تخفف من وزن
الشاسيه بدقة ،مع المحافظة على
البنية الصلبة والحماية ،والقدرة
على التحكم بوزن السيارة ،لكن

"ل ـ ــوت ـ ــس" اسـ ـتـ ـط ــاع ــت هـ ـ ــذا بـكــل
نجاح ،من خالل تطوير شاسيه
خ ـف ـي ــف ال ـ ـ ـ ــوزن م ـ ــن األلـ ـمـ ـنـ ـي ــوم
ال ـ ـص ـ ـلـ ــب ،م ـ ــع إض ـ ــاف ـ ــة دع ــام ـي ــة
س ـف ـل ـيــة خ ـل ـف ـيــة .وي ـت ـح ــرك وزن
السيارة على نظام تعليق أمامي
وخلفي مستقل لمزيد من القوة
واالستجابة.
أما أنظمة السالمة ،فهي تبدأ
بـ ـف ــرام ــل ذات نـ ــوابـ ــض رب ــاع ـي ــة
ودي ـس ـك ــات ث ـنــائ ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
نـ ـ ـظ ـ ــام  BOSCHلـ ـمـ ـن ــع ا ن ـ ـغـ ــاق
ال ـع ـجــات ع ـنــد ال ـفــرم ـلــة ،ون ـظــام
الـ ــدعـ ــم ال ـه ـي ــدرول ـي ـك ــي ل ـل ـفــرم ـلــة
 HBAوالتوزيع اإللكتروني لقوة
ال ـف ــرم ـل ــة  EBDوكـ ــذلـ ــك ال ـت ـح ـكــم
بقوة الفرملة  ،CBCوجميع هذه
األنظمة تجعلنا أكثر اطمئنانا
ب ـ ــأنـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أكـ ـث ــر
ً
المركبات أمانا في العالم.

قيادة بطعم السباق!
في قيادة بطعم سباقات الفورميال العالمية ،شهدت تجربة "الجريدة" مع لوتس إيفورا  400الجديدة
العديد من التفاصيل المليئة بالتحديات ،والتي أثبتت أنها ذات محرك شرس سريع االشتعال ،وأن
للثبات قوة ال يدركها أي محرك!
ولوحظ خالل تجربة "الجريدة" بدعوة خاصة من شركة الغانم موتورز الموزع الحصري لها في
الكويت ،أنها مركبة ذات سباقات وتتجاوز حدود المركبات الرياضية بعد تسجيل  4ثوان فقط
من سرعة انطالق الصفر الى سرعة  ،100مترجمة قوة محركها الذي تزامن معها
ثبات قوي يعكس عمق التجهيزات اإلنكليزية من لوتس.
أم ــا الـنـغــم ف ـهــذه قـصــة أخـ ــرى ،فـفــي قـيــادة
لوتس المجهزة بمحرك جبار بقوة 400
حصان ذي أنغام مختلفة تعزفها على
ال ـطــريــق ،فـفــي ه ــدوء الـمـحــرك هيبة
وف ــي اإلق ــاع ص ــراخ وأل ــم عـلــى قــدر
االنطالق.

المواصفات الداخلية
• وسائد هوائية للسائق والمرافق.
• ن ـظ ــام ص ــو ت ــي  CD/MP3/WMAم ــع 5
سماعات ،USB ،نظام مالحة.
• تثبيت السرعة.
• تكييف.
• نظام إنذار.
• نظام مراقبة ضغط اإلطارات.
• زر تشغيل المحرك.
• قفل مركزي لألبواب.
•  2 + 2مقاعد مدفأة.

األبعاد
• جلد فاخر للمقصورة الداخلية (أسود،
أحمر ،تان).
• أو باقة جلد ألكانترا ،مقاعد مع جلد
(أسود /أحمر).
• جلد أسود لعجلة القيادة ومؤشر
السرعة.
• مقبض "الجير" من األلمنيوم.
• حاجبات الشمس من الجلد.
• سجادات األرضيات سوداء.
• حامل لألكواب.

• الطول  4385ملم.
• العرض  1972ملم.
• االرتفاع  1229ملم.
• قاعدة العجالت  2575ملم.
ً
• سعة خزان الوقود  60لترا.

المواصفات الخارجية
• عجالت قص ألماس مصنوعة من األلمنيوم الصلب بـ
ً
ً
 10أذرع لكل عجلة ( 19إنشا للعجالت األمامية ،و 20إنشا
للعجالت الخلفية).
• العجالت األمامية Michelin 235/35 R19
• العجالت الخلفية Michelin 285/30 R20
• نظام استشعار خلفي للمساعدة على ركن السيارة.
• كاميرا خلفية.
• مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي ومدفأة.
• مصابيح زينون ثنائية .Bi-Xenon
• أضواء  LEDنهارية.
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الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مـهـنـيــا :تــأتـيــك الـمـغــامــرة أح ـيــانــا بنتائج
ّ
مفيدة فال تتردد في خوضها.
ً
ّ
عاطفيا :تعيش سعادة ال توصف ألن حبكما
متبادل.
ً
اجتماعيا :قد يطرأ تعديل على برنامجك
الغذائي فالتزم به.
رقم الحظ11 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
بتكيف
مهنيا :تتعامل مع مستجدات معينة
أفضل من السابق.
ً
عــاطـفـيــا :أنــت تـحـ ّـب ولـكــن انتبه مــن اقـتــراف
األخطاء بسبب غيرتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــد نفسك فــي وس ــط فـكــري أو
ثقافي فاستفد من األجواء.
رقم الحظ3 :

ا

ج

ي س ت ي ن

كلمات متقاطعة

الدلو

سامر المصري

كلمة السر

ا
د

ا

ا

فلزي (م).
 -8الجمع مــن «جـيــل» –
مرشد (م).
 -9ي ـقــومــون بـمـحــاولــة
(م) – للنداء.
 -10رغبات مرجوة.

5

ر

ا

ا

ا

ت

9

ً
مهنيا :تتاح لك فرصة مهنية جيدة عليك أن
ّ
تتلقفها بذكاء.
ً
ّ
عاطفيا :تتردد في إقامة عالقة عاطفية ألن
أوضاعك غير مؤهلة.
ً
اجتماعيا :انتبه إلى التوتر والغضب عندما
تتعاطى مع والديك.
رقم الحظ7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنياّ :
تحرر من ضغوطات المسؤولين من
خالل مهارتك في عملك.
ً
عاطفيا :ازرع االبتسامة على وجهك كلما عدت
إلى البيت وقابلت الشريك.
ً
ً
اجتماعيا :وضعك الفلكي مناسب جدا لتوفير
ظروف عائلية جيدة.
رقم الحظ16 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تقطف ثمار ما زرعت من مجهود ألن
تعبك لن يضيع.
ً
تتصاعد اللهجة بينكما ألسباب
عاطفيا:
ّ
واهية فال تضخم األمور.
ً
ّ
صحي قد يتراجع
اجتماعيا :انتبه من وضع
وتحتاج عند ذلك إلى الراحة.
رقم الحظ1 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :حاذر من هذا النهار وانتبه من زميل
يريد الضرر لك.
ً
عاطفيا :الغيرة أقسى من الوحدة فال تكن
ً
ً
غيورا ومنعزال عن محيطك.
ّ
ً
اجتماعيا :يجب أن تتخلى عن قناعات بالية
وتنفتح على الغير.
رقم الحظ10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ك ــن م ـن ـف ـت ـحــا ع ـل ــى ب ـع ــض اآلراء
ّ
الجديدة علها تفيدك بعملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :نـ ــزاع بـسـيــط ي ـق ــوم بـيـنــك وبـيــن
الشريك ألسباب تافهة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تسمع أخ ـبــارا مفرحة طالما
انتظرت بشوق سماعها.
رقم الحظ14 :
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ً
مهنياّ :
قدم ما عندك من أفكار وشارك الزمالء
في تحقيقها.
ً
عاطفياّ :
نسق أمورك مع شريك العمر وال تدع
أي سوء تفاهم يحصل.
ً
اجتماعيا :ثمة مــن يــريــد اإلس ــاء ة إلـيــك ألنه
يحسدك على محبة الناس لك.
رقم الحظ2 :

 23يوليو  22 -أغسطس

8
7
6
1
4
2
5
9
3

 -1عاصمتها لشبونة.
 -2عاصمة نيبال.
 -3إل ــه – ح ـبــوب قـهــوة
(م) – عبر.
ُ -4ي ـ ـس ـ ـهـ ــل – م ـف ـت ــاح
(مبعثرة).
 -5تطير (مبعثرة).
 -6تقاليد (م) – عفا.
 -7حرب (م) – عنصر ال

1
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

األسد

3
9
1
5
6
8
4
7
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ً
عموديا:

ً
مهنيا :العلم مصباح تستنير به فحاول أن
ّ
ً ّ
تتعلم جديدا كل يوم.
ً
عاطفيا :رمى الحب شباكه على قلبك وال ّ
مفر
من االستسالم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اتـكــل عـلــى إلـهــامــك لـمـعــرفــة من
يحقد عليك في قلبه.
رقم الحظ6 :

الحلول

9
1
3
4
7
5
8
2
6

......... ( -1ديــور) مصمم
أزياء فرنسي.
 -2أرفض – عثرا (م).
 -3مـ ــر ت ـ ـفـ ــع – أ م ـ ـيـ ــرة
قصص األطفال.
 -4أثقل نغمة موسيقية
– وحـ ــدة م ـقــاومــة تـيــار
الكهرباء.
 -5غطى – ينصفان.
 -6توقعت – عائش.
 -7ب ـ ـ ــا ك ـ ـ ــر – مـ ــد ي ـ ـنـ ــة
فرنسية.
 -8لـلـتـخـيـيــر – يــداعــب
(م).
 -9صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــار ب ـ ـ ـيـ ـ ــض –
عاصمتها باماكو.
 -10يستريح – منزل.

 21مارس  19 -أبريل

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

5
3
7 9
6
4
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6
8
7
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4

مسلسل
دور
تميز
معهد
غضب

تراب
نظام
معارض
نشاط
فاخر

فلك

sudoku

من  10حروف وهي اسم ممثل سوري.

موقع
سينما
صفحة
تاج
دراما

tawabil@aljarida●com
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 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :ينبغي االبـتـعــاد عــن األض ــواء راهـنــا
ً
خوفا من المنافسين لك.
ً
عاطفيا :التصرف بسلبية تجاه الشريك ليس
ً
لمصلحتكما أبدا.
ً
اجتماعيا :يساعدك أحــد األصــدقــاء على فكّ
ألغاز محيطة بك.
رقم الحظ12 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تعاني بعض الضياع في عملك ألنك
غير منظم.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـعـ ّـرف إل ــى شـخــص مــن الـطــرف
ً
اآلخر قد يصبح حبيبا.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـتـطــلــع ال ــوال ــدان إل ـيــك بمحبة
واحترام فال تخذل ثقتهما بك.
رقم الحظ18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تعرض عليك شراكة مهنية وتكون
نتائجها مثمرة.
ً
عاطفيا :تبرز األف ــاك مواهبك وتمنحك
جاذبية تأسر الحبيب.
ً
ّ
اجتماعيا :تعكر نهارك مشاكل حدثت قبل
مغادرتك المنزل.
رقم الحظ19 :
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مجتمع

لجنة المرأة الدولية احتفلت
بالعام الجديد في كراون بالزا
احتفلت عضوات لجنة المرأة الدولية بعيدي الميالد والعام الجديد،
في حفل عشاء أقيم بقاعة الجوهرة بفندق كراون بالزا.
أجواء مميزة َّ
ضمت في عمقها التواصل بين الجميع ،للتعبير عن
الحب والسالم ،وأمنيات باستقبال عام جديد مليء بالسالم.
ولم يغب سانتا كلوز عن الحضور ،ومشاركة الجميع بهداياه
الجميلة ،فضال عن تقديم استعراض لفقرات فلكلورية من
التراث األرميني ،مع عزف الطفل عبدالله لعدد من المقطوعات
الموسيقية ،بحضور حرم سفير أرمينيا ليليت جاالستيان ،ونائبة
رئيسة اللجنة حرم سفير روسيا الينا سوليماتين ،والعضوات،
والمستشارة اإلعالمية للجنة نرجس الشطي.
سانتا كلوز يحتفل مع عدد من المشاركات من اللجنة

نرجس الشطي وسوليماتين وليلى بولس

هدايا وسحوبات للحضور

صورة جماعية

أكاديمية العمل التطوعي
تنظم رحلة لمحمية الجهراء
نظمت أكاديمية العمل التطوعي البيئي ،ضمن
فعالياتها للموسم األكاديمي األول ،رحلة ميدانية
لمحمية الجهراء الطبيعية ،برعاية الشيخ عبدالله
الحمود رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للهيئة
العامة للبيئة ،وبرعاية استراتيجية من وزارة
الدولة لشؤون الشباب.
وقال المشرف العام على األكاديمية رئيس مجلس
إدارة جمعية أصدقاء النخلة د .عادل دشتي ،إن
"هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلة البرامج والورش
والفعاليات التي تقوم بها األكاديمية ،وتهدف إلى
إعطاء المتطوعين البيئيين جرعات بيئية مكثفة
حول البيئة الطبيعية في الكويت".
دشتي خالل جولته مع المتطوعين في المحمية

عدد من المتطوعين

جانب من المحمية

صورة جماعية

«مواهب» أقامت
اللقاء السنوي الثامن
أقام مؤسس ورئيس "مواهب" عبدالعزيز
يوسف ،لقاء الذكرى السنوية الثامنة
لفريق عمل المجموعة ،في مجمع
سيمفوني ،بحضور شخصيات اجتماعية.
وقال يوسف إن اللقاء الذي نقيمه كل عام
تتم فيه مناقشة األعمال التي تشارك بها
المواهب الكويتية في المعرض ،الذي يضم
خمسة مجاالت فنية ،وهي :الفن التشكيلي،
فن التصميم ،األدب ،الموسيقى والمسرح.

الفنانة باسمة حمادة وعبدالعزيز يوسف وزهرة الخرجي

زهرة الخرجي

رضا رجب وأماني الفهيد

إسراء العلي
تطفئ شمعتها
الـ 21
وسط فرحة األهل واألحباب،
احتفلت الصيدالنية إسراء
العلي ،بعيد ميالدها الـ .21
وتلقت العلي بهذه المناسبة
السعيدة التهنئة من أسرتها.

صورة جماعية

إسراء العلي

28
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سعاد عبدالله« :هم نوايا» مسلسل يرصد أزمات شخصياته بدقة
ُيعرض عبر شاشة الفضائية الكويتية مطلع مارس المقبل

أعربت الفنانة سعاد عبدالله عن
سعادتها ،لتجديد التعاون مع
الكاتبة نوف المضف ،من خالل
مسلسل «هم نوايا».

ثقة «أم طالل»
ّ
فجرت مفردات
التحدي
داخلي

عيسى ذياب

ت ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا ه ـ ـ ــذه األي ـ ـ ــام
لـتـصــويــر أح ــدث نـتــاجــات الــدرامــا
التلفزيونية الكويتية ،وهو مسلسل
"هم نوايا" ،الذي يمثل الجزء الثاني
من مسلسل "نوايا".
العمل مــن تأليف الكاتبة نوف
ال ـم ـض ــف ،وإخـ ـ ــرج ال ـف ـن ــان عيسى
ذيـ ـ ـ ــاب ،وبـ ـط ــول ــة ال ـن ـج ـم ــة س ـعــاد
عـبــدالـلــه ،وع ــدد مــن نـجــوم الــدرامــا
التلفزيونية ،منهم :فاطمة الصفي،
أمــل الـعــوضــي ،سليمان الياسين،
انتصار الشراح ،فهد العبدالمحسن،
ع ـبــدال ـلــه ال ـ ـط ـ ــراروة ،ريـ ــم ارح ـم ــة،
حسين المهدي ،ليلى عبدالله ،غرور
ولولوة المال وغيرهم.
واسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـج ــزء األول مــن
المسلسل الشخصيات وخطوطها
َّ
بشكل َّ
ومعمق .وتــم أيضا
مفصل
اسـ ـتـ ـع ــراض الـ ـع ــوائ ــل ال ـم ـحــوريــة
ف ــي الـمـسـلـســل واخ ـتــاف ـهــا؛ شكال
ومضمونا ،وهي شخصيات خالد
وشيخة ولولوة وابنها راكان.

تغيرات جديدة
عن الجزء الجديد من المسلسل،
قالت الفنانة سعاد عبدالله:
"يبدأ هذا الجزء من العمل مع ما
انتهت معه الشخصيات في الجزء
األول .ال يـمـكــن وصـ ــف سـعــادتــي
بتجدد الـتـعــاون مــع الكاتبة نوف
ال ـم ـضــف ،ال ـتــي سـبــق أن تـعــاونــت

سعاد عبدالله وفاطمة الصفي وعيسى ذياب أثناء البروفة
م ـع ـهــا ف ــي ث ــاث ــة ن ـص ــوص رائ ـعــة
وناجحة ،هــي :جــادة سبعة وثريا
ونوايا ،وهنا أؤكد عمق موهبتها،
وت ـم ـك ـن ـهــا م ــن حــرف ـت ـهــا ف ــي ب ـنــاء
الـشـخـصـيــات ،وت ـطــويــر األح ـ ــداث،
واختيار القضايا وتفجيرها".
وفيما يتعلق بشخصية شيخة،
أوض ـ ـحـ ــت أنـ ـه ــا "ت ـع ـي ــش م ـعــانــاة
اآلخرين ،خصوصا أبناءها ،وجميع

م ـشــاك ـل ـهــم ،ب ـك ــل ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،من
اضـطــراب ،وتطرأ بعض التغيرات
ع ـلــى شـخـصـيـتـهــا ،فـتـصـبــح أكـثــر
لـطــافــة ،فــي ظــل األزمـ ــات العاصفة
التي تحيط بها ،السيما أن العمل
يرصد بدقة متناهية تطور الحدث
الدرامي ،وما يترتب عليه من تبعات
لــدى شخوص المسلسل ،وشيخة
ب ـ ــا أدن ـ ـ ـ ــى ش ـ ــك ش ـخ ـص ـي ــة ث ــري ــة

المنصور :التصوير بالمواقع الحقيقية للحدث يثري العمل
يصور مع فريق مسلسل «روز باريس» الكثير من المشاهد في العاصمة الفرنسية

وص ــل فــريــق مـسـلـســل "روز ب ــاري ــس" إل ــى فــرنـســا،
الستكمال مشاهد التصوير في العاصمة الفرنسية،
بالتعاون مع إحدى شركات اإلنتاج التلفزيوني هناك.
وضمن هذا اإلطار ،قال الفنان محمد المنصور عن
هذه التجربة ،إن "تصوير مشاهد المسلسل بالمواقع
الحقيقية للحدث يحقق حالة من الثراء الفني اإلضافي
للعمل" ،مثمنا الدعم والرعاية اللذين أمنهما سفير
الكويت وأركان السفارة ألعضاء وفريق المسلسل من
الفنانين والفنيين.
من جهتهاَّ ،
عبرت كاتبة العمل البحرينية سحاب،
عن سعادتها ،بقيام شركة النظائر بتصوير هذا العمل
في موقع أحداثه الحقيقية ،وهــي :باريس والكويت،
مضيفة" :كم كنت أتمنى تصوير جزء منه في القاهرة،

وعميقة .وكــل مــا أقــولــه انتظرونا
فــي م ــارس المقبل على الفضائية
الكويتية".

اتجاهات متعددة
ب ــدوره ــا ،قــالــت الـفـنــانــة فاطمة
الصفي عــن مشاركتها فــي العمل:
"أجـ ـ ِّـسـ ــد ش ـخ ـص ـيــة ل ـط ـي ـفــة ،ال ـتــي

ً
ً
تامر حسني يحيي حفال غنائيا
في الكويت يناير المقبل

●

لتكتمل مواقع أحداث هذه القصة اإلنسانية".
وكــان سفير الكويت في باريس سامي المرشد،
استقبل فــر يــق عمل المسلسل ،ا ل ــذي يتم تصوير
جانب من أحداثه بمدينة باريس.
بدوره ،شدد السفير المرشد على أهمية المكانة
ال ـتــي تحتلها ال ـحــركــة الـفـنـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،وأيـضــا
الدعم اإليجابي الذي تقدمه الكويت لمبدعيها
في مختلف المجاالت والتخصصات،
مـشـيــرا إل ــى أهـمـيــة ال ـت ـعــاون الفني
المشترك بين الكويت وفرنسا.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـ ـك ــون ه ــذا
ال ـم ـس ـل ـســل ج ــاه ــزا ل ـل ـع ــرض فــي
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قــدم ـت ـهــا ف ــي الـ ـج ــزء األول ،وهـنــا
تـمـضــي ال ـح ـكــايــات األس ــري ــة عبر
بـنــاء درام ــي ثــري كتبته المتميزة
نوف المضف ،ويتصدى إلخراجه
عيسى ذياب ،بنبض يمثل اكتشافا
حقيقيا وإضافيا لرصيد الــدرامــا
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ودول
المنطقة".
وتــاب ـعــت" :ال أريـ ــد ال ــدخ ــول في

الـتـفــاصـيــل ،لـكــن شخصية لطيفة
ستتحرك فــي ات ـجــاهــات مـتـعــددة،
ب ــال ــذات عـلــى صـعـيــد عــاقـتـهــا مع
زوج ـهــا عــزيــز ،وأي ـضــا إجهاضها
ل ـع ــدة مـ ـ ــرات ،وص ـ ــوال إل ــى أح ــداث
عامرة بالتغيير".
من جانبه ،قــال المخرج عيسى
ذياب" :ثقة أم طالل َّ
فجرت مفردات
الـتـحــدي بــداخـلــي ،وهــو أمــر يعود
إل ــى تـجــربـتــي ال ـســاب ـقــة مـعـهــا في
مسلسل (كان في كل زمان) بالدورة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ال ـم ــاض ـي ــة ،وهـ ــو ما
منحني فرصة لالنتقال إلى مرحلة
إض ــافـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـج ــرب ـت ــي ال ـف ـن ـي ــة،
وخـ ــاصـ ــة عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد اإلخـ ـ ـ ــراج
ال ــدرام ــي ،بـعــد تـجــربـتــي الـســابـقــة،
سواء من خالل مسلسل سامحني
خطيت ،أو إح ــدى حلقات كــان في
كل زمان".
وأضاف" :العمل مع نجمة بقيمة
الفنانة سعاد عبدالله ُيوجد حالة
من التحدي ،وأيضا األمان ،بمواقع
الـتـصــويــر ،فهي الفنانة المبدعة،
وأيضا الموجهة التي تقود الفريق
إل ـ ــى ف ـ ـضـ ــاءات أبـ ـع ــد م ــن اإلب ـ ــداع
والتميز .فما أروعها من تجربة ،وما
أعذبها من فنانة كبيرة!".
ُيشار إلى أنه من المتوقع عرض
مـسـلـســل "ه ــم ن ــواي ــا" ع ـبــر شــاشــة
الـفـضــائـيــة الـكــويـتـيــة اع ـت ـبــارا من
مطلع مارس .2018

محمد جمعة

سيكون جمهور الفنان المصري تامر حسني ومحبوه على موعد مع
حفل جماهيري يحييه تامر بالكويت في  19يناير المقبل بصالة التزلج.
وعلمت "الجريدة" ،أن الجهة المنظمة للحفل انتهت أخيرا من الحصول
على موافقة وزارة اإلعالم على إقامة الحفل ،وتمضي في الحصول على
الموافقات األخرى من الجهات المعنية.
ُيذكر أن تامر مشغول حاليا بتقديم حلقات برنامج The
 voice kidsعبر شاشة قناة  mbcبمعية النجمين كاظم
الساهر ونانسي عجرم ،ومازال البرنامج في مرحلة
"الصوت وبس" ،على أن يدخل الفترة المقبلة مرحلة
المواجهة ،قبل أن يصل إلى التصويت الجماهيري،
الختيار الصوت الواعد لهذه النسخة.

«غفار الزلة» نار الثأر تلتهم الحب وتغتال المستقبل بمسرح الدسمة

مخرج المسرحية عبدالله العابر تفوق على نفسه وتعامل بذكاء مع النص
●

محمد جمعة

تمر أيام مهرجان الكويت المسرحي الـ ،18وبمضي الوقت
تتضح هوية ومالمح الدورة الجديدة من حيث المزاج العام
ُ
للعروض التي تقدم .ولعل الالفت اتجاه أغلب المخرجين
الختيار نصوص ذات صبغة اجتماعية ،وهــو ما يعكس
حالة الجفاء مع القضايا السياسية التي كانت مهيمنة
خالل السنوات الماضية على أغلب عــروض المهرجانات
المسرحية المختلفة.
وم ـس ــاء أم ــس األول ك ـنــا ع ـلــى مــوعــد م ــع ع ــرض "غ ـفــار
الــزلــة" لفرقة مسرح الخليج العربي على مسرح الدسمة،
وهي من تأليف محمد المهندس ،وإخراج عبدالله العابر،
وتمثيل :حنان المهدي ،مشاري المجيبل ،محمد ملك ،هبة
العيدان ،عبدالله البدر ،آالء الهندي ،منال الجارالله ،عبدالله
البصيري ،بدر البناي ،سعاد الحسيني ،فهد األحمد ،سارة
القبندي ،فيصل السعد ،كفاح الرجيب وفهد العامر ،ومصمم
الديكور محمد الربيعان ،ومصمم األزي ــاء د .فهد المذن،
واإلضاء ة لعبدالله النصار ،وموسيقى ومؤثرات عبدالله
البلوشي ،ومــاكـيــاج تهاني جعفر ،وإدارة اإلن ـتــاج :حمد
العصفور ومساعد مخرج ياسر الحداد.
متلق
"غفار الزلة" يطرح قضية اجتماعية ،ويترك لكل
ٍ
حرية التأويل واإلسقاط على مختلف نواحي الحياة ،سواء
السياسية أو االقتصادية ،فالثأر قضية موجودة في أغلب
ُ
المجتمعات العربية ُيولد االنتقام والحقد والكره ،ويقتل
األمل ،حتى إن خبت ناره ،لكنها تبقى مشتعلة تحت رماد
الكراهية.
تلك الثمية العامة للعمل ،التي اشتغل عليها الكاتب
المهندس ،من خالل قصة حب حمود وشيخة ،التي انتصرت
ظاهريا على رغبة األم في األخذ بالثأر ،لكن نيران الحقد
التهمت كل شيء ،ولم يتبق من هذا الحب سوى الذكرى.

صراع بين قبيلتين يسقط على أثره أحد الشيوخ قتيال،
وتمضي األيــام ،ويوقف حب حمود لشيخة نزيف الدماء،
لكن كيف ذلك والقتيل هو والدها ،وأمها وإن تقبلت األمر
ُ
على مضض ،لكن في داخلها كره وحقد تجاه حمود ،تحثها
على األخذ بثأر والدها منه ،لكن تفشل شيخة ،التي تكتشف
بمرور الوقت أنها حامل في طفل يمثل األمل الحقيقي لوأد
هذه الفتنة ،وما إن يرى النور ،حتى تغتال جدته براء ته،
ويلقى الطفل حتفه بديال عن والده ،ليرحل ويلملم معه ما
تبقى من أمل في السالم ،ويورث الجميع الحسرة واأللم.
الـمـتــابــع لــ"غـفــار الــزلــة" يلمس ك ـ ّـم الـمـشــاعــر اإلنسانية
المتشابكة لنص يــز خــر بــا ل ـحــوارات المكثفة بين جميع
أطراف العمل ،ما يضع أي مخرج في مأزق ،كيف سيتعامل
مع نص معقد بهذا الشكل؟
وقد استطاع د .عبدالله العابر أن يكسب هذا التحدي،
السيما أنه مخرج متمكن من أدواته ،تعامل مع العمل بذكاء،
وسار في اتجاهين؛ األول :االشتغال على عنصر التمثيل،
فكان سالحه مجموعة مميزة من الممثلين لهم بصمات
سابقة في المسرح النوعي ،السيما حنان المهدي في دور
شيخة ،وهبة العيدان بشخصية األم ،ومشاري المجيبل
وعبدالله البدر .أداء متقن لم يتوقف فقط عند حاجز الحوار،
إنما احتاج إلى مجهود بدني كبير.
أمــا الـخــط الـثــانــي ،فتمثل فــي المجاميع ،والـتــي كانت
على درجة كبيرة من االنسجام ،وساهمت في الربط بين
المشاهد المتسارعة.

مسرح فقير
لماذا اعتمد العابر
ومنذ الوهلة األولى تساءلت كمتفرج؛ َّ
على المسرح الفقير؟ وبمضي الوقت تكشف أن المخرج
لجأ إلى هذا القالب ،معتمدا على اللون األسود ،الذي لف

مشهد من مسرحية «غفار الزلة»
المسرح ،وموظفا قطعا من الديكورات البسيطة للربيعان،
الذي بدا مدى استيعابه للنص ،والتي اختزلت العديد من
األفكار ،لإلمعان في فكرة الثأر ،والتأكيد على الصراع بين
األمل البسيط والحقد الكبير.
وحافظ المخرج على األجواء التراثية ،موظفا العديد من
الفنون الشعبية ،السيما على مستوى الموسيقى الحية،
التي كانت نابضة بالحياة ،وكذلك المؤثرات الصوتية ،فيما
وفق النصار مصمم اإلضاءة في وضع رؤية واعية اتسقت
والحالة النفسية للممثلينَّ ،
وعبرت عن كل مشهد بصدق.

الـمـتــابــع لـتـجــارب الـعــابــر الـســابـقــة يلمس حــرصــه على
التطور من مسرحية إلى أخرى ،باختيار الطريق الصعب،
ليجدد من ذاته ،ويكتسب خبرات أكثر تضيف إلى سيرته
كمخرج مولع بالتراث ،وتجلى ذلك بوضوح في مشهدين
اعتبرهما األبرز في المسرحية؛ األول مشهد والدة الطفل
عيسى من رحم األلــم ،والثاني الحوار الثالثي بين حمود
وشيخة واألم تخللهما الدخول المنظم لمجموعة التعبير
الحركي واستخدامها للعصي ،في إشــارة إلــى حالة جلد
الذات التي تعيشها الشخصيات.

الساهر :حفلي في أوبرا دبي له نكهة خاصة مشاركة كويتية فاعلة في معرض جدة للكتاب
قال المطرب العراقي كاظم الساهر إن حفله
الجديد في دبي ،المقرر إقامته  30الجاري،
"سيكون بمذاق مختلف".
وأضاف الساهر" :سعادة كبيرة تحيطني
كلما أغني في دبي ،خاصة بوجود الجمهور
المميز بتعدد جنسياته ،وحبه لكل أعمالي
عبر كل هذه السنوات" ،متابعا" :هذه السنة
حفلي طعمه مختلف ،حيث سنحتفل بالعام
الجديد في دار األوبرا ،بأحلى حلة في دبي".
وي ـغ ـن ــي الـ ـس ــاه ــر ألول م ـ ــرة فـ ــي (أوب ـ ـ ــرا
دب ـ ــي) ،وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـقــدم مـجـمــوعــة من
أغانيه الكالسيكية الشهيرة ،بمرافقة فرقته
األورك ـس ـتــرال ـيــة ،ومـنـهــا أغـنـيــات "أحـبـيـنــي"
ً
و"إن ــي خ ـيــرتــك"" ،وزي ــدن ــي ع ـش ـقــا" ،و"قــولــي
أحبك".
وق ــال ال ـم ـطــرب الـشـهـيــر بــ"قـيـصــر الـغـنــاء
العربي"" :شرف لي أن أغني على مسرح أوبرا
دبي ذي المستوى العالمي ،والذي استضاف
مجموعة من العروض العالمية الشهيرة".
(د ب أ)

كاظم الساهر

تـشــارك دور النشر والـتــوزيــع الكويتية
في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته
الـثــالـثــة حــالـيــا بـفـعــالـيــة عــالـيــة بمجموعة
مــن الـكـتــب األدب ـيــة والـثـقــافـيــة ،إضــافــة إلــى
إصدارات مختلفة في شتى العلوم اإلنسانية.
َّ
وثمن عدد من ممثلي دور النشر الكويتية
دور وزارة اإلعــام والثقافة السعودية في
إقامة معرض جدة الدولي للكتاب ،ومستوى
التنظيم واإلقبال الجماهيري الذي يشهده
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،م ـع ــرب ـي ــن عـ ــن ح ــرصـ ـه ــم عـلــى
المشاركة الدورية فيه.
فمن جانبه ،أكد ممثل دار كلمات للتوزيع
والنشر وليد حسن ،الحرص على حضور
هـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـث ـقــاف ـيــة لـلـسـنــة الـثــالـثــة
على الـتــوالــي ،إلب ــراز دور النشر الكويتية،
واإلسهام في نشر الثقافة والمعرفة.
وذكر حسن أن "دار كلمات" تحرص على
ُ
إص ـ ــدار ال ـك ـتــب ال ـش ـبــاب ـيــة ،وإبـ ـ ــراز الــك ـتــاب

الشباب الجدد ،ونشر كتب الترجمة.
من جهته ،قال المدير العام لـ"بالتينيوم
لـلـنـشــر والـ ـت ــوزي ــع" ،ج ــاس ــم أش ـك ـنــانــي ،إن
الشركة تشارك للمرة الثالثة على التوالي،
وتعد دار نشر شبابية ،مــؤكــدا أن معرض
جدة من المعارض التي تحرص الدار على
الـمـشــاركــة فـيـهــا ،لـتــزايــد مـسـتــوى اإلق ـبــال،
وتوسيع قاعدة انتشار مطبوعات الدار التي
يتم إصدارها وتسويقها.
وأش ـ ــار إل ــى اس ـت ـم ــرار ال ـك ـتــاب ال ــورق ــي،
وخاصة كتب الــروايــة والشعر ،إضافة إلى
اإلص ـ ــدارات المتعلقة بــالـعـلــوم اإلنـســانـيــة،
بمكانتها الرائدة كوسيلة الكتساب المعرفة،
رغـ ـ ــم م ـن ــاف ـس ـت ـه ــا مـ ــن وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،فضال عن الكتاب اإللكتروني.
بــدوره ،أكــد المدير التنفيذي لــدار "دريــم
بوك" ،فيصل المشوح ،أن مشاركة الدار في
الـمـعــرض للمرة الثانية تــأتــي انـطــاقــا من

مكانته كأهم المعارض العربية ،الفتا إلى
ض ــرورة حضور هــذه التظاهرات الثقافية
التي تقام بالدول الخليجية.
وقــال المشوح إن "الـهــدف مــن المشاركة
فــي الـمـعــرض ،هــو إب ــراز الــوجــه الحضاري
لـلـكــويــت ،كـمـنــارة علمية وثـقــافـيــة ،إضــافــة
إلى نشر وتوزيع وتسويق إنتاج المبدعين
ُ
الـكــويـتـيـيــن م ــن ك ـت ــاب وم ـف ـكــريــن ف ــي كتب
الرواية والتنمية الشخصية وتطوير الذات
والكتب األخرى".
فـيـمــا أك ــد مــديــر ع ــام "دار س ـمــا" للنشر
والـتــوزيــع يــوســف العيسى ،أن دور النشر
الكويتية تستقطب أع ــدادا كبيرة مــن زوار
المعرض من مختلف الفئات العمرية ،لما
تحظى بــه الـكــويــت مــن مـكــانــة ثقافية لــدى
الـجـمـهــور ال ـس ـعــودي خ ــاص ــة ،والخليجي
عموما.
(كونا)

خبريات
وفاة والد الفنان
محمد الصيرفي
توفي والد الفنان محمد
الصيرفي في ساعة مبكرة من
صباح أمس ،بعد صراع طويل
مع املرض.
وكان الصيرفي ابتعد
خالل الفترة االخيرة عن
الساحة الفنية ،ملتابعة
حالة والده الصحية ،والزمه
في املستشفى خالل األيام
األخيرة ،التي شهدت تدهورا
كبيرا في حالته ،الى ان فارق
الحياة.
"الجريدة" تتقدم بخالص
العزاء للفنان محمد الصيرفي
بهذا املصاب األليم.

 18مشتركًا في مهرجان
بيت الشعر الثالث بالدمام
أعلن مهرجان بيت الشعر
في دورته الثالثة" ،دورة
الشاعر علي الدميني"،
والذي تنظمه جمعية
الثقافة والفنون في الدمام،
أسماء الشعراء املشاركني
في األمسيات الشعرية 26
الجاري.
ويشارك  18شاعرا وشاعرة
من  7دول عربية ،هم محمد
جبر الحربي ،عبدالله
ثابت ،حمد الفقيه ،طالل
الطويرقي ،ابراهيم زولي،
علي بافقيه ،بثينة اليتيم،
جاسم الصحيح ،محمد
املاجد ،مسفر الغامدي،
أحمد فقيهي ،عبدالله
الصيخان (السعودية)،
ونشمي مهنا (الكويت)،
وحسني فخر (البحرين)،
وخلود املعال (االمارات)،
وديمة محمود (مصر)،
وخالد الناصري (فلسطني)،
ورمزي بن رحومة (تونس).
ويحمل املهرجان اسم
الشاعر السعودي علي
الدميني ليكون املكرم في
الدورة الثالثة.

«ستار وورز» الجديد يتجه
لتحقيق  200مليون دوالر
قالت شركة والت ديزني
للتوزيع ،أمس األول ،إن
أحدث أجزاء سلسلة أفالم
ستار وورز ،الذي يحمل
اسم "ستار وورز :ذا الست
جيدي" ،حقق مبيعات
تذاكر هائلة ،ليتجه
لتحقيق نحو  200مليون
دوالر في دور السينما
األميركية خالل عطلة نهاية
األسبوع.
وحقق الفيلم  45مليون
دوالر في الواليات املتحدة
وكندا الخميس املاضي،
ليحتل املركز الثاني بعد
فيلم "ستار وورز :ذا فورس
أويكنز" ،الذي ُعرض عام
 ،2015وحقق  57مليون
دوالر في نفس املدة.
وتجاوزت إيرادات هذا
الفيلم ملياري دوالر على
مستوى العالم.
و"ستار وورز :ذا الست
جيدي" هو الجزء الثامن
من سلسلة األفالم الشهيرة
التي بدأها املخرج جورج
لوكاس عام .1977
(رويترز)

إمينيم يعود بألبوم تاسع
سياسي الطابع
يعود فنان الراب األميركي
إمينيم مع ألبوم تاسع
ينصب فيه نفسه مدافعًا
عن األخالق في عهد دونالد
ترامب ،الذي يعارضه أشد
معارضة.
ويحيط املغني ،الذي باع
أكبر عدد من األسطوانات
في تاريخ الراب ،نفسه في
ألبوم "ريفايفل" وهو األول
له املسجل في استوديو
منذ أربع سنوات ،بكوكبة
من نجوم البوب من بينهم
بيونسي واليشيا كيز وإد
شيران وبينك.
ويكشف الفنان البالغ 45
عامًا ،الذي كان يلقب نفسه
ْ
"س ِليم شايدي" ،عن وجه
جديد له ،هو املغني امللتزم
سياسيًا والقلق على
مصير بلده بعد سنة على
انتخاب دونالد ترامب،
الذي ال يتردد عن مقارنته
بهتلر.
ً
ويغني إمينيم قائال
عن ترامب" :يحاول أن
يقسمنا إال أنه سينجح في
توحيدنا".
(أ ف ب)

ةديرجلا
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دوليات
واشنطن« :الحائط الغربي» جزء من إسرائيل في أي اتفاق سالم
● الفلسطينيون يرفضون تغيير حدود القدس الشرقية ●إيران و«داعش» أولوية بنس خالل جولته بالشرق األوسط

ً
تعقيبا على تصريحات البيت
األبيض بأن الواليات المتحدة
ترى الحائط الغربي ،الذي
البراق،
يسميه المسلمون حائط ً
واليهود حائط المبكى ،جزءا
من إسرائيل في اي اتفاق سالم،
أكدت الرئاسة الفلسطينية عدم
القبول بأي تغيير على حدود
القدس الشرقية المحتلة عام
 ،1967وذلك عشية زيارة نائب
الرئيس األميركي مايك بنس
للمنطقة ،في محاولة لتعزيز
العالقات األميركية مع العالم
العربي ،بعد أن اعترف الرئيس
دونالد ترامب بالقدس عاصمة
إلسرائيل.

أك ــد الـنــاطــق الــرسـمــي باسم
ال ــرئ ــاس ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة نـبـيــل
أبوردينة عدم القبول بأي تغيير
ع ـلــى ح ـ ــدود الـ ـق ــدس الـشــرقـيــة
المحتلة عام .1967
ً
وردا على تصريحات مسؤول
أم ـي ــرك ــي رفـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى فــي
الـبـيــت األب ـي ــض ،ب ــأن الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـع ـت ـبــر أن ال ـحــائــط
ً
الغربي يجب أن يكون جزءا من
إسرائيل في أي اتفاق سالم ،قال
أبوردينة« :لن نقبل بأي تغيير
ع ـلــى ح ـ ــدود الـ ـق ــدس الـشــرقـيــة
ً
المحتلة عام  ،»1967مشيرا إلى
أن «هذا الموقف األميركي يؤكد
مرة أخرى أن اإلدارة األميركية
الحالية أصبحت خارج عملية
الـســام بشكل كــامــل» .وأضــاف
أن «اسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذه ال ـس ـيــاســة
األم ـي ــرك ـي ــة ،سـ ــواء ب ـمــا يتعلق
ب ــاالعـ ـت ــراف ب ــال ـق ــدس عــاصـمــة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،أو نـ ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة
االم ـيــرك ـيــة إل ـي ـهــا ،أو ال ـبــت في
قضايا الحل النهائي من طرف
واحد ،كلها خروج عن الشرعية
ال ــدول ـي ــة وت ـك ــري ــس لــاح ـتــال،
وهو بالنسبة لنا أمر مرفوض
وغير مقبول ومدان».

عباس اليزال
على قيد
الحياة بفضل
التنسيق
األمني مع تل
أبيب

أفيغدور ليبرمان

قال معاونون بالكونغرس
األميركي إن مسؤولين في
إدارة الرئيس االميركي
دونالد ترامب أطلعوا
موظفين بالكونغرس هذا
األسبوع على الكيفية التي
يدرس بها البيت األبيض
معايير عدم االنتشار
في اتفاق محتمل لبيع
تكنولوجيا مفاعالت نووية
إلى السعودية ،لكنهم لم
يشيروا إلى ما إذا كان
السماح بتخصيب اليورانيوم
سيكون جزءا من أي اتفاق.
وأضاف المعاونون أن
مسؤولين من وزارتي
الخارجية والطاقة أحاطوا
موظفين بلجنة العالقات
الخارجية في مجلس الشيوخ
علما في اجتماع خلف أبوب
مغلقة األربعاء الماضي.

خطر اإلرهابيين المحليين
في الغرب أكبر من العائدين
ال ــرئـ ـي ــس ج ــاي ـس ــن غــري ـن ـبــات
مـ ـبـ ـع ــوث ت ـ ــرام ـ ــب إلـ ـ ــى الـ ـش ــرق
األوسط.
مسؤول آخر رفيع المستوى
ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ق ــال في
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي «النـ ـ ـ ـ ــزال
ن ـ ــرك ـ ــز ع ـ ـلـ ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــام،
وك ـ ـيـ ــف ي ـم ـك ـن ـنــا ف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة
استكمالها ،إال أن إيران وداعش
واإلرهابيين ،ومكافحة عقيدة
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف تـ ـبـ ـق ــى األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات
الـقـصــوى فــي الـمـنـطـقــة ،والـتــي
ن ــواص ــل ال ـع ـمــل م ــع ك ــل الـ ــدول
االسالمية هناك بشأنها ،ونحن

ً
قــري ـبــون جـ ــدا م ــن تـحـقـيــق تلك
األهداف».
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن م ـص ــر ال ـتــي
ستكون اول محطة في الجولة
تقوم بدور رئيسي في المنطقة،
حيث ا نـهــا تبقى شريكا مهما
ً
جدا بالنسبة لألمن.
من جهته ،أوضح مسؤول ثان
في اإلدارة األميركية «كنا نعمل
عن كثب مع مصر في محاربتها
داعش ،السيما في سيناء وفي
مكافحتها لــارهــاب األوس ــع»،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــن
االميركي والمصري عبدالفتاح

إسرائيل تستجوب مدونة إيرانية منحتها حق اللجوء
أع ـلــن م ـس ــؤول إســرائ ـي ـلــي ان ج ـهــاز األم ــن
الداخلي (شين بيت) استجوب مدونة إيرانية
حصلت على حق اللجوء في إسرائيل لالشتباه
في تواصلها بشكل غير مشروع مع إيران .وفي
أغسطس الماضي ،سمحت إسرائيل بدخول
نــدى أمـيــن ( 33عــامــا) ،الـتــي كــانــت مقيمة في
تــركـيــا ،ألس ـبــاب إنـســانـيــة قــائـلــة إن ـهــا تــواجــه
الترحيل قـســرا إلــى إي ــران وسـتـكــون معرضة

للخطر بسبب كتاباتها على موقع إخباري
إسرائيلي .وتقول ندى أمين ،وهي من طهران
أصـ ــا ،إن وال ــده ــا ك ــان ي ـهــوديــا .وأفـ ــاد بـيــان
لـل ـ "ش ـيــن ب ـي ــت" ،ب ــأن ن ــدى تــواص ـلــت بـعــد أن
انتقلت إلــى إســرائـيــل مــع "ممثلين إيرانيين"
واس ـت ـج ــوب ـه ــا ج ـه ــاز األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،ال ــذي
تتضمن مسؤولياته مكافحة التجسس.
وقال مسؤول أمن إسرائيلي ،إن األشخاص

السيسي أجريا لقاء ات ثنائية
ع ـ ــدة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ون ـج ـح ــا فــي
تطوير «عالقة متينة جدا».
ورأى ا لـ ـمـ ـس ــؤول أن « م ـصــر
ً
قامت بدور مهم جدا في جهود
السالم».
ّ
المقرر أن يقضي بنس،
ومن
وهــو مــؤيــد قــوي لـقــرار تــرامــب،
ثــاثــة أيـ ــام ف ــي الـمـنـطـقــة ي ــزور
خاللها مصر وإسرائيل.

عبدالله الثاني
وفـ ــي عـ ـم ــان ،أع ـل ــن ال ــدي ــوان

الــذيــن اتـهـمــت ن ــدى بــالـتــواصــل معهم ليسوا
أقاربها وموجودون في إيران.
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أكـ ـ ــدت نـ ــدى أن ـه ــا خضعت
لــاس ـت ـجــواب عـلــى م ــدى ثـمــانـيــة أيـ ــام بسبب
اتصاالتها مع شخص كانت تعتقد أنه عميل
لالستخبارات اإلسرائيلية لكن المحققين من
"شـيــن بـيــت" أبـلـغــوهــا أن ــه فــي الحقيقة عميل
للحكومة اإليرانية.

•

ترخي األجواء الميالدية بظاللها على الوضع المحلي
بعدما اختتم األسبوع الحالي بعنوانين أساسين ،هما
بدء العد العكسي لالنتخابات النيابية بعد توقيع وزير
الــداخـلـيــة نـهــاد الـمـشـنــوق ،أمــس األول ،مـشــروع مرسوم
ً
دعوة الهيئات الناخبة ،ودخول لبنان رسميا نادي الدول
المنتجة للنفط ،إثر إقرار مجلس الوزراء الخميس الماضي
البند المتعلق بالترخيص للتنقيب عن النفط ،إذ وافق
على منح رخصتين الستكشاف وإنتاج النفط.
ً
وتلتئم الحكومة استثنائيا قبل ظهر الثالثاء المقبل
َّ
ليبت بالبنود المتبقية من جلسة
في السراي الحكومي،
آخر جلسة
بحيث
الخميس الماضي،
تكون جلسة الثالثاء ِ
َ ّ
ً
تبقى من ملفات السنة الجارية.
في  2017تمهيدا إلقفال ما
وقالت مصادر سياسية لـ«الجريدة» ،امس إن «أبرز ملف
عالق سيناقشه مجلس الوزراء هو ملف النفايات والمقالع
والكسارات المتصل بنشاطات وزارة البيئة».
وبرز أمس ،كالم رئيس الحكومة سعد الحريري الذي
أكد أن «العالقة مع المملكة العربية السعودية هي مميزة
وتاريخية ،وستستمر إن شاء الله من األفضل إلى األفضل»،
ً
مـضـيـفــا« :ه ـنــاك مــن ي ـحــاول أن يــوحــي ب ــأن ل ــدي مشاكل
مــع المملكة ودول الـخـلـيــج ،وه ــذا األم ــر لـيــس صحيحا
على اإلط ــاق .بعض األفــرقــاء هــم مــن لديهم مشاكل مع
دول الخليج ،أما سعد الحريري فليست لديه مشكلة مع
السعودية».
وتــابــع خ ــال اسـتـقـبــالــه ،مـســاء أم ــس األول ،فــي «بيت
ً
ال ــوس ــط» وف ــدا مــن الـمـخـتــاريــن وروابـ ــط الـمـخـتــاريــن في
بعض المناطق اللبنانية« :ال بد من التعاون السياسي
بين مختلف األطــراف اللبنانية لتحقيق اإلنـجــازات ،وال
ً
سـيـمــا عـلــى صـعـيــد الـنـمــو االق ـت ـص ــادي» ،مـشـيــرا إل ــى أن
«التجارب السابقة ،منذ عام  2005وحتى انتخاب رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة الحالية،
أثبتت أنه لن يستطيع أي فريق أن يلغي اآلخر ،ولبنان ال
يقوم إال بشراكة وطنية حقيقية ،لكل فريق فيها حقوقه
ً
وواجباته» .وختم« :أنــا أتابع يوميا مسألة تطبيق قرار
النأي بالنفس الذي اتخذه مجلس الوزراء ،وإن لم يحترم
كل األفرقاء السياسيين هذا القرار ،فإن مشكلتهم ستكون
ً
معي أنا شخصيا».
ّ
إلــى ذلــك ،أكــد وزيــر الـمــال علي حسن خليل ،أمــس ،أن

الحريري خالل لقائه أمس مع المخاتير وأعضاء البلديات في بيروت (داالتي ونهرا)
«مــا تم إقــراره باألمس من مشروع إطــاق الموافقة على
تراخيص التنقيب عن النفط يشكل محطة اساسية في
تــاريــخ لبنان ومرحلة جــديــدة تنقله مــن واقــع إلــى واقــع
ً
ً
ً
آخر» ،مضيفا« :لكن نريد لهذا الملف أن يبقى ملفا وطنيا
ً
سـيــاد يــا بامتياز لما فيه مــن مصلحة لمستقبل لبنان
وألجيالنا».
وخ ـت ــم خ ـل ـيــل« :انـ ـن ــا أم ـ ــام م ـح ـطــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة وهــي
إجراء االنتخابات النيابية التي نؤكد على إجرائها في
مواعيدها المحددة ،وعلى أساس القانون الذي ارتضيناه
النفسنا وعلينا أال نسمح بالتشكيك بإجرائها أو التشكيك
ً
بالقانون تحت أي اعتبار كان» ،داعيا إلى «االبتعاد عن
خطاب الغرائز والعصبيات».
في م ــوازاة ذلــك ،لفت األمين العام لـ»تيار المستقبل»
أحمد الحريري إلى أن «الحرب إللغاء المستقبل مستمرة

ليبرمان
ندد وزير الدفاع اإلسرائيلي
أف ـ ـي ـ ـغـ ــدور لـ ـيـ ـب ــرم ــان ب ـت ـهــديــد
ا لــر ئ ـيــس الفلسطيني محمود
عباس بوقف التنسيق األمني
مع تل أبيب في ظل أزمة القدس،

دعت حركة «فتح» ،التي يترأسها الرئيس محمود عباس
أ مــس الفلسطينيين ا لــى ا لـتـظــا هــر دا خ ــل ا لـمــد يـنــة المقدسة
وحولها االربعاء ،بالتزامن مع وصول نائب الرئيس األميركي
مايك بنس.
وو جـهــت الحركة نــداء إ لــى الفلسطينيين لــ»إ غــاق الطرق
االل ـت ـف ــاف ـي ــة فـ ــي وج ـ ــه ال ـم ـس ـت ــوط ـن ـي ــن االثـ ـنـ ـي ــن وال ـخ ـم ـيــس
القادمين» ،التي يستخدمها المستوطنون ،لتجنب المرور
عبر األراضي الفلسطينية.

الحكومة تعقد جلسة استثنائية لـ«إقفال» ملفات السنة الجارية
●

الملكي األردني ،أمس ،ان الملك
عبدالله الثاني سيتوجه بعد
زيــارتــه للفاتيكان الثالثاء الى
ب ــاري ــس ،إلجـ ــراء م ـحــادثــات مع
ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي اي ـمــانــويــل
ماكرون حول القدس.

«فتح» تدعو إلى التظاهر ضد بنس

الحريري :العالقة مع الرياض مميزة ...وستستمر
بيروت  -ةديرجلا

واشنطن تنوي بيع
تكنولوجيا نووية للسعودية

فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون ي ـش ـي ـع ــون
أمـ ـ ــس قـ ـ ــرب ال ـ ـقـ ــدس ش ــاب ـ ًـا
سـ ـق ــط ب ـ ــرص ـ ــاص ال ـج ـي ــش
اإلسرائيلي (رويترز)

استئناف السالم
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ش ـ ـ ّـدد م ـســؤولــون
أميركيون على أن اإلدارة ترغب
في استئناف عملية السالم بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،يـبـنــي
األميركيون آمالهم على زيــارة
نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي مايك
بـ ـن ــس ،الـ ـ ــذي ي ـت ــوق ــع ان يـصــل
األربعاء إلى القدس.
وقـ ــال أح ــد ال ـم ـســؤول ـيــن «ان
هذه الزيارة هي بشكل ما نهاية
فصل وبداية فصل جديد .نحن
م ـس ـت ـمــرون ف ــي تــرك ـيــزنــا على
ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـسـ ــام وكـ ـي ــف يـمـكــن
ان ن ـقــود ه ــذا ال ــوض ــع بــاتـجــاه
نتيجة ما».
ويفترض أن ينضم الى نائب

سلة أخبار

ً
مع اختالف أدواتها» ،مؤكدا أن «التيار يسعى إلى التوافق
السياسي فيما غيرنا يسعى لتسعير نار االشتباك».
وقــال الحريري خالل نــدوة إنمائية بعنوان «الضنية
 -٢٠٢٥ف ــرص وت ـح ــدي ــات» ،فــي بـخـعــون أم ــس« :تحملنا
المسؤولية في أصعب الظروف ،والحرب إللغائنا وشطبنا
من الحياة الوطنية لم تقف لليوم ،وما زالت مستمرة ،مع
اختالف أدواتها في كل مرحلة ،وتقاطع المصالح ،بين
من هم خصومنا في األصــل ،ومــن كانوا في قلب بيتنا
ً
وطعنونا في الظهر ،وهدفهم دائما خط رفيق الحريري،
وسعد رفيق الحريري ،وتيار المستقبل ،وما عشناه في
األسابيع الماضية ،كان أصعب امتحان بعد  14شباط
 ،2005والحمد الله صبرنا وصمدنا في وجه العاصفة».
وختم« :من ينتظرنا على الكوع ،الكواع كثيرة وخطيرة،
ً
وسينتظر كثيرا».

وقال إن عباس اليزال على قيد
الحياة بفضل هذا التنسيق.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ت ــايـ ـم ــز
أوف إس ــرائـ ـي ــل» اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ع ــن ل ـي ـب ــرم ــان« :عـ ـب ــاس مـعـنــي
بالتنسيق األمني بين إسرائيل
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن لـ ـي ــس ب ــأق ــل
م ـنــا ورب ـم ــا أك ـث ــر ،وه ــو الي ــزال
ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ب ـف ـضــل هــذا
التنسيق».
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع
ً
اإلســرائـيـلــي أن عـ ــددا مــن كبار
ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي حــركــة «ف ـتــح»
اغتيلوا من قبل حركة «حماس»
أثناء سيطرة األخيرة على قطاع
غــزة فــي عــام  ،2007مضيفا أن
«التنسيق األمني مع إسرائيل
هــو ال ــذي أنـقــذ عـبــاس مــن ذلــك
المصير».

معبر رفح
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـ ـ ــادت
السلطات المصرية أمــس ،فتح
معبر رفح الحدودي بين قطاع
غــزة ومصر استثنائيا ألربعة
أيام لسفر الحاالت اإلنسانية.
(عواصم  -وكاالت)

تستنفر عودة الذين قاتلوا في
صفوف التنظيمات المتطرفة
في سورية والعراق األجهزة
العالمية لمكافحة االرهاب،
لكن خبراء أميركيين يحذرون
من أن المتطرفين المحليين
الذين اعتنقوا وتشربوا الفكر
المتطرف في بلدانهم هم الذين
يشكلون الخطر األكبر حاليا.
ويؤكد الخبراء أنه "مع أن
خبرتهم في القتال محدودة
إن لم تكن معدومة ،فقد أثبتوا
في األشهر االخيرة في أوروبا
كما في الواليات المتحدة ،أنهم
قادرون على توجيه ضربات
مرتجلة ومن شبه المستحيل
كشفهم قبل انتقالهم الى
مرحلة التنفيذ".وتفيد األرقام
التي جمعها مركز "نيو
أميركا" أن  %85من 415
شخصا متهما بجرائم متصلة
باإلرهاب االسالمي في أميركا.

سياسة العبادي
يناقض
الخزعلي
ً
ويعتبر السعودية عدوا للعراق
● المالكي :العبادي ال يمكنه إلغاء «الحشد الشعبي»
● الجبوري يرفض «عسكرة» المجتمع
غداة إعالن رئاسة الحكومة العراقية بدء حملة
لحصر الـســاح بيد الــدولــة ،تلبية لــدعــوة المرجع
الـشـيـعــي األع ـل ــى ال ـس ـيــد ع ـلــي الـسـيـسـتــانــي ،وفــي
تصريح يتناقض مع سياسة الحكومة العراقية،
هــاجــم األم ـي ــن ال ـع ــام لـحــركــة عـصــائــب أه ــل الـحــق،
المنضوية في الحشد الشعبي ،قيس الخزعلي ،في
كلمة خالل احتفالية بمناسبة يوم النصر أقيمت
في محافظة كربالء ،أمس األول ،السعودية ،معتبرا
أن للعراق  3اعداء هم إسرائيل وأميركا والسعودية.
وقــال الخزعلي إن «بعد انتصار العراق اآلن كل
الدول تبارك ،لكن يجب علينا أال نخدع ،وأن نعرف
صديقنا من عدونا ،صديقنا هو الذي ساندنا وهو
معروف» ،مضيفا أن «عدونا األول هو إسرائيل».
وأوضح أن «داعش لم يقتل سوى المسلمين ،ولم
يقتل إسرائيليا واح ــدا ،والـكـيــان الصهيوني كان
يعالج داعش في مستشفياته» ،مضيفا أن «عدونا
الـثــانــي هــو امـيــركــا الـتــي أوج ــدت الـقــاعــدة مــن قبل
للوقوف أمام االتحاد السوفياتي سابقا ،والواليات
المتحدة لم تدافع عن بغداد بأي ضربة جوية ،ولكن
دافعت عن أربيل فقط».
ولفت الــى أن «الـعــدو الثالث للعراق هــو النظام
السعودي ،حيث إن أكثر من  5000انتحاري جاءوا
من السعودية لتفجير أنفسهم في العراق» ،زاعما
أن «السعودية جاءت لقتل العراقيين واآلن يريدون
خداعنا مــرة أخ ــرى» ،مشيرا الــى أنها «قامت بقتل
الـعــراقـيـيــن ،أم ــا اآلن بـعــد االنـتـصــار وعـنــدمــا فشل
مشروعهم يريدون اآلن خداع العراقيين مرة أخرى،
بحجة مساعدتنا».
وق ــدم الخزعلي شـكــره «للجمهورية اإلسالمية
(إيران) وحزب الله اللبناني على كل ما قدموه ،وال
ننسى شهداء هم الذين روت دماؤهم أرض العراق
واختلطت مع دمائنا».
مــن ناحيته ،قــال نــائــب الــرئـيــس الـعــراقــي نــوري
ُ
المالكي إن «ضغوطا دولية وإقليمية كبيرة تمارس
على العراق من أجل حل الحشد الشعبي» ،مؤكدا أن

ّ
للتصدي ّ
ألي
«الحشد هو تشكيل عسكري قانوني
طارئ في المجال األمني».
وشدد المالكي على انه «ال يستطيع احد ان يلغي
الحشد اال بقانون ،والقائد العام للقوات المسلحة ال
يستطيع أن يصدر تعليمات تلغي الحشد».
وفي حــوار مع موقع «الغد بــرس» ،قال المالكي:
«يـتـحــدثــون أن الـحـشــد سـيـكــون لــه مستقبل اشبه
بمستقبل حــزب الله وسيسيطر على الــدولــة وانــه
ً
ام ـتــداد اليـ ــران» ،مضيفا أن «ه ــذه السيناريوهات
بعضها اوهام وبعضها االخر مخاوف مضخمة».
وبعد إعالن الخزعلي واألمين العام لمنظمة بدر
ه ــادي الـعــامــري فــك االرت ـبــاط بمقاتلي الفصيلين
المنضوين في الحشد الشعبي ،عقب اعالن مقتدى
الصدر نزع سالح «سرايا السالم» التابعة له ،طالب
عضو لجنة األمن والدفاع النيابية ،محمد الكربولي،
فصائل الحشد الشعبي بتسليم المعتقلين الذين
تــم احـتـجــازهــم خــال عمليات التحرير مــن أهالي
المناطق المحررة ،معتبرا أن هذه الخطوة تطمئن
المكونات العراقية أكثر من تسليم السالح للدولة،
مؤكدا أن «لديه قائمة بأسماء المعتقلين بحسب
البالغات التي وردت من جانب أهاليهم».
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،أعـ ــرب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـن ــواب
العراقي سليم الجبوري ،أمــس ،في كلمة له خالل
«م ـل ـت ـقــى ال ـع ــام ــري ــة» لــأكــادي ـم ـي ـيــن وال ـتــربــوي ـيــن
والمجالس المحلية ،عن رفضه «عسكرة المجتمع،
وأال يـكــون التنافس السياسي مــن خــال الضغط
العسكري».
ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،ق ــال وزي ــر ال ـخــارج ـيــةالـعــراقــي
إبراهيم الجعفري ،أمس ،إن "التحالف الدولي ليس
بصدد إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق بعد
ً
هــزيـمــة تـنـظـيــم داع ــش اإلره ــاب ــي" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
"التحالف الدولي مستمر حتى االنتهاء من معالجة
خاليا التنظيم اإلرهابي".
(بغداد ـ ـ ـ وكاالت)
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موسكو تتهم واشنطن بتدريب فصيل سوري معارض جديد
• ماتيس« :داعش» لم ينته في سورية • المعارضة ترفض شروط روسيا لحضور «سوتشي»
بينما يجري الحديث عن وقف
واشنطن دعمها للفصائل
السورية المعارضة وتخفيض
دعمها لألكراد السوريين ،قالت
موسكو إن ًاألميركيين يدربون
ً
فصيال جديدا في الحسكة
شمال البالد ،حيث يعتقد أن
هناك قاعدة أميركية.

زعم "المركز الروسي للمصالحة
ف ــي س ــوري ــة" وم ـق ــره حـمـيـمـيــم ،أن
المدربين العسكريين األميركيين
يـقــومــون بــإنـشــاء وح ــدات عسكرية
جــديــدة بـعـنــوان "الـجـيــش الـســوري
الـجــديــد" ق ــرب مخيم لالجئين في
مدينة الحسكة ،وذلك من مجموعات
منشقة عن المسلحين.
ونقل المركز عن النازحين الذين
عــادوا إلى منازلهم ،أن العسكريين
األميركيين أعلنوا أن هذه الوحدات
بعد انتهاء فـتــرة تدريبها ستنقل
إلى جنوب سورية لمحاربة القوات
الحكومية.
ك ـم ــا ن ـق ــل ع ــن شـ ـه ــود عـ ـي ــان أن
ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي ي ـسـتـخــدم هــذه
"الـقــاعــدة" لهذه األغ ــراض منذ أكثر
من  6أشهر .وأضافوا أنه يوجد هناك
حاليا نحو  750مسلحا ،بينهم 400
من "داعش" ،تم إخراجهم من الرقة في
أكتوبر الماضي.

ماتيس

«البنتاغون» قلق من
تصادم مع المقاتالت
الروسية ودمشق
تنفي وصول قوات
صينية إلى طرطوس

فــي الـمـقــابــل ،أعـلــن وزي ــر الــدفــاع
األميركي جيمس ماتيس ،أن تنظيم
ً
"داعش" يهزم في سورية ،مضيفا في
الوقت نفسه أن الحرب ضده لم تنته
بعد ،ولم تتم تصفيته نهائيا.
وتابع ماتيس" :ال تثقوا عندما
يقول أحد إنه تم القضاء على داعش،
نحن نواصل مكافحته .إن مقاتليه
ي ـفــرون ،ولـيــس بإمكانهم مواجهة
ت ـحــال ـف ـنــا" .وب ـ ّـي ــن م ــات ـي ــس" :وم ــن
الواضح أيضا أن القوات الحكومية
السورية والــروس يهاجمونهم من
جهة نهر الفرات".
من ناحيتها ،دعت الناطقة باسم
وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة هيذر
ن ــاورت داع ـمــي الحكومة السورية
ل ـل ـض ـغ ــط عـ ـل ــى دمـ ـ ـش ـ ــق ،لــدف ـع ـهــا

زينة عيد الميالد في أحد شوارع منطقة دمشق القديمة (رويترز)
"ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ش ـك ــل ك ــام ــل" في
المفاوضات مــع المعارضة ،قائلة
إن عــدم التوصل إلــى حــل سياسي
في هذا البلد يهدد باضطرابات ال
نهاية لها.

«البنتاغون»
وتـبــدي وزارة الــدفــاع األميركية
"الـبـنـتــاغــون" قلقا مــن خطر جديد
ي ـت ـم ـثــل ف ــي حـ ـ ــدوث اش ـت ـب ــاك بين
طــائــرات مقاتلة روسـيــة وأميركية
ف ــوق ســوريــة ،األم ــر ال ــذي يمكن ان
يتسبب بـحــادث دبلوماسي خطر
بين البلدين.
وت ـكــررت األح ــداث فــي االسابيع
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وال س ـي ـم ــا األربـ ـ ـع ـ ــاء
الماضي ،عندما اعترضت طائرتا
"اف "-22طائرة "سوخوي "-25روسية

هجوم للنظام في إدلب بقيادة «النمر»
نقلت وكالة األنباء األلمانية عن مصدر لم تسمه
قــولــه إن ال ـقــوات الحكومية الـســوريــة والمسلحين
الموالين لها توغلوا أمس داخل ريف إدلب الجنوبي
الشرقي ،وسيطروا على قريتين بعد هجوم عنيف
نفذوه فجر أمــس على مواقع المعارضة المسلحة
على محور مطار أبوالظهور العسكري.
وقالت الوكالة إن القوات الحكومية كلفت أخيرا
العميد سهيل حسن ،الملقب بـ"النمر" ،والذي التقاه

الرئيس الروسي فالديمير بوتين في قاعدة حميميم،
بقيادة عملياتها الهجومية على أبوالظهور.
وأعـلـنــت ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة األس ـب ــوع الـمــاضــي
وصــولـهــا إلــى أراض ــي محافظة إدل ــب ،بعد نحو 3
سنوات من انسحابها منها ،حيث سيطرت على قرية
الظافرية كأول قرية تسقط بيدها .وحسب الوكالة
األلمانية ،أكد قائد عسكري في فصائل المعارضة
سيطرة النظام على قريتين في إدلب.

ف ــي ال ـم ـجــال ال ـج ــوي الـ ـس ــوري في
منطقة ما كان ينبغي لها ان توجد
فيها ،وفق مسؤولين في وزارة الدفاع
األميركية.
وت ـت ـك ــرر هـ ــذه األح ـ ـ ـ ــداث ،بينما
ب ــات ــت عـمـلـيــات ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
بقيادة واشنطن في محاربة "داعش"
تنحصر في منطقة تقل مساحتها
ً
ع ــن  40ك ـل ــم م ــرب ـع ــا ح ـ ــول مــديـنــة
الـبــوكـمــال ف ــي ش ــرق س ــوري ــة ،قــرب
الحدود مع العراق.
ويـسـعــى الـتـحــالــف إل ــى تطهير
الضفة الشرقية من نهر الفرات من
فلول التنظيم اإلرهابي عبر توفير
االسناد لـ"قوات سورية الديمقراطية"
(قسد) ،وهي تحالف من المقاتلين
العرب واألكراد .وتم االتفاق شفهيا
م ــع مــوسـكــو عـلــى ب ـقــاء الـمـقــاتــات
الروسية التي تدعم القوات السورية
على الضفة الغربية للفرات.
لكن اللفتنانت كولونيل داميان
بـيـكــار ،الـنــاطــق بــاســم س ــاح الجو
األم ـي ــرك ــي ف ــي الـمـنـطـقــة ،ي ـق ــول إن
ط ــائ ــرات روس ـي ــة ع ــدة حـلـقــت فــوق
الضفة الشرقية للفرات فــي الفترة
الماضية مــن دون اب ــاغ التحالف
ال ــدول ــي مـسـبـقــا ،مـثـلـمــا ه ــو مـقــرر
ف ــي مـنــاطــق "خ ـفــض ال ـتــوتــر" التي
حددتها واشنطن وموسكو لتفادي
االصطدام.
ومـنــذ تــدخــل روس ـيــا فــي الـنــزاع
السوري في سبتمبر  2015يستخدم

«الحوثيون» يعتقلون  6برلمانيين
وإدانة أممية وأميركية لترهيب «المؤتمر»
السفير األميركي يحض القبائل على مواجهة الميليشيات
اختطف مسلحون من جماعة "أنصار الله"
الحوثية المتمردة في اليمن أمس  6برلمانيين
يـنـتـمــون إل ــى ح ــزب الـمــؤتـمــر الـشـعـبــي ال ـعــام،
وضــابـطـيــن فــي ال ـحــرس الـجـمـهــوري الـمــوالــي
للرئيس الراحل علي صالح.
وتـحــدثــت مــواقــع يمنية وعــربـيــة عــن قيام
الحوثيين باختطاف أربعة أعضاء من مجلس
النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام ،واثنين
من مجلس الشورى في صنعاء.
ي ــأت ــي هـ ــذا ف ــي وقـ ــت ت ـس ـت ـمــر مـيـلـيـشـيــات
الحوثي فــي تنفيذ حملة كبيرة ضــد قيادات
ال ـمــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي الـ ـع ــام ،وأنـ ـص ــار ص ــال ــح،
إلق ـصــائ ـهــم م ــن م ـنــاصــب ق ـيــاديــة ف ــي ال ــدول ــة،
واستبدالهم بقيادات تابعة لها.
واتهم المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل
ولـ ــد ال ـش ـيــخ أحـ ـم ــد ،أمـ ــس األول ،الـحــوثـيـيــن
ب ـتــره ـيــب قـ ـ ــادة "الـ ـم ــؤتـ ـم ــر" ،م ــؤك ــدا أن ه ــذه
الممارسات تخالف القانون الــدولــي ،مضيفا
ان "مــا يجري في صنعاء غير مقبول ،ويجب

وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر
الشعبي العام والناشطون وأسرهم".
إلــى ذلــك ،أكــد السفير األميركي لــدى اليمن
ماثيو تولر أن مقتل صالح على يد الميليشيات
الحوثية "شكل صدمة كبيرة للواليات المتحدة
والمجتمع الدولي ،وأثبت للجميع مدى وحشية
جـمــاعــة الـحــوثـيـيــن ،وع ــدم إيـمــانـهــا بالحلول
السياسية ،ورفضها االختالف الذي ترجمته
في قتل حليفها السابق في أول خالف بينهما".
وقــال تولر إن "أنـصــار الله تحمل مشروعا
خــارجـيــا يـهــدف ال ــى تــدمـيــر مـقــومــات الــدولــة،
بما يؤثر سلبا على أمــن واسـتـقــرار المنطقة
والـعــالــم" ،مشيرا إلــى أن ب ــاده كما المجتمع
الـ ــدولـ ــي ي ــراقـ ـب ــون ب ـق ـل ــق ش ــدي ــد م ـم ــارس ــات
الميليشيات المروعة بحق أعضاء "المؤتمر"
وكل من يخالفها.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،حـ ــض ت ــول ــر ال ـق ـب ــائ ــل الـيـمـنـيــة
ع ـل ــى االض ـ ـطـ ــاع بـ ــدورهـ ــا ل ـم ــواج ـه ــة ت ـطــرف
الميليشيات.

وأشــار إلى "وجــود تيار داخل الميليشيات
ذات ـ ـهـ ــا ي ـت ـم ـيــز بـ ــاالع ـ ـتـ ــدال وال يـ ــوافـ ــق عـلــى
ممارساتها ،ما يبرر عدم إدراج الميليشيات
ال ـح ــوث ـي ــة ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ،إذ ال ي ــزال
المجتمع الدولي يعول على الجناح المعتدل
ل ـل ـعــودة إل ــى جـ ــادة الـ ـص ــواب واالنـ ـخ ــراط في
مفاوضات".

قرقاش
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أك ــد وزيـ ــر ال ــدول ــة اإلم ــارات ــي
ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة أن ــور ق ــرق ــاش أن تمسك
ميليشيات الحوثي بالسيطرة على سلطات
ومقدرات الدولة في صنعاء يهدف إلى اإلمساك
ب ــاألم ــوال ،ورأى أن ــه مــع الـتـصـفـيــات الـجــاريــة
لقيادات وعناصر في المؤتمر العام ستتضح
أكـثــر مــامــح النهب الـحــوثــي لـمـقــدرات الــدولــة
اليمنية.

البلدان خط اتصال مباشر لتفادي
االشتباك.
وفي  15نوفمبر ،كادت طائرتان
هـجــومـيـتــان أمـيــركـيـتــان م ــن ط ــراز
"اي ـ ـ ـ ـ ـ ــه "-10ت ـص ـط ــدم ــان مـ ــع ق ــاذف ــة
"س ــوخ ــوي "-24روسـيــة عبرت على
بعد تسعين مترا منهما فقط.

«سانا»
على صعيد آخ ــر ،نفت "الوكالة
العربية السورية لألنباء" ( سانا)
أنها لم تنشر أي خبر يتعلق بوصول
ق ــوات صينية إلــى ســوريــة ،وأن ما
نـسـبـتــه إل ـي ـهــا وك ــال ــة "سـبــوتـنـيــك"
الروسية على موقعها اإللكتروني
بشأن ذلك عار من الصحة.
ً
وكانت "سبوتنيك" نشرت خبرا
نسبته لـ"سانا" مفاده وصول القوات
الخاصة الصينية "نمور الليل" ،إلى
ميناء طــرطــوس لمشاركة الجيش
ال ـ ـس ـ ــوري ع ـم ـل ـي ــات ــه فـ ــي ال ـغ ــوط ــة
الشرقية.
وأضافت "سبوتنيك" أن "إرسال
الـ ـ ـق ـ ــوات جـ ـ ــاء ب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع بـيــن
المستشارة السياسية واإلعالمية
لـلــرئـيــس الـ ـس ــوري بـثـيـنــة شعبان
مع وزير خارجية الصين وانغ يي،
إضافة لمسؤولين عسكريين صينين
لبحث مشاركة قوات خاصة صينية
فــي محاربة اإلرهــابـيـيــن مــن حركة
تركستان الشرقية اإلسالمية الذين

رصــدت الـقــوات السورية وجودهم
في ريف دمشق".
مــع انـتـهــاء الـجــولــة الـثــامـنــة من
مـ ـف ــاوض ــات ج ـن ـيــف حـ ــول ال ـحــرب
األهلية السورية من دون تحقيق أي
تقدم ،يبدو أن موسكو باتت تضع كل
ثقلها إلنجاح مؤتمر سوتشي الذي
دعا إليه الرئيس فالديمير بوتين،
ويأمل بعقده مطلع العام المقبل.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،شـ ــدد الـسـفـيــر
ال ــروس ــي ل ــدى األمـ ــم الـمـتـحــدة في
جـ ـنـ ـي ــف ،أمـ ـ ـ ــس االول ،أل ـي ـك ـس ــي
بورودافكين على أن سوتشي يصبح
بعد فشل جنيف "فرصة ال تفوت"،
معتبرا ان المعارضة افشلت جنيف
 8بـشــروطـهــا المسبقة ،فــي اش ــارة
الى مطالبتها في بيان "الرياض "2
برحيل الرئيس السوري بشار االسد،
في بداية المرحلة االنتقالية.
وتحدث بورودافكين عن  5أمور
اعتبرها المراقبون شروطا روسية
لحضور المعارضة مؤتمر سوتشي،
بينها إعـ ــان الـجــاهــزيــة لمحاربة
"داعش" و"جبهة النصرة" ،ودعم وقف
القتال وإنشاء مناطق "خفض التوتر"
والتخلي عن ضرورة رحيل األسد مع
بدء المرحلة االنتقالية ،واالعتراف
بـشــرعـيــة الـحـكــومــة ال ـســوريــة عبر
عدم اطالقها على وفدها المفاوض
اســم وفــد النظام ال ـســوري ،بــل وفد
الحكومة السورية.
ورد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ــوف ــد

التفاوضي السوري يحيى العريضي
على هذه الشروط قائال إن المطالب
الروسية ال يمكن قبولها ،خصوصا
التخلي عــن رحـيــل األسـ ــد ،واصـفــا
هــذا المطلب بــأنــه مـجــرد "غطرسة
وبلطجة".
وكان المبعوث األممي الى سورية
س ـت ـي ـفــان دي ـم ـي ـس ـت ــورا ،أل ـم ــح الــى
مسؤولية دمشق عن عرقلة جنيف
 ،8ودعــا في تصريحات للتلفزيون
الـ ـس ــويـ ـس ــري ،ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
للضغط على الـنـظــام ،لــدفــع عجلة
الحل السياسي.

باريس
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ات ـه ـم ــت ف ــرن ـس ــا،
سورية بأنها "ال تفعل شيئا من أجل
التوصل إلى اتفاق سالم" ،بعد نحو
سبعة أعوام من الحرب ،وأكدت أنها
ترتكب "جرائم جماعية" في منطقة
ال ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ح ـي ــث تـفــرض
القوات الحكومية حصارا على 400
ألف شخص.
ج ــاء ذلـ ــك ،بـيـنـمــا أعـلـنــت وزارة
الخارجية الروسية ،في بيان أمس،
إن وزير الخارجية سيرغي الفروف
بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف
لودريان الوضع في سورية وقضايا
أخ ــرى خ ــال مـحــادثــة هاتفية قبل
يومين.

ترامب يقترب من انتصار «خفض الضرائب»

سلة أخبار
تيلرسون :ال نسعى للحرب
مع بيونغ يانغ

أكد وزير الخارجية األميركي
ريكس تيلرسون امام مجلس
األمن الدولي رغبة بالده في
إبقاء خطوط اتصال «مفتوحة»،
لتسوية األزمة مع كوريا
الشمالية سلميا ،لكن من دون
ان يكرر عرضه األخير لحوار بال
شروط مسبقة.
وقال« :يجب ان تتوقف كوريا
الشمالية بشكل دائم عن السلوك
املهدد قبل بدء مباحثات
محتملة» ،وتابع« :لن نقبل
ابدا أن تمتلك كوريا الشمالية
السالح النووي ،وال نسعى وال
نريد حربا مع كوريا الشمالية».
وأعلنت موسكو أنها تصر على
«التجميد الثنائي» للوضع حول
كوريا الشمالية ،مؤكدة أنها
ال تحاول تبرير أنشطة بيونغ
يانغ الصاروخية  -النووية.

تهديدات بالقتل
لنائب بريطاني محافظ

تلقى النائب البريطاني
املحافظ دومينيك غريف
تهديدات بالقتل ،وهو من كان
وراء الهزيمة املهينة لرئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي
األربعاء املاضي ،عندما ّ
صوت
 11نائبا محافظا من املتمردين
بقيادة دومينيك مع املعارضة
العمالية على تعديل ينص على
أن أي اتفاق نهائي بالخروج
من االتحاد األوروبي يجب أن
يصادق عليه البرملان بتصويت
ملزم ،رغم معارضة حكومة
املحافظني.
وحسب صحيفة «الغارديان»،
فإن التصويت أثار غضب بعض
مؤيدي خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي ،ولكن أيضًا
«تهديدات بالقتل» شملت النائب
املحافظ.

ميركل تفوز بـ«مصباح
السالم» اإليطالي

ً
ً
قاضية فدرالية ّ
تعطل قرارا إلدارته مناهضا لمنع الحمل
يتوقع إقرار قانون خفض الضرائب ،الذي وعد به
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،األسبوع المقبل،
في الكونغرس ،مع اعالن السناتورين الجمهوريين
مــارك روبيو وبــوب كوركر ،أمــس األول ،تأييدهما
له بعد تردد.
وت ـب ـن ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون فـ ــي م ـج ـل ـســي الـ ـن ــواب
والشيوخ ،حيث يشكل الحزب أغلبية ،نسختيهما
من التعديل الضريبي ،ونشر نص توفيقي في وقت
متأخر أمس االول.
ويشغل الـجـمـهــوريــون فــي مجلس الـشـيــوخ 52
مقعدا من اصل مئة ،وكان يمكنهم تحمل صوتين
معارضين ال أكثر ،ومن هنا تأتي أهمية كل صوت،
ال سيما أن السناتور جون ماكين في المستشقى
ل ـمــداواتــه مــن أع ــراض ع ــاج ســرطــان ال ــدم ــاغ ،وقــد
يحرمون من صوته.
ووعد ترامب األميركيين بتمرير التعديل قبل عيد
الميالد في  25الجاري ،على أن يبدأ خفض االقتطاع
الضريبي في فبراير.
وأكد ترامب الذي لم يسجل أي انتصار مهم في
الكونغرس ،بعد قرابة سنة في الحكم ،أمس األول،
أن "ا لـكــو نـغــرس سيصوت على النسخة النهائية
االسبوع المقبل ،وسيكون هذا عظيما".
ّ
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ع ــط ـل ــت ق ــاض ـي ــة ف ــدرالـ ـي ــة ف ــي والي ــة
بنسلفانيا ،أمس األول ،قرارا أصدرته إدارة ترامب

يلغي بندا في قانون أوباماكير للرعاية الصحية
ي ـلــزم أربـ ــاب الـعـمــل بـتـحـ ّـمــل الـكـلـفــة الـمــالـيــة لمنع
الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم .والقرار الذي
أصدرته القاضية ويندي بيتلستون ال يلغي قرار
ّ
ادارة ترامب ،بل يعطل تنفيذه مؤقتا على مستوى
البالد بأسرها.
ّ
وعللت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل
الــذي ادخلته ادارة تــرامــب على القانون مــن شأنه
ان يلحق األذى بعشرات آالف النساء في الواليات
الـمـتـحــدة ،إذا مــا حــرمــن مــن وســائــل لمنع الحمل
زهيدة التكلفة.
في سياق آخر ،أكد وزير الدفاع األميركي ،جيمس
ماتيس ،أمس األول ،أنه ال خالفات لديه مع الرئيس
دونالد ترامب في الموضوع الروسي ،وليس لديه
أي مشاكل معه عند تناول هذا األمر.
وطلبت الحكومة االميركية من مصرف دويتشه
بنك األلـمــانــي معلومات حــول تـعــامــات مصرفية
قد تكون مرتبطة بمايكل فلين مستشار الرئيس
االميركي السابق لألمن القومي ،بحسب صحيفة
وول ستريت جورنال امس.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن الـطـلــب يــأتــي فــي إطــار
تحقيق يجريه المحقق الخاص روبــرت مولر في
تــدخــل روس ــي محتمل فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
االميركية عام  ،2016التي فاز فيها دونالد ترامب.

سيتم منح املستشارة األملانية،
أنجيال ميركل «مصباح السالم»
للقديس فرنسيس األسيزي ،طبقًا
ملا ذكره رهبان ،يديرون الضريح
الكاثوليكي ،انطالقا من االعتراف
بـ»جهود املصالحة التي تبذلها
ميركل في أملانيا وفي أوروبا،
من أجل التعايش السلمي بني
الشعوب» .ومن املقرر أن تحصل
املستشارة األملانية على هذا
الوسام ،وهو عبارة عن نسخة
من مصباح زجاجي ،موضوع
في مقبرة القديس فرنسيس
االسيزي ،عندما تزور الضريح
في ربيع عام .2018
وهذا هو العام الثاني الذي يمنح
فيه الرهبان هذه الجائزة.
وكانت الجائزة قد منحت
العام املاضي لرئيس كولومبيا
والحائز جائزة نوبل للسالم،
خوان مانويل سانتوس.

النمسا :اليمين المتطرف يحصل على وزارات سيادية
كورتس أصغر رئيس وزراء أوروبي يشكل حكومة نصفها نساء
ح ـصــل ح ــزب ال ـح ــري ــة ال ـن ـم ـســاوي
اليميني المتطرف المناهض للهجرة
عـلــى حـقــائــب ال ـخــارج ـيــة والــداخـلـيــة
وال ـ ــدف ـ ــاع مـ ــن ب ـي ــن ح ـق ــائ ــب وزاريـ ـ ــة
أخ ـ ــرى ف ــي االئـ ـت ــاف ال ـح ـك ــوم ــي مــع
المحافظين.
وقال المتحدث باسم المحافظين،
أم ـ ــس ،إن ه ــرب ــرت ك ـي ـكــل الـسـكــرتـيــر
العام لحزب الحرية سيتولى وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا سـ ـي ــدي ــر م ــاري ــو
كونازك وزارة الدفاع ،وتتولى خبيرة
الـ ـق ــان ــون ال ـ ــدول ـ ــي كـ ــاريـ ــن ك ـن ـيــاســل
ا لـخــار جـيــة ،ر غــم أ نـهــا ليست عضوة
في الحزب.
وأضاف أن حزب "الشعب" ،بقيادة
زيباستيان كورتس ،ا لــذي سيتولى
مـنـصــب الـمـسـتـشــار ،سـيـحـصــل على
حقائب وزارية ،بينها المالية والعدل
والـ ـ ــزراعـ ـ ــة ،وأكـ ـ ــد ك ــورت ــس ام ـ ــس أن
هــار تــو يــش لويجر سيتولى منصب
وزير المالية.
وأعـلــن كــورتــس امــس أنــه سيعول

في حكومته الجديدة على المساواة
فـ ـ ــي ج ـ ـنـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء واالس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة
بالخبرات المتخصصة.
وقال كورتس ( 31عاما) في فيينا:
"س ـي ـك ــون  50ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن فــريـقــي
نساء ،وثلث الفريق من الخبراء".
وكان كورتس ناقش قائمة الوزراء،
في وقت سابق ،مع نائبه هاينتس-
ك ــري ـس ـت ـي ــان شـ ـت ــراخ ــه ،زعـ ـي ــم ح ــزب
الحرية اليميني ،والرئيس الكسندر
فان دير بيلن.
ي ــذك ــر أن ح ـ ــزب ال ـش ـع ــب ب ــزع ــام ــة
ك ــورت ــس ،وح ـ ــزب ال ـح ــري ــة الـيـمـيـنــي
بــزعــامــة ش ـتــراخــه ،تــوصــا ف ــي وقــت
م ـتــأ خــر م ــن م ـس ــاء أ م ــس األول ،بعد
مفاوضات استمرت على مدار سبعة
أســاب ـيــع ،ال ــى ات ـف ــاق م ـكــون م ــن 160
صفحة ،بشأن تشكيل ائتالف حاكم،
يصبح بموجبه كــور تــس مستشارا
و شـتــرا خــه نائبا للمستشار ،وبهذا
يصبح كورتس أصغر رئيس حكومة
في أوروبا.

ً
مستقبال كورتس وشتراخه أمس (أ ف ب)
الرئيس النمساوي (يسار)

اجتماع لليمين المتطرف األوروبي
اجتمع قادة أحزاب يمينية متطرفة أوروبية بينهم الفرنسية
مارين لوبن ،والهولندي غيرت فيلدرز المناهض لإلسالم أمس
في براغ في مؤتمر مثير للجدل ،وسط إجــراء ات أمنية مشددة
بعد اعالن تظاهرات ضد كره األجانب.
وت ــؤك ــد األح ـ ــزاب الـمـتـحــالـفــة ف ــي "أوروبـ ـ ــا األم ــم وال ـحــريــات"
المجموعة السياسية التي تأسست قبل سنتين داخل البرلمان
األوروبي ،انها تركز على التعاون في اوروبا خارج أطر االتحاد
األوروب ــي ،في هــذا المؤتمر الــذي يرفع شعار "مــن أجــل اوروبــا
لالمم صاحبة السيادة".
وشارك في المؤتمر الى جانب لوبن وفيلدرز لورنزو فونتانا
من رابطة الشمال اإليطالية ،وغيورغ ماير من حزب حرية النمسا،
والبلجيكي جيرولف انيمانز ،والبولندي ميشال ماروسيك،
وماركوس بريتسل من حزب "البديل من اجل المانيا" ،وجانيس
ً
اتكينسون التي كانت عضوا في حزب استقالل المملكة المتحدة
(يوكيب).
يعقد هذا المؤتمر بعد شهرين على حصول الحزب اليميني
التشيكي المتطرف "الحرية والديمقراطية المباشرة" بقيادة رجل
األعمال توميو اوكامورا المولود في طوكيو ،على  10في المئة
من أصوات الناخبين في اقتراع تشريعي ،بفضل خطابه الصارم
ضد اإلســام ،وضد االتحاد األوروبــي في اجــواء تشهد صعود
الحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا.
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دوليات

أخبار مصر

ُ
ً
حقل «ظهر» ينطلق بـ  350مليون قدم من الغاز يوميا

سلة أخبار
فتح معبر رفح استثنائيًا

• «التشارتر» الروسي قد يعود في أبريل • شفيق يطلب إيضاحات حول توقيف عدد من أنصاره
القاهرة – شيماء جالل وخالد عبده وأمنية اليمني وهيثم عسران

أعلنت وزارة البترول المصرية،
أمس ،بدء ضخ الغاز المستخرج
ُ
من حقل «ظهر» في البحر
المتوسط ،داخل الشبكة
القومية للغاز ،بمعدل إنتاجي
نحو  350مليون قدم
يصل إلى ً
مكعبة يوميا.

بعد نحو  3سنوات من الجهد،
السـتـكـمــال الـتــركـيـبــات المتعلقة
ُ
باستخراج الـغــاز مــن حقل "ظهر"
الذي يحوي أكبر احتياطيات غاز
طبيعي في البحر المتوسط ،أعلن
وزير البترول المصري طارق المال،
أمس ،بدء ضخ الغاز الطبيعي من
اآلب ــار الـبـحــريــة بحقل "ظ ـهــر" إلــى
المحطة البرية الجديدة في منطقة
الجميل بـبــورسـعـيــد ،وضـخــه في
الشبكة القومية للغاز بمعدل إنتاج
أولي يصل لنحو  350مليون قدم
ً
مكعبة من الغاز يوميا.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــا ،إن ـ ــه مـ ــع اك ـت ـم ــال
ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى ي ــون ـي ــو 2018
ً
سيصل اإلنتاج تدريجيا إلى أكثر
ً
من مليار قــدم مكعبة غــاز يوميا،
ً
م ــا ي ـس ـهــم إي ـج ــاب ـي ــا ف ــي تـحـقـيــق
ً
االكتفاء الذاتي من الغاز ،الفتا إلى
أنه مع انتهاء المرحلة الثانية من
ال ـم ـش ــروع ،ن ـهــايــة  2019سيصل
اإلنتاج إلــى  2.7مليار قــدم مكعب
ً
غاز يوميا.

التشارتر الروسي
على صعيد آخر ،وبعد ساعات
من إعالن الجانب الروسي توقيع
برتوكول أمني ،مع القاهرة يسمح

باستئناف الــرحــات الجوية بين
ً
موسكو ومـطــار الـقــاهــرة مبدئيا،
مـطـلــع ف ـبــرايــر الـمـقـبــل ،ق ــال وزي ــر
الـطـيــران المصري شريف فتحي،
ف ــي ت ـصــري ـحــات لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن
"عودة الطيران الروسي التشارتر
إلى مطاري شرم والغردقة اليزال
قيد الدراسة من الجانب الروسي،
وأنه ربما يكون في أبريل المقبل".
وداف ــع فتحي عــن الـبــروتــوكــول
األم ـ ـنـ ــي ال ـ ـ ــذي وق ـع ـت ــه م ـص ــر مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ــروس ـ ــي الس ـت ـئ ـن ــاف
الــرحــات ،بقوله ،إن جميع بنوده
ت ـت ـفــق م ــع ال ـم ــواث ـي ــق وال ـق ــوان ـيــن
ً
الـ ــدول ـ ـيـ ــة خـ ـص ــوص ــا مـ ــا يـتـعـلــق
باتفاقية "شيكاغو" ألمن الطيران،
وت ـ ــاب ـ ــع" :ال يـ ــوجـ ــد ش ـ ــيء يـمــس
السيادة ،وال يمكن اعتبار وجود
مـمـثـلـيــن أ مـنـيـيــن روس لمتابعة
ً
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــأمـ ـي ــن أم ـ ـ ـ ــرا يـمــس
ال ـس ـيــادة ،فـمـصــر لـهــا الـعــديــد من
الممثلين في عدد من المطارات".
م ــن ج ــان ـب ــه ،ن ـفــى وك ـي ــل لجنة
الدفاع واألمن القومي في البرلمان،
الـ ـن ــائ ــب ي ـح ـي ــى ك ـ ــدوان ـ ــي وجـ ــود
عـسـكــريـيــن أو أم ـن ـي ـيــن روس في
الـ ـمـ ـط ــارات ال ـم ـصــريــة لـتــأمـيـنـهــا،
وقــال لــ"الـجــريــدة"" :األمــر مرفوض
ً
جملة وتفصيال وال يمكن القبول

الرئيس السيسي يجتمع مع وزيرة الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي في القاهرة أمس
ب ــه ،لـكــن مــن الـمـمـكــن أن تستعين
شركات الطيران الروسي بشركات
أمن لتأمينها.
وعلمت "الـجــريــدة" مــن مصادر
مـطـلـعــة ،أن ال ـب ــروت ــوك ــول األم ـنــي
ب ـيــن م ـصــر وروسـ ـي ــا ي ـنــص على
االسـتـعــانــة ب ـشــركــات أم ــن خاصة
لمتابعة إجراءات تأمين الطائرات
ال ــروسـ ـي ــة ،ل ـك ــن أن ج ـن ـس ـيــة تـلــك
الشركات التزال محل تفاوض.

ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،وف ـي ـم ــا ل ــه صـلــة
ب ــاسـ ـتـ ـع ــدادات ال ــدول ــة ال ـم ـصــريــة
ل ــدخ ــول ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـنــوويــة
بعد توقيع عقود محطة الضبعة
النووية لتوليد الطاقة الكهروذرية
م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ــروسـ ـي ــة ،أعـلـنــت
وزارة الـ ــدولـ ــة ل ــإن ـت ــاج ال ـحــربــي
أ م ــس ،تشكيل لجنة مشتركة مع
وزارة الكهرباء لبحث سبل توطين
تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة
الـ ـن ــووي ــة ب ـح ـي ــث ت ـض ــم مـمـثـلـيــن
ل ـم ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئ ــات
المعنية للتعاون في هذا المجال.

صناعية تركيا
فــي سياق آخــر ،استقبل عضو
مجلس إدارة جمعية رجال األعمال
األتراك المصريين "تومياد" حمادة
ً
العجواني ،أمــس ،وف ــدا مــن شركة
"هــايــد روم ــو غـ ــروب" للصناعات
الهندسية التركية ،لبحث تنفيذ
م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـ ـ ــ 40وح ـ ـ ــدة ص ـنــاع ـيــة
ُ
متنوعة بكلفة مالية تقدر بنحو 3
مليارات جنيه على مساحة مليون
متر مربع.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـي ــة رج ـ ــال
األعمال األتراك المصريين ،أتيلال
أطاسفين ،إن المدينة الصناعية
سـ ـت ــزي ــد م ـ ــن ت ـن ــاف ـس ـي ــة ال ـم ـن ـتــج
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ،مـ ــرج ـ ـحـ ــا انـ ـخـ ـف ــاض
أسعار المنتج المصري عن نظيره
المستورد بنسبة  50في المئة بعد
تشغيل المدينة.

وقـ ـ ـ ــال الـ ـب ــاح ــث ال ـم ـت ـخ ـصــص
ف ــي ال ـش ــأن ال ـت ــرك ــي صـ ــاح لبيب
لـ"الجريدة"" ،القاهرة وأنقرة اتفقتا
ع ـلــى إب ـع ــاد ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق
االقـتـصــادي بينهما عــن التالسن
ً
الـسـيــاســي" ،الفـتــا إلــى أن المدينة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة فـ ــي مـصــر
تعود لعام  2013أي منذ الرئيس
اإلخــوانــي محمد مرسي ما يعني
أن الدولتين مصرتان على إتمام
الصفقات االقتصادية بينهما.

السيسي وفلورنس
واسـتـقـبــل الــرئ ـيــس الـمـصــري
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،وزي ـ ــرة
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
فـ ـل ــورن ــس بـ ــارلـ ــي أمـ ـ ـ ــس .وقـ ــال
المتحدث الرئاسي بسام راضي،
أن "الجانبين بحثا خالل اللقاء
سبل تعزيز الـتـعــاون العسكري
بين البلدين ،كما تبادال وجهات
النظر إزاء المستجدات الميدانية
ع ـلــى ص ـعـيــد عـ ــدد م ــن الـمـلـفــات
اإلقـلـيـمـيــة وال ـج ـه ــود الـمـبــذولــة
للتوصل إلى تسويات سياسية
ل ـ ــأزم ـ ــات الـ ـق ــائـ ـم ــة بــال ـم ـن ـط ـقــة
ً
وخصوصا في ليبيا".
فــي الـسـيــاق ،أج ــرى السيسي
مـ ـب ــاحـ ـث ــات أمـ ـ ـ ــس ،مـ ــع م ـف ــوض
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـه ـج ــرة
ديـمـيـتــريــس أفــرامــوبــولــو .وأكــد
الرئيس المصري اهتمام بالده
بـتـعــزيــز عــاقــات ـهــا م ــع االت ـح ــاد

ً
خليل لـ ةديرجلا• :ال تطور إيجابيا في العالقة مع موسكو
القاهرة  -أحمد بركات

أكد عضو مجلس النواب المصري طلعت خليل أنه
ال تطور إيجابيا في العالقة مع روسيا ،رغم زيارة
الرئيس الروسي األخيرة للقاهرة .وانتقد خليل في
حوار مع «الجريدة» ،الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء
اإلثيوبي هايلي ديسالين للبرلمان المصري ،وفيما يلي
التفاصيل:
• تـنــامــت اآلم ـ ــال المتعلقة ب ـح ــدوث انتعاشة
اقتصادية بعد زي ــارة الرئيس الــروســي فالديمير
بوتين لمصر أخيرا ...كيف ترى ذلك؟
 أبرز ما لفت نظري في حديث بوتين خالل زيارتهاألخـيــرة كثرة استخدامه عبارة "نــدرس ونبحث"،
فلم يرد على لسانه أي شيء متعلق بقرار إيجابي
واحد ،سواء بعودة السياحة أو حتى تحسين األرقام

المتعلقة بحركة التجارة واالستثمار والتصدير
واالستيراد مع الجانب الروسي.
• كيف تنظر إلى حجم التعاون االقتصادي بين
القاهرة وموسكو؟
 هناك تراجع واضح في األرقام الخاصة بالروافداالقتصادية المختلفة مع الجانب الروسي ،فحجم
الـتـبــادل الـتـجــاري بين الـقــاهــرة ومــوسـكــو تراجع

إلــى  2.818مليار دوالر ،خــال العام المالي 2016-
 ،2017بعدما كان  3.127مليارات خالل العام المالي
السابق له.
كما أن قيمة ال ـص ــادرات المصرية إلــى روسيا
تراجعت إلى نحو  188.5مليون دوالر خالل العام
الـمــالــي  ،2017-2016بعدما كــانــت  194.5مليونا
خالل العام المالي السابق له ،وتراجعت الــواردات
المصرية من روسيا إلى  2.630مليار في العام المالي
 ،2017-2016بعدما كانت  2.933مليار فــي العام
المالي الذي يسبقه.
• كيف تــرى القروض الروسية المقدمة لمصر
ومشروع الضبعة النووي؟
 أمر جيد أن تدخل مصر عصر الطاقة النووية،لكن كيف دخلناه هذا أمر مهم جدا ،فالقروض التي
حصلت عليها مصر من روسيا ومشروع الضبعة
النووي يصبان في مصلحة الجانب الروسي أكثر
من مصر ،فالروس حصلوا على منافع اقتصادية
أكبر مقارنة بمصر ،من خالل التقارب األخير بين
البلدين ،ففوائد تلك القروض مرتفعة ،وفي المقابل لم
تعد السياحة رسميا حتى اآلن ،ولم تتحسن األرقام

المتراجعة التي ذكرناها سابقا.
• كيف ترى استقبال المسؤولين اإلثيوبيين في
مصر مؤخرا وتحديدا تحت قبة البرلمان؟
 هذا لغز كبير ،وعلى المسؤولين توضيح هذااألمر ،فمن غير المفهوم بالنسبة إلينا أن نستقبل،
سواء في لجنة العالقات اإلفريقية أو في جلسة عامة،
رئيس البرلمان اإلثيوبي ،ومن بعده رئيس الوزراء
اإلثيوبي هايلي ديسالين.
• م ــاذا سيفعل ال ـنــواب حـيــال زيـ ــارة ديسالين
المرتقبة؟
 أعــددنــا مذكرة وقــع عليها حتى اآلن نحو 30نائبا ،بخالف آخرين من األغلبية النيابية ،يتبنون
نفس موقفنا الرافض للزيارة المرتقبة ،وجــاء في
المذكرة أن الزيارة تمثل "خطورة واضحة" ،ألنها
تقدم رسائل إيجابية للطرف اإلثيوبي الذي يقف ضد
مصر في كل المحافل الدولية ،معتمدا على األكاذيب
القانونية والسياسية واالقتصادية التي تؤثر سلبا
على قضيتنا التي نعتبرها "أمنا قوميا".
ورفـعـنــا ال ـمــذكــرة إل ــى مكتب رئـيــس الـبــرلـمــان،
وأدرجنا فيها طلبا بعقد مجموعات "لجان استماع"

األوروبــي في مختلف المجاالت
السيما في مكافحة الهجرة غير
الشرعية.
ً
ميدانيا ،لقي تكفيري مصرعه،
أم ــس ،خ ــال حملة ده ــم شنتها
قــوات إنفاذ القانون في الجيش
الـثــانــي الـمـيــدانــي جـنــوب مدينة
رفــح ،شمالي سيناء ،فيما فجر
مسلحون منزل النقيب الشهيد
رف ـي ــق عـ ــزت ،أم ــس األول ،حيث
قام المسلحون بتفخيخ المنزل
الكائن خلف محطة وقود بدائرة
قسم ثالث العريش والخالي من
السكان.

أنصار شفيق
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــدم رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
األس ـ ـ ـبـ ـ ــق ،وال ـ ـمـ ــرشـ ــح ال ــرئ ــاس ــي
الـمـحـتـمــل ال ـفــريــق أح ـم ــد شـفـيــق،
ً
اع ـ ـت ـ ــذارا ل ـك ــل ش ـ ــاب ت ــم الـتـحـفــظ
عـلـيــه ،بـسـبـبــه أو لـمـجــرد عــاقـتــه
الشخصية به ،أو أنه من مؤيديه،
ً
ً
أو "إن ك ــان مـشــاركــا أو داع ـمــا لي
فــي الحملة االنتخابية الرئاسية
ً
 ،"2012مـطــالـبــا الـجـهــات األمـنـيــة
بإيضاح سبب إيقافهم.
وكانت وكالة "رويـتــرز" لألنباء
قد ذكرت قبل يومين ،أن قوات األمن
المصرية ألقت القبض على ثالثة
م ــن م ــؤي ــدي شـفـيــق ،وأن مـصــادر
أمنية زعـمــت بــأن الــرجــال الثالثة
متهمون بـ"نشر معلومات كاذبة
تضر األمن القومي".

حول موقفنا من تلك القضية الخطيرة ،واقترحنا
حضور وزراء الخارجية والزراعة والري ،وعدد من
الخبراء الوطنيين في مجال المياه.
• إذا تمت الزيارة بالفعل كيف سيكون رد فعلكم؟
 ستكون لنا شروط يتم إمالؤها على المسؤولاإلث ـيــوبــي ،تتلخص فــي ثــاثــة مـطــالــب :االع ـتــراف
الرسمي أم ــام ن ــواب الشعب بالحقوق التاريخية
لمصر فــي مـيــاه الـنـيــل ،المتمثلة فــي  55.5مليار
متر مكعب سنويا ،دون التنازل عن قطرة واحــدة،
واطالعنا على وجه السرعة على الدراسات الفنية
لسد النهضة ،لنفهم طريقة بنائه ومــدى تأثيرها
علينا ،وأخيرا إبداء الجانب اإلثيوبي حسن النوايا
فيما هو مقبل.
وإذا لم يلتزم ديسالين بشروطنا فإننا نحذر
من اتخاذ موقف واضــح بالمقاطعة ،ولــن نحضر
الجلسة ،وسنؤكد أن الزيارة تعد "وصمة عار" في
جبين البرلمان المصري ،ألن الجانب اإلثيوبي الذي
تالعب بالمحققين والمهندسين الفنيين المصريين
في مختلف مراحل التفاوض ،عليه أال يخدع نواب
الشعب.

فتحت السلطات المصرية
معبر رفح البري صباح أمس،
أمام المسافرين في االتجاهين
ً
استثنائيا ،حيث وصل
عشرات العالقين الفلسطينيين
إلى بوابة المعبر الرئيسية في
طريقهم لقطاع غزة ،ويستمر
فتح المعبر حتى الثالثاء
المقبل .وقالت مصادر في
المعبر إنه تم فتح البوابة من
االتجاه الفلسطيني ،الستقبال
المغادرين لقطاع غزة ،حيث
يتم إنهاء إجراءات السفر من
خالل أطقم العمل ،وتم الدفع
بسيارات إسعاف إلى المعبر
لنقل المرضى .يشار إلى أن
السلطات المصرية أرجأت
فتح المعبر يوم  25نوفمبر
الماضي ،بعد حادث مسجد
الروضة في مركز "بئر العبد"،
والذي راح ضحيته  310قتلى،
ً
ونحو  150مصابا.

األزهر يدين القمع اإلسرائيلي

دان األزهر الشريف قمع
قوات االحتالل الصهيوني
الوحشي لمظاهرات
ومسيرات الشعب
الفلسطيني ،أمس األول،
الرافضة للقرار األميركي
باعتبار القدس المحتلة
عاصمة للكيان الصهيوني،
ما أسفر عن وقوع عشرات
اإلصابات ،بعضها في حالة
ً
حرجة ،مشيدا بما شهدته
عواصم العالم في األيام
األخيرة من مظاهرات سلمية
حضارية ،رافضة للقرار
األميركي المجحف.

لصوص يسرقون
مذكرات «إخوان الشياطين»

قررت النيابة العامة في
مصر ،استدعاء خادمة الكاتب
واألديب المصري المخضرم،
ً
وديع فلسطين 95" ،عاما"
لسماع أقوالها في واقعة
سرقة منزله ،وكلفت األجهزة
األمنية بإعداد تحرياتها عن
الواقعة.
وكان مدير أمن القاهرة تلقى
ً
بالغا من رئيس مباحث قسم
شرطة مصر الجديدة ،يفيد
قيام مجهولين باقتحام شقة
األديب وديع فلسطين ،حيث
قاموا بتقييده واالعتداء عليه
بالضرب وسرقة مذكرات كان
"وديع" يكتبها عن عالقته
بمؤسس تنظيم "اإلخوان َّ
المسلمين" الراحل حسن البنا،
بعنوان "إخوان الشياطين".

«عصفور» يغرد مع الحكومة لـ «تحديد النسل» «التعليم» تتجه إلى تجريم «الدروس الخصوصية»
طالب بمنع الحمل لمن يعول  3أبناء ...وعبدالعظيم :مخالف للشريعة
•

القاهرة  -طارق لطفي

بعد أقل من ثالثة أشهر على التصريحات
الـ ـمـ ـثـ ـي ــرة لـ ـلـ ـج ــدل ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـه ــا وزي ـ ـ ــرة
التضامن االجتماعي في مصر ،غــادة والــي،
بشأن ارتفاع نسبة الخصوبة في الصعيد،
وسعيها لتخفيض معدالت اإلنجاب هناك،
عــادت قضية الزيادة السكانية إلى الواجهة
ً
مجددا ،إثر مطالبة وزير الثقافة األسبق جابر
عصفور بإصدار قانون بمنع الحمل لمن لديه
ثالثة أبناء ،األمر الذي أثار خالفات بين مؤيد
له ومعارض.
ع ـلــى غـ ــرار ال ـتــوجــه ال ـح ـكــومــي لـمــواجـهــة
الــزيــادة السكانية ،غــرد آخــر وزيــر ثقافة في
عهد الــرئـيــس األسـبــق حسني م ـبــارك ،جابر
عـصـفــور مــع الـســرب الـحـكــومــي ذات ــه ،إذ قــال
في تصريحات إعالمية أمس األول" :نحن في
خطر ،ألننا أكثر من  100مليون نسمة ،وكل
عــام نزيد أكثر مــن مليونين ،وحتى اآلن لم

ً
ً
تتخذ الدولة قرارا بتحديد النسل" ،مضيفا:
"حديث ،تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم األمم
يوم القيامة ،هو حديث عندما كان المسلمون
أقلية مضطهدة ،لكنهم اآلن أكثرية تصل إلى
المليارات".
من جانبها ،أعربت عضوة مجلس النواب
غ ـ ـ ــادة ع ـج ـم ــي عـ ــن ت ــأي ـي ــده ــا ل ـت ـصــري ـحــات
ع ـص ـفــور ،مــوض ـحــة أن ـه ــا ت ـقــدمــت بـمـشــروع
قانون يلزم كل أسرة بإنجاب ثالثة أطفال على
األقصى ،وتعاقب األسر المخالفة منذ صدوره
ً
برفع الدعم عنها نهائيا ،على أن يتم تطبيق
القانون مدة عشر سنوات فقط.
وتــابـعــت فــي تـصــريــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :الـلــي
بيخلفوا كتير دول بيضغطوا على ا لــدو لــة
بشكل ال يـتـصــور ،والـلــي هيخالف القانون
مش هيبقى ليه تعليم وال عالج مجاني وال
أي دعم آخر".
عـلــى الـنـقـيــض ،أك ــد وكـيــل وزارة األوق ــاف
ال ـس ــاب ــق ،فـ ــؤاد عـبــدالـعـظـيــم ل ــ"ال ـج ــري ــدة" أن

تحديد النسل مخالف للشريعة اإلسالمية،
ً
مشددا على أن التحديد يجوز فقط في حالة
وقوع ضرر صحي على األم من تكرار الحمل.
وأشار عبدالعظيم إلى أن اإلسالم ال يمنع
ً
تنظيم الـنـســل ،مــوضـحــا أن وزارة األوق ــاف
تشارك في حمالت تنظيم األسرة ،منذ حقبة
الستينيات من القرن الماضي.
ً
قــانــونـيــا ،ق ــال منسق لجنة الـحــريــات في
نقابة المحامين ،طارق إبراهيم لـ"الجريدة"،
إن ص ــدور قــانــون بتحديد النسل يتعارض
مــع الــدس ـتــور ال ــذي يـنــص عـلــى أن الشريعة
اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع،
ً
الفتا إلى أن الشريعة ِّ
تحرم تحديد النسل.
ي ـشــار إل ــى أن ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي للتعبئة
ال ـع ــام ــة واإلح ـ ـصـ ــاء ،أع ـل ــن ن ـهــايــة سبتمبر
الماضي وصول عدد سكان مصر إلى 104.2
ماليين نسمة ،بواقع  94.8مليون في الداخل،
و 9.4ماليين خارج البالد.

ً
وعدت بزيادة راتب المعلم  ...وتجهز مشروعا لغلق المراكز
•

القاهرة  -أمنية اليمني

ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة ل ـ ـل ـ ـق ـ ـضـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدروس
الخصوصية ،تعد وزارة التربية والتعليم
ال ـم ـصــريــة مـ ـش ــروع ق ــان ــون ل ـت ـجــريــم نـشــاط
الـ ــدروس الـخـصــوصـيــة ،عـلــى أن يـطـبــق هــذا
القانون بعد الموافقة عليه من كل الجهات
المعنية في الدولة ،ما أثار حالة من الجدل،
ً
خ ـصــوصــا أن ال ـح ـكــومــة غ ــازل ــت المعلمين
ب ــاإلع ــان ق ـبــل أي ـ ــام ع ــن زيـ ـ ــادة س ـنــويــة في
رواتبهم بنسبة ثابتة.
وقال المدير العام للشؤون القانونية في
وزارة التربية والتعليم ،عالء عيد ،إن "وزارة
ا لـتــر بـيــة والتعليم خــا طـبــت وزارة الداخلية
ل ـتــوف ـيــر ح ـم ـلــة م ــن قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ب ــاألق ـس ــام
الشرطية ،لتأمين عمل الضبطية القضائية،
أثناء أداء عملها بالمرور على مراكز الدروس
الخصوصية (السناتر) وإغالقها بالتنسيق
مع رؤساء األحياء في المحافظات المختلفة".

وتابع عيد في تصريحات صحافية أمس:
ً
"سيتم أيضا تجريم كل من صاحب المنشأة
وممارس النشاط ،وستختلف العقوبة حسب
تـقــديــر ال ـج ــرم ،س ــواء بــالـنـقــل إل ــى إدارات أو
بالسجن ،لصعوبة و ضــع معلمي مصر في
السجون".
في موازاة ذلك ،أكدت الوزارة في بيان لها،
الخميس الماضي ،أنها وضعت خطة ثالثية
لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق
م ــع وزارة ال ـمــال ـيــة ،وف ــي ان ـت ـظــار اعـتـمــادهــا
لتدبيرها من الموازنة العامة للدولة.
إلى ذلك ،أكد معاون وزير التربية والتعليم
األسبق ،طارق نورالدين ،أن محاولة الوزارة
للقضاء على ال ــدروس الخصوصية ،مجرد
ص ــراع بــا ج ــدوى ،إذ ينبغي تجريمها في
قانوني "العقوبات" و"التعليم" ،لتتمكن الوزارة
من تنفيذ القانون.
وأضاف نورالدين في تصريح لـ"الجريدة"،
"على الوزارة اإلسراع بإعالن قانون (التعليم

ال ـج ــدي ــد) بـتـضـمـيـنــه م ـ ــادة ت ـج ــرم ال ـ ــدروس
الـخـصــوصـيــة ،كـمــا ينبغي رفــع أجــر المعلم
وتطوير المناهج".
وواج ـ ـ ــه ال ـم ـق ـت ــرح ال ـق ــان ــون ــي ب ــرف ــض مــن
جانب البعض ،بينهم مسؤولة حملة "تمرد
على المناهج التعليمية" سماح أبوبكر التي
قالت" :ال نوافق على هذا القانون ،ألن إصالح
أح ــوال المعلم والـمــدرســة والمناهج أســاس
ً
المشكلة ا لـتــي ينبغي حلها أوال  ،وتجريم
الدروس الخصوصية دون مراعاة هذه النقاط
يعني الفشل".
وبالمثل ،اعترضت على مشروع القانون
المقترح عضوة لجنة التعليم في البرلمان
ماجدة نصر ،مؤكدة ضرورة معالجة األمور
المؤدية إلى الــدروس الخصوصية قبل سن
الـ ـق ــان ــون ،وأوضـ ـح ــت لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"" :ق ــان ــون
ً
التعليم الجديد يتضمن بنودا تعاقب كل من
يمارس الدروس الخصوصية ،مقترحة تغليظ
العقوبة لتصل إلى السجن".

ةديرجلا
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الغانم والمبارك ساندا ودعما العبي األزرق خالل التدريب

مطالبة الالعبين ببذل أقصى جهد في «خليجي »23

المبارك والصالح والروضان في صورة جماعية مع العبي المنتخب

حازم ماهر

زار رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ورئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر المبارك ،العبي
المنتخب األول لكرة القدم،
في تدريب أمس ،لمساندتهم
ودعمهم ،قبل انطالق خليجي
.23

من أجل دعم العبي منتخبنا الوطني األول
لكرة القدم ومساندتهم والشد من أزرهم ،قبل
انطالق بطولة خليجي  ،23قام رئيس مجلس
األم ــة م ــرزوق الـغــانــم ورئـيــس مجلس ال ــوزراء
الشيخ جابر المبارك (وهي الزيارة األولي من
نوعها لألزرق) بزيارة التدريب الذي أجرى في
الرابعة من بعد عصر أمس ،على استاد عبدالله
الخليفة بنادي اليرموك.
ولعبت زيــارة الغانم والمبارك في حضور
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ووزيـ ــر ش ــؤون
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
العليا للبطولة أنس الصالح ،ووزير التجارة
والصناعة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا
ً
ً
للبطولة خالد الــروضــان دورا كبيرا فــي رفع
الــروح المعنوية لالعبين ،الذين عقدوا العزم
على الظهور بمستوى الئق في البطولة ،السيما
أن مثل هذه الزيارات أكدت على أهمية الظهور
بمستوى فني وبــدنــي الئــق فــي "خليجي "23
التي يعد األزرق فارسها األول بعشرة ألقاب.

الغانم :الروح تعوض الفارق
أكــد رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم أن
وجوده في تدريب المنتخب جاء من أجل دعم
ومساندة الالعبين ومساعدتهم على التعامل
مــع الـظــروف قبل بطولة خليجي  ،23مضيفا
أن األزرق هــو أق ــل ال ـفــرق اس ـت ـعــدادا وخــوضــا

للمباريات الودية (مباراة واحدة) ،في المقابل
فإن جميع المنتخبات المشاركة جاهزة تماما
لخوض المنافسات.
وأوضــح أن هناك أن هناك أمــرا مهما جدا
يعوض عدم االستعدادات بشكل مثالي يتمثل
ف ــي ال ـ ـ ــروح ،ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن الع ـب ــي الـكــويــت
يـمـتـلـكــون ه ــذه ال ـ ــروح ،مـعــربــا ع ــن أمـنـيـتــه أن
زيارة رئيس مجلس الوزراء ،والوزراء وروحهم
وحبهم للبالد ولفانلتهم الــزرقــاء والحضور
الجماهيري الكبير سوف تعوض إلى حد كبير
الفوارق بينهم وبين المنافسين.
ولفت إلى أن تنظيم بطولة خليجي  23جاء
برغبة سامية لسمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـم ــد ال ـجــابــر ال ـص ـب ــاح ،وذلـ ــك م ــن أج ــل أن
يجمع المنتخبات الشقيقة على أرض الصداقة
والسالم ،موضحا أنه ابلغ الالعبين بضرورة
عدم الشعور بأي ضغوط على اإلطالق.

الصالح :االلتزام بالتدريبات
من جانبه ،أكــد نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزي ـ ــر ش ـ ــؤون مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء رئ ـي ــس الـلـجـنــة
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـب ـطــولــة أنـ ــس ال ـص ــال ــح أن
سمو رئيس مجلس الــوزراء حث الالعبين على
بــذل أقصى مجهود ممكن لديهم فــي البطولة،
وطالبهم بااللتزام بالتدريبات والروح الرياضية،
واللعب بروح الفريق الواحد ،مضيفا أن الالعبين

وعدوا سموه بتقديم كل ما لديهم خالل البطولة.
وأش ــار إلــى أنــه عندما صــدرت التوجيهات
ب ــاس ـت ـض ــاف ــة ال ـب ـط ــول ــة ف ـ ــإن ج ـم ـيــع ال ـج ـهــات
الحكومية تعمل بقوة من أجل خروج البطولة
بالشكل الـمــأمــول رغ ــم ضـيــق الــوقــت ،موجها
الـشـكــر لـجـمـيــع الـمـنـتـخـبــات الـخـلـيـجـيــة الـتــي
وافقت على المشاركة.
وأعرب الصالح عن أمنيته أن تأتي المباراة
االفتتاحية للبطولة التي ستجمع المنتخبين
الكويتي والسعودي جيدة ،خصوصا أن الروح
المعنوية لالعبي األزرق قد ارتفعت بعد زيارة
سمو رئيس مجلس الوزراء لهم.

الوفد يغادر اليوم
من جانب آخر ،يغادر في الخامسة من مساء
الـيــوم وفــد المنتخب متوجها إلــى العاصمة
البحرينية المنامة ،وذلك لمواجهة المنتخب
البحريني في السادسة من مساء غدا االثنين
وديا ،استعدادا للبطولة الخليجية.
وي ـت ـش ـكــل وف ـ ــد األزرق م ــن ع ـض ــو مـجـلــس
اإلدارة ونــائــب رئ ـيــس الـلـجـنــة الـفـنـيــة ومــديــر
الـمـنـتـخـبــات الــوطـنـيــة أح ـمــد عـجــب (رئ ـي ـســا)،
وفهد عوض (مديرا) ،وعلي محمود وإبراهيم
الشهاب (إداريـيــن) ،وفــاروق العوضي (منسقا
إعالميا) ،والصربي بوريس بونياك (مدربا)
وول ـي ــد ن ـصــار وبـ ــداح ال ـهــاجــري وث ــام ــر عـنــاد

زيارة الغانم
(مدربين مساعدين) ،ود .عبدالمجيد البناي
(اخـتـصــاصــي إص ــاب ــات ال ـمــاعــب) ،ود .أحمد
الـصــالــح (اخـتـصــاصــي ت ـغــذيــة) ،وف ــرج السيد
(عامل تجهيزات).
باإلضافة إلى  26العبا هم :فيصل العنزي،
وغازي القهيدي ،وفهد مرزوق ،وخالد الرشيدي
(السالمية) ،وسليمان عبدالغفور ،وعلي مقصيد
(العربي) ،وبدر المطوع ،ورضا هاني ،واحمد
الظفيري ،وضــاري سعيد ،وخالد القحطاني،
وخالد إبراهيم (القادسية) ،ومشاري العازمي
(كاظمة) ،ويعقوب الطراروة ،وعبدالله البريكي،
وسامي الصانع ،وحسين حاكم ،وفهد حمود،
وح ـم ـيــد الـ ـق ــاف ،وم ـص ـعــب الـ ـكـ ـن ــدري ،وفـهــد
ال ـع ـن ــزي (الـ ـك ــوي ــت) ،وف ـي ـصــل زايـ ـ ــد ،ومـحـمــد
سعد ،وحمود ملفي (الجهراء) ،وفيصل عجب
(التضامن) ،وسلطان العنزي (الوكرة القطري).
فيما تخلف عــن الـمـغــادرة مــع الــوفــد العبا
االتحاد واالتفاق السعوديين فهد األنصاري
وف ـهــد ال ـهــاجــري ،ل ـعــدم وص ــول ك ـتــاب رسمي
م ــن نــادي ـي ـه ـمــا يـفـيــد بــانـضـمــامـهـمــا ل ـ ــأزرق،
وهناك محاوالت يبذلها مسؤولو اتحاد الكرة
للحصول على موافقة الناديين عبر االتحاد
السعودي.
ويسعى الجهاز اإلداري للمنتخب إلى تأمين
تدريب عقب الوصول إلى المنامة مباشرة ،على
أن يكون الملعب قريبا من مقر إقامة الوفد.
وق ــرر الـجـهــازان الفني واإلداري للمنتخب

خ ــروج الالعبين مــن المعسكر الـمـقــام بفندق
جميرا المسيلة عقب انتهاء التدريب المسائي،
أمـ ــس ،ع ـلــى أن يـتـجـمـعــوا ف ــي م ـط ــار الـكــويــت
الدولي قبل موعد المغادرة بنحو ساعتين.
وكان سلطان العنزي قد وصل إلى الكويت،
أمس ،وأجرى الالعب تدريبا خفيفا مع زميله
خــالــد محمد إبــراهـيــم ال ــذي يخضع لبرنامج
تأهيلي حاليا ،وذلك تفاديا إلصابته باإلجهاد
واإلرهاق في ظل مشاركته المستمر مع الوكرة
القطري هناك.
وك ـ ــان الـمـنـتـخــب ق ــد أج ـ ــرى ال ـت ــدري ــب على
فترتين أمس ،صباحية ومسائية ،حيث يركز
بونياك على الجوانب التكيتيكة والفنية جنبا
إلى جنب ،في ظل وجود تفاوت في معدل لياقة
عدد من الالعبين.

وفد األزرق
يغادر اليوم إلى المنامة
لمواجهة المنتخب
ً
البحريني غدا

بديح والشمري« :األزرق» منافس عنيد في «الخليج» الفريدي وفالته :الدورة تحمل قيمة فنية
ات ـ ـفـ ــق ال ـ ـم ـ ــدرب ـ ــان ال ــوطـ ـنـ ـي ــان
راش ــد بــديــح وعـلــي الـشـمــري على
أن "مـ ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ال ــوط ـن ــي
لكرة الـقــدم بــوريــس بونياك نجح
ب ـم ـس ــاع ــدة م ــدرب ـي ـن ــا الــوط ـن ـي ـيــن
ثامر عناد وبداح الهاجري ووليد
نصار ،في اختيار تشكيلة موفقة
م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ،لـتـمـثـيــل (األزرق)
ف ــي ب ـطــولــة (خ ـل ـي ـجــي  ،)23ال ـتــي
س ـت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا الـ ـك ــوي ــت فـ ــي 22
الجاري".
وأضــاف بديح والشمري خالل
لقائهما في برنامج "عالمكشوف"
اإلذاع ـ ـ ــي ،أن "هـ ــذه ال ـع ـنــاصــر هي
األفضل في مالعبنا الكروية ،وأن
بونياك اختار من سيخدم طريقة
اللعب التي سيخوض بها البطولة،
ً
وه ــو ي ـعــرف الــاعـبـيــن ج ـي ــدا ،من
خالل فترة عمله في ناديي الجهراء
وال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ف ـه ــو ي ـل ـع ــب ب ـطــري ـقــة
هجومية جميلة".
وأك ـ ــدا أن "الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن تم

اخـ ـتـ ـي ــاره ــم س ـي ـك ــون ل ـه ــم ش ــرف
ارت ــداء قميص منتخبنا الوطني،
وعليهم أن يقدموا ما لديهم دون
أي ض ـغ ــوط ،إلس ـع ــاد جـمــاهـيــرنــا
الوفية التي ستحضر بكثافة ،كما
َّ
عودت الجميع في البطوالت الثالثة
وال ـعــاشــرة وال ـســادســة ع ـشــرة من
بطولة الخليج التي استضافتها
الكويت سابقا".
وقــاال إن "جماهيرنا متعطشة
لـ ـمـ ـش ــا ه ــدة (األزرق) بـ ـع ــد ف ـت ــرة
اإلي ـ ـقـ ــاف ،ول ــدي ـه ــا ث ـق ــاف ــة ك ــروي ــة
جيدة تمكنها من الحكم المنطقي
على أداء الالعبين" ،لكنهما طالبا
جماهير "األزرق" بمساعدة المدرب
والالعبين ،وتقديم الدعم المطلوب.

ً
الكويتيون أكثر فوزا

وع ــن قـ ــدرة مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
على المنافسة على لقب البطولة
الخليجية ،اتفق بديح والشمري

االتحاد العماني يطلب
الحبسي من الهالل
أرســل االتـحــاد ُ
العماني لكرة الـقــدم خطابا إلدارة نــادي
الهالل يطلب فيه السماح لحارسه علي الحبسي بااللتحاق
بمنتخب بالده ،الذي يستعد للمشاركة في بطولة "خليجي
 ،"23المقررة بين  22ديسمبر  2017و 5يناير .2018
وأبدى الحبسي رغبة قوية في المشاركة مع منتخب بالده
بالبطولة ،وتقديم مستوى كبير خاللها ،لكن حضوره يتعلق
بحصوله على موافقة إدارة ناديه.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي
لـلـعـبــة أع ـلــن اس ـت ـمــرار مـبــاريــات
ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي خـ ــال بـطــولــة
"خليجي  ،"23ا لـتــي تتزامن
مـ ــع ال ـج ــول ـت ـي ــن الـ ـ ــ15
والـ ـ ـ ــ 16م ــن ال ـ ــدوري
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــودي ،م ــا
ي ـ ـع ـ ـقـ ــد إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
مشاركة الحبسي
م ـ ـ ــع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ُ
العماني.

راشد بديح

علي الشمري

ً
أن "منتخبنا سيكون ق ــادرا على
ال ـم ـنــاف ـســة إذا ق ــدم ــوا م ــا لــديـهــم.
ف ــرغ ــم ف ـت ــرة اإليـ ـق ــاف ال ـت ــي كــانــت
مفروضة علينا ،فإن بطولة الخليج
ل ـه ــا خ ـصــوص ـي ـت ـهــا ل ـ ــدى الع ـبــي
ال ـك ــوي ــت ،ف ـهــم أك ـث ــر م ــن ف ــاز بـهــا،
كما أنهم سيلعبون أمام جماهير
كبيرة ستساندهم بقوة في جميع

مـبــاريــاتـهــم ،لـكــن عليهم أن يكون
لديهم الدافع القوي للمنافسة على
اللعب والفوز بلقب البطولة".
وتمنى بديح والشمري أن تقوم
اللجنة المنظمة للبطولة بتكريم
الـمــدربـيــن الـســابـقـيــن "لمنتخبنا
ال ــوط ـن ــي" ف ــي ال ـ ـ ــدورات الـســابـقــة
لبطولة كأس الخليج.

بدأ المنتخب السعودي األول لكرة القدم مساء
أمــس تدريباته على ملعب األمـيــر فيصل بــن فهد
بــالــريــاض ف ــي مـعـسـكــره الـتـحـضـيــري ،اس ـت ـعــدادا
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي دورة كـ ــأس ال ـخ ـل ـيــج ال ـثــال ـثــة
والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها الكويت
األسبوع المقبل.
وعقد المدير الفني لألخضر كرونوسالف
يورسيتش قبل انـطــاق الـتــدريــب اجتماعا
بــالــاع ـب ـيــن ،أك ــد خ ــال ــه أه ـم ـيــة الـمــرحـلــة
الحالية وض ــرورة التركيز العالي من
الجميع ،كاشفا عــن الـبــرنــامــج الفني
الذي يسعى إلى تطبيقه خالل الفترة
التي تسبق المشاركة الخليجية.
وأكـ ـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ــب وسـ ـ ـ ــط ال ـم ـن ـت ـخ ــب
السعودي أحمد الفريدي أن الفترة
الـحــالـيــة م ــن ال ـبــرنــامــج اإلعـ ــدادي
تمثل أهـمـيــة كـبـيــرة فــي مسيرة
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة
للمشاركة فــي كــأس الخليج،
مـبـيـنــا أن ـه ــا سـتـسـهــم بشكل

واض ــح فــي إك ـمــال جــاهــزيــة الـمـنـتـخــب للمشاركة
في الدورة التي تحمل قيمة فنية ومنافسة عالية.
وأوضح الفريدي أن مباراة االفتتاح أمام الكويت لها
خصوصيتها ،باعتبار أن هذا النوع من المباريات
يتحكم في طريقة اللعب من خالل التحفظ في
األسـلــوب ،مشيرا إلــى أنهم سيدخلونها من
أجل تحقيق الفوز.
بدوره ،أكد مهاجم المنتخب مختار فالته أن
"األخضر" ال تتغير أهدافه لدى مشاركته
في دورة الخليج ،ألن الهدف واحد
وه ـ ــو ت ـح ـق ـيــق ال ـل ـق ــب ،ب ـجــانــب
تحقيق ا سـتـفــادة فنية عالية
تعود بالنفع على المجموعة
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـمـنـتـخــب"،
م ـتــوق ـعــا أن ت ـك ــون جـمـيــع
ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــات قـ ــويـ ــة ل ـمــا
تـحـمـلــه الـ ـ ــدورة م ــن قيمة
ف ـن ـي ــة وإث ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـنــاف ـس ـيــة
تجعل مــن الـمـشــاركــة ذات
توهج عال.

«اليمني» يعسكر
في الدوحة
يــدخــل الـمـنـتـخــب اليمني
األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم مـعـسـكــرا
تــدري ـب ـيــا ص ـبــاح الـ ـي ــوم ،في
ال ــدوح ــة ،اس ـت ـعــدادا لبطولة
خ ـل ـي ـج ــي  23الـ ـمـ ـق ــام ــة فــي
الكويت من  22ديسمبر إلى
 5يناير المقبل .وكان األحمر
اليمني خسر مــن المنتخب
العماني بهدف نظيف سجله
خالد الهاجري خالل المباراة
الودية التي أقيمت أمس األول
في مسقط ،ضمن استعدادات
المنتخبين للبطولة.
الـجــديــر بــالــذكــر أن اليمن
سـ ـيـ ـلـ ـع ــب فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الثانية ،الى جانب منتخبات
ال ـ ـعـ ــراق وال ـب ـح ــري ــن وق ـط ــر،
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـه ــل مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــواره فــي
البطولة بمواجهة المنتخب
القطري  23الجاري.

اإلماراتي يواجه نظيره
المنتخب
ً
العراقي وديا اليوم
يـخــوض المنتخب اإلمــاراتــي م ـبــاراة ودي ــة مــع نظيره
العراقي مساء اليوم على استاد زعبيل ،في التجربة الودية
الوحيدة التي يخوضها المنتخبان ،قبل السفر إلى الكويت
بعد غد ،للمشاركة في كأس الخليج الـ 23لكرة القدم.
وكـ ــان الـمـنـتـخــب اإلمـ ــاراتـ ــي األول ل ـكــرة ال ـق ــدم اخـتـتــم
تدريباته على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل مساء
أمس.
وأك ــد خميس إسماعيل العــب المنتخب اإلمــاراتــي أن
"األبيض" يذهب إلى الكويت ،بطموح الفوز بالمركز األول
في "خليجي  ،"23إضافة إلى تحضير فريق قوي لتمثيل
ال ــدول ــة ف ــي ك ــأس آس ـيــا  ،2019ال ـتــي ت ـقــام ف ــي اإلمـ ـ ــارات،
"وتعودنا دائما على المنافسة على كأس الخليج ،وخاصة
في النسخ األخيرة ،وستكون مشاركتي في الكويت الثالثة
في بطوالت الخليج".
وأضــاف إسماعيل" :اشتقنا للبطولة الخليجية التي
حصلنا فـيـهــا عـلــى لـقـبـيــن ،والـلـقــب الـثــانــي شــاركـنــا في
الحصول عليه البحرين ،وفي مشاركتي األخيرة بالبطولة
الماضية لــم نحصل على ا لـلـقــب ،وحصلنا على المركز
الـثــالــث ،وأتــوقــع أن تـكــون النسخة الـ ــ 23قــويــة ،ونسعى
خاللها للفوز باللقب".

مفاجأة جميلة
وعن إقامة البطولة في الكويت ،قال إسماعيل إن تنظيم

جانب من تدريبات المنتخب اإلماراتي
"خليجي  23بالكويت كان مفاجأة جميلة للكرة الخليجية،
ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا ،إلسعاد جمهورنا ،وكلنا
ثقة بأنفسنا ،علما أن التجمع الحالي للمنتخب تحت قيادة
اإليطالي ألبرتو زاكيروني ،ليس األول ،وسبقه تجمع آخر
خضنا خالله مباراة ودية".
واردف" :نمتلك في اإلمــارات منتخبا قويا ،يجمع بين
خبرة الكبار ،وحماس الشباب ،ومدربا جيدا ،وستشهد
البطولة منافسة قوية بين األشقاء ،وطموحنا يبقى المركز
األول ،ونعد الجماهير بأننا سنكون في الموعد ،ونسعى
للتنافس بكل قوتنا على الكأس".

العراقي يعلن تشكيلته
أعـلــن االت ـحــاد الـعــراقــي لـكــرة ال ـقــدم قائمة
المنتخب في كــأس الخليج ،والتي تضم 24
العبا هم محمد كاصد ،محمد حميد ،جالل
حسن ،أحمد إبراهيم ،سعد ناطق ،مصطفى
ن ــاظ ــم ،ري ـب ـيــن س ــوالق ــه ،ع ـلــي ب ـه ـجــت ،نبيل

صباح ،وليد سالم ،عالء مهاوي ،أمجد عطوان،
م ـه ــدي ك ــام ــل ،ح ـس ـيــن ع ـل ــي ،ع ـلــي حـصـنــي،
همام طــارق ،أيمن حسين ،عالء عبد الزهرة،
إبــراهـيــم بــايــش ،مهند عـلــي ،سـجــاد حسين،
مهند عبدالرحيم ،علي فائز ،سعد عبد األمير.

ةديرجلا
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السالمية وكاظمة والكويت وبرقان
حجزت بطاقات التأهل لـ «ممتاز اليد»
القرين األقرب للمقعد األخير بين الخمسة الكبار
محمد عبدالعزيز

احتلت فرق السالمية وكاظمة
والكويت وبرقان المراكز
األربعة األولى في الترتيب
العام لدوري كرة اليد ،فيما
اشتعل الصراع
على البطاقة الخامسة
واألخيرة لـ«الممتاز».

كـ ـشـ ـف ــت ن ـ ـتـ ــائـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات
المرحلة التاسعة مــن ال ــدوري
الـ ـع ــام ل ـك ــرة الـ ـي ــد ،ال ـت ــي جــرت
األسبوع الماضي ،عن هوية 4
بطاقات من أصل الـ 5المفترض
تأهلها للدوري الممتاز للعبة
"الخمسة الكبار" بصورة شبه
رس ـم ـي ــة ،ب ـعــد أن اح ـت ـلــت فــرق
ال ـســال ـم ـيــة وكــاظ ـمــة وال ـكــويــت
وبرقان المراكز األربعة األولى
فــي الـتــرتـيــب ال ـعــام للمسابقة،
ف ـي ـم ــا اشـ ـتـ ـع ــل الـ ـ ـص ـ ــراع عـلــى
ال ـب ـطــاقــة ال ـخــام ـســة واألخ ـي ــرة
لـ ــ"الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز" ،والـ ـت ــي يـتـنــافــس
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا  4فـ ـ ـ ــرق هـ ـ ــي الـ ـق ــري ــن
وخـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان والـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات
والـ ـع ــرب ــي ع ـل ــى ال ـت ــرت ـي ــب ،ل ــذا
ك ــان ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ه ــذه الــوقـفــة
ال ـت ـح ـل ـي ـل ـي ــة ل ـ ـ ـقـ ـ ــراءة م ــواق ــف
ومستويات الـفــرق فــي الجولة
التاسعة من المسابقة.

السالمية وكاظمة

موقف متشابه
لخيطان
والصليبيخات...
والعربي في حسبة
معقدة

ي ـع ـت ـب ــر وص ـ ـ ــول ال ـســال ـم ـيــة
ال ـم ـت ـصــدر إلـ ــى ال ـن ـق ـطــة الـ ـ ــ،18
إث ــر فـ ــوزه ع ـلــى ال ـن ـصــر 26-34
في الجولة الماضية وتحقيقه
الـ ـع ــام ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة فـ ــي جـمـيــع
مبارياته التسع التي خاضها،
تأهال مؤكدا للدوري الممتاز،
ً
نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـمـ ـمـ ـي ــز
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــه
الفريق من مـبــاراة ألخــرى منذ
بداية ال ــدوري ،دون النظر إلى

م ـبــاريــاتــه ال ـخ ـمــس الـمـتـبـقـيــة،
رغ ــم أن ـهــا سـتـكــون أص ـعــب من
تلك ا لـتــي خاضها فــي البداية
وهي مع فرق مرشحة للصعود
مثل العربي ،والقرين ،وبرقان،
وكاظمة ،والكويت.
وينطبق نـفــس ال ـشــيء على
ال ـبــرت ـقــالــي ال ــوص ـي ــف ،بـعــدمــا
ارتقى للنقطة  17بتغلبه على
الـ ـع ــرب ــي  24-26ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ب ـ ـ ـ ـ ــات م ــن
الـمـتــأهـلـيــن ل ــ"ال ـم ـم ـتــاز" ول ــه 5
مـبــار يــات متبقية حـتــى نهاية
الــدوري منها مباراة سهلة مع
الـتـضــامــن ،والمتبقي مــع فــرق
مرشحة للتأهل لـلــدور الثاني
مثل القرين ،وبرقان ،والسالمية،
والكويت.

الكويت يتقدم بخطى ثابتة
وب ــال ـن ـظ ــر ل ـم ــوق ــف ال ـكــويــت
حامل اللقب في آخــر  5مواسم
نجده يتقدم بخطى ثابتة وأداء
ً
مميز جدا ،بعدما استعاد أغلب
العبيه المصابين وعلى رأسهم
الـمــدفـعـجــي مـحـمــد الـغــربـلـلــي،
وشقيقه خالد ،نحو "الممتاز"،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا وصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى ال ـن ـق ـط ــة
ال ـ ــ 16فــي الـمــركــز الـثــالــث مــن 8
مـبــاريــات بـفــوزه على الساحل
بنتيجة عريضة  17-39الجولة
الماضية ويتبقى له  6مباريات،
والفوز فيها قريب منه أكثر من
مـنــافـسـيــه (ال ـن ـص ــر ،وال ـعــربــي،

محاولة تسجيل من القرين في مرمى برقان
والـ ـق ــري ــن ،وبـ ــرقـ ــان ،وك ــاظ ـم ــة،
والسالمية).

أداء مميز لبرقان
وي ــأت ــي ب ــرق ــان ضـمــن الـفــرق
التي حسمت التأهل لـ"الممتاز"
بدرجة كبيرة ،بعدما حصد 16
نقطة في المركز الرابع إثر فوزه
الصعب على القرين  25-28في
األسبوع الماضي ،وتبقى له 5
مباريات مع كاظمة ،والسالمية،
والكويت ،والتضامن ،وخيطان.
والب ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـنـ ــا م ـ ـ ــن اإلش ـ ـ ـ ـ ــادة
بالمستوى الذي ظهر به برقان

في مباراته األخيرة واالحترافية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل بـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــدرب ـ ــه
الـ ـج ــزائ ــري م ـح ـمــد م ـس ـعــودان
مـ ـ ّـع مـ ـج ــري ــات الـ ـلـ ـق ــاء ،ب ـعــدمــا
فضل إراحة بعض األساسيين
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط األول ،وا س ـت ـغ ــل
عــا مــل اللياقة البدنية العالية
ووف ــرة البديل الجاهز مقارنة
بخصمه ا لـقــر يــن ا ل ــذي يعتمد
على تشكيلة واحدة ال تستطيع
مواصلة المباراة بنفس الرتم.

القرين األقرب
وي ـع ـت ـبــر ال ـق ــري ــن ال ـخــامــس

فوز الجهراء والكويت في درع «السلة»

فاز الكويت على النصر
 ،53-96وتغلب القادسية
على الصليبيخات ،62-82
في حين فاز الجهراء على
العربي  ،68-78واليرموك
على الساحل  ،58-61في
منافسات درع اتحاد السلة.

جابر الشريفي

ن ـجــح ف ــري ــق ال ـج ـه ــراء ف ــي ت ـخ ـطــي ال ـعــربــي
بنتيجة  ،68-78خالل المباراة التي جمعتهما
أم ــس األول ،عـلــى صــالــة ن ــادي الـكــويــت ،ضمن
منافسات المجموعة الثانية لبطولة درع اتحاد
السلة ،التي شهدت ايضا تغلب القادسية على
الصليبيخات  ،62-82بينما شهدت منافسات
المجموعة األولى تغلب اليرموك على الساحل
 ،58-61وفاز الكويت على النصر بسهولة .53-96
وبعد هذه النتائج ،يكون الكويت قد تصدر
المجموعة االولى برصيد  6نقاط ،يليه النصر
بـ 5نقاط ،ثم اليرموك  ،4يليهما كاظمة والشباب
والساحل بـ ،3بينما تصدر القادسية المجموعة
الثانية برصيد  ،6ثم الجهراء  ،5يليه العربي
بـ ،3واخيرا الصليبيخات والتضامن بنقطتين.
الجدير بالذكر ان نظام المسابقة ينص على
تــأهــل اول ارب ـعــة ف ــرق مــن كــل مجموعة لـلــدور
الثاني الذي سيقام بنظام المقص.
وج ـ ــاءت م ـب ــاراة ال ـعــربــي م ــع ال ـج ـهــراء دون
المستوى المطلوب ،وكثرت بها اخطاء العبي
الفريقين ،اال ان المهارات الفردية رجحت كفة
الجهراء مع نهاية الربع االول بنتيجة .13-19
ونجح الجهراء في فرض شخصيته في الربع
الثاني عبر اخـتــراقــات تركي حـمــود ،ومتابعة
نايف الصندلي أسفل السلة ،إلى جانب ثالثيات
اح ـمــد س ـعــود وع ـبــدال ـلــه الـ ـص ــراف ،ف ــي الــوقــت
الذي عجز العربي عن تنظيم هجماته ،وطغى
التسرع على أدائه ،لينتهي الربع الثاني بتقدم
الجهراء .29-48
واختلف الوضع في الربع الثاني من خالل
دفاع المنطقة الذي ابتدأ به الربع الثالث ،والذي
عجز العبو الجهراء عن اختراقه ،بعدما سيطر
االخضر على جميع الكرات المرتدة (الريباوند)

فالح يحاول التسجيل في سلة العربي (تصوير جورج ريجي)
مــع تحويلها للهجوم المعاكس ا لـســر يــع عبر
ف ـهــد ورب ـ ــاح ال ــرب ــاح ،لـيـقـلــص ال ـعــربــي ال ـفــارق
الــى  9نقاط ،إال أن الجهراء عــاد ووســع الفارق
لمصلحته مع نهاية الربع الثالث .47-61
وح ــاول األخ ـضــر الــرجــوع إل ــى ال ـم ـبــاراة في
الــربــع الــرابــع ،واستطاع تقليص الـفــارق الــى 7
نقاط ،بيد ان براعة العبي الجهراء في التسجيل
مــن ال ـخــارج حسمت الـمـبــاراة لمصلحتهم في
النهاية .68-78

جانب من مباراة االهلي مع طنطا

أما العربي الثامن بـ 7نقاط
ف ـي ـع ـت ـبــر أقـ ـ ــرب ف ــري ــق مــرشــح
للخروج من حسبة المتأهلين،
بـ ـع ــد خـ ـس ــارت ــه أم ـ ـ ــام كــاظ ـمــة
فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة ،بعدما
قـ ـ ــدم أداء مـ ـت ــذب ــذب ــا ،وك ــذل ــك
لـصـعــوبــة م ـش ــواره ،إذ يتبقى
لــه  6مـبــاريــات مطالب بالفوز

هذا وتقام اليوم أربع مواجهات في البطولة،
حيث يلتقي في السادسة الشباب مع كاظمة،
وتـلـيـهــا مــواج ـهــة ال ـن ـصــر م ــع ال ـســاحــل ضمن
منافسات المجموعة االولــى ،وتقام المباراتان
على صالة نادي الجهراء.
كما يلتقي في منافسات المجموعة الثانية
الـجـهــراء مــع الـتـضــامــن فــي ال ـســادســة ،وتليها
م ــواج ـه ــة ال ـع ــرب ــي م ــع ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ،وت ـقــام
المبارتان على صالة نادي الكويت.

تصدر النادي األهلي ،بشكل مؤقت،
تــرت ـيــب ال ـ ـ ــدوري ال ـس ـع ــودي لـكــرة
ال ـق ــدم ،ب ـف ــوزه ال ـع ــري ــض ،أمــس
األول ،على االتفاق  1-4ضمن
المرحلة الـ.14
وف ــي الـلـقــاء عـلــى اسـتــاد
مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـم ـ ـلـ ــك عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الرياضية فــي جــدة ،سجل
ل ــأه ـل ــي ت ـي ـس ـيــر ال ـج ــاس ــم
( )5و مـ ـهـ ـن ــد عـ ـسـ ـي ــري (48
و )63ومنصور الحربي (،)84
ولالتفاق األرجنتيني رودريغو
ساليناس (.)35
ورفع األهلي رصيده الى  28نقطة ،في
حين فشل االتفاق في تحسين موقعه ببطولة هذا
الموسم ،اذ يحتل المركز الثالث عشر قبل األخير
برصيد  11نقطة من  13مباراة.
وأمسك األهلي بزمام المباراة منذ بدايتها،
وس ـجــل ال ـه ــدف األول بـعــد تـلـقــي ال ـجــاســم كــرة
عرضية حولها مباشرة الى يسار حارس االتفاق
أحمد الكسار.
ورغم السيطرة األهالوية على مجريات الشوط
األول ،نـجــح االت ـف ــاق ف ــي تـعــديــل الـنـتـيـجــة عبر
ســالـيـنــاس ال ــذي اسـتـغــل تـقــدم ال ـحــارس محمد
العويس وصــوب كرة لولبية من مسافة بعيدة
استقرت داخل المرمى (.)35
وك ــاد االت ـفــاق يخطف هــدفــا ثانيا مــع نهاية
الشوط األول ،اال ان كرة السلوفاكي فيليب كيش
القوية علت العارضة بقليل (.)45
وم ــع ان ـطــاقــة ال ـشــوط ال ـثــانــي ،واص ــل األهــل
سيطرته ونجح في معاودة التقدم بواسطة مهند
عسيري ،الذي استقبل كرة من الركنية وحولها
رأسية في المرمى في الدقيقة .48

األهلي يسقط في «فخ» التعادل أمام طنطا في الدوري
●

موقف صعب لألخضر

صدارة مؤقتة لألهلي بفوز عريض على
االتفاق في دوري المحترفين السعودي

 ٤لقاءات اليوم في الجولة الرابعة
●

بـ ــ 12نقطة األقـ ــرب بـيــن الـفــرق
األرب ـ ـعـ ــة ل ـل ـص ـعــود ل ـل ـم ـم ـتــاز،
ً
بسبب مشواره السهل نسبيا،
إذ ي ـت ـب ـقــى ل ــه  5مـ ـب ــاري ــات3 ،
مـنـهــا أم ــام خـيـطــان والـشـبــاب
والـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن ،والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــان
ال ـم ـت ـب ـق ـي ـت ــان م ـ ــع ال ـس ــال ـم ـي ــة
والكويت.
وت ـت ـش ــاب ــه ظـ ـ ــروف خـيـطــان
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــادس ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 10ن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاط،
وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ال ـس ــاب ــع ب ــ9
ن ـ ـقـ ــاط ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ــراع الـ ـصـ ـع ــود
لـ ـلـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،إذ يـ ـحـ ـت ــاج األول
إل ــى ال ـفــوز فــي  5مـبــاريــات من
أصل  6متبقية له حتى نهاية

الدوري ،وأيضا الثاني مطالب
بالفوز في  5مباريات ،ثم بعد
ذلك انتظار نتائج باقي الفرق
المرشحة.

ف ـي ـهــم ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى الـنـقـطــة
 ،19ثم بعد ذلك ينتظر نتائج
باقي المنافسين ،ومن ضمنها
ً
 3مباريات صعبة جــدا أمــام 3
مــرشـحــة (الـســالـمـيــة والـكــويــت
وخيطان).

القاهرة  -ةديرجلا

•

واصل األهلي عروضه الباهتة ،واكتفى
بتعادل إيجابي أمام مضيفه طنطا بهدف
لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء
أمس األول ،على استاد غزل المحلة ضمن
المصري.
الجولة الـ 13لمسابقة الدوري
ً
وبـ ــدأ طـنـطــا ال ـش ــوط األول بــاحــثــا عن
هز الشباك ،وكــاد أن يفعلها في الدقائق
األولى ،من رأسية محمد جابر ،تصدى لها
الحارس أحمد عادل عبدالمنعم ،وانتفض
األه ـلــي ،وأض ــاع فــرصــة قريبة مــن جانب
ول ـيــد أزارو ،ال ــذي س ــدد فــي يــد ال ـحــارس
إســام طــارق ،قبل أن يهدر أحمد الشيخ،
فرصة ثانية بضربة رأس بجوار القائم.
وفــي الدقيقة  ،41نجح أزارو في تسجيل
ً
ً
هدف التقدم ،مستغال خطأ دفاعيا لالعب
محمود مسعود ،ليودع الكرة الشباك.
ب ــدأ ال ـش ــوط ال ـثــانــي بـنـشــاط هجومي
أهالوي ،ووجه أزارو تسديدة قوية بجوار
القائم ،وأجرى طنطا تغييرا دفاعيا بنزول
محمد العشري بدال من محمود مسعود
في الدقيقة  ،50وبعدها تألق حارس طنطا،
مــن خــال تـســديــدة ألجــايــي ،ثــم تصويبة
رائعة من أحمد فتحي مرت بجوار القائم،
ونجح صاحب األرض ،في إدراك التعادل
عبر أيـمــن أش ــرف فــي مــرمــاه بالخطأ في
الــدق ـي ـقــة  ،62ب ـعــدمــا حـ ــاول إب ـع ــاد ال ـكــرة
لتسكن الـشـبــاك ،وأج ــرى األه ـلــي تغييرا

ب ـنــزول مــؤمــن زكــريــا عـلــى ح ـســاب أحـمــد
الشيخ ،ثم دفع بكريم نيدفيد على حساب
عمرو السولية ،لتنشيط وسط الملعب.
ً
وأن ـقــذ أحـمــد ع ــادل انـ ـف ــرادا مــن محمد
مــرســي ،ودفــع األحـمــر ،بالالعب الجنوب
إفريقي باكاماني ،على حساب أجايي في
الدقيقة  ،79وسيطرت حالة من العشوائية
عـلــى الـهـجــوم األه ـ ــاوي مــع انـطــاقــة من
بــاكــامــانــي ،لــم يستغلها الـفــريــق األحـمــر،
وطـ ــالـ ــب العـ ـب ــو األهـ ـ ـل ـ ــي ،ب ـض ــرب ــة جـ ــزاء
بعدما لمست الـكــرة يــد مــدافــع طنطا ،ثم
أنقذ الحارس إسالم طارق فرصة لألهلي
لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي بهدف
لكل فريق.
ورف ـ ــع األهـ ـل ــي رصـ ـي ــده إلـ ــى  26نقطة
فــي وصــافــة الـتــرتـيــب خـلــف اإلسماعيلي
ال ـم ـت ـصــدر ،م ـقــابــل  13نـقـطــة لـطـنـطــا في
المركز الـ.15
وفي مباراة أخرى ،تلقى سموحة هزيمة
مريرة على يد ضيفه األسيوطي سبورت
بثالثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات
الجولة ذاتها.
سجل حسام حسن العب سموحة هدف
الـتـقــدم لفريقه فــي الدقيقة  14ثــم تعادل
أحمد سعيد أوكا لألسيوطي في الدقيقة
 ،39ث ــم أض ـ ــاف رجـ ــب ب ـك ــار ه ــدف ــا ثــانـيــا
لألسيوطي في الدقيقة  55بطريق الخطأ
ف ــي م ــرم ــاه ،وأض ـ ــاف ع ـمــر ب ـس ــام ال ـهــدف
الثالث لألسيوطي في الدقيقة .81

وب ـعــد رب ــع س ــاع ــة ،اسـتـغــل الــاعــب
نفسه خروجا خاطئا للكسار من
م ــرم ــاه ،وح ـ ــول الـ ـك ــرة رأس ـيــة
أيضا الى داخل المرمى.
وقـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ب ـســت
دق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق ،أكـ ـ ـم ـ ــل الـ ـح ــرب ــي
م ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــان األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
األهالوية بمجهود فردي
ت ـخ ـط ــى خـ ــالـ ــه أك ـ ـثـ ــر مــن
م ــداف ــع ،وس ــدد ال ـكــرة قوية
عـ ـل ــى ي ـ ـسـ ــار الـ ـكـ ـس ــار ال ـ ــذي
تمكن فــي الــدقــائــق القاتلة من
الحؤول دون تسجيل األهلي هدفا
خ ــام ـس ــا ،ب ـت ـحــوي ـلــه ت ـس ــدي ــدة تيسير
الجاسم لركنية.
ويعتبر هذا الفوز الثامن لألهلي مقابل أربعة
تعادالت وخسارتين في  14مباراة ،وبه تقدم الى
الصدارة برصيد  28نقطة ،بفارق نقطة واحدة
فقط عن الهالل الذي خاض  11مباراة حتى اآلن
هــذا الـمــوســم ،ويــاقــي الفيحاء األحــد فــي ختام
هذه المرحلة.
ال ــى ذل ــك ،ا ُن ـتــزع الـشـبــاب ث ــاث ن ـقــاط بـفــوزه
على مضيفه أحــد -2صـفــر فــي اللقاء الــذي أقيم
على ملعب مدينة األمير محمد بن عبد العزيز
الــريــاضـيــة بالمدينة الـمـنــورة ،بهدفين لقائده
ناصر الشمراني ( 55و.)6+90
وب ـه ــذه الـنـتـيـجــة ،رف ــع ال ـش ـبــاب رص ـي ــده إلــى
ُ 16نقطة وتـقــدم للمركز التاسع ،فــي حين بقي
أحــد على رصـيــده السابق  13نقطة فــي المركز
الثاني عشر.

الزمالك يتراجع ويمنح
نيبوشا فرصة جديدة
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ،برئاسة مرتضى منصور،
مـنــح فــرصــة جــديــدة للمونتينغري نـيـبــوشــا ،الـمــديــر الفني
ً
بناء على طلب إسماعيل يوسف،
للفريق ،وتجديد الثقة فيه،
عضو مجلس اإلدارة والمشرف على فريق الكرة.
ورفض مجلس الزمالك إجراء تغييرات في تشكيل الجهاز
المعاون لنيبوشا ،بعد إعالن استمراره على رأس القيادة الفنية
لـ"القلعة البيضاء" في الفترة المقبلة.
وعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع المدرب المونتينغري ،تم
خاللها تجديد الثقة في الجهاز الفني ،بعد اإلعالن في وقت
ســابــق االس ـت ـقــرار عـلــى رح ـيــل نيبوشا
ع ـق ــب تـ ــراجـ ــع ال ـن ـت ــائ ــج فـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخـ ـي ــرة وآخ ــره ــا ال ـخ ـس ــارة أم ــام
اإلس ـمــاع ـي ـلــي ،م ــع رف ــض إج ــراء
تعديالت في الجهاز المعاون،
ل ـي ـس ـت ـمــر ن ـب ـي ــل مـ ـحـ ـم ــود فــي
منصب المدرب العام ،وماركو
في منصب مــدرب األحمال،
وأي ـم ــن ط ــاه ــر ف ــي منصب
مـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـ ـحـ ـ ــراس ،وأيـ ـم ــن
حــا فــظ فــي منصب المدير
اإلداري.
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تشلسي يعبر ساوثهامبتون
وأرسنال يطيح بنيوكاسل
ً ً
حقق تشلسي انتصارا ثمينا على
ساوثهامبتون بهدف دون
مقابل ،أمس ،ضمن منافسات
المرحلة الثامنة عشرة من
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.

اق ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــم ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق تـ ـشـ ـلـ ـس ــي
حــامــل ال ـل ـقــب وص ــاف ــة الـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لـكــرة القدم
م ــع مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ،بعد
فوزه على ضيفه ساوثهامبتون
-1ص ـ ـفـ ــر ،أمـ ـ ــس ،فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
الثامنة عشرة من المسابقة.
وفـ ــي ب ــاق ــي ال ـم ـب ــاري ــات فــاز
ارسـنــال على ضيفه نيوكاسل
يونايتد -1صفر ،وهيديرسفيلد
تاون على مضيفه واتفورد ،1-4
وكريستال باالس على مضيفه
ليستر سيتي 3-صفر ،وتعادل
برايتون مع بيرنلي سلبيا.
وع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ــب سـ ـت ــامـ ـف ــورد
ب ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدج ،سـ ـ ـج ـ ــل االسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
مــاركــوس الــونـســو هــدف الفوز
لتشلسي في الدقيقة .48
ورف ــع تشلسي رص ـيــده إلــى
 38نقطة مـتـســاويــا فــي رصيد
النقاط مع مانشستر يونايتد،
ولـ ـك ــن األخ ـ ـيـ ــر ي ـت ـف ــوق ب ـف ــارق
األه ـ ـ ــداف ق ـبــل مــواج ـه ـتــه أم ــام
مـ ـضـ ـيـ ـف ــه وس ـ ـ ـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش
البيون.
وتوقف رصيد ساوثهامبتون
عند  18نقطة في المركز الثاني
عشر.

أرسنال يهزم نيوكاس
وع ـلــى مـلـعــب اإلمـ ـ ــارات ،قــاد

فابريغاس نجم تشلسي في محاولة أمام مرمى ساوثهامبتون
العــب الوسط األلماني الدولي
مسعود اوزي ــل فريقه ارسـنــال
ل ـل ـفــوز ع ـلــى ضـيـفــه نـيــوكــاســل
بهدف نظيف سجله في الدقيقة
.23
الـ ـف ــوز رفـ ــع رص ـي ــد ارس ـن ــال
إلى  33نقطة في المركز الرابع،

ليل يفسخ عقد مدربه األرجنتيني بييلسا
أعلن نادي ليل ،صاحب المركز الثامن عشر في
الدوري الفرنسي لكرة القدم ،أمس األول ،فسخ عقد
مدربه األرجنتيني مارسيلو بييلسا ،بعد اقل من
 6أشهر على توليه المهمة.
وأكد ليل في بيان عبر موقعه اإللكتروني "وصل
اإلج ــراء المتخذ بحق بييلسا الــى نهايته ،ويفيد
النادي أنه فسخ العقد الموقع مع مدربه".
وك ــان ليل أعـلــن فــي  22نوفمبر إيـقــاف الـمــدرب
األرجنتيني بشكل مؤقت ،مؤكدا أنــه "قــرر تعليق
مهمة مارسيلو بييلسا كـمــدرب للفريق فــي اطــار
إجراء اتخذه النادي".
وك ــان اجـتـمــاع مــع لجنة مــن االت ـحــاد الفرنسي
للعبة الثالثاء بهدف التوصل الى حل بالتراضي
بين المدرب والنادي ،فشل في التوصل الى نتيجة.
وجاء قرار اإليقاف بعد يومين من خسارة ثقيلة
امام اميان الصاعد من الدرجة الثانية صفر -3في
م ـبــاراة م ـعــادة ،وكــانــت الـخـســارة الـســابـعــة لــه هــذا

الموسم مقابل ثالثة انتصارات وثالثة تعادالت،
فتراجع الــى المركز التاسع عشر قبل األخـيــر وله
 12نقطة.
وأعلن ليل حينئذ ان لويس كامبوس ،المستشار
الرياضي لرئيس النادي جيرار لوبيز" ،سيشرف
على المرحلة االنتقالية" التي عهد بها الــى فريق
فني مؤقت ،مؤكدا أنه "أنشأ خلية فنية مؤلفة من
فــرنــانــدو دو كـ ــروز ،وجـ ــواو ســاكــرامـنـتــو ،وبــونــوا
ديــافــال ،وفــرانــك مانتو للعمل مباشرة وستقود
مؤقتا الفريق األول".
وأضــاف ليل  6نقاط إلى رصيده في المباريات
االربــع التي خاضها بقيادة الكادر الفني الجديد،
من فوزين وخسارتين في الدوري الفرنسي ،وتقدم
مرتبة ليصبح في المركز الثامن عشر.
وأعلن ليل في  19فبراير انه تعاقد مع بييلسا
لموسمين على ان يبدأ عمله في األول من يوليو
.2017

بارزالي يشيد بمستوى فريقه
أكد العب يوفنتوس اإليطالي
أنــدريــا بــارزالــي أمــس ان فريقه
يـ ـق ــدم "م ــوسـ ـم ــا ع ـظ ـي ـم ــا" رغ ــم
وجـ ـ ـ ـ ــوده ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـث ــال ــث
بالدوري حتى اآلن.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ــاعـ ــب ،ف ــي ح ــوار
نشره الموقع الرسمي للنادي،
ع ـ ــن ث ـق ـت ــه ب ـت ـم ـك ــن ف ــريـ ـق ــه مــن
ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى نـ ـه ــائ ــي دوري
األبطال.
وق ـ ــال بـ ــارزالـ ــي" :ه ـن ــاك فــرق
تـ ـتـ ـق ــدم ع ـل ـي ـن ــا وتـ ـفـ ـع ــل أمـ ـ ــورا
اسـتـثـنــائـيــة ،ال أح ــد يــرغــب في
خسارة أرضــه .سيتوج باللقب
من يرتكب أقل عدد من األخطاء
ويـ ـحـ ـظ ــى ب ــاسـ ـتـ ـم ــراري ــة أك ـث ــر
وي ـخ ـســر ن ـقــاطــا أق ــل م ــع ال ـفــرق
الصغيرة".
وت ــاب ــع" :نـمـتـلــك فــريـقــا قــويــا
للغاية ونقدم موسما عظيما"،
معتبرا أن فريقه يمتلك كــل ما
يؤهله للوصول لنهائي دوري

األبطال "مثل المرتين السابقتين
في السنوات الثالث األخيرة".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :بـ ـع ــد عـ ـب ــور دور
المجموعات سنحاول الوصول
ألب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ــدى مـ ـمـ ـك ــن .خـ ـس ــارة
نهائيين شــيء لــه قسوته ،لكن
الوصول لهما كان جميال".

وتجمد رصيد نيوكاسل عند
 15ن ـق ـطــة ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
من القاع.
واب ـ ـت ـ ـعـ ــد فـ ــريـ ــق ك ــري ـس ـت ــال
ب ـ ـ ـ ــاالس عـ ـ ــن مـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـهـ ـب ــوط
ب ــال ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ع ـبــر الـ ـف ــوز على

مضيفه ليستر سيتي  -3صفر.
وتـقــدم كريستال ب ــاالس من
المركز الثامن عشر إلى المركز
الرابع عشر رافعا رصيده إلى
 17نقطة.
ومـ ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،تجمد
ر صـيــد ليستر سيتي عـنــد 26

نقطة في المركز الثامن.
وأ نـهــى المهاجم البلجيكي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ب ـي ـن ـت ـي ـكــي عـقـمــه
ال ـت ـه ــدي ـف ــي ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ــر 14
مـ ـب ــاراة ،وس ـجــل ه ــدف الـتـقــدم
لكريستال ب ــاالس فــي الدقيقة
.19

مورينيو سيسمح لالعبين بدالء بالرحيل
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد
اإلنكليزي لكرة القدم ،انه سيتيح لالعبين لم يحجزوا مكانا لهم
فــي تشكيلته األســاس ـيــة ،بــالــرحـيــل فــي فـتــرة االن ـت ـقــاالت الشتوية
الشهر المقبل.
وكان المدرب اعتمد األسلوب نفسه في فترة االنتقاالت الشتوية
يناير العام الماضي ،وأتاح رحيل العبين من أمثال الفرنسي مورغان
شنايدرلين والهولندي ممفيس ديباي ،بحثا عن وقت أكثر للعب
في تشكيلة أساسية.
وهذه السنة ،قد تؤدي خطوة مورينيو الى توفير مخرج لالعبين
كاألرمني هنريك مخيتاريان واإليطالي ماتيو دارميان ولوك شو،
بعد بقائهما فترات طويلة على مقاعد البدالء.
وربط مورينيو الذي يحتل فريقه حاليا المركز الثاني في ترتيب
ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة الـقــدم ،بفارق كبير عن المتصدر
غريمه مانشستر سيتي يبلغ  11نقطة بعد  17مرحلة ،السماح
لالعبين بــالــرحـيــل فــي ح ــال رغ ـبــوا بــذلــك ،وف ــي ح ــال تــوافــر عــرض

ً
مناسب .وقال المدرب ردا على سؤال عما اذا كان مستعدا للتخلي
عن العبين كهؤالء" ،أعتقد ذلك ،اذا توافر السعر المناسب ،هذه هي
مقاربتي كمدرب ،في الحاالت التي يطلب فيها النادي رأيي".
وأضاف "أعتقد أن لكل العب سعره ،اذا كان الالعب غير سعيد،
اذا تقدم بطلب (للرحيل) مرفقا بالسعر الذي نعتبره جيدا بالنسبة
إلـيـنــا ،كـمــا حـصــل الـمــوســم الـمــاضــي مــع ممفيس وم ــورغ ــان ،فلن
ً
أرفض أبدا".
وتطرح في األسابيع الماضية أسئلة حول مستقبل
مخيتارين ( 28عاما) ،الذي انضم الى يونايتد قادما من
بوروسيا دورتموند األلماني في يوليو  .2016فبعد أداء
جيد في النصف الثاني من الموسم الماضي ،بدا أن الالعب
سيكون عنصرا أساسيا في تشكيلة مورينيو هذا الموسم،
إال أن تراجع مستواه مؤخرا جعله يمضي وقتا طويال على
مقاعد البدالء .ولم يشارك مخيتاريان كأساسي منذ المباراة
ضد حامل لقب الدوري الممتاز تشلسي مطلع نوفمبر.

ً
«يويفا» يرفض اتفاقا مع ميالن حول اللعب النظيف
أعـلــن االتـحــاد األوروب ــي لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ،أم ـ ــس األول ،أن ـ ــه رف ــض
طلبا إلبرام "اتفاق طوعي" حول
اللعب النظيف قدمه نادي ميالن
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــات ي ــواج ــه
احتمال اتخاذ عقوبات بحقه على
خلفية مخالفته لهذه القواعد.
وراك ـ ـ ــم مـ ـي ــان ف ــي ال ـس ـن ــوات
الـثــاث األخـيــرة خسائر وصلت
الـ ــى  255م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،وطـلــب
الـ ـن ــادي االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن "ات ـف ــاق
طــوعــي" ،وه ــو ع ـبــارة عــن إج ــراء
جــديــد يمكن الـتــوصــل إلـيــه بين
األن ـ ــدي ـ ــة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
قواعد اللعب المالي النظيف التي
وضـعـهــا األخ ـي ــر ،ت ـحــدد العجز
ال ـمــالــي االق ـص ــى ألي ن ــاد خــال
ثالث سنوات بـ 30مليون يورو.
وأوض ــح االتـحــاد فــي بيان ان
غرفة التحقيقات التابعة لهيئة
ال ــرق ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة ع ـل ــى األن ــدي ــة
"درسـ ــت طـلــب االت ـف ــاق الـطــوعــي
الـ ــذي قــدمــه م ـي ــان .بـعــد دراس ــة

وأضاف ويلفريد زاها الهدف
الثاني في الدقيقة  ،40قبل أن
يـخـتـتــم الع ــب ال ــوس ــط الـمــالــي
ب ــاك ــاري س ــاك ــو الـتـسـجـيــل في
الوقت بدل الضائع للمباراة.
وواص ـ ـ ــل ك ــري ـس ـت ــال بـ ــاالس
ص ـحــوتــه ت ـحــت قـ ـي ــادة مــدربــه

روي هودجسون ،وسجل فوزه
الثاني على التوالي والرابع له
هذا الموسم مقابل  5تعادالت
و 9هزائم ،في حين خسر ليستر
للمرة ا لـســاد ســة مقابل سبعة
انتصارات وستة تعادالت.
(د ب أ)

يونغ هونغ لي وديفيد هان لي مالكا نادي ميالن
م ـت ــأن ـي ــة وال ـ ـشـ ــرح الـ ـمـ ـق ــدم (م ــن
النادي) ،قررت الغرفة عدم إبرام
هذا االتفاق الطوعي".
وت ـع ـت ـبــر ال ـه ـي ـئــة انـ ــه "الي ـ ــزال
هناك شكوك حول اعــادة تمويل
ال ـقــروض المستحقة فــي ،2018
والضمانات المالية المقدمة من
ق ـبــل ال ـم ـســاهــم الــرئ ـي ـســي" رجــل

األعمال الصيني لي يونغ هونغ.
وسيبقى النادي بعد الرفض
خاضعا للرقابة ،وسيتم "بحث
وضـ ـع ــه م ــن ج ــدي ــد ف ــي األش ـه ــر
األولـ ــى مــن  ،"2018حـســب بيان
االتحاد األوروبي.
و"االتفاق الطوعي" هو اجراء
ج ــدي ــد ل ــم ي ـس ـت ـفــد م ـن ــه أي ن ــاد

حتى اآلن ،ويسمح باإلفالت من
العقوبات فــي حــال تقديم خطة
موثوقة وعقالنية بالعودة الى
التوازن بين النفقات واإليــرادات
خالل أربع سنوات.
وق ـ ـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـيـ ـ ــان م ـ ـل ـ ـفـ ــه ف ـ ـ ــي 9
نوفمبر ،وعقد اجتماعا لخبراء
االتـحــاد األوروب ــي لهذا الغرض
مطلع ديسمبر في مقر االتحاد
في مدينة نيون السويسرية.
واق ـ ـ ـتـ ـ ــرض ال ـ ـمـ ــالـ ــك الـ ـج ــدي ــد
لميالن الصيني لي أكثر من 300
مليون يورو بفوائد مرتفعة من
مصرف "ايليوت" األميركي إلتمام
صفقة ش ــراء ال ـنــادي مــن رئيس
الوزراء االيطالي االسبق سيلفيو
برلوسكوني ،على ان يتم تسديد
المبلغ في اكتوبر .2018
واسـتـثـمــر ال ـن ــادي نـحــو 200
مـلـيــون ي ــورو فــي ضــم الالعبين
خالل فترة االنتقاالت الصيفية،
مـ ــن دون ان ي ـح ـق ــق ح ـت ــى اآلن
النتائج المرجوة.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
الدوري االنكليزي الممتاز

5:15

وست بروميتش – مانشستر يونايتد beINSPORTS HD2

7:30

beINSPORTS HD2

بورنموث  -ليفربول
الدوري اإليطالي

2:30

فيرونا  -ميالن

beINSPORTS HD5

5:00

بولونيا  -يوفنتوس

beINSPORTS HD4

5:00

فيورنتينا  -جنوى

beINSPORTS HD1

5:00

سمبدوريا  -ساسولو

beINSPORTS HD7

10:45

اتالنتا  -التسيو

beINSPORTS HD4

الدوري اإلسباني
6:15

سيلتا فيغو  -فياريال

beINSPORTS HD3

8:30

الس بالماس  -اسبانيول

beINSPORTS HD3

10:45

برشلونة  -ديبورتيفو

beINSPORTS HD3

أودينيزي يلحق الخسارة األولى بإنتر ميالن
تغلب أودينيزي على إنتر ميالن
بنتيجة  ،1-3في المباراة التي
جمعتهما أمس في المرحلة
السابعة عشرة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.

ألحق اودينيزي الخسارة األولى
بإنتر ميالن المتصدر هذا الموسم،
عندما تغلب عليه  1-3في عقر داره
ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميالنو
امس ،في افتتاح المرحلة السادسة
عشرة مــن ال ــدوري اإليـطــالــي لكرة
القدم.
وس ـ ـجـ ــل ك ـي ـف ــن الزان ـ ـ ـيـ ـ ــا ()14
واألرجنتيني رودريغو دي بول (61
من ركلة جزاء) والتشيكي انتونين
ب ـ ـ ــاراك ( )77أه ـ ـ ــداف اوديـ ـنـ ـي ــزي،
واألرجنتيني ماورو ايكاردي ()15
هدف انتر ميالن.
وكان انتر ميالن الى حدود هذه
المرحلة الفريق الوحيد الــذي لم
يتعرض للخسارة في الكالتشيو،
لكنه سقط امــس على أرض ــه امــام
اوديـ ـنـ ـي ــزي الـ ـ ــذي ت ــاب ــع نـتــائـجــه
الرائعة مع مدربه الجديد المدافع
السابق للغريم التقليدي ميالن،
ومنتخب ايطاليا ماسيمو اودو،
وحقق فــوزه الثالث على التوالي
فــي  4م ـبــاريــات مـعــه مـنــذ تسلمه
المهمة خلفا للويجي دل نيري في
 21نوفمبر الماضي.
واسـ ـتـ ـه ــل اودو م ـ ـش ـ ــواره مــع
اودينيزي بخسارة امــام نابولي،

لكنه تغلب بعدها على كروتوني
وبينيفينتو وانتر ميالن.
وارتـقــى اوديـنـيــزي إلــى المركز
ال ـثــانــي ع ـشــر مــؤق ـتــا بــرص ـيــد 21
نقطة بفارق االهداف امام بولونيا
وكييفو فيرونا ،وأسدى خدمة الى
نابولي ويوفنتوس.
وكــان انتر ميالن يمني النفس
ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة سـ ـك ــة االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات
ب ـع ــد انـ ـت ــزاع ــه تـ ـع ــادال ث ـم ـي ـنــا مــن
مضيفه يــوفـنـتــوس حــامــل اللقب
فــي األع ــوام الستة األخـيــرة صفر-
صـ ـف ــر ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة،
واستهل رجال المدرب لوتشيانو
سباليتي المباراة بأفضل طريقة
ممكنة ،وسنحت لالعبيه العديد
مــن ال ـفــرص تــألــق دف ــاع الضيوف
وحارس مرماهم البانو بيتساري
في التصدي لها.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان أوديـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي ال ـ ـ ـبـ ـ ــادئ
بالتسجيل عبر هدافه كيفن الزانيا،
اثـ ــر م ـتــاب ـع ـتــه ل ـت ـم ــري ــرة عــرضـيــة
زاحـفــة لسيلفان فـيـنــدر مــن داخــل
المنطقة بعد مجهود فردي (.)14
ورد انـتــر مـيــان بعد  71ثانية
ع ـنــدمــا م ــرر ان ـطــون ـيــو كــانــدري ـفــا
كرة عرضية ،تابعها األرجنتيني

ماورو ايكاردي بيمناه من مسافة
قريبة على يسار الـحــارس البانو
بيتساري (.)15
وهــو الـهــدف الـســابــع عشر هذا
الموسم إليكاردي.
وأهدر الزانيا فرصة التعزيز اثر
تلقيه كــرة داخــل المنطقة فانفرد
بالحارس وسددها قوية ارتطمت
بجسم األخير وتحولت الى ركنية
لم تثمر (.)46
واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد
االحـتـكــام على حكم الـفـيــديــو ،اثر
ل ـمــس ال ـم ــداف ــع دافـ ـي ــدي ســانـتــون
للكرة بيده داخل المرمى ،فانبرى
لها األرجنتيني رودريغو ديي بول
قوية بيمناه على يسار الحارس
السلوفيني سمير هاندانوفيتش
(.)61
ووج ـ ـ ـ ــه أودي ـ ـن ـ ـي ـ ــزي الـ ـض ــرب ــة
الـقــاضـيــة إلنـتــر مـيــان بتسجيله
ال ـهــدف الـثــالــث مــن هـجـمــة مــرتــدة
وصلت خاللها الكرة الى التشيكي
الواعد ياكوبو يانكتو ( 21عاما)
في الجهة اليسرى فرفعها عرضية
عـلــى طـبــق مــن ذه ــب ال ــى مــواطـنــه
الــواعــد أيـضــا انتونين ب ــاراك (23
عاما) غير المراقب ،فتابعها بيمناه

دي بول نجم أودينيزي يسجل هدفا من ركلة جزاء أمام اإلنتر
على يمين الحارس هاندانوفيتش
(.)77

يوفنتوس يواجه بولونيا
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـح ــل يــوف ـن ـتــوس
ضيفا على بولونيا الحادي عشر
وعينه على النقاط الثالث ،للحفاظ

عـلــى م ــرك ــزه ال ـثــالــث واالس ـت ـعــداد
الجيد الستضافة روما في المرحلة
المقبلة.
وي ـم ـل ــك ي ــوف ـن ـت ــوس األس ـل ـح ــة
ال ــازم ــة لـحـســم ال ـل ـقــاء وتـعــويــض
الـنـقـطـتـيــن ال ـل ـت ـيــن أه ــدره ـم ــا في
ال ـمــرح ـلــة ال ـمــاض ـيــة ب ـت ـعــادلــه مع
االنتر.

ويخوض سمبدوريا الخامس
اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارا س ـ ـهـ ــا امـ ـ ـ ـ ــام ض ـي ـفــه
ســاســوولــو ال ـخــامــس ع ـشــر ،في
ح ـي ــن ت ـن ـت ـظــر م ـم ـثــل ال ـعــاص ـمــة
الثاني التسيو رحلة شاقة الى
اتــاالنـتــا الـمـتــألــق قــاريــا بحجزه
ب ـط ــاق ــة ال ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي ل ـل ــدوري
األوروب ــي "يــوروبــا ليغ" ،ليالقي

بوروسيا دورتموند االلماني في
فبراير المقبل.
وي ـ ـحـ ــل م ـ ـيـ ــان ضـ ـيـ ـف ــا ع ـلــى
هيالس فيرونا في مباراة ثأرية
بــال ـن ـس ـبــة ل ــاخ ـي ــر ،ال ـ ــذي خسر
امام الفريق اللومباردي صفر-3
االربعاء في ثمن نهائي مسابقة
الكأس.

ةديرجلا
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رياضة

برشلونة ينشد الثأر
من ديبورتيفو ال كورونيا
يسعى برشلونة متصدر الدوري
اإلسباني لكرة القدم إلى الثأر
من ديبورتيفو ال كورونيا ،عندما
يستقبله اليوم ضمن منافسات
المرحلة السادسة عشرة من
المسابقة.

ستكون الفرصة متاحة أمام
برشلونة لكي يستعد بأفضل
طــري ـقــة لـمــوقـعــة ال ــ"كــاس ـي ـكــو"
الـ ـت ــي ت ـج ـم ـع ــه ب ـغ ــري ـم ــه ريـ ــال
م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد حـ ـ ــامـ ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ع ـل ــى
ملعب األخـيــر ،ألنــه يستضيف
ديـبــورتـيـفــو ال كــورونـيــا الـيــوم
في المرحلة السادسة عشرة من
الدوري اإلسباني.
وعــاد برشلونة في المرحلة
السابقة الى سكة االنتصارات،
بـ ـع ــد تـ ـع ــادلـ ـي ــن م ـ ــع فــال ـن ـس ـيــا
وس ـل ـت ــا ف ـي ـغ ــو ،ب ـ ـفـ ــوزه خـ ــارج
قــواعــده على فـيــاريــال بهدفين
لالوروغوياني لويس سواريز
واألرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي،
الذي سيكون أمام فرصة ذهبية
لــان ـفــراد بــالــرقــم الـقـيــاســي في
ال ـب ـطــوالت األوروبـ ـي ــة الخمس
الكبرى من حيث عدد األهــداف
بقميص فريق واحد.
وعزز ميسي صدارته لترتيب
ه ــداف ــي ال ـ ــدوري ل ـهــذا الـمــوســم
برصيد  14هدفا ،رافعا رصيده
اإلجمالي من األهداف في جميع
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ـ ــى  525ه ــدف ــا،
وج ـم ـي ـع ـه ــا ب ـق ـم ـي ــص الـ ـن ــادي
الكاتالوني ،ليعادل بذلك انجاز
"ال ـم ــدف ـع ـج ــي" األل ـم ــان ــي غـيــرد
مولر الذي سجل هذا العدد من
األه ــداف مع العمالق البافاري

ب ـ ــاي ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ بـ ـي ــن 1965
و.1979
ووصل ميسي الى هذا العدد
من األهــداف بعد  13عاما على
بــدايـتــه مــع بــرشـلــونــة ،أي منذ
مـبــاراتــه األول ــى فــي  16أكتوبر
 2004حتى مباراته الــ 606ضد
فياريال.
وسبق لميسي أن تفوق على
رقــم قياسي آخــر مسجل باسم
مولر ،وكان ذلك عام  2012حين
سجل  91هدفا خالل عام (اي من
يناير حتى ديسمبر) ،فيما كان
رقم مولر  81هدفا واحتفظ به
طوال  40عاما قبل أن يتخطاه
النجم األرجنتيني الــذي يبقى
أمــامــه العـبــان فقط لتخطيهما
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ول ـي ــس
ال ـب ـط ــوالت األوروب ـ ـيـ ــة الـكـبــرى
فحسب.
ويـحـمــل اس ـطــورة الـبــرازيــل
بـيـلـيــه ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي بـعــدد
االهـ ــداف الـمـسـجـلــة مــع فــريــق
واحـ ـ ــد ف ــي ك ــاف ــة ال ـم ـســاب ـقــات
(  643ه ـ ــد ف ـ ــا مـ ـ ــع س ــا نـ ـت ــوس
ب ـي ــن  1956و  ،)1974و ي ـل ـيــه
التشيكوسلوفاكي-النمسوي
جوزف بيكان ( 534مع سالفيا
براغ بين  1937و.)1948
لكن األهم بالنسبة لميسي
أن ي ـب ـقــي فــر ي ـقــه دون هــز يـمــة

البرشا يحدد سعر مينا بـ  12مليون يورو
وضع نادي برشلونة لكرة القدم سقفا ماليا للحصول على
خــدمــات الـكــولــومـبــي يـيــري مـيـنــا ،حـيــث حــدد  12مـلـيــون يــورو
كحد أقصى الستقدام المدافع الشاب من بالميراس البرازيلي.
وأ شــارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أنه بمجرد رحيل
األرجنتيني خابيير ماسكيرانو ( 33عاما) ،الذي ذكرت العديد
من التقارير أخيرا ،أنه سينتقل إلى هيبي فورتشن الصيني
خالل موسم االنتقاالت الشتوي المقبل ،سيبدأ "البرسا" على
الفور تحركاته للتعاقد مع مينا ( 23عاما).
وكـ ـ ــان "ال ـ ـبـ ــرشـ ــا" ت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق م ـب ــدئ ــي مــع
بالميراس ،لدفع  9ماليين يورو ،مقابل ضم المدافع
ا ل ـش ــاب ب ـح ـلــول ص ـيــف  ،2018ل ـكــن ي ـبــدو أن ا ل ـنــادي
البرازيلي ليس مستعدا لقبول نفس العرض للتخلي
عن العبه في موسم االنتقاالت الشتوي المقبل ،وفقا لنفس
المصدر.
وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن بوروسيا دورتموند
قـ َّـد م هو اآل خــر عرضا لضم مينا ،بــ 27مليون يــورو .و فــي هذا
اإلطـ ــار ،س ـي ـحــاول بــال ـم ـيــراس إع ــادة ال ـت ـفــاوض ،مــن أج ــل رفــع
السعر المقدم من "البالوغرانا" ،ال سيما أنه يعلم مدى احتياج
مــدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لمدافع جديد عقب رحيل
ماسكيرانو.
ورغم ذلك ،أكدت الصحيفة أن بالميراس ُيعد مقيدا باالتفاق
المبدئي مع "البرشا" ،الذي يدرك أن تقديم موعد ضمه للمدافع
يتطلب بالتبعية رفع السعر الذي تم االتفاق عليه في البداية،
لكنه غير مستعد لدفع فارق يزيد على ثالثة ماليين يورو.
لــذلــك ،وض ــع "ال ـبــرشــا"  12مـلـيــون ي ــورو كـحــد أق ـصــى لضم
المدافع الكولومبي ،وفق "موندو ديبورتيفو".

يوري مينا

العبو برشلونة خالل مباراة سابقة في الدوري اإلسباني
هذا الموسم والمحافظة أقله
ع ـل ــى فـ ـ ــارق الـ ـنـ ـق ــاط ال ـخ ـمــس
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـفـ ـصـ ـل ــه ع ـ ــن م ــاح ـق ــه
فــالـنـسـيــا ،وال ـب ـقــاء بـعـيــدا عن
غ ــريـ ـم ــه ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ال ـ ــذي
ي ـت ـخ ـلــف بـ ـف ــارق  8نـ ـق ــاط عــن
الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــونـ ــي ،وه ــو
ي ـ ـغ ـ ـيـ ــب ع ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـم ــرحـ ـل ــة
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ان ـ ـ ـش ـ ـ ـغـ ـ ــالـ ـ ــه بـ ـ ـك ـ ــأس
الـ ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة الـ ـت ــي وص ــل
ال ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـب ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة

األرب ـعــاء بـفــوزه الـصـعــب على
ا لـجــز يــرة اال مــارا تــي المضيف
 2-1بـ ـثـ ـن ــا ئـ ـي ــة ا لـ ـب ــر تـ ـغ ــا ل ــي
كريستيانو رونالدو.

إنييستا يشيد بميسي
واعترف قائد برشلونة ونجم
وسـ ـط ــه الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم ان ــدري ــس
ان ـي ـي ـس ـتــا الـ ـ ــذي رأى بـمـيـســي
"أفضل العب في العالم" بحسب

شالكه ُيعير كوكي إلى ليفانتي
أعلن نادي شالكه األلماني لكرة القدم ،أمس ،أن مدافعه اإلسباني
كوكي سينتقل إلى ليفانتي اإلسباني ،بداية من يناير المقبل على
سبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان كوكي ( 30عاما) انتقل إلى شالكه في  ،2016قادما من اشبيلية
اإلسباني ،لكنه غاب عن معظم فعاليات الموسم الماضي ،بسبب إصابة
كبيرة في الركبة َّ
تعرض لها خالل فترة اإلعداد للموسم.
وخــاض الــاعــب مــع شالكه  9مـبــاريــات فقط فــي ال ــدوري األلماني
(بوندسليغا) ،ويرغب شالكه في أن تتاح الفرصة أمام لالعب للمشاركة
بشكل أكبر في المباريات مع ليفانتي.
وي ـم ـت ــد ع ـق ــد ك ــوك ــي مـ ــع ش ــالـ ـك ــه ،ص ــاح ــب الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي فــي
"البوندسليغا" ،إلى عام .2019
(د ب أ)

م ــا ن ـقــل عـنــه األربـ ـع ــاء الـمــوقــع
الــرسـمــي لـلـنــادي الـكــاتــالــونــي،
"أنــه من الصعب على أي فريق
االب ـقــاء عـلــى سجله خــالـيــا من
الهزائم ،لكننا سعداء باللحظة
ال ـح ــال ـي ــة .مـ ـ ــازال ه ـن ــاك مـجــال
ل ـل ـت ـح ـس ــن ،ونـ ـمـ ـل ــك ال ـع ــزي ـم ــة
والحافز لمواصلة نضوجنا".
وتابع "ندرك أن ما تبقى من
ال ـم ــوس ــم هـ ــام وصـ ـع ــب ،لكني
أرى ال ـفــريــق صـلـبــا م ــن وجـهــة

ن ـظــر ش ـخ ـص ـيــة" ،مـتـطــرقــا الــى
األهداف الموضوعة لعام 2018
قائال "نريد الفوز بكل األلقاب
ال ـتــي ل ــم نـفــز فـيـهــا ه ــذا ال ـعــام.
على الصعيد الشخصي ،امل أن
أتجنب اإلصابات ،وأن أواصل
استمتاعي بكرة القدم".
وسـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ث ــأري ــة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
ارنستو فالفيردي الذين سقطوا
فـ ــي م ــواج ـه ـت ـه ــم األخ ـ ـيـ ــرة مــع

ديبورتيفو ال كورونيا  ،1-2في
المرحلة السابعة والعشرين من
الموسم الماضي.
وسيكون مــن الصعب على ال
كورونيا تحقيق مفاجأة مماثلة
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة األح ـ ـ ــد ،الس ـي ـم ــا أن
الفريق قابع في المركز السابع
عشر باربعة انتصارات فقط ،ولم
يفز على برشلونة في "كامب نو"
مـنــذ أن تغلب عليه 2-ص ـفــر في
نوفمبر .2002

ً
إنييستا تلقى عروضا فلكية من أندية صينية
أشــارت تقارير صحافية ،أمــس ،إلــى أن قائد برشلونة ،أندريس
إنييستا ،تلقى عروضا فلكية من أندية صينية تفوق قيمتها ما
يتلقاه مع "البرشا" بعدة أضعاف.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو ،أن
قــائــد "ال ـبــرشــا" رف ــض كــل ه ــذه الـعــروض
بشكل قاطع ،مؤكدة أنه ليس لديه النية
للسير على خطى األرجنتيني خابيير
ماسكيرانو ( 33عاما) ،الذي ذكرت
الـعــديــد مــن التقارير
أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،أنـ ــه
س ـ ـي ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــل
إلـ ــى هـيـبــي
فـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــن
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي خ ــال
موسم االنتقاالت الشتوي المقبل.
وأش ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـك ـتــالــون ـيــة إلـ ــى أن
العروض التي تلقاها إنييستا تساوي أضعاف
ما يتلقاه مع "البرشا" حاليا.
وكانت نفس الصحيفة ذكرت في مايو  ،2016أن
أندية أخرى في اإلمــارات وقطر والواليات المتحدة
أب ــدت اهتمامها بضم العــب الــوســط اإلسـبــانــي ،لكنه
اختار البقاء مع "البالوغرانا".

كوكي

المنتخب اإلسباني مهدد بفقدان مقعده في المونديال إنفانتينو ينفي تستره على تجاوزات فنربخشه
ي ـت ـع ــرض ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلس ـب ــان ــي
الحتماالت فقدان مقعده في بطولة
كأس العالم لكرة القدم ،التي ستقام
في روسيا العام المقبل ،بعدما حذر
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـعـبــة (ف ـي ـفــا) االت ـحــاد
اإلسـ ـب ــان ــي مـ ــن الـ ـت ــدخ ــل ال ـس ـي ــاس ــي فــي
االنتخابات الرئاسية.
وأرســل فيفا خطابا لالتحاد اإلسباني،
ي ـف ـي ــد ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ع ـ ـ ــدم تـ ــدخـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسبانية في هذه العملية.
وأج ـب ــر رئ ـيــس االت ـح ــاد اإلسـبــانــي
الـ ـس ــاب ــق أن ـخ ـي ــل مـ ــاريـ ــا فـ ـي ــار عـلــى
التنحي بعد اتهامه بالفساد ،ويقود
االت ـحــاد حــالـيــا خ ــوان لــويــس الري ــا بشكل
مؤقت.
ووفقا لصحيفة "ال بايس" فإن المجلس
القوي للرياضة ،التابع للحكومة ،أجرى اتصاالت
باالتحاد اإلسباني بشأن خليفه فيالر ،الــذي قد ينتهك
قواعد فيفا بشأن التدخل الحكومي.
وذكــر بيان لفيفا" :سيسافر وفــد مــن االتـحــاديــن الدولي

واالوروبي إلى مدريد في القريب العاجل ،لمراقبة وتحليل الوضع
الذي يمر به االتحاد اإلسباني".
وتابع البيان" :أرسلنا مؤخرا خطابا لالتحاد اإلسباني يظهر
القلق ،ويذكرهم بأنه وفقا للنظام األساسي لفيفا
ف ــإن ك ــل االت ـ ـحـ ــادات األعـ ـض ــاء ي ـجــب أن تــديــر
شؤونها بشكل مستقل وضمان عدم تدخل
من قبل أطراف أخرى".
وأصــدر االتـحــاد اإلسباني بيانا يرد
ف ـي ــه ع ـل ــى هـ ــذا األم ـ ـ ــر ،ح ـي ــث ذكـ ــر أن ـهــم
تحدثوا مع فيفا حول هذه القضية على
هامش قرعة كــأس العالم التي أقيمت
مطلع الشهر الجاري بموسكو وقريبا
ستستقر كل األمور.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ن ـ ــص ال ـ ـب ـ ـيـ ــان" :االتـ ـ ـح ـ ــاد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي يـ ــريـ ــد أن ي ـ ـعـ ــود ك ـ ــل ش ــيء
ل ـط ـب ـي ـع ـتــه ،وه ـ ـ ــذا هـ ــو ال ـ ـهـ ــدف الــرئ ـي ـســي
للمجلس الحالي .نريد أن يشارك المنتخب
اإلسباني في مونديال روسيا ،خاصة أنه تأهل
للبطولة بطريقة رائعة".
(د ب أ)

أكد السويسري جياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) ،أن "عمله الشخصي وعمل
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي لـلـعـبــة "ي ــوي ـف ــا" ض ــد الـتــاعــب
ً
بالنتائج يتحدث عن نفسه" ،ردا على المعلومات
المتداولة حول تستره على مجاملة االتحاد التركي
لكرة القدم لنادي فنربخشه أثناء عمله أمينا عاما
للـ(يويفا).
وق ــال إنـفــانـتـيـنــو فــي تـصــريـحــات نقلها الفيفا
"يجري الحديث حاليا عن قضية معينة في تركيا،
حـيــث حــرمــت  4أنــديــة مــن الـمـشــاركــة فــي بـطــوالت
اليويفا ،في تلك اللحظة ،اليويفا كــان يقود حربا
ضد التالعب بالنتائج".
وذكــر المسؤول األول عن اللعبة في العالم تلك
اإلجراءات "التي طبقت في كل أوروبا بالتعاون مع
الشرطة والقضاء".
ُ
وأضاف "طبقت إجراءات تأديبية قوية ،وتأكدت
دون قـيــود عــن طــريــق هـيـئــات قـضــائـيــة ،بـمــا فيها
محكمة التحكيم الرياضي .هذه هي األحداث ،وهي
ً
واضحة تماما".
وكانت صحيفة "لو موند" المسائية قد كشفت
الـنـقــاب عــن بــريــد إلـكـتــرونــي أرسـلــه إنفانتينو في

يناير  2012إلــى السكرتير العام لالتحاد التركي
لكرة الـقــدم ،إيـبــرو كوكسال ،حــول العقوبات التي
ستوقع على مجموعة من األندية التركية المتورطة
في التالعب بنتائج مباريات موسم ( )2011-12من
بينها فنربخشه.
وفي الرسالة طالب كوكسال المسؤول السويسري
بتوضيح إذا ما كان تطبيق مجموعة من العقوبات،
التي استبعدت منها بطريقة "استثنائية" الهبوط
ً
للدرجة األدنى ،متماشيا مع لوائح االتحاد األوروبي
"يويفا".
وكــان مــن بين العقوبات المقترحة مــن االتحاد
ال ـت ــرك ــي س ـحــب األلـ ـق ــاب ال ـت ــي ف ـ ــازت ب ـهــا األن ــدي ــة
المتورطة في هذا القضية في ذاك الموسم ،فضال
عن خصم  12نقطة على األقل من رصيدها.
وهكذا ،غير االتحاد التركي لوائحه في  2012التي
استبعدت عقوبة الهبوط للدرجة األدنــى كعقوبة
على التالعب بنتائج المباريات ،وعليه نجا الفريق
التاريخي فنربخشه من الهبوط.
كما أشــارت الجريدة اليومية إلــى أن العقوبات
تطبق على األندية المتورطة،
التي كان مفترض أن ُ َ
مثل خصم النقاط ،لم تفعل نهائيا.

إنفانتينو

وستبروك يقود أوكالهوما ويوتا يفاجئ بوسطن

جانب من مباراة يوتا جاز وبوسطن

قاد راسل وستبروك بـ"تريبل دبل" فريقه
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر إلــى فــوز صعب
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز بعد ثالثة
أشـ ــواط إضــاف ـيــة ،ضـمــن م ـبــاريــات دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين الجمعة،
ً
ً
التي شهدت فوزا مفاجئا ليوتا جاز على
بوسطن سلتيكس.
إل ــى ذلـ ــك ،حـقــق صــاحــب أف ـضــل سجل
فــي ال ـ ــدوري هـيــوسـتــن روك ـت ــس ،ف ــوزه ال ـ
ً
 12تواليا ،وهــذه المرة على حساب سان
أنتونيو سبيرز.
وحسم أوكالهوما المباراة مع مضيفه
فيالدلفيا بنتيجة .117-119
وك ـع ــادت ــه ،ل ــم يـتـخـلــف وس ـت ـب ــروك عن
تحقيق "عالمته المسجلة" في كرة السلة،
بتحقيق "تريبل دبل" هي العاشرة له هذا
الموسم والـ  89في مسيرته ،مع  27نقطة
و 17متابعة و 15تمريرة حاسمة.
ومكن وستبروك وزمـيــاه بــول جــورج
وكارميلو أنطوني ( 24نقطة لكل منهما)،
فريقهم من تحقيق فوزه الرابع عشر هذا

ً
الـمــوســم فــي  28م ـب ــاراة ،وال ـثــالــث تــوالـيــا
خارج أرضه.
ً
كـ ـم ــا كـ ـ ــان هـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز الـ ـ ـ ـ  17ت ــوالـ ـي ــا
ألوكالهوما على حساب فيالدلفيا.
وكان أوكالهوما قد تمتع بأفضلية في
الشوط األول ،إذ صنع فارق خمس نقاط
في الربع األول ( )23-28وثالثة في الربع
الـثــانــي ( .)24-27لـكــن الـمـضـيــف ع ــاد في
الربع الثالث وقلص الفارق ( ،)26-30وأنهى
الربع األخير بفارق مماثل ( )13-17لتمدد
الـمـبــاراة .وانتهى الشوط اإلضــافــي األول
بنتيجة  ،8-8والثاني .9-9

ل ـك ــن ف ــرح ــة ي ــوت ــا ب ـ ـفـ ــوزه الـ ـ ـ ـ  14ه ــذا
الموسم (مقابل  15خسارة) لم تكتمل ،إذ
فقد في المباراة جهود اثنين من العبيه
األساسيين ،هما الفرنسي رودي غوبير،
الــذي خــرج بسبب إصابة في الركبة بعد
مرور نحو دقيقتين على البداية ،وديريك
فــايـفــورز ،ال ــذي جــرح قــرب عينه اليسرى
واحتاج إلى تقطيب.
وسـيـخـضــع غــوب ـيــر ل ـف ـحــوص الـسـبــت
ً
لتحديد مدى اإلصابة ،علما أنه سبق له
أن غاب عن  11مباراة هذا الموسم بسبب
إصابة في الركبة.

فرحة لم تكتمل

فوز كبير لروكتس

ويحتل أوكــاهــومــا المركز الثامن في
ً
ترتيب المنطقة الغربية ،متقدما بمركز
على يوتا جاز ،الذي حقق مفاجأة الجمعة
ب ـف ــوزه ع ـلــى م ـت ـصــدر الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة
م ـض ـي ـف ــه ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـكــس بـنـتـيـجــة
.95-107

أم ــا مـتـصــدر تــرتـيــب المنطقة الغربية
ً
ً
هيوستن روكتس ،فحقق فوزا كبيرا على
ث ــال ــث الـمـنـطـقــة نـفـسـهــا سـ ــان أنـتــونـتـيــو
سبيرز بنتيجة .109-124
ً
وف ــي م ـبــاراة حسمت عمليا مــن الــربــع
ً
األول ،الذي أنهاه هيوستن متقدما بفارق

 15نـقـطــة ( ،)16-31حـقــق روك ـت ــس ف ــوزه
ً
ال ـ ـ  12تــوال ـيــا وحــافــظ عـلــى أفـضــل سجل
ً
في الــدوري هذا الموسم ( 23فــوزا في 27
مباراة).
وتـ ـغـ ـل ــب ت ـ ــورونـ ـ ـت ـ ــو ،ثـ ــالـ ــث ال ـم ـن ـط ـقــة
ال ـشــرق ـيــة ،الـجـمـعــة ع ـلــى بــروك ـل ـيــن نتس
ً
بنتيجة  ،87 - 120محققا فوزه الـ  19هذا
الموسم في  27مباراة.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـ ـف ــوق دنـ ـف ــر ن ــاغ ـت ــس عـلــى
نـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز  111 - 117بعد
ا لـتـمــد يــد ،بينما تغلب ممفيس غريزليز
على أتالنتا هوكس  ،94 - 96وشيكاغو
ب ــول ــز ع ـلــى م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس ،109-115
ومـيــامــي هـيــت عـلــى تـشــارلــوت هورنتس
 ،98-104وديترويت بيستونز على انديانا
بــاي ـســرز بــالـنـتـيـجــة عـيـنـهــا ،وبــورتــانــد
ت ــراي ــل بـ ــايـ ــزرز ع ـل ــى أورالن ـ ـ ـ ــدو مــاجـيــك
 ،88-95واش ـن ـط ــن وي ـ ـ ـ ــزاردز ع ـل ــى ل ــوس
أنجلس كليبيرز .91 - 100

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

دروس سوداء

حكومة برامج
أم أسماء؟!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

في ظل هذه الضوضاء ،ومع كل ما يحدث
ٌ
كالح
اآلن في الكويت ،تناثرت دروس سوداء
لــو نـهــا ،سيطلع عليها أ بـنــاؤ نــا فـ"تستفيد"
غالبيتهم مـنـهــا ،وتـ ــردع ال ـم ــروء ة بعضهم
عنها.
ً
أب ــرز الـ ــدروس الـمـسـتـفــادة؛ إن رأي ــت لصا
يسرق في وضح النهار ،لكنه يضع "باجة" علم
الكويت على جيبه العلوي ،فإياك واالقتراب
منه أو ردعه أو الصراخ في وجهه ،ثكلتك أمك،
فهذا مسؤول كبير في الدولة ،يقوم بأعماله
ُ
ال ـم ـع ـت ــادة ،وســت ـس ـجــن إن ع ــارض ــت فـعـلـتــه،
وتغيب شمسك ،ويبكي أطفالك ،وتسهر أمك
رافعة يديها بالدعاء لتفريج الكرب العظيم،
وت ـح ـفــى ق ــدم ــا أب ـي ــك وه ــو ي ــراج ــع الـ ُسـجــون
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى إذن ل ــه ب ــزي ــارت ــك ،وتـ ـش ـ َّـوه
صحيفتك ،وتكتشف بعد فـتــرة أن صراخك
في وجــه الـســارق أرهــب المجتمع (المجتمع
عندنا في الكويت هو :المسؤولون وأسرهم
وسكرتاريتهم وأصــدقــاؤهــم والمستفيدون
منهم والمحيطون بهم ،فقط) ،ويتضح لك أن
ً
طلبك النجدة من السلطات ّ
سبب لها إزعاجا
يستوجب عـقــابــك ،حفظك ال ـلــه .أم ــا صاحب
ال ـس ـعــادة الـلــص فيبقى عـلــى ال ـس ـنــام ،يلوح
بيده الكريمة للشعب الجميل عبر المحطات
الفضائية ،ويشتكي له ،ببراء ة وألم ،تطرفك
وإرهابك.
الدرس الثاني من جملة الدروس السوداء
ً
هو؛ بدال من أن تتعب أيها الشاب في دراستك،
وينحني ظهرك على "جذر سين ومربع صاد"،
وحسابات الوزن الكمي والكيفي ،ومعادالت
الزوايا والدوائر ،ووو… تكفيك قصيدة واحدة
ً
ً
تمتدح بها مريضا ،أو مـســؤوال ،يغرف من
ً
خــزي ـنــة الـ ــدولـ ــة ،فـيـمـنـحــك ن ــوق ــا وبـســاتـيــن
وليرات من الذهب الصافي ،فتحصل في ليلة
ٍ
واحــدة على ما يفوق رواتــب صاحب السين
وال ـصــاد وال ـش ـهــادات الجامعية .ويكفي أن
تبيع بستانك الذي وهبوك إياه فتدفن فقرك
الملعون وفقر ساللتك.
هــذان درســان من أعظم الــدروس السوداء،
ً
والبقية سأكتبها تباعا ،فاحرص أيها الشاب
الخبيث ،حماك الله ،على وجــود دفتر وقلم
ً
ً
بين يديك ،لنبني معا مجتمعا المع السواد.

●

ً
ً
لم يعد أمرا ًصعبا استرجاع األموال
ال ـم ــودع ــة خ ـط ــأ ف ــي ح ـس ــاب ــات بعض
العمالء في البنوك الكويتية ،مع إصدار
مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ال ـجــزائ ـي ــة بــرئــاســة
ً
المستشار فيصل محمد خريبط حكما
بسجن عميل ألحد البنوك  3سنوات مع
الشغل والنفاذ ،لرفضه إعــادة المبلغ،
الذي تم إيداعه بالخطأ في حسابه.
ّ
وكيفت التمييز االتهام بحق العميل
بــأنــه يــدخــل فــي ع ــداد جــرائــم الـســرقــة،
التي يعاقب عليها القانون ،ألن المبلغ
ال ــذي ق ــام بــاخـتــاســه الـعـمـيــل هــو من
حـ ـس ــاب أودع ف ــي ح ـس ــاب ــه بــال ـخ ـطــأ،
ّ
وأكدت عليه التحريات والبنك المبلغ،
والعميل الذي رفض إعادة المبلغ.
وأكدت التمييز في حيثيات حكمها
أن المتهم قــام بسحب وصــرف مبالغ

أودع ــت فــي حسابه عــن طــريــق الخطأ
من البنك لحدوث خلل في النظام اآللي
للبنك ،رغم علمه بعدم استحقاقه هذا
الـمـبـلــغ مــن إخ ـطــار الـبـنــك ل ــه ،وتــوافــر
العلم لديه بمديونيته للبنك الناتجة
من حصوله على قرض بنكي ،وتوقفه
عــن س ــداد األق ـســاط المستحقة للبنك
بـعــد اسـتـقــالـتــه ،وه ــو مــا تـتــوافــر معه
أركان جريمة السرقة.
وم ــن ش ــأن ه ــذا الـحـكــم أن ي ـحـ ّـد من
لجوء البنوك إلى رفع دعاوى مطالبات
م ــدنـ ـي ــة بـ ـح ــق ع ـم ــائ ـه ــم ال ــراف ـض ـي ــن
إعـ ــادة الـمـبــالــغ ال ـمــودعــة بــالـخـطــأ في
حساباتهم ،ألن الحكم ينص على أن
اإليداع الخاطئ بالحساب وعلم العميل
بذلك وصرفه للمبالغ ورفضه إعادتها
ي ـع ــرض ــه ل ـل ـس ـجــن إلدانـ ـ ـت ـ ــه ب ـجــري ـمــة
السرقة.

العرب يطالبون :النخلة تراث عالمي
ب ـ ـ ـ ــدأت ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة األقـ ـص ــر
بصعيد مصر ،أمس ،اجتماعات
إنهاء اإلجــراء ات الفنية الالزمة
ل ـل ـت ـق ــدم ب ـم ـلــف ع ــرب ــي ي ـطــالــب
ب ــوض ــع "ال ـن ـخ ـل ــة" ع ـل ــى قــائـمــة
ا ل ـتــراث الثقافي بمنظمة األ مــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـلـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـعـ ـل ــم
ً
والثقافة (يونسكو) ،كونها تراثا
ً
ً
عربيا مشتركا.
وتستمر االجـتـمــاعــات ،التي
تـ ــرعـ ــاهـ ــا الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة

ل ـل ـت ــرب ـي ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـعـ ـل ــوم
(ألـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــو) ،ل ـ ـمـ ــدة ثـ ــاثـ ــة أيـ ـ ــام،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور  16دولـ ـ ـ ـ ــة ع ــربـ ـي ــة،
يـ ـن ــاقـ ـش ــون ورق ـ ـ ـ ــة عـ ـم ــل ح ــول
"النخلة ...والـعــادات والطقوس
والـمــوروثــات المتعلقة بها في
بـلــدان الـعــالــم الـعــربــي" ،وخطط
توثيق النخلة ،وكــل مــا يرتبط
بها من حرف تراثية ،كجزء من
التاريخ العربي.
وحــذرت مديرة إدارة الثقافة

قفل «ووترغيت» بـ  62500دوالر

بمنظمة األلسكو ،حياة قرمازي،
من اختفاء الهوية الثقافية لألمة
العربية ،مشيرة إلى أن اجتماع
األقصر ،عاصمة الثقافة العربية
لعام  ،2017جاء بهدف تنفيذ ما
تــم االت ـفــاق عليه مــن توصيات
فــي مــؤتـمــر الــريــاض ال ــذي عقد
عام  ،2015بشأن اعتماد النخلة
بقائمة "يونسكو".
(د ب أ)

ُ
بيع قفل بــاب خلع عــام ،1972
ً
متسببا في فضيحة "ووترغيت"
السياسية الشهيرة ،التي صدمت
أم ــة بـكــامـلـهــا ،وأدت إل ــى سـقــوط
رئ ـي ــس أمـ ـي ــرك ــي ،ب ـس ـعــر 62500
دوالر خالل مزاد علني.
وق ـ ــال ـ ــت دار نـ ــايـ ــت سـ ــانـ ــدرز
للمزادات ،في بيان ،أمس" :اكتشاف
هذا القفل الذي تم التالعب به ،وما
تاله من توقيف خمسة لصوص،
تـسـبــب ف ــي سـلـسـلــة م ــن األح ــداث

أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد
نيكسون" .وكان هذا القفل البسيط
ً
م ــوض ــوع ــا ع ـلــى ب ــاب يـ ــؤدي إلــى
مقر الحزب الديمقراطي في مبنى
"ووتــرغ ـيــت" الـشـهـيــر بــواشـنـطــن.
وتــم االحتفاظ بالقفل المصنوع
مــن ال ـن ـحــاس ،وال ـبــالــغ وزن ــه 1.8
ً
ك ـي ـلــوغــرام ،لـنـصــف ق ــرن تـقــريـبــا
من قبل القيم على المبنى ،بعدما
َّ
غيره الحداد ،إثر عملية الخلع.
(أ ف ب)

يومية سياسية مستقلة

الفعالية:

ف ــر ق ــة س ـتــا ي ـلــس

الكويتية.
ً
مساء.
التوقيت8 :
ال ـم ـك ــان :م ـس ــرح عـبــدالـحـسـيــن
عبدالرضا السالمية.

وفيات
راشد عبدالعزيز سليمان الطخيم

ً
 81عاما ،شيع ،رجال :اليرموك ،ق ،2الشارع األول ،م ،51نساء :مبارك
عبدالله الجابر ،غرب مشرف ،ق ،1ش ،122م ،54ت99013819 :

سليمان أحمد جمعة األنصاري
خليل عيسى خليل الصيرفي

ً
 70عــامــا ،شيع ،رجــال :الدعية ،حسينية بوعليان ،مقابل الدائري
الثاني ،نساء :صباح السالم ،ق ،11الـشــارع الثاني ،ج ،17م ،31ت:
98878889 ،99633151
رازقيه ادهيم ارزيكي أرملة عيد فرحان محمد
ً
 83عاما ،شيعت ،رجــال :القرين ،ق ،1ش ،5م ،42نساء :كيفان ،ق،3
ش ،33م ،25ت99938844 :
طيبة نصيب مسيعيد الرندي أرملة حسن عبدالله المعتوق
ً
 81عاما ،شيعت ،رجال :الشامية ،ق ،3ش ،36م ،9نساء :خيطان ،ق،10
ش ناصر الجبري ،م ،181ت51533333 :

مبارك عبدالله رشيد الحجيالن العازمي

ً
 96عاما ،شيع ،الصباحية ،ق ،4ش ،11م ،116ت97927895 :

عواد فرحان السهو الشمري

ً
 94عاما ،شيع ،رجال :الجهراء ،ق ،5ش ،1ج ،11م ،95نساء :الجهراء،
ق ،5ش ،1ج ،11م ،97ت99797202 :

خالد فهد عبدالله الرقم

ً
 65عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :بيان ،ق ،2الشارع
ال ـث ــان ــي ،م ،11ن ـس ــاء :الـ ـس ــام ،ق ،1ش ،128م ،10ت،99367500 :
99788494 ،25215704 ،25381081

أحمد مختار علي ميرزا

ً
 69عاما ،شيع ،رجال :مسجد اإلمام الحسن ،نساء :المنصورية ،ق،1
ش ،13ج ،11م ،10حسينية الصفار ،ت99399893 :

مواعيد الصالة

األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
(يونسكو) ،يــزوره نحو مليون شخص
ً
سـ ـن ــوي ــا .وقـ ــد ش ـي ــد ق ـب ــل ن ـح ــو خـمـســة
قـ ــرون بـطـلــب م ــن ال ـم ـلــك فــرن ـســوا األول
(.)1547-1494

ً
ً
وأبدى ماكرون تمسكا كبيرا بالرموز
منذ وصــولــه إلــى الــرئــاســة ،الــذي دشنه
بشبه عرض مسرحي امام أهرام اللوفر
في باريس ،األمر الذي رأى فيه معارضوه
ً
ً
طابعا ملكيا.

وق ـ ــال مـ ــاكـ ــرون إنـ ــه ي ــري ــد أن يمنح
ً
ً
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وضـ ـع ــا خ ــاص ــا،
وش ـ ّـبـ ـه ــه ب ـجــوب ـي ـتــر ك ـب ـي ــر اآلل ـ ـهـ ــة فــي
األس ـ ـطـ ــورة ال ــروم ــان ـي ــة ،وهـ ــو م ـتــرفــع،
بـعـكــس رئ ـيــس "عـ ــادي مـثــل اآلخ ــري ــن"،

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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الثقافة هذا المساء

ً
 62عــامــا ،شيع ،رجــال :جنوب الـســرة ،الــزهــراء ،ق ،2ش ،230ديــوان
األن ـصــاري ،نـســاء :جنوب الـســرة ،الصديق ،ق ،6ش ،603م ،362ت:
97551843 ،97906271

عيد ميالد
الرئيس ...ملكي
يحتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون ،فــي نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـجــاري،
بعيد ميالده األربعين ،بالقرب من قصر
شامبور ،حيث عاش الملك فرنسوا األول،
في خطوة رمزية حساسة لرئيس الدولة
الذي يوصف بأنه "رئيس األغنياء".
وقالت صحيفة "ال نوفيل ريبوبليك"
المحلية ،أمس ،إن ماكرون الذي سيبلغ
األربـعـيــن مــن الـعـمــر ،الخميس المقبل،
سـيـحـتـفــل ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ف ــي إح ــدى
ق ــاع ــات ال ـق ـص ــر ،ال ـ ــذي ي ـعــد م ــن روائـ ــع
الهندسة المعمارية في منطقة لوار.
واك ـت ـفــى مـكـتــب الــرئ ـيــس بـتــأكـيــد أن
"الرئيس وزوجـتــه (بريجيت) يمضيان
عطلة نهاية األسبوع بصفة خاصة في
منطقة لــوار-إي-ش ـيــر الـمـجــاورة لقصر
شامبور على نفقته الخاصة".
وذك ـ ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إعـ ـ ـ ــام عـ ــديـ ــدة أن
مــاكــرون يقيم فــي بيت قديم فــي الغابة
يسمى "ميزون دي ريفراكتير" ،ويقع "في
قلب األرا ض ــي الملكية على بعد أمتار
عن القصر".
وهذا النزل مصنف بدرجة أربع نجوم،
ويمكن استئجاره لعطلة نهاية األسبوع،
لقاء ما بين  800وألف يورو.
ً
وقصر شامبور القريب جدا ،والمدرج
ع ـلــى الئ ـح ــة الـ ـت ــراث ال ـعــال ـمــي لمنظمة

التجارب األخيرة مع التشكيالت الحكومية
ال تدفع المراقب إلى التفاؤل أو االستنتاجات
المتسرعة ،خــا صــة أن التشكيل الحكومي
الذي أعلن بداية األسبوع الماضي تتداخل
فيه القراءات ،وتعود له سمات اختفت لبضع
سـ ـن ــوات ،أه ـم ـهــا ال ــوض ــوح الـ ـب ــارز ل ـعــودة
ن ـظــام ال ـم ـحــاص ـصــة ،وتـحـصـيــن مجموعة
من الــوزارات بالثقل القبلي ،وهو األسلوب
الذي اتبع لسنوات طويلة منذ عودة الحياة
النيابية في  ،1992ولكنه في النهاية لم يكن
ً
مـجــديــا ،وان ـخــرط معظم ن ــواب القبائل في
أحداث ما سمي بالحراك.
الالفت في هذه الحكومة هو دخول الشيخ
ناصر صباح األحمد إليها بمنصب متقدم
مباشرة ،وهو أحد الشيوخ الموقعين على
ال ـعــري ـضــة اإلص ــاح ـي ــة ألبـ ـن ــاء األسـ ـ ــرة في
تسعينيات القرن الماضي ،وصاحب رؤية
ومشاريع اقتصادية كبرى ما فتئ يعرضها
للنقاش والتنفيذ منذ بداية األلفية الحالية،
ومازالت تتعثر ،وبشكل عام فإن ثقل وعدد
أبناء األسرة في الحكومة الحالية قد تقلص.
بشكل عام فإن الحكومة الجديدة خليط
م ـ ــن الـ ـتـ ـكـ ـن ــوق ــراط وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى االج ـت ـم ــاع ـي ــة
التقليدية من القبائل والوجهاء أو ممثليهم،
وتشكل قوة جديدة من سلطة الحكم يمثلها
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وك ـ ــان لها
شـبـيــه عـنــد فـصــل والي ــة الـعـهــد عــن رئــاســة
مجلس ال ـ ــوزراء فــي الـعـقــد الـمــاضــي ،وكــان
لتلك الـحـكــومــة بــرئــاســة سـمــو أمـيــر الـبــاد
ً
حــال ـيــا فــي بــدايـتـهــا دف ـعــة لـتـحــريــك الـمـيــاه
ً
الراكدة أدت إلى بعض التغييرات الحقا في
طــريـقــة وأس ـلــوب الـحـكــم فــي ال ـبــاد ،وإق ــرار
بعض القوانين المهمة ،مثل حقوق المرأة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ورخ ـ ــص ال ـص ـحــف ال ـج ــدي ــدة،
والمرئي والمسموع.
الحكومة الحالية تعتمد بشكل أساسي
على األسـمــاء الجديدة التي دخلتها ،وهو
ً
أمــر ربـمــا يـكــون مكلفا لتلك األس ـمــاء إن لم
ً
ت ـح ـقــق ش ـي ـئ ــا ،لـ ــذا فـ ــإن األجـ ـ ــدى أن ت ـبــادر
الحكومة -ويطالبها مجلس األمــة -بتقديم
برنامج عمل بـجــدول تنفيذي زمـنــي ،وهو
األس ـل ــم واألج ـ ــدى ف ــي الـ ــدول الــديـمـقــراطـيــة
والمؤسساتية.

السجن لعميل رفض إعادة «فلوس» البنك
حسين العبدالله

عبدالمحسن جمعة

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

كـمــا أوضـ ــح ف ــي أك ـتــوبــر  2016لمجلة
تشالينجز قبل انتخابه.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

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

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

05:11
06:36
11:44
02:34
04:52
06:15

التوزيع:

الطقس والبحر
العظمى 19
الصغرى 09
ً
أعلى مد  12:29ظـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  06:03صب ــاحـ ـ ــا
 05:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

