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السعودية ترفع البنزين وأسعار
الكويت األرخص في «الخليج»
الخصوصي والممتاز في المملكة مقابل آخر زيادة كويتية لهما بـ%50
ارتفاع
نسبة
%104
ً
● اإلمارات األغلى بـ  184فلسا لألول و 169للثاني تليها عمان والسعودية وقطر والبحرين
ضمن خطتها للتوازن المالي وتصحيح أسعار
ً
الطاقة بها ،طبقت السعودية اعتبارا من أمس زيادة
أسعار الــوقــود ،ليصل سعر البنزين الخصوصي
إلى  2.04ريال لكل لتر 0.54( ،دوالر) ،والممتاز إلى
 1.37ريال ( 0.37دوالر) ،ليبقى سعرا هذين النوعين
في الكويت هما األدنــى على مستوى دول مجلس
التعاون بـ 0.35دوالر لألول و 0.28دوالر للثاني.
وب ـي ـن ـمــا ل ــم ي ـت ـج ــاوز م ـتــوســط زيـ ـ ــادة الـبـنــزيــن
الخصوصي والممتاز في الكويت عام  2016نسبة
 ،%50وصلت نسبة زيادة النوع األول في المملكة،
ً
وفقا لما أعلنته وزارة الطاقة السعودية ،إلى ،%126
والثاني إلى  ،%82.6بمتوسط  ،%104في وقت ارتفع
سعر ديزل الصناعة والمرافق إلى  0.378ريال (0.12
دوالر) ،وبقي الكيروسين كما هو بــ 0.64ريال لكل

لتر ،في أسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وعقب القرار السعودي ،أعلنت وزارة الطاقة أن
الجهات الرقابية ستراقب األسواق لضمان تطبيق
األسعار وعدم التالعب بها ،وعدم انقطاع اإلمدادات،
وشـ ــددت عـلــى تطبيق الـعـقــوبــات الـنـظــامـيــة بحق
كل من يتوقف عن توفير المنتجات ،الفتة إلــى أن
شركة أرامكو السعودية ستقدم لعمالئها معلومات
تفصيلية توضح آليات تطبيق األسعار الجديدة.
في السياق ،تكشف المقارنة بالفلس الكويتي،
بين أسعار البنزين  95و 91في دول مجلس التعاون،
ً
أن أسـعــار اإلم ــارات هــي األغـلــى ب ــ 184فلسا لــأول
و 169للثاني ،تليها عمان بـ 166و ،157ثم السعودية
بـ 163و ،112ثم قطر بـ 154و ،148ثم البحرين بـ126
ً
و ،99أما الكويت فتبقى األقل بـ 105و 85فلسا.

المنفوحي :حكم «الدستورية» في
شهادات األوصاف يفرض القانون الدبلوماسية
●

علي حسن

أك ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـب ـلــديــة
الكويت أحمد المنفوحي أن حكم
الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة الـقــاضــي
ب ـص ـح ــة حـ ـظ ــر مـ ـن ــح ش ـ ـهـ ــادات
األوصـ ـ ــاف ل ـل ـع ـقــارات الـمـخــالـفــة
يــدعــم جـهــود الـبـلــديــة فــي فــرض
هيبة القانون ،من خالل التصدي
ل ـظــاهــرة ال ـت ـج ــاوزات ف ــي أعـمــال
البناء.
وقــال المنفوحي لـ «الجريدة»
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«مكافحة الفساد» تطلب من النيابة ضم
«تزوير الشهادات» إلى بالغ الفارس

● أساتذة في «التطبيقي» حصلوا عليها من مكتب في اليونان ّيدعي أنه جامعة
● «نزاهة» تنذر المتخلفين عن إقرارات الذمة قبل إحالتهم إلى النيابة
●

حسين العبدالله

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن هيئة
ً
مكافحة الفساد (نزاهة) ستحيل بالغا بشأن تزوير
عدد من أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
شهاداتهم إلــى النيابة الـعــامــة ،لضمه إلــى البالغ

02

ً
المماثل الــذي تحقق فيه األخيرة حاليا ،والمحال
من وزير التربية السابق د .محمد الفارس.
وقالت المصادر إن بالغ الهيئة يتضمن أسماء
أســاتــذة تختلف عمن أحــالـهــم الــوزيــر إلــى النيابة
للتحقيق مـعـهــم ف ــي وق ــائ ــع ال ـتــزويــر واالس ـت ـيــاء
ً
على األم ــوال الـعــامــة ،نـظــرا لتعيينهم في 02

رادوسالف سيكورسكي*
ً
ينبغي لنا جميعا أن نحيي الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ّ
فلواله لظل الغرب ينظر إلى الشعبوية باعتبارها مشكلة تنفرد
ُ
ظهر بوضوح
بها أوروبا الوسطى والشرقية ،ولكن رئاسة ترامب ت ِ
شديد حقيقة مفادها أن الشعبوية ليست مجرد نتاج لعدم النضج
المزعوم في دول ما بعد الشيوعية.
ذات يوم ،قال ليو تولستوي ،إن «المرء كلما كان أبعد 02

ً
غدا مقال «خورخي كاستانيدا»

مسك وعنبر

٢٠

دوليات

طهران  -فرزاد قاسمي

سرقة ثياب الشعبويين

مستشفى «الوطني»
التخصصي لألطفال
يطلق برنامج «الديوانية»

«المعرض الكويتي» يحقق
أصداء جميلة في عمان

روحاني يصفع النظام ...وترامب يدعو لتغييره
غــداة ليلة دامية في إيــران شهدت ارتفاع عدد
القتلى من اثنين إلى  ،12اتجه المتظاهرون إلى
حمل السالح ألول مــرة خــال احتجاجاتهم ضد
الــولــي الفقيه والنخبة الدينية والحكومة خالل
الثالثين سنة الماضية ،ولم يكتفوا برمي الشرطة
بالحجارة بــل حــاولــوا فــي شتى الـمــدن مهاجمة
المخافر ومقرات الحرس الثوري و"الباسيج" كي
يستولوا على األسلحة الموجودة فيها.
ورغــم دعــوة الرئيس حسن روحــانــي إلــى الهدوء
واتهامه الــواليــات المتحدة وإسرائيل بالتحريض
على االنتقام ،اتسعت رقعة التظاهرات المتواصلة
ً
رفـ ـ ـض ـ ــا لـ ـلـ ـظ ــروف ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ال ـص ـع ـبــة 02

١٢

«التمييز» :عزل وكالة
المحامي يكون باإلجراءات
المعتادة ويستحق تعويضًا
عن األضرار

إيران :ليلة دامية والمتظاهرون يحملون السالح
●

اقتصاد

● تجاوزات شابت قراراتها االستثمارية في
األوراق المالية والصناديق والمحافظ
قصر العدل
● اعتماد مكافآت ممثلي األمانة في «الشركات
05
المساهمة» يصب في المصلحة الخاصة
ً
باالستثمارات الخاسرة طويال أفقد
● االحتفاظ ً ً
أموال الوقف جزءا كبيرا من ملكيتها
٠٧-٠٦

تقرير محلي

إن «هذا الحكم يدعم جهودنا في
تطبيق القانون ،وإزالة مخالفات
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء ،ف ـ ــي الـ ـسـ ـك ــن الـ ـخ ــاص
ً
أو ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري» ،م ـب ـي ـن ــا أن ه ــذا
ً
الحكم «أغلق الباب نهائيا أمام
المخالف الــراغــب فــي استخراج
شهادة أوصاف ،أو إيصال التيار
الـكـهــربــائــي ،أو تـقــويـتــه ،وجعل
خ ـيــاره الــوحـيــد إزال ــة مخالفته،
رضاء أو قضاء ،لتتم االستجابة
لطلبه».
ـراءات
ـ
ج
إ
أن
ـاف
ـ
ض
وأ
02

األمير :الكويت ستعمل
جاهدة مع مجلس األمن
لتعزيز السلم

مقارنة بين سعري البنزين الخصوصي والممتاز
الحاليين بدول مجلس التعاون بالفلس الكويتي

«المحاسبة» :أمانة األوقاف
بددت المال العام وأهدرته
ورأسمال «الوقف» يتآكل

أكد لـ ةديرجلا .أنه ال مكان في البلدية للفساد

الثانية

22
كيم لترامب :زر النووي
على مكتبي وأميركا بمجال
صواريخنا

ً
ً
اجتماعا للحكومة أمس األول في طهران (إي بي إيه)
مترئسا
روحاني

صراع رباعي على التأهل لنهائي «خليجي »23
●

حسين راضي

يشهد الــدور نصف النهائي من منافسات
ب ـط ــول ــة كـ ــأس ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
ً
(خليجي  ،)23الـمـقــامــة فــي الـكــويــت ،صــراعــا
ً
رب ــاعـ ـي ــا ب ـي ــن م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـب ـح ــري ــن وع ـم ــان
واإلمـ ـ ـ ــارات وال ـ ـعـ ــراق ،ع ـلــى بـطــاقـتــي الـتــأهــل
للمباراة النهائية ،إذ يلتقي في الــ 5:30مساء
منتخبا البحرين و عـمــان على ا سـتــاد جابر
الدولي ،تليهما على الملعب نفسه في الـ8:30
اإلمارات مع العراق.

وبعد خروج منتخبات الكويت واليمن
والسعودية وقطر من األدوار التمهيدية
لـلـبـطــولــة ،يـتــأهــل ال ـفــائــزان مــن مـبــاراتــي
ال ـل ـي ـلــة إلـ ــى ال ـل ـق ــاء ال ـن ـهــائــي ال ـم ـق ــرر يــوم
الجمعة المقبل.
وب ــرص ـي ــد ه ــو األعـ ـل ــى ب ـي ــن الـمـنـتـخـبــات
الثمانية المشاركة بـ  7نقاط ،تصدر العراق
مجموعته الثانية ،بعد تعادله مع البحرين
 ،1-1ثم فوزه على قطر حاملة اللقب  ،1-2وعلى
اليمن  -3صفر ،بينما حلت اإلم ــارات ثانية
المجموعة األولى خلف عمان ،بـ02 5

مباراتا اليوم

رياضة

27

عمان × البحرين

5:30

العراق × اإلمارات

8:30

استاد جابر الدولي

هدف كالفان القاتل ينقذ
ليفربول من كمين بيرنلي

ةديرجلا

•
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األمير :الكويت ستعمل جاهدة مع مجلس األمن لتعزيز السلم

ً
ولي العهد :فخورون بمساعي صاحب السمو لتأكيد مكانة الوطن دوليا
تلقى سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد رسالة تهنئة من
أخ ـيــه سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد بـمـنــاسـبــة بــدايــة
الـعــام الـمـيــادي الجديد وبــدايــة
ع ـضــويــة ال ـك ــوي ــت غ ـيــر الــدائ ـمــة
في مجلس األمن الدولي لعامي
 2018و.2019
وجاء في نص الرسالة:
«ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـع ــام ال ـم ـي ــادي
الجديد ،وبداية عضوية الكويت
في مجلس األمن الدولي لعامي
 2018و 2019يسعدني أن أرفــع
إلـ ــى م ـق ــام س ـمــوكــم ال ـك ــري ــم أعــز
ال ـت ـه ــان ــي وأس ـ ـمـ ــى ال ـت ـبــري ـكــات
بهاتين المناسبتين السعيدتين،
داعيا المولى سبحانه وتعالى أن
يعيد هذا العام واألعوام القادمة
وسـمــوكــم تــرفـلــون رداء الصحة
والعافية والهناء وعلى وطننا
الـ ـغ ــال ــي ب ــواف ــر ال ـخ ـي ــر وال ـي ـمــن
والبركات.
وإذ يطيب لي وشعبنا الوفي

أن نهنئ سموكم بهذه المناسبة
وهـ ـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ال ـم ـش ــرف ال ــذي
ج ــاء ثـمــرة الـجـهــود المتواصلة
لسموكم ،فإننا نـعــرب عــن بالغ
االعـتــزاز وعظيم االفتخار بهذه
المساعي الحميدة التي تبذلونها
سـ ـم ــوك ــم الـ ـك ــري ــم ألجـ ـ ــل تــأك ـيــد
مكانة الكويت في كافة المحافل
اإلقليمية والدولية سائلين الله
سـبـحــانــه وتـعــالــى أن تـظــل رايــة
الـ ـك ــوي ــت ع ــال ـي ــة خ ـف ــاق ــة بــال ـعــز
والرفعة ،وأن يتحقق ما تصبون
إلـيــه مــن دوام األم ــن واالسـتـقــرار
والرخاء لوطننا الغالي ،رافعين
أكــف الـضــراعــة للعلي الـقــديــر أن
يـحـفــظ سـمــوكــم ويــرعــاكــم ذخــرا
وفخرا لكويتنا الحبيبة وأمتنا
العربية وقائدا للعمل اإلنساني».

مشاعر طيبة
وبعث صاحب السمو برسالة
ش ـكــر ج ــواب ـي ــة إلـ ــى أخ ـي ــه سمو

ول ــي الـعـهــد ،أع ــرب فـيـهــا سموه
عــن خــالــص شـكــره وتـقــديــره لما
أعرب عنه أخوه سمو ولي العهد
من مشاعر طيبة ودعوات صادقة

ب ـهــات ـيــن ال ـم ـنــاس ـب ـت ـيــن ،ســائــا
سـمــوه الـمــولــى تـعــالــى أن يكون
العام الميالدي الجديد عام خير
وعــز وبــركــة على الــوطــن العزيز

وعلى المواطنين الكرام ،تتضافر
فيه كــل جـهــود أبنائه لمواصلة
مسيرته التنموية المنشودة.
وأشــار سموه إلى أن انتخاب

ا لـكــو يــت للعضوية غير الدائمة
فــي مجلس األم ــن الــدولــي يمثل
نجاحا للدبلوماسية الكويتية
وت ـق ــدي ــرا م ــن الـمـجـتـمــع الــدولــي

تقرير محلي

الدبلوماسية الكويتية على أعتاب  ...2018بصمات وتحديات

الرهان قائم على نجاحها في مجلس األمن واستراتيجيتها في إطفاء حرائق المنطقة
ناصر الخمري

تسعى الحتواء
األزمات ونزع
فتيلها وتحجيمها
قبل تزايدها رغم
المصاعب

بعد تبوؤ الكويت مقعدها غير الدائم
في مجلس األمن رسميا ،مع بزوغ العام
الجديد ،تمضي الدبلوماسية الكويتية،
أو السياسة الخارجية ،وفق معادلة أكثر
مــن ذهـبـيــة؛ قائمة على أبـعــاد وعناوين
ّ
خطتها الكويت بجدارة ،بقيادة سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،مستمدة من
سجل خبرة سموه وتاريخه الدبلوماسي
العريق ،باعتباره عميد الدبلوماسية في
العالم ،وخالصتها سطر واحد ،بكلمات
ق ـل ـي ـلــة وم ـ ـعـ ــان ع ـم ـي ـقــة «ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
(السياسية) و(االقتصادية) و(اإلنسانية)...
وآخــرهــا (الوقائية) أو َ
(جسر الـهــوة) في
األزمات».
هذه الدبلوماسية ربما لم تكن بدايتها
ال ـت ــوس ــط ب ـي ــن األفـ ــرقـ ــاء ال ـ ـعـ ــرب ،نـهــايــة
الستينيات ومطلع السبعينيات ،وبين
الفرقاء اللبنانيين ،إبان الحرب األهلية في
السبعينيات والثمانينيات ،وليس آخرها
الوساطة الكويتية ومحاولة رأب الصدع
بـيــن األش ـق ــاء الـخـلـيـجـيـيــن ،واسـتـضــافــة
الـفــرقــاء اليمنيين فــي ح ــوار لحل األزمــة
في بالدهم.

مؤتمرات المانحين
وم ــن أبـ ــرز دالالت ال ـم ـعــادلــة الــذهـبـيــة
ل ـل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ع ـل ــى األقـ ــل

المنفوحي :حكم «الدستورية»...
نقل الملكية تبقى محكومة بمراعاة أحكام القانون
ً
الذي ينظمها متوخيا المصلحة العامة ،وااللتزام
بنظم البناء ،وإزالة أي مخالفة تعوق تطبيق النظام
ً
المعماري المعتمد وفقا للمخطط الهيكلي للدولة.
ّ
وحذر المنفوحي كل من يلجأ إلى أساليب غير
قانونية ،بغية الحصول على شهادة أوصاف لعقاره
ً
المخالف ،مشيرا إلى أن «القانون سيسود ،وكلمته
ُ
ستفرض ،وال مجال ألي استثناءات ،ونثق بانسجام
ً
الجميع مع لوائح ونظم البناء ،خصوصا بعد هذا
الحكم الداعم لفرض هيبة القانون».
وأضاف« :أقول لمن يدعون أن شهادات األوصاف
ُ
تباع في البلدية :هاتوا برهانكم ،وسأحيل كل َمن
ِّ
تسول له نفسه تجاوز القانون إلى النيابة العامة»،
ً
مؤكدا أنه «ال مكان في البلدية للرشوة  ...والفساد
انتهى ،واليوم البلدية تعيش أقوى أيامها».
ً
وكان حكم «الدستورية» جاء رفضا لطعن تقدم
بــه مــواطــن اعـتـبــر فـيــه أن حـظــر اس ـت ـخــراج شـهــادة
أوصاف العقار المخالف مخالف للمادتين  16و18
من الدستور ،وأنه يقيد يد مالك العقار في التصرف
بملكه وينتقص من حقه الدستوري.

«مكافحة الفساد» تطلب...
مناصبهم بالهيئة بناء على تلك الشهادات المزورة،
كما يتضمن أنهم حصلوا على هذه الشهادات من
ً
جامعة يونانية غير معترف بها دو ل ـيــا أو حتى
داخل اليونان نفسها ،مبينة أن هناك إفادة وردت
إلى وزارة التعليم العالي الكويتية بأن تلك الجامعة
المزعومة ما هي إال مكتب في إحدى البنايات.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن أحــد
مصادرها ،أن «نزاهة» ستنذر المشمولين بتقديم
إقرارات الذمة المالية قبل إحالتهم إلى النيابة ،رغم
ً
ً
فوات الموعد المقرر لتقديمها ،مبينا أن عددا من
المخاطبين بالقانون قدموا إقراراتهم بعد انتهاء
الموعد ،وعلى ذلك ستحيل الهيئة من يمتنع عن
ً
تقديم إقراره بعد إنذاره رسميا إلى النيابة.

صراع رباعي على التأهل...
نقاط ،من تعادلين سلبيين مع السعودية والكويت،
وفوز على السلطنة بهدف أتى من ركلة جزاء.
أما المنتخب العماني ،فتصدر المجموعة األولى
بست نـقــاط مــن فــوزيــن على الـكــويــت والسعودية،
مقابل هزيمته أمام اإلمــارات ،في حين حل األحمر
ً
البحريني ثانيا في مجموعته الثانية خلف العراق،
ولم يتلق أي هزيمة ،حيث فاز على اليمن  -1صفر،
وتعادل مع كل من قطر والعراق .1-1
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فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،اسـتـضــافــة الـكــويــت
مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات الـ ـم ــانـ ـحـ ـي ــن لـ ــدعـ ــم ال ــوض ــع
اإلنساني في سورية والصومال ،ومؤتمر
حـ ـ ــوار الـ ـتـ ـع ــاون اآلس ـ ـيـ ــوي  -اإلف ــري ـق ــي،
ومؤتمر الحوار اليمني ،والقمة الخليجية
فــي دورتـهــا الثامنة والثالثين ،وعزمها
استضافة مؤتمر إعــادة إعمار المناطق
الـ ـمـ ـح ــررة ب ــالـ ـع ــراق ف ــي ي ـن ــاي ــر ال ـم ـق ـبــل،
وإص ـ ــراره ـ ــا ع ـل ــى إقـ ــامـ ــة ب ـط ــول ــة ك ــأس
الخليج الـثــالـثــة والـعـشــريــن لـكــرة الـقــدم،
التي لم تخل من إيحاء سياسي كويتي
رســال ـتــه األس ــاس ـي ــة ج ـمــع األشـ ـق ــاء على
أرض الكويت ،وهو ما اندرج تحت عنوانه
أيضا عزمها استضافة اجتماع رؤســاء
ال ـبــرل ـمــانــات ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي في  8الجاري ،في إيحاء أيضا
لـيــس بـعـيــدا عــن اإلصـ ــرار الـكــويـتــي على
جمع األشقاء ورأب الصدع الخليجي.

الوساطة الخليجية
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ي ـح ـفــل ال ـ ـعـ ــام ال ـج ــدي ــد
بتحديات كبيرة ماثلة على المستويين
اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،السـيـمــا فــي منطقة
الشرق األوســط ،حيث األزمــات لم تفارق
الكثير من دوله ،بما يعنيه ذلك من تأثير
مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر ،س ــواء أمـنـيــا أو
سياسيا أو اقتصاديا وحتى ثقافيا.

إيران :ليلة دامية...
واالهتمام باألمور الخارجية على حساب الداخل.
وب ـي ـن ـمــا أكـ ــد ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــرس ـم ــي أن مـحـتـجـيــن
مسلحين ح ــاول ــوا االس ـت ـيــاء عـلــى مـخــافــر للشرطة
وق ــواع ــد عـسـكــريــة ،لـكـنـهــم واج ـه ــوا م ـقــاومــة شــديــدة
من قــوات األمــن" ،تــداول نشطاء إيرانيون على مواقع
التواصل االجتماعي مقطع فيديو ،يظهر حرق حوزة
علمية فــي مدينة تركستان بمحافظة قــزويــن شمال
غربي إيران ،وهي حادثة ربما تكون األولى من نوعها
في تاريخ الجمهورية اإلسالمية.
وقــامــت قــوات األمــن باعتقال أكثر مــن  300محتج
معظمهم طلبة ،في وقت ادعى نائب محافظة إيزه في
البرلمان هداية الله الخادمي ،أن األجهزة وجدت أسلحة
وقنابل ومواد انفجارية في منازل بعض المعتقلين.
وفي أقل من  24ساعة ،هدد روحاني المتظاهرين
بأن الشعب "سيرد على مثيري االضطرابات ومخالفي
ً
القانون" ،محذرا من أن "العدو قالها صراحة إنه سينقل
المعركة إلى داخل إيران" ،في إشارة إلى كلمة سابقة
لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.
وفي حين لم تفلح دعوته إلى الهدوء (التي ّ
وجهها
ً
ليال) ،وإعالنه أنه يناصر توفير هامش أكبر من حرية
االنـتـقــاد ،فــي تهدئة األج ــواء ،وجــه الرئيس اإليــرانــي
صفعة غير مباشرة إلى المرشد األعلى خامنئي وإلى
النخبة الدينية المسيطرة على النظام ،باعتبار أنه
من الخطأ توصيف االحتجاجات بأنه مجرد مؤامرة
خارجية أو مشكالت اقتصادية فقط ،بل هناك مطالبات
بمزيد من الحريات.
ورغم تأكيد جريدة "إيــران" الحكومية أن روحاني
ً
ً
سيوجه حديثا مباشرا إلى الشعب ،اكتفى التلفزيون
الرسمي التابع إلشراف خامنئي ،ببث أقسام من كلمته
في جلسة الحكومة ،بينما أكــدت مصادر مقربة منه
ً
لـ"الجريدة" أنه رفض بث الكلمة المباشرة ،متحججا
ً
بمشاكل تقنية ،ومـطــالـبــا بتسجيله ،وذل ــك ألنــه قام
باتهام معارضيه من األصوليين بتدبير مؤامرة ضده
وتشجيع الشعب على التظاهر ضد الحكومة ،ولكن
األمور خرجت عن سيطرتهم.
ً
ووفقا للمصادر ،فإن روحاني انتقد مؤسسة اإلذاعة
ً
والـتـلـفــزيــون بـشــدة فــي كلمته المسجلة ،مـعـتـبــرا أن
ضعف هــذه المؤسسة في إبــراز مطالب الشعب أحد
أسباب تدهور األمور.
ول ـل ـمــرة الـخــامـســة عـلــى ال ـت ــوال ــي ،اعـتـبــر الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب أمس أن "زمن التغيير" حان
ً
في إيــران ،مؤكدا أن نظامها الديني فشل على جميع
المستويات ،رغم الصفقة الهائلة التي أبرمها سلفه
باراك أوباما معه.
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وع ـلــى صـعـيــد اإلق ـل ـيــم ،ه ـنــاك مخاطر
اإلرهاب العابر للحدود ،والغمامة السوداء
ال ـتــي تـخـيــم ف ــي س ـمــاء مـنـطـقــة الـخـلـيــج،
ممثلة في أزمــة حــادة بين األشقاء تهدد
مستقبل «منظومة التعاون» التي تخطى
عمرها  ٣٨عاما ،وكانت ثمرة جهد اآلباء
المؤسسين ،إذ أخذت فيها الدبلوماسية
الـكــويـتـيــة ع ـلــى عــاتـقـهــا دور الــوســاطــة،
ممثلة في سمو األمير ،ومازالت تمضي
به ،وحالت من خالله دون انــزالق األمور
إلى ما ال تحمد عقباه.

ملف إيران النووي
وف ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ه ـن ــاك م ـل ــف إيـ ــران
النووي ،والتدخالت اإليرانية في الشؤون
الخليجية والـعــربـيــة الــداخـلـيــة ،وأيـضــا
الـحــرب فــي ســوريــة ،بما خلفته مــن أزمــة
الجـئـيــن ه ــي األك ـب ــر ،إل ــى جــانــب الـحــرب
في اليمن ،واألزم ــة بين مصر والـســودان
ودول حوض النيل ،وأخيرا اعتراف اإلدارة
األمـيــركـيــة بــالـقــدس عــاصـمــة إلســرائـيــل،
ورغبتها في نقل السفارة إليها.
ومـ ـجـ ـم ــل ذلـ ـ ــك ل ـ ــن ي ـغ ـي ــب ط ـب ـع ــا عــن
أج ـن ــدة ال ـكــويــت ،خ ــال جـلـســات مجلس
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ع ـضــوي ـت ـهــا
العامين المقبلين؛ فقد أعلن المسؤولون
ال ـك ــوي ـت ـي ــون فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن م ـن ــاس ـب ــة أن

سرقة ثياب الشعبويين
عــن األح ــداث بــدت تلك األح ــداث فــي نظره أكثر حتمية»،
وهكذا هي الحال مع صعود الشعبوية الـيــوم ،فلم يكن
من المحتم أن يتولى حزب القانون والعدالة في بولندا
السلطة بعد حصوله على  38في المئة من األصوات في
عــام 2015؛ ولــم يكن من المحتم أن يفوز ترامب برئاسة
الواليات المتحدة ،رغم حصوله على عدد من األصوات أقل
بنحو  3ماليين صوت مقارنة بما حصلت عليه منافسته،
وفي كل من الحالتين ،لعب الحظ وافتقار المنافسة إلى
ً
ً
ً
الفاعلية والكفاءة دورا واضحا ،تماما كما فعال في جلب
قوى ليبرالية حقيقية إلى السلطة في فرنسا في عام .2017
ومــع ذلــك ينبغي لنا ،ونحن نقترب من عــام  ،2018أن
ً
نــدرك أن عاما آخــر من البلبلة الشعبوية ينتظرنا ،وفي
ً
نهاية المطاف ال شيء جديدا حول السياسة الشعبوية في
الديمقراطيات ،سواء الشابة منها أو العجوز ،ففي القرن
التاسع عشر تسببت حركة «الفضة الـحــرة» فــي انقسام
الواليات المتحدة على النحو نفسه الذي يدفع به الخروج
من االتحاد األوروبي بريطانيا إلى االنقسام اليوم.
الواقع أن الشعبويين ينجحون من خالل استغالل غربة
المواطنين عــن مؤسسة فشلت أو أصبحت عــا جــزة عن
االستجابة لبعض التحديات البارزة ،على سبيل المثال
انخفاض أسعار المحاصيل ،وانكماش الديون في الواليات
المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر ،أو الهجرة
ً
ً
في االتحاد األوروبي اليوم ،وهم يقترحون غالبا حلوال
بسيطة لمشاكل معقدة .وبمجرد وصولهم إلى السلطة
يفشلون عادة في الوفاء بوعودهم ،ولكن بعد أن ينفقوا كل
األموال العامة ،وتذهب المؤسسات الحكيمة إلى استيعاب
بعض الحجج الشعبوية في برامجها السياسية ،وبعد
تقديم هذه التنازالت تميل العواطف إلى الهدوء واالعتدال،
ُ
صبح من الممكن استعادة االستقرار االجتماعي.
وي ِ
ولكن ما المظالم الشعبوية الرئيسة اليوم؟ إذا نظرنا
إلى دول مثل بولندا والمجر ،فسنتبين  3مظالم على األقل:
السخط الطبقي ،واليأس الديمغرافي ،والهويات المهددة،
وكــل هــذه المظالم تقوم على أســاس مشروع ،وجمعيها
تحتاج إلى معالجة.
ً
وخالفا لالعتقاد الشائع ،ال يرجع أي من هذه المظالم
إلى أسباب اقتصادية بحتة ،ففي بولندا كانت الدخول في
ارتفاع وكانت فجوة التفاوت تتجه إلى االنحسار على مدار
ً
 25عاما ،ولكن في الوقت نفسه أصبح الناس العاديون
متشككين على نحو متزايد في النخب التي «تتغذى على
المعلف» ،في حين يناضل الجميع غيرهم ،كما يزعمون،
لمجرد تدبير نفقاتهم األساسية.
يــرجــع ج ــزء مــن المشكلة إل ــى أن الـتــوقـعــات تـجــاوزت
َُ
ال ــواق ــع ،وع ـنــدمــا ال تــل ـبــى يـمـيــل ال ـن ــاس إل ــى ال ـظــن بــأن
الميثاق االجتماعي ذاته غير عادل ،وهذا الشعور بالظلم
ال م ـس ـتــويــات ال ــدخ ــل ه ــو ال ـ ــذي غـ ــذى ال ــدع ــم لـلـحــركــات

الكويت ستسعى من خالل الدبلوماسية
الوقائية إلى احتواء األزمات ونزع فتيلها،
واإلس ـ ـ ـ ــراع ف ــي ح ـل ـهــا وت ـح ـج ـي ـم ـهــا قـبــل
تزايدها ،رغم كل المصاعب ،مع أن الصورة
فــي مجلس األم ــن ال تــدعــو إلــى الـتـفــاؤل،
على أقل تقدير ،كما ورد على لسان نائب
وزير الخارجية خالد الجارالله ،قبل أيام،
أن مجلس األمن أصبح منظومة عاجزة،
مــن خــال اسـتـخــدام «الـفـيـتــو» ،ال ــذي بات
يعرقل كل القرارات المهمة بالنسبة للشرق
األوسط والعالم.
لـكــن الـجــارالـلــه أش ــار إل ــى أن الـكــويــت،
إلى جانب دعمها للدبلوماسية الوقائية،
ستسعى إلى تطبيق استراتيجية مضادة
م ــن ال ـم ـم ـكــن ن ـجــاح ـهــا ،إذ تـعـتـمــد على
تشكيل مـجـمــوعــة مــن الـ ــدول غـيــر دائـمــة
العضوية ،والضغط لمصلحة الـقــرارات
المصيرية.
ووسط هذا المشهد الحافل بالبصمات
وال ـت ـح ــدي ــات ،يـبـقــى ال ــره ــان قــائـمــا على
نـ ـج ــاح الـ ـك ــوي ــت ،م ــن خ ـ ــال عـضــويـتـهــا
فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،واس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
الدبلوماسية في إطفاء حرائق المنطقة،
أو على األقل عدم توسع رقعتها ،في ضوء
تــاري ـخ ـهــا ال ـطــويــل وال ـح ــاف ــل ف ــي تـعــزيــز
األمن والسلم الدوليين في أحلك الظروف
والقضايا.

للمكانة الرفيعة ا لـتــي تتبوأها
الكويت على المستوى اإلقليمي
والدولي ،مؤكدا سموه أن الكويت
س ـت ـع ـم ــل جـ ــاهـ ــدة وب ــالـ ـتـ ـع ــاون
مــع الـ ــدول األع ـض ــاء فــي مجلس
األمــن على تعزيز األمــن والسلم
ال ــدول ـي ـي ــن ،مـبـتـهــا س ـم ــوه إلــى
ال ـب ــاري جــل وع ــا أن يــديــم على
أخ ـيــه سـمــو ول ــي الـعـهــد مــوفــور
الصحة وتمام العافية ،وأن يوفق
الجميع ويـســدد الخطى لكل ما
فيه خير الوطن العزيز ورفعته
ويديم عليه نعمة األمن واألمان
واالزدهار والرخاء.
من جهة اخــرى ،بعث صاحب
الـ ـسـ ـم ــو ،بـ ـب ــرقـ ـي ــات ت ـ ـهـ ــان إل ــى
إ خـ ـ ـ ــوا نـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ــادة دول م ـج ـل ــس
التعاون لــدول الخليج العربية،
أعـ ــرب فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العام الميالدي
ً
الجديد  ،2018متمنيا سموه أن
يكون عام خير وعز وسؤدد على
كــل دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون لــدول

الخليج العربية وشعوبها ،تنعم
فـيــه بــالـمــزيــد مــن الــرقــي والنمو
ً
واالزده ـ ـ ــار ،مـبـتـهــا س ـمــوه إلــى
ال ـب ــاري جــل وع ــا ان يــديــم على
إخوانه قادة دول المجلس موفور
الصحة والعافية ،وأن يحفظ دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
العربية وشعوبها ،ويديم عليها
نعمة األمن واألمان والرخاء.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة
إل ـ ـ ــى أخ ـ ـيـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـه ــوري ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان عـ ـم ــر الـ ـبـ ـشـ ـي ــر ،ع ـ ّـب ــر
فيها سموه عــن خالص تهانيه
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ً
لجمهورية الـســودان ،متمنيا له
موفور الصحة والعافية ،وللبلد
الشقيق دوام التقدم واالزدهار.
وب ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،ورئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جــابــر الـمـبــارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

الرئيس السوداني يشكر الكويت
لدورها في رفع العقوبات األميركية
جـ ـ ـ ــدد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـسـ ــودانـ ــي
عمر البشير ،مساء أمــس األول،
اإلعـ ـ ـ ـ ــراب عـ ــن شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره
للدور الكويتي في رفع العقوبات
األميركية عن بالده.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـشـ ـي ــر فـ ـ ــي خـ ـط ــاب
بمناسبة احتفاالت بالده بذكرى
االس ـت ـقــال ف ــي األول م ــن يـنــايــر
 ،1956إن «رف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات عن
ال ـســودان تحقق بعد أن اعترف
العالم بأن السودان يمثل ركيزة
أساسية في مكافحة اإلرهاب».
وعـ ـ ّـبـ ــر فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق عــن
ش ـ ـكـ ــره «ل ـ ـكـ ــل م ـ ــن دع ـ ـ ــم م ــوق ــف
السودان ،وساند خلو صحيفته
م ــن ت ـه ــم ال ـع ـق ــوب ــات ال ـظ ــال ـم ــة»،
الس ـي ـمــا ال ـك ــوي ــت ،وال ـس ـعــوديــة،
واإلمــارات ،وقطر ،وعمان ،ودول
المغرب العربي بجانب مواقف
الدول اإلفريقية.
على جانب آخر ،أكد البشير ان
مشاركة بــاده فــي عملية اعــادة
ال ـشــرع ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن «ت ــأت ــي في
سياق التزام سوداني بمناهضة
اإلره ــاب وال ـع ــدوان» ،مضيفا ان
هــذه المشاركة «ستمضي حتى
تحقق غاياتها».
كما جــدد الرئيس السوداني
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده لـ ـلـ ـقـ ـضـ ـي ــة
الفلسطينية ،ورفضها للحصار
والعدوان اإلسرائيلي.
وأكــد أن السودان في عالقاته
الخارجية «ظل ملتزما بالشراكة
الــدول ـيــة ال ـم ـعــززة لــدعــائــم األمــن

ً
الشعبوية ،فربما يكون دخــل شخص ما أكبر كثيرا من
ً
الحد األدنى لألجور في بولندا ،ويظل رغم ذلك ساخطا
عـلــى حـقـيـقــة م ـفــادهــا أن األث ــري ــاء عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم
يكتنزون تريليونات الــدوالرات في المالذات الضريبية،
أو أن الشركات العابرة للحدود الوطنية تتهرب بشكل
روتيني من التزاماتها الضريبية.
ع ــاوة على ذلــك لــم يكن الـشـعـبــويــون ،على الــرغــم من
خطابهم العنصري بشأن قضية الهجرة ،مخطئين في
شعورهم بــأن دولــة الرفاهية السخية غير متوافقة مع
الحدود المفتوحة ،فهناك مليار إنسان على الجانب اآلخر
من البحر األبيض المتوسط ال يمكن لومهم على رغبتهم
في الحياة في دولة الرفاهية األوروبية ،إذ يعيش أغلبهم
في دول تفتقر إلى الرفاهية االجتماعية ،بل ربما ال يمكن
وصفها حتى بأنها دول عاملة.
الــواقــع أن أوروب ــا ال يمكنها أن تقبل الجميع ،والبــد
من إدارة مناقشات مشروعة حول معدالت الهجرة التي
يمكن التسامح معها ،وقدرة الدول الغربية على استيعاب
المهاجرين ،والضوابط الـحــدوديــة ،عــاوة على ذلــك من
اإلنصاف أن نتساءل ما إذا كان في اإلمكان التوصل إلى
سـبــل أفـضــل مــن الـهـجــرة الـجـمــاعـيــة لمعالجة المشاكل
المرتبطة بالشيخوخة السكانية ،كتوسيع نطاق إعانات
األطفال ،وإجازات رعاية األطفال على سبيل المثال ،واألمر
ً
األكثر إزعاجا للشعبويين والمتعاطفين معهم أن مجرد
إثارة مثل هذه األسئلة يعرض المرء التهامات بالتعصب،
وعدم التسامح ،أو ما هو أسوأ.
أما عن المظلمة الشعبوية الثالثة ،فكان من المتوقع
ُ
أن يلجأ أولئك الذين ت ِركوا خلف الركب في عصر العولمة
والـجــدارة إلــى الهويات الجمعية كمصدر للكرامة ،وفي
بولندا والواليات المتحدة بشكل خاص تعزز هذا االتجاه
بفعل تراجع التدين ،فقد أصبحت القومية المالذ األخير
ِ
ً
ألولئك الذين يخشون خسارة طريقة حياتهم ،وهو جزئيا
رد ِفعل ألغلبية مهددة بالخطر ،وال تريد أن تتحول إلى
أقلية.
ولـنـتــأمــل اآلن ،إل ــى جــانــب ه ــذه الـقــائـمــة مــن المظالم،
ً
حقيقة مفادها أن كــل ثــورة اتـصــاالت أدت تاريخيا إلى
ثــورة سياسية ،ففي عالم وسائط التواصل االجتماعي
غير المنظمة ،ال يضطر الدهماء الشعبويون إلى بذل قدر
كبير من الجهد إلذكاء نيران االرتباك ،وجنون االضطهاد،
واالسـتـهــزاء بالقيم ،والـتــي تستعر بالفعل داخــل أنفس
الناخبين.
بالنظر إلى المستقبل ،يتعين على صناع السياسات
وا ل ـقــادة السياسيين أن يعكفوا على معالجة الشواغل
الجوهرية التي استغلها الشعبويون.
ً
أوال ،نحن في احتياج إلى إصالح الرأسمالية ،من خالل
ضمان مكافأة المساهمات االجتماعية على نحو أكثر

عمر البشير

والـ ـسـ ـل ــم اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي وال ـ ــدول ـ ــي،
والعمل الجاد لمكافحة اإلرهاب
وجــرائــم غسل األم ــوال واالتـجــار
بالبشر».
وأشار الى شروع السودان في
تطوير قدراته العسكرية ،مضيفا
ان السالم الذي ال تحرسه القوة
«سيكون عرضة لإلجهاض ومن
ث ــم االنـ ـهـ ـي ــار ،الس ـي ـمــا م ــن قــوى
التربص الخارجي الطامعة في
موارد بالدنا».
وكانت العالقات بين السودان
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ش ـه ــدت
تحسنا نسيبا في الفترة األخيرة،
ق ـ ــاد ف ــي أك ـت ــوب ــر ال ـم ــاض ــي ال ــى
رفع العقوبات االقتصادية التي
تفرضها واشنطن على الخرطوم
منذ عام .1997

مالء مة من الحال اآلن ،حتى لو سلمنا بأن العاملين في
مجال التمويل يقدمون مساهمة اجتماعية أكبر من تلك
ً
التي يقدمها األطباء ،فهل ينبغي لنا حقا أن نصدق أن
مساهماتهم تعادل ألف ضعف مساهمات األطباء ،فضال
عن عن عشرة آالف ضعف؟
وع ـلــى نـحــو م ـمــاثــل ،ح ــان ال ــوق ــت لـتـجـمـيــد الـشــركــات
واألفراد الذين يحتفظون بحسابات في المالذات الضربية
المحددة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ً
ومن جانبه كان االتحاد األوروبي محقا في إصراره على
إرغام الشركات المتعددة الجنسيات على دفع الضرائب
أينما كانت تزاول أعمالها ،ويتعين على الدول األعضاء أن
تدعم مقترحات المفوضية في ما يتصل بفرض ضوابط
أشد صرامة.
ً
ثانيا ،يتعين على الحكومات أن تعيد تأكيد السيطرة
ع ـلــى ال ـح ــدود الــوط ـن ـيــة ،وف ــي حــالــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
السيطرة على الحدود فوق الوطنية ،ويريد المواطنون
أن يشاركوا في اتخاذ القرار بشأن من يستطيع أن يأتي
للعيش بينهم ،وتحت أي ظروف ،وهم يريدون أن يضمنوا
أن من يأتون إليهم يخططون للتعايش وحسن الجوار.
ً
ثالثا ،يتعين على الساسة أن يكفوا عن تحريك النعرات
القومية الرخيصة الكتساب مزايا انتخابية تكتيكية ،وهم
مدينون للناخبين بأن يشرحوا لهم كيف يمكن حماية
مصالحهم على نحو أفضل من خالل التعددية ،ويصدق
هذا بشكل خاص في حالة االتحاد األوروبي ،الذي يحتاج
إلى رعاية قدر أكبر من الحس الوطني األوروبــي ،وربما
من خالل العمل العسكري المشترك على أطراف االتحاد
األوروبي.
ً
أخيرا ،يستلزم األمــر تنظيم عمل اإلنترنت ،ووسائط
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وغ ـيــر ذل ــك م ــن الـتـكـنــولــوجـيــات
الجديدة ،إمــا عن طريق الضغط على الشركات لحملها
ً
على مراقبة نفسها ذاتـيــا ،أو مــن خــال استنان تشريع
جــديــد ،ومثلها كمثل أي إبــداع قــادر على تغيير العالم،
فإن التكنولوجيات الرقمية تنطوي على جوانب سلبية
واضحة ال يمكن تجاهلها.
ال ـحــق ان ـهــا أهـ ــداف صـعـبــة ولـكـنـهــا قــابـلــة للتحقيق،
وعلى النقيض من االنهزامية التي استشرت في أيامنا
ه ــذه ،يمكننا أن نعمل مــن خــال سبل ديمقراطية على
اسـتـنــان الـتـشــريـعــات ،وتـبـنــي الـقــواعــد التنظيمية التي
تعالج المشاكل التي حددها الشعبويون ،ولكن يتعين
علينا أن نسارع إلى العمل ،فإذا تقاعسنا عنه فلن يتوقف
ً
الشعبويون عن العمل ،وستكون النتائج أشد ضررا.
* وزير خارجية بولندا األسبق
«بروجيكت سنديكيت »2017 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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محليات
«الكهرباء» 3 :مراكز للطاقة والمياه في المدينة الذكية
سيد القصاص

ننسق مع
«السكنية» حول
احتياجات
«جنوب سعد
العبدالله»
الطيار

كشفت مــديــرة إدارة الـمــراقـبــة
الفنية في وزارة الكهرباء والماء
م .إقبال الطيار عن بدء التنسيق
مع الهيئة العامة للرعاية السكنية
حــول المدينة الذكية والصديقة
للبيئة فــي منطقة جـنــوب سعد
العبدالله ،بالتعاون مــع الشركة
الكورية التي ستنفذ المشروع.
وق ــال ــت ال ـط ـي ــار لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"،
إن "ال ــوزارة اجتمعت مــع الفريق
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع مــن
ال ـس ـك ـن ـي ــة وال ـ ـكـ ــوري ـ ـيـ ــن ،وت ـم ــت
م ـنــاق ـشــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوان ــب
الخاصة بخدمتي الكهرباء والماء
التي سيتم توفيرها للمدينة".
وأك ــدت أن الـ ــوزارة تسخر كل
جـ ـه ــوده ــا ل ـل ـت ـع ــاون مـ ــع فــريــق
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل إن ـ ـشـ ــاء
ت ـلــك ال ـم ــدي ـن ــة ،وال ـت ــرك ـي ــز خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة ع ـلــى إنـ ـش ــاء 3
مـ ــراكـ ــز ب ــالـ ـمـ ـش ــروع ه ـ ــي :مــركــز
لـلـطــاقــة ،ومــركــز لـلـمـيــاه ،ومــركــز

ل ـن ـظــام ال ــدف ــع ال ـخ ــاص ب ـشــؤون
المستهلكين.
وأضــافــت أن المرحلة الحالية
ال ـتــي يـتــم الـعـمــل فـيـهــا مــع فريق
الـ ـمـ ـش ــروع ه ــي ج ـم ــع ال ـب ـيــانــات
ح ــول أع ـ ــداد ال ــوح ــدات السكنية
لـلـمـشــروع ،وأع ــداد المستفيدين
منها ،واحتياجات هذه الوحدات
للمياه والكهرباء ،والتي سينطلق
منها الفريق إلى مرحلة بدء تنفيذ
أعمال البنية التحتية للمشروع.
ولـفـتــت إل ــى أن الـفــريــق عــرض
فيلما تسجيال مصورا عن منطقة
ج ـنــوب سـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،أوض ــح
مــن خــالــه ال ـعــديــد مــن الـبـيــانــات
التي أخــذت عن طبيعة المنطقة،
ومناخها وطبيعة تربتها ،وكيف
ستكون تغذية المدينة بالطاقة
لـ ـتـ ـك ــون إحـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـم ـ ــدن ال ــذك ـي ــة
والصديقة للبيئة.
وأشارت إلى أن العرض المرئي
ت ـ ـطـ ــرق إلـ ـ ــى م ـ ــراح ـ ــل الـ ـمـ ـش ــروع

«األشغال» :فتح باب الترشح لخطة
البعثات الدراسية لعام 2019/2018
أعلنت مديرة إدارة التخطيط
ب ـق ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـيــط والـتـنـمـيــة
ف ـ ــي وزارة األ شـ ـ ـغ ـ ــال ا ل ـع ــا م ــة
المهندسة إي ـمــان الـعـمــر ،فتح
ب ـ ــاب ال ـت ــرش ــح ل ـخ ـطــة اإليـ ـف ــاد
للبعثات واإلج ــازات الدراسية
لـ ـ ـع ـ ــام  2019 /2018بـ ـ ـ ـ ــإدارة
التطوير اإلداري.
وأشارت العمر ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،إل ـ ــى ب ـ ــاب ال ـتــرشــح
ي ـف ـتــح ب ــداي ــة م ــن الـ ـي ــوم حـتــى
ا لـ ـخـ ـمـ ـي ــس  15مـ ـ ـ ــارس 2018
لموظفي الوزارة.
ودعت الراغبين في التقديم
إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
الالزمة ،وتعبئة نموذج اإليفاد،

وتـقــديــم نـمــوذج طلب اإلج ــازة
ال ـ ـخـ ــاص بــال ـب ـع ـثــة ال ــدراسـ ـي ــة
واعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاده م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول
ا ل ـ ـم ـ ـبـ ــا شـ ــر ،و مـ ـ ــد يـ ـ ــر اإلدارة،
والوكيل المساعد للقطاع.
وأ شـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ــى أن األوراق
الرسمية المطلوبة لالبتعاث
تتمثل فــي صــورة مــن البطاقة
ال ـم ــدن ـي ــة ،ص ـ ــورة م ــن ش ـهــادة
الثانوية العامة ،صورة من آخر
مؤهل علمي ،صورة شخصية،
نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ــن ق ـ ـبـ ــول ال ـج ــام ـع ــة
ال ـم ـط ـلــوبــة إن وجـ ـ ــد ،ع ـل ــى أال
تتجاوز مدة استخراج القبول
أكثر من  6أشهر.

ً
َ
السجن  15عاما لمتهمين
بجريمة االتجار بالبشر
براءة  6مواطنين من القتال في أفغانستان
● حسين العبدالله
قضت محكمة الجنايات ،برئاسة المستشار سعود الصانع،
بحبس متهمين اثنين  15عاما مع الشغل والنفاذ ،بعد إدانتهما من
النيابة العامة مع آخرين بجريمة االتجار بالبشر ،وإجبار متهمين
آخرين على القيام بأعمال مخلة باآلداب العامة وممارسة الرذيلة،
فضال عن استغاللهم أحداثا للقيام بتلك األعمال.
وأدانــت المحكمة المتهمين بعد ضبطهم في أحد مراكز تقديم
المساج ،ودعوتهم الزبائن لممارسة الرذيلة مع العاملين في المركز،
وإجبارهم على القيام بها ،فضال عن استغالل عــدد من األحــداث
لممارسة الرذيلة مع الزبائن مقابل مبالغ مالية.
وبرأت المحكمة عددا من المتهمين ،من فئة األحــداث ،من واقعة
االشتراك مع المتهمين الرئيسيين في الواقعة ،لعدم سالمة االتهامات
المنسوبة اليهم ،ويتوقع ان تطعن النيابة العامة على حكم براءتهم
أمام محكمة االستئناف ،للمطالبة بمعاقبتهم بالتهم المنسوبة اليهم.
على صعيد آخر ،برأت محكمة الجنايات غيابيا  6مواطنين من
تهم القيام بعمل عدائي ضد دولة أفغانستان ،والتدريب على حمل
السالح ،واالنضمام الى تنظيم محظور هو "القاعدة" ،التابع ألسامة
بن الدن ،بعدما انتهت إلى عدم سالمة االتهامات المنسوبة اليهم
من النيابة العامة.
وقــدمــت النيابة المتهمين الـمــوجــوديــن حاليا فــي أفغانستان
بالقتال ضد الحكومة الى المحاكمة الجزائية ،استنادا الى التحريات
المقامة ضدهم من ضابط البحث والتحري بمباحث امن الدولة،
وال ـتــي انـتـهــت ال ــى انضمامهم ال ــى تنظيم الـقــاعــدة وقـتــالـهــم ضد
أفغانستان.
ومن المتوقع أن تطعن النيابة على الحكم الصادر من محكمة
الجنايات ببراءة المتهمين الستة أمام محكمة االستئناف الجزائية،
للمطالبة بإدانتهم باالتهامات المنسوبة اليهم.

كشفت إدارة الـعــاقــات العامة
فــي بلدية الـكــويــت عــن اإلن ـجــازات
ال ـتــي حـقـقـهــا فــريــق الـ ـط ــوارئ في
فرع بلدية الجهراء خالل نوفمبر
الماضي ،حيث قام مفتشو الفريق
من خالل النوبات الثالث (أ وب وج)
بـعــدة حـمــات أسـفــرت عــن تحرير
 104مخالفات.
وقال رئيس فريق الطوارئ بفرع
ب ـلــديــة ال ـج ـه ــراء ع ـلــي الـقــويـضــي
إن المخالفات التي تم تحريرها،

المختلفة ،وفكرة المدينة الذكية
ا لـتــي تعتمد عـلــى التكنولوجيا
ال ـح ــدي ـث ــة ،الـ ـت ــي ت ــرت ـب ــط بـشـكــل
مباشر بشكة اإلنترنت ،لتسهيل
اس ـت ـخــدام خــدمــات الـمــديـنــة عبر
الشبكة العنكبوتية.

•

أكدت أن أغلبها يساهم في دفع عملية التنمية بالبالد
عادل سامي

ك ـش ـفــت ال ـم ــدي ــرة ال ـع ــام ــة لـمـعـهــد ال ـكــويــت
لألبحاث العلمية د .سميرة السيد عمر ،عن
تنفيذ المعهد لـ 130مشروعا بحثيا في العام،
مشيرة إلى أن أغلب مشاريع األبحاث يساهم
في دفع عملية التنمية في البالد.
وأوض ـحــت أن الـمـشــروعــات البحثية التي
ينفذها المعهد تتمحور حول إنتاج البترول
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة والـ ـح ــد م ــن ال ـت ـلــوث
وتطوير طرق لالستفادة من المياه الصناعية
ومعالجة التربة والحفاظ على الطاقة.
وقــالــت عمر لــ"الجريدة" إن المعهد حصل
ع ـلــى عـ ـش ــرات ب ـ ـ ــراءات االخ ـ ـتـ ــراع م ــن مــواقــع
مـخـتـلـفــة ف ــي الـ ـع ــال ــم ،مـ ـش ــددة ع ـل ــى أن ه ــذه

تـنــوعــت بـيــن  25مـخــالـفــة لالئحة
األغ ـ ــذي ـ ــة ،و 47م ـخ ــال ـف ــة لــائ ـحــة
ال ـن ـظ ــاف ــة الـ ـع ــام ــة ،و 32مـخــالـفــة
لالئحة اإلعالنات ،إلى جانب إزالة
 196إعالنا مخالفا.
وأشار القويضي إلى توجيه 18
إنذار تعد على أمالك الدولة ،وإزالة
 32تعديا ،ورفع  8سيارات مهملة،
إضــافــة إلــى استقبال  143شكوى
هاتفية (على الخط الساخن) ،و7
شكاوى تتعلق بالرقابة الهندسية.

أكــدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مشاركة وزارة الداخلية
كشريك بيئي وداعم لوجستي في الموسم الرابع من سلسلة حلقاتها
التلفزيونية لرصد الحياة الفطرية البحرية وتوثيقها.
وأش ـ ــادت ال ـع ـقــاب ،ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،بــاهـتـمــام ودعـ ــم وكـيــل
وزارة الداخلية الفريق محمود الــدو ســري ألنشطة الجمعية ،الفتة
إ لــى توجيهاته المتواصلة بتوفير متطلبات فــر يــق عمل البرنامج
اللوجستية ،إضافة إلى مصاحبة وتوفير الحماية لفريق العمل ،وتذليل
العقبات التي قد تواجههم في أثناء كل مراحل التصوير الخارجية
بمواقع الرصد والتوثيق.
وأضافت أن العمل الميداني الخارجي للبرنامج هذا األسبوع شمل
«شركاء الجمعية في حماية البيئة» ممثلين في وزارة الداخلية من خالل
العديد من قطاعاتها ،مشيدة بقطاع خفر السواحل وقطاع األمن العام
وقطاع العالقات العامة واإلعالم األمني وإدارة شرطة البيئة.

جانب من سوق أسماك شرق أمس

ول ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
"ال ـخــدمــات جميعها ،خصوصا
الكهرباء والماء ،سترتبط بمركز
تحكم رئيسي نستطيع من خالله
إي ـضــاح أي خـلــل كــان سيقع في
أي منطقة ،والتعامل معه بشكل

سريع" ،مبينة أن األمر ال يقتصر
على خدمتي الكهرباء والماء بل
سيكون مع كل الخدمات ،وسيتم
ربط المركز بالعديد من الجهات
الحكومية ذات العالقة.

أكـ ـ ــد دي ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ــه ال م ـس ــاس
بالمخصصات المالية المقررة للمبتعثين وال ــواردة ضمن
الئحة البعثات واإلجــازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم  10لسنة .1986
جــاء ذلــك فــي بيان صــادر عــن الــديــوان تعليقا على مــا تم
تداوله في بعض الصحف ووسائل التواصل االجتماعي بشأن
خفض رواتب االطباء المبتعثين في بعض الدول االوروبية.
وقال البيان إنه "نظرا لطلب وزارة المالية توحيد اسعار
ال ـصــرف للمبتعثين بقيمة م ـحــددة وثــابـتــة وبـعـمـلــة دولــة
االبـتـعــاث ،فقد قــرر مجلس الـخــدمــة المدنية الموافقة على
توحيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت االجنبية
لكل المبتعثين على ان ينظر في تعديل سعر الصرف كل ثالثة
اشهر دون المساس بالمخصصات المالية المقررة للمبتعثين
والواردة بالئحة البعثات واالجازات الدراسية".
وأض ــاف" :عـلــى ان يطبق هــذا ال ـقــرار فــي كــل جـهــات ايفاد
الموظفين سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت لالبحاث العلمية".

ً
ً ً
عمر لـ ةديرجلا  :ننفذ  130مشروعا بحثيا سنويا

«حماية البيئة»« :الداخلية»
شريك في رصد الحياة الفطرية

سيد القصاص

بعد إيقاف صيد الروبيان المحلي ،أمس األول ،شهد
ً
ً
سوق شرق ،عصر أمس ،إقباال شديدا من المستهلكين
لشراء األسماك المحلية الكويتية.
وق ــال رئـيــس االت ـحــاد الـكــويـتــي لـصـيــادي األسـمــاك
ظاهر الصويان لـ"الجريدة" ،إن "أسعار األسماك داخل
السوق تتناسب مع كل المستهلكين ،خصوصا أننا
خالل الفترة الزمنية الحالية في موسم صيد الشعم
والمزيزي والسبيط".
ولـفــت إلــى أن الــزحــام الـشــديــد ال ــذي شـهــده السوق
أمس يعود إلى الرغبة في شراء األسماك المحلية ،بعد
صدور القرار الخاص بإيقاف صيد الروبيان المحلي
المتوافر على البسطات ،بعد أن تم إغالق باب صيده
أمس األول.

مدينة جنوب سعد العبدالله

«بلدية الجهراء» :إزالة 32
ً
تعديا على أمالك الدولة

ازدحام في سوق شرق
بعد إيقاف صيد الروبيان
●

«تعديل سعر الصرف كل  3أشهر»

●

إيمان العمر

«الخدمة المدنية» :ال مساس
بالمخصصات المالية للمبتعثين

البراءات تنفذ فعليا لمصلحة تعزيز التنمية
في الكويت.
وأكدت أن المعهد حصل على جائزة أفضل
مؤسسىة بحثية عربية ،خالل الفترة الماضية،
وذلـ ــك بـفـضــل ري ــادت ــه ف ــي الـمـنـطـقــة وبـفـضــل
وجود عشرات الباحثين واإلداريين والفنيين
المشهود لهم بالكفاءة العالية.
وك ـش ـف ــت ع ـم ــر ع ــن االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن تـشـغـيــل
مـحـطـتــي ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة الـكـهــروضــوئـيــة
ومحطة الــريــاح فــي محطة الشقايا للطاقات
الـمـتـجــددة عــام  ،2016مشيرة إلــى أن الـقــدرة
اإلنتاجية لمحطة طاقة الرياح تصل إلى 10
ميغاواط ،وذلك يضع الكويت في مقدمة الدول
الخليجية بهذه القدرة اإلنتاجية.
وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والنظيفة

من أهم التحديات التي تواجه الكويت ودول
الـمـنـطـقــة ،الف ـتــة إل ــى أن الـمـعـهــد وض ــع رؤيــة
استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة بالكويت
مـ ــن خـ ـ ــال نـ ـق ــل وت ــوطـ ـي ــن ت ـق ـن ـي ــات ال ـط ــاق ــة
المتجددة وطاقة الرياح إلنتاج  15في المئة من
حاجة الكويت للطاقة الكهربائية من مصادر
متجددة بحلول  ،2030الفتة إلى أنه تم البدء
بتنفيذها بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة
من خالل تصميم وتنفيذ العديد من مشاريع
الطاقة المتجددة بالكويت وأهمها مشروع
مجمع الشقايا للطاقات المتجددة.
وأوضحت أن المعهد هو المستشار العلمي
والـبـحـثــي للحكومة ولجميع جـهــات الــدولــة
والقطاع الخاص ،لتقديم االستشارات الفنية
واألبحاث العلمية.

سميرة السيد عمر

4
برلمانيات
ً
«الميزانيات» 2.2 :مليار دينار صرفت ولم تتم تسويتها محاسبيا
ةديرجلا

•
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 %50ارتفاع الدفعات واالعتمادات النقدية الخارجية الممثلة ألبرز مكونات نظام العهد
ق ــال رئ ـيــس لـجـنــة الـمـيــزانـيــات
وال ـح ـســاب الـخـتــامــي الـبــرلـمــانـيــة
ال ـن ــائ ــب ع ــدن ــان ع ـب ــد ال ـص ـم ــد إن
اللجنة عـقــدت اجـتـمــاعــا فــي وقــت
س ــاب ــق ب ـح ـض ــور وزي ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي م ـ ــع ك ـ ــل مــن
وزارة ال ــدف ــاع ووزارة الـخــارجـيــة
ووزارة المالية والجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات وديــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة وج ـ ـهـ ــاز ال ـم ــراق ـب ـي ــن
ا لـمــا لـيـيــن لمناقشة قضية ا لــر بــط

اإللكتروني والمالي واإلداري بين
الجهات الحكومية ومكاتبها خارج
الكويت.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــد ،فــي
تـ ـص ــري ــح ،أن ال ـل ـج ـن ــة ب ـي ـن ــت أن
ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ال ــرب ــط اإلل ـك ـتــرونــي
الذي استمر سنوات طويلة باتت
له تبعات مالية مرهقة على كل من
الميزانيات والحسابات الختامية،
ً
م ــوضـ ـح ــا أن رصـ ـي ــد "ال ــدفـ ـع ــات
واالع ـت ـم ــادات الـنـقــديــة بــال ـخــارج"
وهو أحد أبرز المكونات الرئيسية
لنظام العهد ارتفع بنسبة  50في
المئة تقريبا ليصل إلى  2.2مليار
دينار لم تتم تسويتها محاسبيا
رغ ــم صــرفـهــا فـعـلـيــا ،مـمــا يتطلب
تدبير االعتمادات المالية الالزمة
لتغطيتها في السنوات التي تتم
فيها التسوية.
وأشـ ــار إل ــى أن ت ـقــاريــر اللجنة
الـســابـقــة أشـ ــار إل ــى خ ـط ــورة عــدم
الـ ـت ــزام ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة الـتــي
لـهــا مـكــاتــب تمثيلية فــي الـخــارج
بالصرف وفــق مــا هــو معتمد لها
رس ـم ـيــا ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة ،وقـيــامـهــا
بـتـقـيـيــد م ـبــالــغ ت ـج ــاوزات ـه ــا على

لجنة الميزانيات في اجتماع سابق
ح ـس ــاب ال ـع ـه ــد ك ـح ـس ــاب وس ـيــط
تعجز عن تسويته في نهاية السنة
المالية.
وأك ـ ـ ــد أن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ح ـســاب
العهد بهذه الصورة غير السليمة
يعد في واقعه مخالفة دستورية،
إذ إن كل مصروف غير وارد في
الميزانية أو زائد على التقديرات
الـ ـ ـ ـ ــواردة ف ـي ـهــا ي ـج ــب أن ي ـكــون
بقانون ،وال يجوز بحال تجاوز
الحد األقصى لتقديرات اإلنفاق
الواردة في قانون الميزانية ،كما

نـصــت ال ـمــادتــان  146و 147من
الدستور.
وبين أن اللجنة لم تنظر السنة
المالية السابقة في بعض مشاريع
القانون التي تقدمت بها الحكومة
بـقـيـمــة  640مـلـيــون دي ـن ــار ،حيث
تسحب الحكومة مــن االحتياطي
ال ـع ــام الـ ــذي ب ــدأ يـنـضــب لتغطية
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاوزات بـ ــال ـ ـص ــرف ل ـب ـعــض
الجهات وذلــك لمخالفة الحكومة
ً
لتعهداتها السابقة ،داعيا الحكومة
إلـ ـ ـ ــى ض ـ ـبـ ــط م ـ ـس ـ ـتـ ــوى اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق،

السيما أن واقعها العملي ال يدل
ع ـلــى أن ـه ــا مــاض ـيــة ف ــي إجـ ـ ــراءات
تعكس جديتها في الترشيد أمام
المؤسسات المالية العالمية كي ال
يتأثر تصنيفها االئتماني العالمي.
وقـ ــال ع ـبــد ال ـص ـمــد إن الـلـجـنــة
استغربت وجهة نظر وزارة المالية
أث ـن ــاء االج ـت ـم ــاع ،ب ـشــأن صـعــوبــة
الربط المالي واإلداري بين الجهات
الحكومية ومكاتبها بالخارج رغم
أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات أب ـ ــدى رأي ـ ــا واض ـحــا

أمنيات العام الجديد :حفظ الكويت وجمع الخليج
استقبل نــواب مجلس األمــة
ال ـع ــام ال ـجــديــد ب ــال ــدع ــوات إلــى
أن يحفظ الـلــه الـكــويــت مــن كل
م ـ ـكـ ــروه ،وي ــدي ــم ع ـل ـي ـهــا نـعـمــة
األمـ ـ ـ ــن واألمـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ويـ ـطـ ـي ــل فــي
عمر سمو أمير البالد ،ويوفق
المواطنين ا لــى مــا فيه صالح
ال ـب ـلــد وطـمــأنـيـنـتــه ،ول ــم شمل
دول مجلس التعاون الخليجي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـمـ ــر
الـطـبـطـبــائــي ،فــي دعــائــه للعام
الجديد" ،اللهم إني أسألك خير
هـ ــذه ال ـس ـنــة يـمـنـهــا وي ـســرهــا،
وأم ـن ـه ــا وســام ـت ـهــا ،ون ــوره ــا
وب ـ ــرك ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ،وأع ـ ـ ـ ـ ــوذ بـ ـ ــك مــن
شــرورهــا وصــدودهــا وعسرها
َ َ
وخ ــوفـ ـه ــا وهـ ـل ــكـ ـتـ ـه ــا" ،بـيـنـمــا
ق ــال الـنــائــب د .خليل عبدالله:
"اللهم احفظنا واصرف عنا كل
سوء ومكروه ،ووفقنا جميعا،

يوسف الفضالة

صفاء الهاشم

خليل الصالح

واج ـ ـعـ ــل اي ــامـ ـن ــا امـ ـن ــا وب ــرك ــة
وخيرا".

ف ـق ــال ــت" :ال ـل ـه ــم إنـ ــي اس ـتــودعــك
عاما مضى من أعمارنا بجميع
ذكرياته ،اللهم ادم علينا روائعه
وح ـس ـن ــات ــه ،واغ ـ ـفـ ــر ل ـن ــا جـمـيــع
س ـي ـئ ــات ــه ،وارزق ـ ـ ـنـ ـ ــا فـ ــي عــام ـنــا
الـقــادم جميع مــا نتمناه ونحلم
به برضاك وعفوك".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ــاض
العدساني إلى أن "السنة الجديدة
ما هي إال يوم ،حاله كحال باقي
األيام ،فكل يوم وأنتم بخير بإذن
الله تعالى".
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب يــوســف
الفضالة" :اسأل الله ان تكون سنة
سعيدة على الجميع ،وأن يحفظ
هذا البلد وأهله من كل مكروه".

خـيــر ال يـضـيــق لـنــا فـيـهــا صــدر،
وال يخيب لنا بها أ م ــر ،واجعل
لنا فيها بكل خطوة نجاح ولكل
دعوة لنا بها استجابة".
وذك ــر الـنــائــب خليل الصالح
بمناسبة الـعــام الـجــديــد" :أســأل
الله أن يحفظ الكويت وأميرها
وشعبها من كل مكروه".

عام مضى
أم ـ ــا ال ـن ــائ ـب ــة صـ ـف ــاء ال ـهــاشــم

سنة خير
ودع ــا الـنــائــب خــالــد العتيبي
"ال ـل ـهــم اج ـع ــل ه ــذه ال ـس ـنــة سنة

الهرشاني ينتقد
إدارة «حسين مكي»

حمد الهرشاني

ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب حـ ـم ــد
الهرشاني سوء تعامل إدارة
م ــرك ــز ح ـس ـي ــن م ـك ــي جـمـعــة
مع مرضى السرطان ،مؤكدا
ضرورة أن تقف المديرة عند
حدها.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـهـ ـ ــرشـ ـ ــانـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي" ،لـ ـق ــد
وردتـ ـن ــا ش ـك ــاوى ك ـث ـيــرة من
أس ــر ال ـمــرضــى ،مــن التعامل
غير اإلنساني من قبل رئيسة
المركز ،وعدم مراعاة الحاالت
اإلنسانية".
وا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان " عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ت ـ ـح ـ ـمـ ــل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــم ت ـ ـجـ ــاه ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاالت ،وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ب ـع ــض
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ع ـ ـ ــن ح ـ ـ ــاالت
المرضى ان يهتموا بالمرضى
بعين إنسانية ،وعدم التمييز
أو النظر إ لــى المحسوبيات
واالقارب".
وت ــاب ــع" :لـمـسـنــا مــن وزيــر
الـصـحــة ان ــه ج ــاد فــي العمل،
وينظر لمصلحة المواطنين
بمسطرة واحدة ،لكن لألسف
بعض رؤساء االقسام يغلبون
ال ــواس ـط ــات والـمـحـســوبـيــات
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـحـ ــرجـ ــة
والمستحقين".

ال تغير علينا
وق ــال عـبــدالــوهــاب البابطين:
"ال ـل ـه ــم ن ـس ـتــودعــك مـسـتـقـبــا ال
نـعـلــم خ ـفــايــاه ،لـكـنـنــا نـعـلــم أنــك
خـيــر مــدبــر ،الـلـهــم اج ـعــل ال ـقــادم
أجـمــل مـمــا مـضــى ،رب ــي ال تغير
علينا ا لـحــال إال ألحسنه ،اللهم
اجمع الخليج وشعوبه على كلمة
واحـ ـ ــدة ،ال ـل ـهــم اب ـعــد ال ـس ــوء عن
بالدنا وبالد المسلمين".

وق ــاطـ ـع ــا ب ـس ـه ــول ــة هـ ـ ــذا ال ــرب ــط،
الس ـي ـمــا أن ال ـن ـظــام ال ـمــالــي ال ــذي
تطبقه الجهات الحكومية حاليا
 Oracleيتيح هذه الخاصية بيسر
إذا ما توفر التنسيق.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـل ـج ـن ــة دع ــت
وزارة المالية إلى إعادة النظر في
تبنيها بعض اآلراء المطروحة من
أن بعض الجهات الحكومية لها
طبيعة خاصة في ميزانيتها ،مما
يتطلب وجود شركات استشارية
التـمــام عملية الــربــط اإللكتروني؛

السيما أن األجهزة الرقابية كديوان
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ن ـ ـف ـ ــت م ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
الخصوصيات.
وان ـت ـهــت الـلـجـنــة إل ــى ض ــرورة
ت ـف ـع ـيــل تــوص ـيــات ـهــا ال ـ ـ ـ ــواردة فــي
قضية الربط اإللكتروني من تكليف
الجهة الحكومية المختصة للقيام
بهذه الخطوات بالتنسيق مع وزارة
المالية مــع الـحــرص على توحيد
سياسة الربط اإللكتروني واألنظمة
اآللـ ـي ــة ب ـي ــن ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
ومكاتبها بالخارج.
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«التحقيقات»...
المأمول والخلل!

حسمت محكمة التمييز أمر
عزل وكالة المحامي بأنها
تتخذ باإلجراءات المقررة
لعزل الوكيل العادي وذلك
لخلو قانون المحاماة من هذا
التنظيم.

موافقة الموكل
للمحامي على عمله
في الدعوى بعد
عزله رضاء الحق
باستمراره

مرافعة

حسين العبدالله

حسين العبدالله

عزل الوكيل يكون
باإلرادة المنفردة
للموكل

قصر العدل

أك ـ ـ ــدت م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـي ــز أن
ال ــوك ــال ــة ال ـخ ــاص ــة لـلـمـحــامـيــن
تخضع في انعقادها وانقضائها
وسائر أحكامها للقواعد العامة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـع ـق ــد الـ ــوكـ ــالـ ــة فــي
ال ـقــانــون ال ـمــدنــي ،فـيـمــا ع ــدا ما
يتضمنه القانون رقم  42لسنة
 ،1964والـمـعــدل بــالـقــانــون رقــم
 62لسنة  1996من أحكام خاصة
بتلك الوكالة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت «ال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز» ،فــي
حيثيات حكمها ،الذي أصدرته
بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ي ــون ــس
الياسين ،وعضوية المستشارين
عادل البحوه وطارق السويدان
وأس ــام ــة جـعـفــر وث ـ ــروت نـصــر،
ان ط ـ ــرق انـ ـقـ ـض ــاء ع ـق ــد وك ــال ــة
المحامي تكون بنفس االسباب
التي ينقضي بها عقد الوكالة
المنصوص عليها في القانون
ال ـم ــدن ــي ،وه ــو ع ـقــد غ ـيــر م ـلــزم،
وللموكل عزل الوكيل في أي وقت
قبل إتمام العمل محل الوكالة،
فـتـنـتـهــي ال ــوك ــال ــة ب ـعــزلــه س ــواء
كــانــت بــأجــر أو دون اجـ ــر ،ف ــإذا
كانت بأجر فان الوكيل تكون له
مصلحة في االجر.

عذر مقبول
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـح ـك ـمــة الـ ــى ان
القانون أوجب في هذه الحالة
ان يـ ـك ــون ع ـ ــزل ال ــوكـ ـي ــل ل ـعــذر

مقبول ،وفــي اي وقــت مناسب،
وإال ال ـت ــزم ال ـمــوكــل بتعويض
الوكيل عما يلحقه من ضرر من
جراء عزله ،وجواز عزل الموكل
للوكيل قاعدة من النظام العام،
ف ـ ــا ي ـ ـجـ ــوز االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى مــا
يخالفها.
واوضحت ان «النص صريح
فــي ه ــذا الـمـعـنــى ،إذ ج ــاء صــدر
ال ـف ـقــرة األول ـ ــى م ــن ال ـم ــادة 717
س ــال ــف ال ــذك ــر ان (ل ـل ـمــوكــل في
اي و قـ ـ ــت ان ي ـ ـعـ ــزل و كـ ـيـ ـل ــه أو
يقيض وكالته ولــو وجــد اتفاق
يخالف ذلك) ،فال يجوز للوكيل
أن ي ـش ـت ــرط ت ـق ــاض ــي تـعــويــض
إذا عزله الموكل ،إذ إن فــي هذا
تـقـيـيــدا ل ـحــريــة ال ـمــوكــل بـ ــإرادة
منفردة تصدر من الموكل موجه
الــى الوكيل فتسري فــي شأنها
القواعد العامة».
ولفتت الى أنه «لما كان ذلك،
وك ــان الـحـكــم الـمـطـعــون فـيــه قد
خــالــف الـنـظــر الـمـتـقــدم ،وقضى
بــإلــزام الطاعنة بمبلغ األتـعــاب
المتفق عليه ،على سند من أنها
لــم تلتزم بـشــروط عقد الوكالة،
وتقاعست عن إخطار المطعون
ضــده بعدم رغبتها فــي تجديد
العقد خالل الميعاد المنصوص
عليه بالعقد ،ولــم يطبق أحكام
الوكالة التي تجيز عزل الوكيل
وتـخـضــع أج ــره لـتـقــديــر قاضي
ال ـم ــوض ــوع ،وح ـجــب نـفـســه عن

يونس الياسين

ب ـ ـحـ ــث دف ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـطـ ــاع ـ ـنـ ــة ب ـع ــدم
اس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ال ـ ـم ـ ـط ـ ـعـ ــون ضـ ــده
ألتعابه فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وعاره القصور
في التسبيب مما يعيبه ويوجب
تمييزه».

إرادة منفردة
وق ـ ــال ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة إن ع ــزل
ال ــوك ـي ــل ي ـك ــون ب ـ ـ ــإرادة م ـن ـفــردة
تـصــدر مــن الموكل موجهة الى
الـ ــوك ـ ـيـ ــل ،ف ـت ـس ــرى فـ ــي شــأن ـهــا
القواعد العامة ،ولما كان القانون
لم ينص على أن تكون في شكل
خ ــاص ف ــأي تـعـبـيــر ع ــن اإلرادة
يفيد معنى الـعــزل ،وكما يكون
هذا التعبير صريحا فإنه يكون

ضمنيا سواء كان العزل صريحا
او ضمنيا ،فإنه ال ينتج اثره في
إنـهــاء الــوكــالــة اال اذا وصــل الى
ً
علم الوكيل طبقا للقواعد العامة.
واض ـ ــاف ـ ــت« :كـ ـم ــا ان ال ـم ـقــرر
أن ـ ــه م ـت ــى ع ـ ــزل ال ـم ــوك ــل وكـيـلــه
المحامي فإنه ال يجوز للمحامي
من تاريخ علمه بانتهاء وكالته
ب ــال ـع ــزل أن ي ـم ـضــي ف ــي أع ـمــال
ال ــوك ــال ــة او ان ي ـش ــرع فـيـهــا اذا
لــم يكن قــد بــدأهــا فيحضر امــام
الـقـضــاء عــن موكله ال ــذي عزله،
ذلــك ان بعزله ال تـكــون لــه صفة
الوكالة عــن الموكل ،وصفة في
تمثيله ،ويكون حضوره عندئذ
ع ـلــى م ـســؤول ـي ـتــه وال ي ــرت ــب له
حقا في أجر اال اذا اجاز الموكل
تصرفه او كان ما قام به امتدادا
العمال بدأها قبل عزله أوجبت
ظ ــروف ال ـحــال االس ـت ـمــرار فيها
طبقا لما تقضي به المادة 719
من القانون المدني».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ان ال ـ ـثـ ــابـ ــت فــي
الدعوى وبال خالف بين طرفي
الخصومة ان الشركة المستأنفة
ق ــام ــت ب ـع ــزل ال ـم ـس ـتــأنــف ضــده
كوكيل عنها  -مـحــام -وأبلغته
بــال ـعــزل بـمــوجــب كـتــابـهــا ال ــذي
ت ـس ـل ـم ــه ،وه ـ ــو مـ ــا أفـ ـص ــح عـنــه
الـمـسـتــأنــف ض ــده ف ــي صحيفة
ال ــدع ــوى ،وم ــن ث ــم ف ــإن وكــالـتــه
عن المستأنفة تكون قد انتهت
من تاريخ علمه بالعزل ،اال انه

لـمــا ك ــان الـثــابــت ان المستأنف
ضده ظل يباشر اعمال الوكالة
بحضوره عن المستأنفة ،ودون
اع ـت ــراض مـنـهــا ،مـمــا ي ــدل على
اجـ ـ ــازة ال ـمــوك ـلــة  -الـمـسـتــأنـفــة-
لتصرفه باعتبار ان مــا قــام به
امـتــداد العـمــال بــدأهــا قبل عزله
اوجبت ظروف الحال االستمرار
فيها.

األتعاب المستحقة
واردفـ ــت الـمـحـكـمــة« :وم ــن ثم
ت ـق ــدر الـمـحـكـمــة قـيـمــة األت ـع ــاب
المستحقة للمستأنف ضده عن
ذلــك العمل وتـلــك الـفـتــرة بمبلغ
مقداره  2000دينار ،وإذ خالف
ال ـح ـكــم ال ـم ـس ـتــأنــف هـ ــذا الـنـظــر
وقضى للمستأنف ضده بكامل
ق ـي ـم ــة ع ـق ــد أت ـ ـعـ ــاب ال ـم ـح ــام ــاة
والـ ـت ــي تـسـتـحــق ل ــه خـ ــال مــدة
عام ،فإنه يتعين تعديله الى الزام
المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف
ضده مبلغا مقداره  2000دينار».
ول ـف ـت ــت ال ـ ــى ان ـ ــه ع ــن أت ـع ــاب
ال ـم ـحــامــاة الـفـعـلـيــة ف ــإن الـنــص
في المادة  119مكرر من قانون
الـ ـ ـم ـ ــرافـ ـ ـع ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ان (ت ـ ـقـ ــدر
المحكمة اتعاب المحاماة بناء
على طلب المحكوم له في حدود
ط ـل ـب ــات ــه وفـ ـ ــي ضـ ـ ــوء االت ـ ـعـ ــاب
الفعلية التي تحملها وبمراعاة
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوى ودرج ـ ـ ـ ــة

التقاضي المنظورة أمامها) يدل
عـلــى ان مـنــاط الـقـضــاء بمقابل
ات ـعــاب الـمـحــامــاة الفعلية على
ً
ال ـخ ـصــم ال ـم ـح ـكــوم عـلـيــه وف ـقــا
لـلـمــادة ســالـفــة الـبـيــان ان يكون
خ ـص ـم ــه ال ـ ـ ــذي ك ـس ــب ال ــدع ــوى
ً
قــد احضر محاميا فيها ،إذ إن
اتعاب المحاماة الفعلية ليست
منحة لكاسب الدعوى ،وإنما هي
بمنزلة تـعــويــض لــه عـمــا انفقه
ً
فعليا مــن اتـعــاب محاماة حتى
يـقـتـضــي ح ـقــه م ـمــن ك ــان سببا
فــي لجوئه الــى اتـخــاذ اج ــراء ات
التقاضي.
وتابعت« :لما كان ذلك ،وكان
البين ان المستأنف ضده محام
ووقــع صحيفة الــدعــوى ،وخلت
االوراق مما يفيد تحمله اتعاب
محاماة فعلية ،بما ينتفي معه
م ـن ــاط ال ـ ــزام خـصـمــه الـمـحـكــوم
ع ـل ـي ــه (الـ ـمـ ـسـ ـت ــأنـ ـف ــة) ب ـم ـقــابــل
ات ـعــاب الـمـحــامــاة الـفـعـلـيــة ،وإذ
خ ــال ــف ال ـح ـكــم الـم ـس ـتــأنــف هــذا
النظر وقضى للمستأنف ضده
بمقابل ألتعاب المحاماة الفعلية
فــإنــه يـكــون قــد خــالــف الـقــانــون،
مـ ـم ــا ي ـت ـع ـي ــن الـ ـ ـغ ـ ــاؤه فـ ــي ه ــذا
ال ـخ ـص ــوص والـ ـقـ ـض ــاء بــرفــض
هذا الطلب».

المحاكم الجزائية تختص بتفسير أحكامها إذا
شابها غموض وإبهام
في حكم استند إلى نص المادة  125من قانون المرافعات بعد خلو «اإلجراءات»
أكدت محكمة التمييز الجزائية
اختصاصها بنظر طلبات تفسير
األحكام الجنائية التي تصدرها،
وذل ــك اسـتـنــادا إلــى حكم الـمــادة
 125من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
وقالت «التمييز» ،في حيثيات
حكمها ال ــذي أص ــدرت ــه برئاسة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ج ــاس ــم
ال ـع ـبــدال ـلــه إن مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز
ا لـجــزا ئـيــة تملك تفسير القضاء
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـنـ ـه ــا ،اذا م ـ ــا ش ــاب ــه
غموض وإبـهــام ،اال انــه ال يمكن
نـظــرهــا ألي طـلـبــات لتفسير اي
اح ـك ــام ،حـتــى ال يـكــون التفسير
ذريـعــة لـلــرجــوع عنه والمساس
بحجته.
وأوضحت أن قانون اإلجراء ات
والمحاكمات الجزائية ،وإن نص
ف ــي الـ ـم ــادة  178م ـنــه ع ـلــى حق
المحكمة التي أصدرت الحكم في
أن تصحح اي خطأ كتابي يقع
فــي مـنـطــوق الـحـكــم او االسـبــاب
المتصلة بالمنطوق ،فــإ نــه خال
من النص على حق المحكمة في
تفسير ما يقع في منطوق الحكم
من غموض او لبس.
وقــالــت« :ولـمــا كــان ذلــك ،وكــان
قـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـ ـم ـ ــرافـ ـ ـع ـ ــات الـ ـم ــدنـ ـي ــة
وال ـت ـجــاريــة قــد نــص فــي ال ـمــادة
 125مـنــه عـلــى أن ــه (اذا وق ــع في

م ـ ـن ـ ـطـ ــوق ال ـ ـح ـ ـكـ ــم غـ ـ ـم ـ ــوض او
لـ ـب ــس ،ج ـ ــاز ألي مـ ــن ال ـخ ـص ــوم
ان ي ـط ـلــب ال ـ ــى ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـتــي
اصدرته تفسيره ،ويقدم الطالب
بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــادة ل ــرف ــع
الــدعــوى ،وي ــدون الـكــاتــب الحكم
ا ل ـصــادر بالتفسير على هامش
نسخة الحكم األصلية ،ويعتبر
الحكم الصادر بالتفسير متمما
لـلـحـكــم االصـ ـل ــي ،وي ـس ــري عليه
م ــا ي ـســري ع ـلــى ه ــذا ال ـح ـكــم من
الـقــواعــد الـخــاصــة بـطــرق الطعن
العادية وغير العادية».
وتابعت« :وكان حق المحكمة
التي أصــدرت الحكم في تفسير
ما يقع في منطوقه من غموض
أو لبس بناء على طلب الخصوم
الذي قررته المادة المذكورة -هومــن قــواعــد االج ــراء ات القانونية
ال ـ ـتـ ــي ال تـ ــأبـ ــى عـ ـل ــى ال ـت ـط ـب ـيــق
فــي ش ــأن االح ـك ــام الـ ـص ــادرة من
المحاكم الجزائية ،و كــان البين
مـ ــن صـ ــريـ ــح نـ ــص الـ ـ ـم ـ ــادة 125
م ــن ق ــان ــون ال ـمــراف ـعــات الـمــدنـيــة
وال ـت ـج ــاري ــة ان م ـن ــاط األخ ـ ــذ به
ان ي ـك ــون ط ـلــب تـفـسـيــر م ــا وقــع
فــي مـنـطــوق الـحـكــم مــن غموض
وإبهامً ،أما اذا كان قضاء الحكم
واض ـح ــا ال يـشــوبــه غ ـمــوض وال
إب ـ ـهـ ــام؛ ف ــإن ــه ال ي ـج ــوز ال ــرج ــوع
الــى المحكمة لتفسيره ،حتى ال

يـكــون التفسير ذر ي ـعــة للرجوع
عنه والـمـســاس بحجيته ،وكــان
من المقرر ان قضاء الحكم ليس
هو ما يــرد في المنطوق وحــده،
بل يشمل ايضا ما يكون الحكم
قد قرره بأسبابه وتكون مرتبطة
بمنطوقه ارتباطا وثيقا ،بحيث
ت ـ ـكـ ــون مـ ـع ــه وحـ ـ ـ ــدة ال ت ـت ـج ــزأ،

فـيــرد على تلك االسـبــاب مــا يرد
على المنطوق مــن حجية اال مــر
المقضي».
وقــالــت« :ولـمــا كــان ذلــك ،وكــان
البين من منطوق وأسباب حكم
م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـ ـصـ ــادر مــن
المحكمة -المطلوب تصحيحه
وت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــره -أن ـ ـ ــه ق ـ ـضـ ــى بـ ـع ــدم

جـ ــواز الـطـعــن بــالـنـسـبــة للتهمة
الـ ـس ــادس ــة ال ـم ـن ـســوبــة لـلـمـتـهــم،
وف ــي الـمــوضــوع بتمييز الحكم
المطعون فيه بالنسبة لجميع
ال ـت ـه ــم ال ـم ـس ـن ــدة ال ـ ــى ال ـط ــاع ــن،
وم ـن ـهــا الـتـهـمــة ال ـس ــادس ــة الـتــي
قـ ـض ــي ب ـ ـعـ ــدم ج ـ ـ ــوازه ـ ـ ــا ،وذل ـ ــك
لـ ــوحـ ــدة ال ــواقـ ـع ــة وحـ ـس ــن سـيــر

ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ،وح ـ ـتـ ــى ي ـ ـعـ ــاد ال ـن ـظــر
بـ ــرم ـ ـت ـ ـهـ ــا لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـطـ ــاعـ ــن
(الطالب) ،وفي حدود -إن لم يقض
لــه بــال ـبــراء ة -أال تـشــدد العقوبة
االصـلـيــة او ان تـضــاعــف عقوبة
اخـ ــرى عـلـيــه م ــن ال ـتــي ل ــم يقض
بها الحكم المطعون فيه ،والذي
ارت ـض ـت ــه ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ب ـنــاء
على استئنافها ولم تطعن عليه
بالتمييز.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة« :وج ـ ـ ــاء
م ـن ـطــوق ح ـكــم مـحـكـمــة التمييز
ا لـمـطـلــوب تصحيحه وتفسيره
على نحو ما سلف بيانه واضحا
جـلـيــا ال لـبــس فـيــه وال غـمــوض،
ول ـ ــم ي ـش ـب ــه اي خ ـط ــأ م ـ ـ ــادي او
يسوء اي مركز للطالب -المحكوم
عليه -الطاعن وحده امام محكمة
التمييز فلم يمس له اي حق قرره
ل ــه ال ـح ـكــم ال ـم ـط ـعــون ف ـي ــه ،واذا
كــان هــذا القضاء ال لبس فيه او
تمار النيابة العامة
غموض ،ولم
ِ
الـقــائـمــة عـلــى تـنـفـيــذ الـحـكــم في
ذلك ،ومن ثم فإن طلب التصحيح
وال ـت ـف ـس ـيــر ال ـم ـق ــدم م ــن الـطــالــب
يـكــون على غير اس ــاس ومــن ثم
يتعين الحكم بعدم قبوله».

رغـ ــم ال ـج ـه ــود ال ـت ــي يـبــذلـهــا
مدير اإلدارة العامة للتحقيقات
ومساعده في محاولة للنهوض
ب ــأدائـ ـه ــا ،فـ ــإن األداء ن ـف ـســه لــم
يتغير بالشكل الذي كنت أتوقع
فيه أن ينجز ،رغم إحالة اإلدارة
ال ـعــديــد م ــن ال ـمــدع ـيــن الـعــامـيــن
تحت مسوغ تجديد الدماء.
ورغ ـ ــم كـ ـف ــاءة ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
إلدارة ا لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات د .ف ـهــد
ال ـ ــدوس ـ ــري ،ف ـ ــإن أداء ق ـطــاعــي
ال ـت ـح ـق ـيــق واالدع ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــام لــم
ً
ً
يشهد إال تغيرا طفيفا ،وهو ما
يتعين منه ومــن فريقه االطــاع
على مكامن الخلل واإلسراع في
معالجتها.
فبعدما كانت الشكوى تقدم
إلــى اإلدارة وتـسـتـغــرق  6أشهر
لــوصــول ـهــا إل ــى ال ـم ـخــافــر لـبــدء
التحقيق ،بــدأت تقدم إلــى إدارة
تحقيق ا لـمـحــا فـظــة ،وتستغرق
ً
على األقل شهرا ونصف الشهر،
لبدء التحقيق فيها بالمخافر،
بـيـنـمــا ال ـم ــأم ــول م ــن اإلدارة أن
ت ـم ـكــن ال ـم ـخ ــاف ــر م ــن الـتـحـقـيــق
مـبــاشــرة بــالـشـكــاوى الـتــي تقيد
مــن الـمـحــامـيــن أمــام ـهــا ،بـعــد أن
يوفر في كل مخفر رئيس تحقيق
وم ـس ــاع ــد ل ــه يـتـلـقــى ال ـش ـكــاوى
ويوزعها على المحققين.
وبعدما كانت تستغرق عملية
التحقيق والتصرف في الشكاوى
مــن قـبــل الـمـخــافــر أكـثــر مــن عــام
كامل ،فإنها اليوم تستغرق نحو
 4أشهر ،وهو معدل جيد ،إال أن
الـطـمــوح أن تقل تلك الـمــدد إلى
أقل من ذلك ،فما تحقق به اإلدارة
يدخل في عداد الجنح البسيطة،
وال يـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق تـ ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرات
ً
الطويلة ،خصوصا أن المشرع
عهد خالل الـ 10سنوات الماضية
للنيابة التحقيق بقضايا الجنح،
ومن ثم ما تحقق به اإلدارة يكون
بسيطا مقارنة بالنيابة.
كما أن التحقيق في المخافر
بحاجة اليوم الى قفزات اكبر مما
تعيشه ا ل ـيــوم ،فأغلب القضايا
التي تحقق فيها اإلدارة معروفة
ً
سلفا ،ومنها على سبيل المثال
حــوادث المرور ،وهو ما يتعين
مـنـهــا أن تـجـعــل لـتـلــك الـقـضــايــا
ً
ً
ً
ت ـح ـق ـي ـقــا إل ـك ـت ــرون ـي ــا بـ ـ ــدال مــن
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـكـ ـت ــابـ ـي ــة ،ب ـعــد
إخـ ـض ــاع ال ـم ـح ـق ـق ـيــن لـ ـ ــدورات،
ً
وأيـ ـض ــا ال ـت ــراس ــل ب ـيــن اإلدارة
وإدارات ال ـت ـح ـق ـيــق وال ـم ـخــافــر
ً
إل ـك ـتــرون ـيــا م ــن ح ـيــث ال ـق ــرارات
واإلفادات.
كـمــا أن ــه يتعين عـلــى اإلدارة
أن ت ـخ ـض ــع م ـخ ــاف ــر الـتـحـقـيــق
لـنـظــام الـبـصـمــة ،إلث ـبــات واقـعــة
الـحـضــور واالنـ ـص ــراف ،بـعــد أن
ً
ارت ـف ـعــت ال ـش ـك ــاوى مـسـبـقــا عن
غياب المحققين عن العمل ،وعدم
الـ ـت ــزام بـعـضـهــم بــال ـع ـمــل ،وهــو
األم ــر ال ــذي سيضبط الحضور
واالنصراف ،ولن يقلل من هيبة
السادة المحققين بل سيزيد من
ال ـتــزام ـهــم الـمـهـنــي والــوظ ـي ـفــي،
وس ـ ـيـ ــدفـ ــع ب ـ ـعـ ــدم ال ـم ـل ـت ــزم ـي ــن
بمغادرة تلك اإلدارة.
أ تـ ـمـ ـن ــى مـ ــن اإلدارة إ نـ ـش ــاء
وح ـ ـ ــدات ل ـل ــرق ــاب ــة ال ـف ـن ـيــة عـلــى
أداء ال ـم ـح ـق ـق ـيــن ،ب ـعــد االطـ ــاع
على التحقيقات التي يجرونها
وال ـق ــرارات الـتــي يتخذونها في
ال ـق ـضــايــا ،وإخ ـض ــاع الضعيف
منهم لدورات تعمل على تطوير
ً
أدائ ـهــم فـنـيــا ،س ــواء فــي قوانين
اإلجراءات أو الجزاء أو التعاميم
الخاصة بهما ،وهو األمــر الذي
سـيـنـعـكــس ع ـلــى أداء الـقـضــايــا
بشكل عام.
كما يتعين على اإلدارة النظر
ف ــي أس ـل ــوب ع ـمــل ق ـســم االدعـ ــاء
باإلدارة ،والدفع بحفظ القضايا
ال ـت ــي ال ت ـس ـت ـحــق اإلح ــال ــة إلــى
محكمة الجنح ،ألن هناك العديد
من القضايا ال تستحق اإلحالة
إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـح ــاك ــم ،وكـ ـ ــان يـتـعـيــن
حفظها بدال من إغراق المحاكم
ب ـه ــا ،وإذا ك ــان ــت ت ـلــك األق ـس ــام
ً
ت ـع ــان ــي ن ـق ـص ــا ف ــي ال ـمــؤه ـل ـيــن
فيتعين زيادتهم لتقليل الفترة
الزمنية الخاصة بتصرف اإلدارة
في القضايا.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا أت ـم ـن ــى م ــن اإلدارة
النظر في قسم االدعاء بمحكمة
ال ــرق ـع ــي ،وأن يـعـيــد ال ـن ـظــر في
األع ـم ــال ال ـتــي ي ـقــوم ب ـهــا ،ســواء
بحفظ القضايا أو تخزينها أو
توزيعها إلــى ج ــدول المحكمة،
وكذلك الحال بطريقة استئناف
القضايا في مواعيدها ،والنظر
فــي الـتــزام ممثلي االدع ــاء العام
بحضور الجلسات ،والنظر في
نقص عددهم.
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ةديرجلا تنشر التقرير الخاص بالديوان بشأن «التجاوزات التي شابت
•

«المحاسبة» :تجاوزات وهدر في األموال أدت إلى تآكل رأسمال الوقف
• اإلبقاء على المحفظة العقارية دون تطوير فترات طويلة ساهم في زيادة المبالغ المهدرة
كشف تقرير حديث صدر عن ديوان المحاسبة بعنوان «التجاوزات
التي شابت استخدامات أموال الوقف من قبل األمانة العامة
لألوقاف» عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية كبرى في تعامالت
األمانة عند استخدامها ألموال الوقف.
وقال التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه إن األمانة
العامة خالفت المادة  29من القانون رقم  1لسنة  1993بشأن حماية
األموال العامة والمادة  11من مرسوم إنشائها رقم  257لسنة
 1993من خالل التجاوزات التي شابت عدم اثباتها أموال الوقف
وجميع ما يتعلق بها من إيرادات ومصروفات واإلفصاح عن جميع
الموجودات وما يتعلق بها من إجراءات في التقارير الواردة من
الوزير بشأن أداء األموال المستثمرة.
وكشف عن هدر وتبديد أموال الوقف من خالل التجاوزات التي
شابت قرارات األمانة في األوراق المالية والصناديق والمحافظ
االستثمارية ،في ظل انعدام الضوابط والتخطيط االستثماري
ومعايير القياس ،وما كان لذلك من أثر بالغ في تآكل رأسمال الوقف،
فهد التركي

بــاشــر دي ــوان المحاسبة إنجاز
الـعـمــل الـمــوكــل إلـيــه مــن قـبــل لجنة
الميزانيات والحساب الختامي وفقا
لما وارد فــي كـتــاب رئـيــس مجلس
األمة رقم  )KNA-04108-2017المؤرخ
 2017 /2 /28في إعداد تقرير يوضح
م ــا ش ــاب أع ـم ــال ص ــرف الـمـكــافــآت
واالمتيازات لممثلي األمانة العامة
لألوقاف في الشركات التي تساهم
فيها من تجاوزات.
إال أنــه واجــه معوقات كثيرة من
قبل األمــانــة العامة لــأوقــاف حدت
من بسط رقابته وفقا لالختصاصات
المخولة له في قانون إنشائه رقم 30
لسنة  1964وتعديالته غايتها في
ذلــك منعه مــن إنـجــاز مجلس األمــة
وفقا للمحاور الواردة فيه.
وتمثلت تلك المعوقات في حجب
ال ـم ـس ـت ـنــدات وال ـب ـي ــان ــات وال ـتــأخــر
وال ـت ـس ــوي ــف وال ـم ـمــاط ـلــة ف ــي ال ــرد
على مكاتبات ومــراســات الــديــوان
بــالـمـخــالـفــة ل ـل ـمــادة  52م ــن قــانــون
إنشائه رقم  30لسنة  ،1964وبالرغم

وتمثل في تسييل استثمارات ناجحة تعتبر رافدا مهما لألمانة
في دعم إيراداتها ،ومن ذلك بيت التمويل الكويتي ،في حين يتم
االحتفاظ باالستثمارات الخاسرة فترات طويلة دون اتخاذ قرار
التخارج منها ،حتى فقدت أموال الوقف الجزء األكبر من ملكيتها،
ومن ذلك صندوق األمان اإلسالمي وبنك أركابيتا في مملكة البحرين.
وذكر أنه تم ضخ أموال الوقف في استثمارات متعثرة ،ومن ذلك
الموافقة على االكتتاب في زيادة رأسمال بنك البحرين اإلسالمي
خالل السنة المالية المنتهية في  2015/ 12 /31بسعر يفوق
السعر المتداول في سوق البحرين لألوراق المالية بتاريخ االكتتاب.
وأكد وجود هدر في أموال الوقف من خالل اإلبقاء على المحفظة
العقارية دون تطوير فترات طويلة ،مما أدى الى تدني عوائدها
المالية مقارنة بالعوائد السوقية ،إضافة الى التجاوزات التي شابت
إدارة األمانة العامة لألوقاف للمحفظة العقارية ...وفيما يلي نص
ً
التقرير كامال:
مبنى األمانة العامة لألوقاف
مما تقدم ،فإن الديوان استطاع وفقا
لما توفر له من مستندات وبيانات
إنجاز التقرير المطلوب ونورد فيها
يلي أهــم مــا توصل اليه مــن نتائج
باآلتي:

أهم النتائج
 مخالفة األمانة العامة لألوقافالـمــادة  29من القانون رقــم  1لسنة
 1993بشأن حماية األم ــوال العامة
والـ ـم ــادة  11مــن مــرســوم إنشائها
رق ـ ــم  257ل ـس ـنــة  1993مـ ــن خ ــال
التجاوزات التي شابت عدم إثباتها
أم ــوال الــوقــف وكــافــة مــا يتعلق بها
من إيــرادات ومصروفات واإلفصاع
عن كافة الموجودات وما يتعلق بها
من إجراءات في التقارير الواردة من
الوزير بشأن أداء األموال المستثمرة.
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ت ـ ـعـ ــارض تـلــك
التقارير مع ما هو وارد في البيانات
ال ـمــال ـيــة ال ـم ـع ـت ـمــدة ،وهـ ــو م ــا دعــا
مكتب تدقيق الحسابات الخارجي
الى التنبيه ضمن رأيه عن البيانات

المالية المعتمدة للسنتين الماليتين
 2012و 2013بـشــأن إدراج األمــانــة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف اس ـت ـث ـمــارات ـهــا
فــي كــل مــن ال ـع ـقــارات االستثمارية
والعقارات االستثمارية قيد التطوير
واالستثمارات في صناديق ومحافظ
استثمارية واالستثمارات في أوراق
مالية بقيم غير القيمة العادلة لها
فــي نهاية السنة المالية ،وفقا لما
تقتضيه الـسـيــاســات المحاسبية
لــأمــانــة دون ان تتخذ األم ــان ــة أي
إجــراء لمعالجة ما سبق ،وكــان لما
تقدم أن تأخرت األمانة في اعتماد
ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
المنتهية في  2013 /12 /31حتى /29
 ،2015 /3وبفترة جــاوزت  15شهرا
مــن تــاريــخ انـتـهــاء الـسـنــة الـمــالـيــة،
ألحقت ذلــك بتغيير مكتب تدقيق
الـحـســابــات للسنة الـمــالـيــة ،2014
لتعاود األمانة مرة أخرى العمل في
نفس المكتب السابق خالل السنتين
الماليتين  2015و 2016الذي تبين
عــدم إدراجــه التنبيه السابق ضمن

تقاعس األمانة عن النهوض بعوائدها المالية العقارية
استمرت االمانة العامة لالوقاف في اثبات القيمة السوقية والدفترية على
غير حقيقتها ضمن تقاريرها الواردة من وزير االوقاف والشؤون االسالمية
عن اداء االموال المستثمرة للفترة منذ العام  2012وحتى الفترة المنتهية في
 2016/12/31تنفيذا للقانون رقم ( )1لسنة  1993بشان االموال العامة ،وتمثل
ذلك في ادراج االمانة القيمة السوقية لعدد ( )242عقار من اصل ( )512عقار.
وكان الجراء االمانة االثر في اظهار المركز المالي الموال الوقف على غير
حقيقته وهو ما دعا مكتب تدقيق الحسابات الى تنبيه االمانة ضمن رايه
بشان عدم صحة تقييم اصولها واظهارها على غير حقيقتها خالل السنتين
الماليتين  2012و  2013اال انها لم تراعي ذلك بل استمرت في عدم اظهار
القيمة الحقيقية الستثماراتها العقارية حتى تاريخه.
وانحدر مستوى العائد المحقق الى نسب متدنية مقارنة في متوسط
العائد بالسوق المحلي ،وهو االجراء الذي تتبعه االمانة من خالل اختيارات
السياسات المحاسبية التي تتالءم مع تحسين معدالت عوائدها المالية،
وما يؤكد ذلك االجراءات المعتمدة الثبات قيد مصروفات وايرادات المحفظة
العقارية من قبل لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية وفقا لما هو وارد
في البند السابع من اجتماعها رقم (.)2014/6
وال يزال االمر قائما بشان تقاعس االمانة عن النهوض بعوائدها المالية
الرئيسية من االستثمارات العقارية عندما استمرت في احتجاز مبالغ مالية
كبيرة سنويا من موفور الريع وقيدها ضمن مخصص اعادة اعمار المحفظة

ضخ أموال الوقف في
استثمارات متعثرة
منها الموافقة على
االكتتاب في زيادة
رأسمال بنك البحرين تجاهل
 تجاهل األمين العام لألمانةاإلسالمي
العامة لألوقاف توجيهات وزير

ضعف اإلجراءات وعدم الجدية في تحصيل المستحقات

العقارية ،دون استغالل تلك المبالغ خالل السنوات المالية من ولغاية ،حيث
بلغ رصيد المخصص في  2011/12/31مبلغ  43.303.531دينار كويتي
وتزايد خالل السنوات المالية الالحقة حتى بلغ كما هو وارد في البيانات
المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في  2016/12/31مبلغ 53.900.741
دينار كويتي كما يشير الديوان الى عدد من المالحظات التي شابت اجراءات
تكوين االمانة مخصص اعادة اعمار استثماراتها العقارية والتي سوف يتم
تفصيلها في جانب اخر من التقرير بشان التجاوزات التي شابت استخدامات
اموال الوقف من قبل االمانة العامة لالوقاف.
إجمالي القيمة
إجمالي التكلفة مخصص
السوقية
عدد
السنة
هبوط أوراق
التاريخية
لألوراق
المالية الشركات
مالية
لألوراق المالية
المالية
2012

44

95.596.734

25.433.992

227.401.678

2013

43

111.073.697

16.601.168

271.562.936

42

110.037.885

19.282.383

274.080.663

2014

الرأي المقدم بشأن البيانات المالية
المعتمدة للفترتين المشار اليهما،
بالرغم من استمرار عدم إدراج األمانة
القيم العادلة الستثماراتها وإبقاء
الوضع على ما هو عليه.
 ع ـ ــدم إح ــاط ــة م ـج ـلــس ش ــؤوناألوقـ ـ ـ ــاف ب ــأه ــم الـ ـ ـق ـ ــرارات بصفته
السلطة العليا لألمانة ،واستئثار
الـ ـلـ ـج ــان الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا لـجـنــة
تنمية واستثمار الـمــوارد الوقفية،
بـتـلــك ال ـ ـقـ ــرارات ،م ــن دون أن تملك
الصالحيات بالمخالفة للمادة 10
من مرسوم انشاء األمــانــة رقــم 257
لسنة  1993وق ــرار مجلس شــؤون
األوقاف رقم  ،2016 /6وما سبب ذلك
من هدر وتبديد أموال الوقف ،ومن
ذلك مساهمات األمانة في كل من بنك
البحرين اإلســامــي وبنك اركابيتا
وبنك لندن والشرق األوسط.

األوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلســام ـيــة
وزي ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون الـبـلــديــة،
وفقا لما هو وارد في كتابه رقم
(و.أ /م.و )2356 /ا ل ـم ــؤرخ /3 /7
 2017بشأن استرداد ما تم صرفه
مكافآت لممثلي األمــانــة العامة
لـ ــأوقـ ــاف ف ــي م ـج ــال ــس إدارات
الشركات التي تساهم فيها خالل
السنوات السابقة.
 الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات ال ـ ـتـ ــي ش ــاب ــتتعديل األمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف
سياساتها المحاسبية لتحسين
معدل عوائدها المالية المحققة
مــن استثماراتها ،وبـمــا يضخم
مــن مــوفــور الــربــع ،ويمكنها من
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ـك ــاف ــآت أع ـلــى،
وفقا لبند الفوارق الوقفية ،ومن
ذلك تخفيض االستهالك السنوي
لبرج سنابل من  4الى  2في المئة
سنويا.
 التشابك والترابط فيما بينأموال الوقف والمبالغ المرصودة
لـ ــأمـ ــانـ ــة مـ ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة،

وأثــر ذلــك فــي صعوبة المتابعة
واإلشراف والمراجعة على أعمال
األمانة العامة لألوقاف.
 ه ــدر أمـ ـ ــوال ال ــوق ــف م ــن خــالاإلبقاء على المحفظة العقارية دون
تطوير فترات طويلة ،مما أدى الى
ت ــدن ــي ع ــوائ ــده ــا ال ـمــال ـيــة ،مـقــارنــة
ب ــال ـع ــوائ ــد ال ـس ــوق ـي ــة ،إض ــاف ــة الــى
التجاوزات التي شابت إدارة األمانة
العامة لألوقاف للمحفظة العقارية،
وتمثل ذلك في اآلتي:
 الـ ـت ــأخ ــر ف ـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال ت ـطــويــرالمحفظة العقارية وتنمية إيراداتها،
ب ــال ــرغ ــم احـ ـتـ ـج ــاز األم ـ ــان ـ ــة مـبـلــغ
 53.900.741د.ك ،كما هــو فــي /31
 2016 /12إلع ــادة إعـمــار المحفظة
العقارية ،ومن ذلك مجمع األوقــاف
التجاري الــذي تم إخــاء  143محال
بــه منذ عــام  2003وحـتــى تاريخه،
م ـمــا أف ـق ــد أم ـ ـ ــوال ال ــوق ــف إي ـ ـ ــرادات
محققة بلغ مجموعها 3.408.060
د.ك حتى السنة المالية  ،2014كما
يشير الــديــوان الــى مــا تكشف

استمر التفاوت في البيانات المالية المعتمدة لالمانة مقارنة
بما هــو وارد فــي تـقــار يــر اداء اال م ــوال المستثمرة وذ لــك فيما
يتعلق بااليرادات المستحقة حيث بلغ الفرق  765.380دينار
كويتي كما يــا حــظ االر ت ـفــاع الملحوظ لــا يــرادات المستحقة
في السنة المالية المنتهية في  2016/12/31مقارنة بالسنوات
المالية السابقة الذي رافقه تكوين مخصص للديون المشكوك
فــي تحصيلها ل ــذات ا لـفـتــرة بمبلغ  1.347.020د ي ـنــار كويتي
وبنسبة تعادل  %5.24من اجمالي ا يـجــارات المباني البالغة
 25.700.131د يـنــار كويتي ،و هــو مؤشر على ضعف ا جــراء ات
السنة المالية إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات
2011
2012
2013
2014
2015
2016

255.833.761
302.185.055
347.422.606
360.700.762
374.740.068
398.324.924

17.787.377
13.734.912
25.125.740
25.228.389
23.573.559
23.340.843

االمانة وعدم جديتها في متابعة تحصيل مستحقاتها المالية
وما لذلك من اثر في الحفاظ على اموال الواقف.

رأسمال أموال الوقف
بلغ رأسمال اموال الوقف الذي تشرف عليه االمانة العامة لالوقاف
كما هو في  2011/12/31مبلغ  222.353.087دينار كويتي ،وشهد خالل
السنوات المالية التالية ارتفاعا ملحوظا حتى بلغ  324.529.981دينار
كويتي ،حيث بلغ حجم الزيادة  102.176.894دينار كويتي وبنسبة
مجمعة لذات الفترة تعادل  %46ويمكن بيان تفاصيل ذلك باالتي:

موفور الريع
15.693.297
16.219.533
25.862.703
33.492.307
45.346.364
50.454.100

الزيادة في رأس نسبة الزيادة في
رأس المال آخر المدة
رأس المال
المال
222.353.087
%22.4
49.877.523
272.230.610
%8.9
24.203.553
296.434.163
%1.87
5.545.903
301.980.066
%1.27
3.840.079
305.820.145
%6.12
18.709.836
324.529.981

ً
الصرعاوي :التقرير يأتي استكماال للدور الرقابي للديوان
2015

42

109.200.775

19.116.428

242.746.394

2016

40

106.425.364

17.938.070

260.499.827

ً
• حصر المبالغ المالية واالمتيازات المادية والعينية التي ينالها موظفو األمانة خالفا للميزانية
•

فهد التركي

كشف رئيس ديــوان المحاسبة باإلنابة د .عادل
الـصــرعــاوي عــن وج ــود ان ـحــراف فــي مـســار أعمال
ً
األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ــأوق ــاف ،وف ـق ــا ل ـمــا بـيـنــه دي ــوان
ً
المحاسبة في تقاريره الدورية ،التي تضمنت كما
ً
ً
كبيرا من التجاوزات ،مشيرا إلى أن لجنة الميزانيات
والحساب الختامي في مجلس األمة ارتات تكليف
ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة إعـ ــداد تـقــريــر يــوضــح م ــا شــاب
أعمال صرف المكافآت واالمتيازات لممثلي األمانة
العامة لألوقاف في الشركات التي تساهم فيها من
تجاوزات.
وقال الصرعاوي ،في مقدمة التقرير ،إن هذا التقرير
ً
ً
يأتي استكماال لدور ديــوان المحاسبة الرقابي ،وفقا
لالختصاصات المخولة والمحددة في قانون إنشائه
رقم  30لسنة  1964للتحقيق من سالمة إجراءات صرف
المكافآت واالمتيازات لممثلي األمانة العامة لألوقاف
في الشركات التي تساهم فيها.
وفــي التفاصيل ،اهتمت الدولة في وضــع منظومة
ً
متكاملة تكفل الحفاظ على مقومات المجتمع تأسيسا
لنصوص مواد الدستور ( )10 ،9 ،8من خالل إصدارها
المراسيم والقوانين ،التي تكفل العمل لما جاء فيها،
ومـ ــن ذلـ ــك ال ـم ــرس ــوم رقـ ــم ( )257ل ـس ـنــة  1993بـشــأن
إنـشــاء األمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف ،ويـكــون لها مباشرة
االختصاصات المقررة للوزارة في مجال األوقاف تحت
إشراف وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،إذ اختصت
ال ـمــادة رقــم ( )2مــن قــانــون إنشائها على الــدعــوة إلى
الوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه ،بما في ذلك إدارة
أمواله واستثمارها ،وصرف ريعها في حدود شروط
الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف ،وتنمية

ً
ً
ً
المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء
عن المحتاجين في المجتمع.
وف ــي سـبـيــل ذلـ ــك ،قــامــت األم ــان ــة ال ـعــامــة لــأوقــاف
بــاالخـتـصــاصــات المخولة لها فــي مــرســوم إنشائها،
ومنها إدارة أموال الوقف ،التي كان يتوجب تنميتها
ً
وصرف عوائدها في مقاصدها الشرعية وفقا لوصية
الواقفين.
وفي هذا الشأن ،باشر ديوان المحاسبة أعماله فور
ورود كتاب رئيس مجلس األمــة رقــم (KNA-041108-
 )2017المؤرخ  2017/2/28في إعداد التقرير المطلوب،
الذي اشتمل على ثالثة فصول األول منها يغطي اإلطار
الـعــام وبــرنــامــج العمل واإلج ـ ــراء ات المتخذة إلنجاز
الـتـقــريــر ال ـم ـط ـلــوب ،واخ ـت ــص ال ـثــانــي بـتـقــديــم عــرض
تفصيلي لمحاور التقرير ،فيما خلص الثالث إلى أهم
النتائج والتوصيات.
ودي ــوان المحاسبة ،إذ يقدم هــذا التقرير ليأمل أن
ً
ً
يكون محققا للغاية المرجوة منه ،ومعينا لمعالجة
كل المالحظات والتجاوزات الواردة فيه.
وأشــار الصرعاوي في المقدمة ،إلى إنجاز التقرير
ً
وف ـقــا للمستوى الـمـطـلــوب ،وق ـيــام دي ــوان المحاسبة
بربط مستوى أداء ممثلي األمــانــة في الشركات التي
تساهم فيها من خالل تحليل نتائجها المالية والعوائد
المحققة مـنـهــا ،وحـجــم الـمـكــافــآت واالم ـت ـيــازات التي
يحصلون عليها من تلك الشركات ،إضافة إلى أي مبالغ
أخرى يحصلون عليها من أموال الوقف ،ومدى توافق
تلك اإلجـ ــراء ات مــع مــرســوم إنـشــاء األمــانــة والقوانين
ذات العالقة ،وأثرها على زيادة أو خفض الصرف على
األنشطة والمشاريع الوقفية لوصايا الواقفين.
وفي سبيل إنجاز التقرير بالمستوى المطلوب ،تم
التحقق من الجوانب اآلتية:

• ح ـص ــر ك ــاف ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـمـ ـب ــاش ــرة وغ ـيــر
ال ـم ـب ــاش ــرة ،وال ـت ـح ـقــق م ــن س ــام ــة إج ـ ـ ــراءات قـيــدهــا
وعوائدها المالية في السجالت المحاسبية والبيانات
الـمــالـيــة متضمنة كــل الـمـصــروفــات المحملة عليها
والتحقيق من مــدى توافق تلك اإلج ــراء ات مع النظم
واللوائح المنظمة.
• الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى م ـ ــدى ت ـح ـق ـيــق األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ً
لألوقاف لألهداف المحددة في استراتيجياتها وفقا
لالختصاصات والصالحيات المخولة لكل من مجلس
شؤون األوقاف واللجان الدائمة والجهاز التنفيذي.
• إجراءات استغالل الفوائض المالية وصحة تقييم
االستثمارات وإجراءات متابعتها ،وتحليل نتائجها
المالية ،ومــدى مــاء مــة العوائد المحصلة منها مع
المؤشرات السوقية المماثلة ،كذلك التحقق من كل
المصاريف المحملة عليها ،هــذا عــدا الــوقــوف على
إإليرادات المفقودة والتأكد من أسبابها.
• حصر كــل المبالغ المالية واالم ـت ـيــازات المادية
والعينية ،التي يحصل عليها موظفو األمانة بخالف
الميزانية العامة ،والتأكد من قانونية إجراءات الصرف
وسالمة البنود التي يتم الصرف منها.
واستند الديوان في تقريره على المادة  25من قانون
إنشائه رقم  30لسنة  1964التي تنص على اآلتي:
• يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل
آخر يعهد له بفحصه ومراجعته مجلس األمة أو مجلس
الوزراء ،ويبلغ رئيس الديوان مالحظاته في هذه الحالة
إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة.
ويـجــوز لــه أن يضمن تقريره السنوي كــل مــا يبدو
لــه مــن المالحظات بشأن الحساب أو العمل السالف
اإلشارة إليه.
ويشتمل نطاق التقرير على فحص استثمار أموال

الوقف من قبل األمانة العامة لألوقاف بغرض التحقق
من اآلتي:
• مدى توافق القرارات االستثمارية بكل مكوناتها
مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
• إجـ ـ ـ ــراء ات األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ل ــأوق ــاف ف ــي تقييم
مــوجــودات أم ــوال الــوقــف للتحقيق مــن حجم التطور
فــي ال ـعــوائــد الـمــالـيــة المحققة مـنـهــا ،بـعــد خـفــض كل
المصروفات المحملة عليها ،ومدى مطابقة النتائج مع
ً
الوارد في تقارير أداء األموال المستثمرة وفقا للقانون
رقم  1لسنة  1993بشأن حماية األموال العامة.
• ص ـح ــة قـ ـ ـ ــرارات األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لـ ــأوقـ ــاف ب ـشــأن
استخداماتها أمــوال الوقف في األنشطة االستثمارية
واألنـشـطــة والـمـشــاريــع الــوقـفـيــة .وإجـ ــراءات متابعتها
للتأكد من االستغالل األمثل للفوائض المالية وتحصيل
العوائد والتوزيعات وإيداعها في الحسابات المقررة لها.
• اإلي ــرادات المفقودة ،أسبابها وإج ــراء ات االمانة
العامة لألوقاف في معالجتها.
• الضوابط والمعايير المعتمدة في اختيار األمانة
العامة لألوقاف ممثليها في مجالس إدارات الشركات
ا لـتــي تساهم فيها ،أو اللجان الداخلية والخارجية،
وكــل مــا يحصلون عليه مــن مبالغ مالية وامـتـيــازات
مادية أو عينية ،ومدى توافقها مع النظم واإلجراءات
والقوانين المنظمة.
• التأكد من قانونية وسالمة إجراءات صرف المبالغ
المالية واالمتيازات المادية والعينية للموظفين من
أموال الوقف بخالف الميزانية العامة.
وقـ ـ ــال ال ـ ـصـ ــرعـ ــاوي فـ ــي الـ ـتـ ـق ــري ــر ،إن ـ ــه تـ ــم تـكـلـيــف
المتخصصين بــأعـمــال الفحص على األمــانــة العامة
لــأوقــاف بــإشــراف مــديــر إدارة الــرقــابــة عـلــى الجهات
الـمـسـتـقـلــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة وال ـخــدم ـيــة إلنـجــاز

ً
التقرير المطلوب ال ــذي تـحــدد نطاقه وفـقــا للمحاور
التالية:

المحور األول
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف فـ ــي تـنـفـيــذ
االختصاصات الموكلة إليها بموجب مرسوم إنشائها:
 حصر كل االستثمارات المباشرة وغير المباشرةمنذ عام  2012وحتى تاريخه ،وتصنيفها حسب نوع
االستثمار (عقارات  -أسهم  -محافظ -سندات  -ودائع
 أو اي استثمارات أخرى). بيان اختصاصات األمانة في إدارة أموال الوقف،ً
وفـقــا للمحدد فــي مــرســوم إنشائها رقــم ( )257لسنة
. 1993
 التحقق من سالمة إج ــراء ات األمــانــة في ممارسةً
االختصاصات المخولة لها وفقا لمرسوم إنشائها في
إدارة أموال الوقف.

المحور الثاني
فحص استثمار أموال الوقف من قبل األمانة العامة
لألوقاف وإجراءات متابعتها وتحليل نتائجها ومدى
مــاء مــة الـعــوائــد المالية المحققة منها ،وبـيــان كافة
التجاوزات التي شابتها:
يتم خالل هذه المحور بيان كافة التجاوزات ،التي
شابت استثمار أمــوال الوقف من قبل األمــانــة العامة
لألوقاف ،وذلك من خالل اآلتي:
• التحقق من وجود الضوابط المنظمة الستثمار
أمـ ـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــف واسـ ـت ـ ـخـ ــدام ع ــوائ ــده ــا فـ ــي األن ـش ـطــة
والمشاريع الوقفية ،ومدى التزام األمانة بها.

ةديرجلا
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محليات

استخدامات أموال الوقف من قبل األمانة العامة لألوقاف»

ومطالبة باسترجاع ما صرف من دون وجه حق
• تجاوزات في ظل انعدام الرقابة أدت إلى تدني عوائدها المالية مقارنة بـ «السوقية»

ديوان «المحاسبة»
ل ــه م ــن اخ ـت ـف ــاء ال ـم ـح ـتــويــات
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ـل ــك ال ـ ـم ـ ـحـ ــات مــن
تمديدات كهربائية ،تكييف ،واجهات
ال ـم ـحــات ،إض ــاف ــة ال ــى ه ــدر أم ــوال
الــوقــف مــن خ ــال ش ــراء م ــواد بناء،
واإلب ـقــاء عليها فـتــرات طويلة دون
استخدام ،ولم يتبين اتخاذ األمانة
أي إجراء حيال ذلك.

إذعان
 إب ــرام األمــانــة العامة لــأوقــافاتفاقيتي إذعـ ــان مــع بـنــك التنمية
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ـ ــي ب ـن ــاء
مشروعين تجاريين خالل السنتين
الماليتين  1997 ،1996وحتى السنة
المالية  2013استحوذ من خاللهما
البنك على الجزء األكبر من ايرادات
الـمـشــروعـيــن ،وب ـمــا ال يـتــوافــق مع
مساهمة كل طرف.
 التجاوزات الكبيرة التي شابتعقد التقايل الستدخال األمانة برج
سـنــابــل وك ــان مـ ــؤداه تحمل أم ــوال
الــوقــف مبالغ مالية كبيرة تمثلت

ب ـســداد األم ــان ــة مبلغ 35.013.483
د.ك ،وهو المبلغ الــذي يفوق تكلفة
تشييده بمبلغ  11.971.483د.ك،
وبنسبة زيــادة تعادل  52في المئة
وفقا لتقدير مكتب التدقيق المتعاقد
معه من قبل األمانة.
 ســداد األمــانــة العامة لألوقافمبلغ  4.124.045د.ك من أموال الوقف
لمصلحة بلدية الكويت مقابل رسوم
زيادة البناء ،وفقا لما هو مثبت في
البيانات المالية المعتمدة للسنة
المالية المنتهية في ،2013 /12 /31
إال أنـهــا وحـتــى تــاريـخــه لــم تباشر
أعـمــال تطوير الـعـقــارات ،ومــن دون
استرجاع تلك المبالغ.
 تدني العوائد المالية المحققةمن استثمار األمانة العامة لألوقاف
فوائض أمــوال الوقف المالية التي
بلغت أدنى نسبه لها  0.14في المئة
خالل السنة المالية  ،2014حيث بلغ
حجم الفوائض المالية المودعة في
البنوك  27.396.011د.ك ،والعوائد
المحققة عليها  38.199د.ك ،وجاءت

أع ـل ــى ن ـس ـبــة ع ــوائ ــد خـ ــال الـسـنــة
المالية  2016بمتوسط  1في المئة،
حيث بلغ حجم الـفــوائــض المالية
ال ـمــودعــة فــي الـبـنــوك 56.917.911
د.ك ،والـ ـع ــوائ ــد ال ـم ـح ـق ـقــة عليها
 555.638د.ك.

هدر وتبديد
كما يشير الديوان الى عدم تمكنه
م ــن الـتـحـقــق م ــن ســامــة إج ـ ــراءات
اس ـت ـث ـم ــار ت ـل ــك ال ـم ـب ــال ــغ الم ـت ـنــاع
األمانة العامة لألوقاف عن تزويده
بالنسخ األصلية الرتباط ودائعها
مع البنوك حتى تاريخ االنتهاء من
إعداد التقرير.
 هــدر وتبديد أم ــوال الــوقــف منخالل التجاوزات التي شابت قرارات
األم ــان ــة االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي األوراق
ال ـمــال ـيــة وال ـص ـن ــادي ــق والـمـحــافــظ
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ان ـ ـعـ ــدام
الضوابط والتخطيط االستثماري
ومعايير القياس ،وما كان لذلك من
أثــر بالغ فــي تآكل رأسـمــال الوقف،

وتمثل بعض من ذلك في اآلتي:
 تـسـيـيــل اس ـت ـث ـم ــارات نــاجـحــةتعتبر رافــدا مهما لألمانة في دعم
إيــرادات ـهــا ،ومــن ذلــك بيت التمويل
الـكــويـتــي ،فــي حـيــن يـتــم االحـتـفــاظ
ب ــاالس ـت ـث ـم ــارات ال ـخ ــاس ــرة ف ـتــرات
طــويـلــة ،دون اتـخــاذ ق ــرار التخارج
منها ،حتى فقدت أموال الوقف الجزء
األكبر من ملكيتها ،ومن ذلك صندوق
األمان االسالمي وبنك اركابيتا في
مملكة البحرين.
 ض ـ ـ ـ ــخ أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــف ف ــياسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ـت ـع ـث ــرة ،وم ـ ــن ذل ــك
الـمــوافـقــة على االكـتـتــاب فــي زي ــادة
رأس ـم ــال بـنــك الـبـحــريــن اإلســامــي
خــال السنة المالية المنتهية في
 2015 /12 /31بسعر يفوق السعر
المتداول في سوق البحرين لألوراق
المالية بتاريخ االكتتاب.
 ان ـ ـعـ ــدام الـتـنـسـيــق ف ــي أع ـمــالالـصــرف على المشاريع واألنشطة
الــوق ـف ـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا األم ــان ــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف م ـ ــع الـ ـجـ ـه ــات
األخ ــرى بــالــدولــة ،ومــن ذلــك مجمع
السيرة النبوية والحديث الشريف،
وتجاهلها توجيهات وزارة المالية
بشأن وقف الصرف على المشروع
ألسـبــاب إلغائه مــن خطة التنمية،
وعدم ارتباطه مع أي من اختصااتها
المحددة فــي مــرســوم انشائها رقم
 257لسنة .1993

ضخامة المنصرف

حجب المستندات
والبيانات والتأخر
والتسويف
والمماطلة في
الرد على مكاتبات
الديوان بالمخالفة
للمادة  52من قانون
1964/30

 انعدام التوازن في الصرف علىالمشاريع واألنشطة الوقفية ،في ظل
عدم وجود سياسة ثابتة لدى األمانة
فــي تحديد نسب الــربــع المنصرف
سنويا من إجمالي الربع المتراكم،
وأثر ذلك في عدم تمكن الديوان من
التحقق من سالمة إجراءات األمانة
في استغاللها لتلك الفوائض ،ومدى
توافقها مع االختصاصات المخولة
لها ،حيث اعتمد الديوان في إجراءات
الفحص على إجمالي الصرف على
األنشطة والمشاريع الوقفية الذي
تبين منه ضخامة حجم المنصرف

على بعض البنود ،مثل بند اإلطعام
الذي بلغ حجم المنصرف عليه خالل
السنة المالية  2016نحو 6.701.325
د.ك ،مـقــارنــة بــإجـمــالــي المنصرف
على األنشطة والمشاريع الوقفية
الـبــالــغ  17.813.608د.ك ،وبنسبة
ت ـع ــادل  38ف ــي الـمـئــة تـقــريـبــا ،كما
يشير الــديــوان الــى الغموض الــذي
اكتنف أعمال الصرف على األنشطة
والمشاريع الوقفية من خالل تركيز
الجزء األكبر منها على المصروفات
المتنوعة ،حيث بلغ حجم المنصرف
عليها  47.810.291د.ك من إجمالي
ال ـم ـبــالــغ ال ـم ـص ــروف ــة ع ـلــى جميع
األنشطة والمشاريع الوقفية البالغة
 62.448.910د.ك خ ــال الـفـتــرة من
السنة المالية  2012وحتى السنة
المالية المنتهية في .2016/ 12 /31
 إصدار األمانة العامة لألوقافع ــددا كبيرا مــن ال ـق ــرارات المنظمة
ألعـ ـم ــال صـ ــرف ال ـ ـفـ ــوارق الــوقـفـيــة
والـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ـم ـس ـت ـمــرة عـلـيـهــا،
وب ـمــا ي ـخــدم مـصــالــح فـئــة مـحــددة
م ـ ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن حـ ـت ــى ت ـ ـجـ ــاوزت
المبالغ المالية المصروفة لموظفي
األم ــان ــة م ــن أمـ ـ ــوال ال ــوق ــف صــافــي
اإلي ــرادات المحققة من ملكيتها في
االستثمارات بعد تاريخ تأسيسها
دون م ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
أمـ ــوال الــوقــف وتنميتها ،وخ ــروج
استخدامات أم ــوال الــوقــف مــن قبل
األمانة العامة لألوقاف عن مقاصدها
الشرعية.

مكافآت وامتيازات
وج ــاءت تلك ال ـق ــرارات مــن خالل
قـيــام األم ـيــن ال ـعــام لــأمــانــة العامة
لـ ــأوقـ ــاف ب ــاخ ـت ـص ــاص ــات دي ـ ــوان
الخدمة المدنية التي منح بموجبها
بـ ـع ــض م ــوظـ ـف ــي األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
لألوقاف مكافآت وامتيازات مالية،
بــال ـم ـخــال ـفــة ل ـل ـمــادت ـيــن  38 ،5من
ال ـمــرســوم بــالـقــانــون رق ــم  15لسنة
 1979في شأن الخدمة المدنية.
وبالرغم من تحفظ الــديــوان عن
إجراءات األمانة في صرفها للمكافآت

واالمتيازات المالية لموظفيها ،كما
سـبــق بـيــانــه ،فــإنـهــا لــم تـضــع أدنــى
تقدير كذلك لــرأي اللجنة الشرعية
التي ح ــددت نسبة االستقطاع من
مــوفــور الــربــع بما ال يـتـجــاوز 12.5
في المئة للصرف على بند الفوارق
الوقفية وال المقاصد الشرعية التي
خصصت مــن أجلها تلك المبالغ،
عندما تجاوزت نسبة الصرف على
بند الفوارق الوقفية ما اقرته اللجنة
الشرعية بمبلغ  3.138.942د.ك خالل
الفترة من السنة المالية  2012وحتى
السنة المالية المنتهية في /12 /31
 2016وبنسبة تعادل  36.7في المئة
عما هو مقرر في الرأي الشرعي.
 اعتماد مجلس شؤون األوقافالقرار رقم  1لسنة  2016بشأن تنظيم
صرف مكافآت ممثلي االمانة العامة
لألوقاف في مجالس إدارات الشركات
التي تساهم فيها ،وهو القرار الذي
انصب في مجمله لمصلحة الخاصة
من موظفي األمانة دون غيرهم من
الموظفين ،وبما ال يراعي المحافظة
عـلــى أمـ ــوال الــوقــف عـنــدمــا اقتصر
القرار على تحديد نسبة مبالغ فيها
م ــن م ـكــافــآت ممثليه ف ــي مجالس
إدارات الشركات التي تساهم فيها،
وأغفل الجوانب الرئيسة في تنظيم
أعمال صرف تلك المكافآت ،وفقا لما
هو معمول به لدى جهات أخرى من
الدولة ،ومن ذلك عدم وجود ضوابط
لتحديد اختيار ممثلي في مجالس
إدارات الشركات التي تساهم فيها
ولجان تصفية بعض اموال الوقف.

تحالف
وم ــن الـ ـتـ ـج ــاوزات الـمـكـتـشـفــة

فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ال ـت ـح ــال ــف مــع
جـهــات حكومية أخ ــرى لتوزيع
تلك المناصب ،ومن ذلك المدير
الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة لـ ـش ــؤون الـقـصــر
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــاره
ل ـع ـض ــو ي ــة م ـج ـل ــس إدارة بـنــك
البحرين اإلسالمي حتى تاريخ
إحالته للتقاعد في السنة المالية
المنتهية في .2013 /12 /31
 اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد األمـ ـ ــانـ ـ ــة الـ ـع ــام ــةلـ ــأوقـ ــاف ف ــي ت ـح ـس ـيــن ال ـمــركــز
المالي ألموال الوقف على تعديل
السياسات المحاسبية ،وإعــادة
تقييم بعض أصولها العقارية
وإطـ ـف ــاء خ ـســائــرهــا واإلي ـ ـ ــرادات
ال ـم ـف ـق ــودة ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــارات
القائمة لديها من خالل األوقاف
المالية المتمثلة في االكتتابات
العامة ألسهم الشركات القيادية
في سوق الكويت لألوراق المالية
وال ـم ـخ ـص ـصــة ل ــأم ــان ــة ال ـعــامــة
لـ ــأوقـ ــاف م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،وع ــدا
ذلك فإن الغالب من استثماراتها
يعاني خسائر مالية كبيرة ،أو
في طور التصفية ،وأثر ذلك على
ت ــآك ــل رأسـ ـم ــال ال ــوق ــف ،بــالــرغــم
مــن اسـتـمــرار اإلضــافــة لــأوقــاف
الجديدة.
وكان لما تقدم األثر في زيادة
عـ ـ ــدد ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـم ــرف ــوع ــة مــن
ال ــواق ـف ـي ــن ض ــد األم ــان ــة ال ـعــامــة
ل ــأوق ــاف ل ـحــل وإنـ ـه ــاء وقـفـهــم،
وذلك لما هو مثبت في البيانات
المالية المعتمدة للسنة المالية
المنتهية في .2016/ 12 /31

ارتفاع التكلفة التاريخية لألوراق المالية الديوان يوصي بإجراء التحقيقات بالتجاوزات ومواطن الهدر
ي ــاح ــظ ارت ـ ـفـ ــاع الـتـكـلـفــة
الـتــاريـخـيــة لـ ــاوراق المالية
خ ــال ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة 2013
ب ــال ــرغ ــم م ــن ان ـخ ـف ــاض ع ــدد
الـشــركــات الـتــي تساهم فيها
االم ـ ــان ـ ــة مـ ــن  44شـ ــركـ ــة فــي
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة  20212الــى
 43شــركــة فــي السنة المالية
 2013الس ـبــاب االكـتـتــاب في
زيــادة راسمال بيت التمويل
الكويتي ،كما يشير الديوان
الــى استمرار االنخفاض في
التكلفة الـتــاريـخـيــة ل ــاوراق
المالية خالل السنوات المالية
التالية السباب انخفاض عدد
الـشــركــات الـتــي تساهم فيها
االم ــان ــة ال ــى ع ــدد  40شــركــة
باالضافة الى خفض رأسمال
بنك البحرين.

البند

الميزانية العمومية
الميزانية العمومية كما
كما هو وارد في
هو وارد في البيانات
تقرير اداء األموال
الفرق
المالية المعتمدة
المستثمرة للفترة
للفترة المنتهية في
المنتهية في
2016/12/31
2016/12/31

ايجارات
مستحقة

3.278.469

4.043.849

765.380

مخصص
ديون
مشكوك في
تحصيلها

()2.509.625

()2.509.625

-

المجموع

678.844

1.534.224

765.380

ديوان المحاسبة يوصي بإجراء التحقيقات الالزمة
بكافة التجاوزات ومواطن الهدر والتبديد ألموال الوقف،
وإحــالــة كــل المتسببين الــى جـهــات التحقيق المعنية
بالدولة.
 وقف واسترجاع كافة المبالغ المالية المصروفةلموظفي األمانة العامة لألوقاف من دون وجه حق.
أوص ــى الـتـقــريــر ال ـخــاص ب ـت ـجــاوزات األمــانــة العامة
لألوقاف بضرورة تعديل مسار عمل األمانة للحد من
التجاوزات.
وق ــال الـتـقــريــر :النـتـظــام األع ـمــال فــي األمــانــة العامة
لألوقاف وضمان حسن سيره بما يتوافق مع مرسوم
إنشائها رقم  257لسنة  1993ويحفظ أموال الوقف من
الهدر والتبديد ،وتحقيقا للمصلحة العامة يوصي ديوان
المحاسبة باآلتي:
 - 1إخ ـض ــاع كــافــة أع ـم ــال األم ــان ــة ال ـعــامــة لــأوقــاف
للقوانين المنظمة ،ومن ذلك اآلتي:
 ال ـم ــادت ــان رق ـمــا  38 ،5م ــن ال ـقــانــون رق ــم  15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية ،وذلك في كل ما يتعلق

باالمتيازات والمكافآت المالية لموظفيها ،وفقا لما هو
معمول فيه لدى قطاعات الدولة كافة.
 االلتزام بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية بالدولة،ومنها ديــوان المحاسبة ،وذلــك فيما يتعلق بمعالجة
كافة ما يرد في تقاريره من مخالفات ومالحظات كافة
متطلباته ،بما يمكنه من القيام باالختصاصات المخولة
له وفقا لقانون إنشائه رقم  30لسنة  1964وتعديالتته.
 - 2النظر في تعديل نص المادة  2من مرسوم إنشاء
األمانة العامة لألوقاف بشأن نقل استثمار وتنمية أموال
الوقف الى إحدى الجهات المتخصصة ألسباب الضعف
في إدارة األمــانــة ألمــوال الوقف وخروجها عن المسار
المحدد لها ،وفقا للمادة سالفة الذكر وما الحق ذلك من
تجاوزات في ظل انعدام الرقابة عليها أدت في مجملها
الى تبديد وهدر أموال الوقف.
 - 3وقف واسترجاع كافة المبالغ المالية المصروفة
لموظفي األمانة العامة لألوقاف دون وجه حق.
 - 4إج ــراء التنسيق ال ــازم مــع الجهات المعنية في
الدولة منعا الزدواجية الصرف على االنشطة والمشاريع

الوقفية ،والعمل في ذلك وفقا لالختصاصات المخولة
لـهــا ،وبـمــا ال يـتـعــارض مــع وصــايــا الــواقـفـيــن ومــرســوم
إنشائها أو القوانين والنظم المرعية ،ومن ذلك مجمع
السيرة النبوية والحديث الشريف.
 - 5الــزام األمــانــة العامة لــأوقــاف العمل بتوجيهات
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
البلدية ال ــواردة فــي كتابه رقــم (و.أ/م.و )2356/الـمــؤرخ
 2017 /3 /7بشأن وقف صرف كافة المكافآت الممنوحة
لممثلي األم ــان ــة الـعــامــة ل ــأوق ــاف فــي مـجــالــس إدارات
الشركات التي تساهم فيها ،مع اسـتــرداد ما تم صرفه
خالل السنوات المالية السابقة.
 - 6إجراء التحقيقات الالزمة بشأن كافة التجاوزات
التي شابت قــرارات األمانة العامة لألوقاف ،وما الحق
ذلك من بواطن الهدر والتبديد خالل استخداماتها أموال
الوقف وإحالة كافة المتسببين فيها الى جهات التحقيق
المعنية بالدولة.
 وقف واسترجاع كافة المبالغ المالية المصروفةلموظفي األمانة العامة لألوقاف دون وجه حق.

للتحقق من سالمة وإجراءات أوجه الصرف
• إجراءات استغالل الفوائض المالية وصحة تقييم االستثمارات وتحليل نتائجها
• تقييم الـ ـق ــرارات االسـتـثـمــاريــة وإجــراء ات ـهــا
للفترة من السنة المالية المنتهية في  2012/12/31حتى
 ،2016/12/31ومن ذلك اآلتي:
• الـتـحـقــق م ــن س ــام ــة إج ـ ـ ــراءات ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات
االستثمارية والتخارج من االستثمارات بكل أنواعها أو
التنازل عنها بالبيع ،ومدى توافقها مع مرسوم إنشاء
األمانة العامة لألوقاف رقم  257لسنة .1993
• ال ـت ــأك ــد م ــن االس ـت ـغ ــال األم ـث ــل ل ـف ــوائ ــض أم ــوال
الوقف المالية ومدى توافقها مع استرايتجية األمانة
وأهدافها ،وعدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر
أو المضاربة فيها.
الوقوف على اإلجراءات المتخذة في تحصيل العوائد
المالية والتوزيعات السنوية لالستثمارات بكل أنواعها
وإيداعها في الحسابات المخصصة لها فور استالمها،
متضمنة كافة المصروفات المحملية عليها.
اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة الـمـتـخــذة ح ـيــال الـتـعـثــر في
تـحـصـيــل ال ـم ـس ـت ـح ـقــات والـ ـع ــوائ ــد ال ـمــال ـيــة ال ـم ـقــررة
لالستثمارات بكافة النواعها.
التحقق من صحة تقييم االستثمارات وإثباتها في
السجالت والـبـيــانــات المالية والـحـســابــات الختامية
ومدى مطابقتها لتقارير أداء األموال المستثمرة الواردة
ً
من الوزير وفقا للقانون رقم  1لسنة  1993بشأن حماية
األموال العامة.
تحليل البيانات المالية الستثمار أم ــوال الــوقــف،
والتحقيق من مدى مالء مة العوائد المالية المحققة
منها.
• ال ــوق ــوف عـلــى حـجــم ال ـت ـطــور أو االن ـخ ـفــاض في
التدفقات النقدية للعوائد المتحققة من كل االستثمارات
ومقارنتها مع حجم المصاريف التي تتحملها مقابل
تلك االستثمارات.

• القرارات المنظمة لتكوين االحتياطات ومصادرها
وإجراءات استثمارها وقيدها في السجالت والبيانات
المالية.
• التحقق من سالمة إجــراء ات الصرف والتحصيل
الس ـت ـث ـمــارات األم ــان ــة الـعــامــة ل ــأوق ــاف فــي المحفظة
العقارية.
المحور الثالث :إجراءات األمانة العامة لألوقاف في
اختيار ممثليها في اللجان الخارجية ومجالس إدارات
الشركات ،التي تساهم فيها ،والتحقق من كل المبالغ
المالية واالمتيازات المادية والعينية التي يحصلون
عليها خارج الميزانية العامة.
• ح ـصــر ج ـم ـيــع ال ـم ـك ــاف ــآت واالمـ ـتـ ـي ــازات الـمــالـيــة
والعينية ،ا لـتــي حصل عليها ممثلو األ مــا نــة العامة
لـ ــأوقـ ــاف ،وال ـت ـح ـق ــق م ــن مـ ــدى ت ــواف ـق ـه ــا م ــع الـنـظــم
واإلج ـ ـ ـ ــراءات وال ـق ــوان ـي ــن الـمـنـظـمــة ،ك ــذل ــك مــاء مـتـهــا
لمستوى العوائد المالية المحققة.
• التحقق من قانونية وسالمة إجــراء ات صرف كل
المكافآت واالمتيازات المالية والعينية لموظفي األمانة
العامة لــأوقــاف ،وصحة البنود ،التي يتم التحميل
عليها فــي السجالت والبيانات المالية والحسابات
الختامية.
ال ـض ــواب ــط وال ـم ـعــاي ـيــر الـمـنـظـمــة الخ ـت ـيــار األمــانــة
ممثليها في مجالس إدارات الجهات التي تساهم فيها
(شــركــات ،صناديق استثمارية ،محافظ مالية ،لجان
تصفية).
وأكــد أن ديــوان المحاسبة قــام بــاإلجــراء ات الالزمة
نحو حصر وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة
ل ـت ـكــون أسـ ــاس ال ـب ــدء ف ــي إن ـج ــاز ال ـت ـقــريــر الـمـطـلــوب،
وتحددت تلك المستندات والبيانات باآلتي:
 -1البيانات المالية المعتمدة.

 -2تقارير أداء األموال المستثمرة الواردة من وزير
ً
األوقاف والشؤون اإلسالمية تنفيذا لنص القانون ()1
لسنة .1993
 -3محاضر اجتماعات مجلس شؤون األوقاف.
 -4محاضر اجتماعات اللجان الدائمة ومنها لجنة
تنمية واستثمار أموال الوقف.
 -5إخطارات العمليات االستثمارية.
 -6التقارير السنوية المنشورة في المواقع الرسمية
لـلـشــركــات الـتــي تـســاهــم فيها األم ــان ــة ،كــذلــك الـمــواقــع
الرسمية ألسواق األوراق المالية.
 -7تقارير الديوان السنوية.
 -8الـ ـ ــزيـ ـ ــارات ال ـم ـي ــدان ـي ــة ل ـم ـق ــر األم ـ ــان ـ ــة وب ـعــض
استثماراتها واالجتماع مع بعض مسؤوليها لتغطية
مـتـطـلـبــات ال ـت ـقــريــر ،وإعـ ـ ــداد بــرنــامــج ال ـع ـمــل ووض ــع
السياسات الالزمة إلنجاز التقرير.
وحـ ــول مـنـهـجـيــة إع ـ ــداد ال ـت ـقــريــر ،ق ــال ال ـصــرعــاوي
بالنسبة للفترة الزمنية ،إنه تم تحديد فترة الفحص
للفترة منذ السنة المالية  2012وحتى السنة المالية
المنتهية في  2016/12/31مع مراعاة الرجوع في بعض
أجزاء التقرير للفترة منذ السنة المالية  2009ألسباب
ت ــاري ــخ م ـشــاركــة األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ــأوق ــاف ف ــي بعض
استثماراتها.
أسلوب القياس :تم تجزئة استثمارات األمانة إلى
جزأين هما:
• االستثمارات المحالة لها بعد تاريخ تأسيسها.
• االس ـت ـث ـم ــارات ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ـي ـهــا ب ـعــد تــاريــخ
تأسيسها.
معدالت العوائد على نتائج األعمال:
تم استخدام أسلوب القياس في تجزئة االستثمارات،
من خالل استخراج معدل العائد مقابل كل دينار يتم

إنفاقه على مستوى المصروفات من أموال الوقف ،كذلك
على مستوى إجمالي المصروفات الحكومية شاملة
الدعم والمصروف من أموال الوقف.
وذك ــر أن ــه رغ ــم ضـخــامــة الـعـمــل الـمـطـلــوب إن ـجــازه،
والمتمثل في فحص ومراجعة استثمار أموال الوقف
من قبل األمانة العامة لألوقاف ،لغرض التحقيق من
سالمة إجراءات استخدامات تلك األموال وتوافقها مع
ً
االختصاصات المخولة لها وفقا للوارد في مرسوم
إنشائها واللوائح المنظمة في هذا الشأن ،فإن ديوان
ً
المحاسبة واج ــه ع ــددا مــن المعوقات الـتــي حــدت من
ً
إمكانياته إلنجاز العمل المطلوب وفقا لمحاور التقرير،
وأثر ذلك على إنجاز المهمة في الوقت المحدد ،وتمثلت
تلك المعوقات باآلتي:
• امتناع األمانة العامة لألوقاف عن تزويد ديوان
المحاسبة ببعض المستندات المطلوبة ،باإلضافة إلى
التباين واالختالف لبعض البيانات المقدمة الديوان.
• التأخر في الرد على مراسالت الديوان والمماطلة
والتسويف في توفير البيانات والمستندات المطلوبة
إلنجاز التقرير.
• عدم تحديث الكثير من البيانات ،ومن ذلك تقييم
األصول واالستثمارات المدارة من قبل األمانة العامة
لألوقاف.
• ت ـعــدد ال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح الـمـنـظـمــة والـ ـق ــرارات
والتعديالت المستمرة عليها بشأن إدارة األمانة العامة
لألوقاف ألموال الوقف.
• ضعف التنسيق بين إدارات األمانة العامة لألوقاف
إضافة إلى انعدام الربط بين العمليات واألنظمة المالية
المعمول بها.
• تعدد استخدامات أمــوال الوقف من قبل األمانة
العامة لألوقاف والمسؤولين لإلشراف عليها.

عادل الصرعاوي
ولـفــت إل ــى أن ــه إلن ـجــاز الـتـقــريــر بــالـصــورة المهنية
المطلوبة ،الـتــي تمنح تقارير الــديــوان قيمة مضافة
وتــوضــح بـشـكــل جـلــي دوره الــرقــابــي ،يـسـتـلــزم األمــر
إسهام جميع القطاعات الفنية بالديوان توفير التقارير
وال ــدراس ــات والـبـيــانــات الــدعــم الـفـنــي إلن ـجــاز مـحــاور
التكليف.
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اتفاق األسرة استقرار للوطن

ستيفاني هانسون وويتني مكفيرون*

من أجل تجنب المجاعة اإلفريقية القادمة
لن تتمكن إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى من
التصدي ألسباب الجوع
إال من خالل التخطيط
الدقيق ،ورغم أن األمن
الغذائي مشكلة معقدة
يصعب حلها ينبغي أن
يصبح تجنب المجاعات
في المستقبل سهل
المنال.

االستثمار
في الزراعة
من أكثر الطرق
فعالية للقضاء
على الجوع
وتحسين
االستقرار
السياسي

ً
بدأ معدل الجوع في العالم باالرتفاع مجددا بعد أن
ً
ً
شهد انخفاضا مطردا خالل العقد الماضي ،وشهد هذا
العام أسوأ أزمة غذائية عالمية منذ الحرب العالمية
الثانية ،كما تعاني جنوب السودان واليمن والصومال
ونيجيريا مجاعة أو شبه مجاعة ،وال يــزال أكثر من
 20مليون شخص فــي هــذه البلدان األربـعــة يعانون
انعدام األمــن الغذائي الشديد ،وتقدر األمــم المتحدة
أن هناك حاجة إلــى  1.8مليار دوالر من المساعدات
اإلنسانية العاجلة.
وقد أسهم عدم االستقرار السياسي والصراع بشكل
كبير في انعدام األمن الغذائي ،غير أن اإلنتاج الغذائي
الضعيف من شأنه أيضا أن يزيد من حدة التوترات
وم ــن ح ــدة الـ ـج ــوع ،ف ـفــي إفــري ـق ـيــا ج ـن ــوب ال ـص ـحــراء
الـكـبــرى ،حيث توجد ثالثة مــن الـبـلــدان األربـعــة على
حافة المجاعة ،تخلفت المحاصيل الزراعية منذ فترة
طويلة عن بقية العالم بسبب ضعف المواد الزراعية
مثل البذور واألسمدة المنخفضة الجودة.
وإن االستثمار في الزراعة هو من أكثر الطرق فعالية
للقضاء على الجوع وتحسين االستقرار السياسي،
فهناك  50مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة
في إفريقيا جنوب الصحراء وحــدهــا ،وهــم يدعمون
ماليين آخرين ،وقد نجحت بلدان القارة التي استثمرت
بكثافة فــي التنمية الــزراع ـيــة وال ـمــزارع ـيــن أصـحــاب
الحيازات الصغيرة في تجنب المجاعة.
لنأخذ مثال إثيوبيا ،التي شهدت واحدة من أسوأ
المجاعات في التاريخ في منتصف الثمانينيات ،وقد
لقي ما يقدر بنحو مليون شخص مصرعهم خالل تلك
األزمة ،والتي نجمت عن مزيج من الصراع والجفاف،
واسـتـغــرق األم ــر ع ــدة س ـنــوات قـبــل ع ــودة ال ـبــاد إلــى
طبيعتها.
إن إثيوبيا مستقرة في الوقت الحالي ،لكن حاالت
الـجـفــاف قــد ع ــادت مــن جــديــد ،فـفــي ع ــام  2016عانت
البالد مواجهة أسوأ موجة جفاف منذ  50عاما ،ومع
ذلك لم تعان إثيوبيا مجاعة في العام الماضي ،كان
هناك أشخاص جياع بال شك ،لكن تم تجنب الكارثة،
وتعزو منظمة أوكسفام هذا إلى حقيقة أن الحكومة
كانت أفضل استعدادا لتوفير الغذاء والماء للماليين،
كما عملت البالد على تحسين البنية التحتية الزراعية
بشكل كبير ،كما مكنت شبكات الــري ومـيــاه الشرب
الجديدة المناطق الريفية من الوصول بسهولة إلى
مصادر المياه النظيفة والمأمونة.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن أعطت الحكومة
اإلثيوبية أولوية كبيرة للتنمية الزراعية ،وفي عام

وليد عبدالله الغانم

 ،2010أنـشــأت الحكومة الوكالة اإلثيوبية للتحول
الــزراعــي ،وهــي هيئة عامة مكرسة لتعزيز إنتاجية
القطاع الزراعي ،وكما أشار الكاتب البريطاني الشهير
وبــاحــث إفــريـقـيــا ألـيـكــس دي وال «الـسـيــاســة تخلق
المجاعة ،و عـلــى السياسة أن توقفها» ،و قــد أثبتت
إثيوبيا وجهة نظره ،وفي حين ال تزال المساهمات
المحلية والدولية تتدفق في إطار جهود اإلغاثة ،فإن
استثمارات إثيوبيا الطويلة األجل عززت قدرة البلد
على الصمود.
ومـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة
االستراتيجية مــن المانحين األفــارقــة أو المصادر
الدولية ،أن تساعد البلدان األخرى في المنطقة على
جـنــي ث ـمــار مـمــاثـلــة ،وإن تـغـيــر الـمـنــاخ يـجـعــل هــذه
االستثمارات أكثر إلحاحا ،حيث إن الظواهر المناخية
المتطرفة -ســواء الفيضانات أو الجفاف -أصبحت
أكثر شيوعا في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى.
ل ـك ــن ح ـت ــى مـ ــع غـ ـي ــاب الـ ــدعـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،يـمـكــن
للمزارعين اتخاذ خطوات متواضعة وفعالة وغير
مكلفة للتخفيف من الصدمات المناخية ،وباستخدام
تقنيات الزراعة الذكية مثل البذور المقاومة للجفاف،
والــزراعــة البينية ،والتسميد ،وتنويع المحاصيل،
ي ـم ـكــن ل ـل ـمــزارع ـيــن تـخـفـيــف آث ـ ــار ال ـط ـقــس ال ـقــاســي
بتكاليف منخفضة جدا.
وتعد األشجار من أكثر األدوات فعالية في مكافحة
تـغـيــر ال ـم ـن ــاخ ،وهـ ــي أي ـض ــا ذات مـعـنــى اق ـت ـصــادي
بالنسبة إلى صغار المزارعين ،ويمكن للمزارع الذي
يستثمر دوالري ـ ــن فــي الـشـتــات تحقيق رب ــح يزيد
على  80دوالرا في عشر سنوات ،عندما يتمكن من
قـطــع بـعــض األش ـج ــار الـكــامـلــة الـنـمــو وبـيـعـهــا ،كما
ُ
تفيد األشجار أيضا البيئة وهي في طور النمو ،عن
طــريــق امـتـصــاص الـكــربــون وتحسين صحة التربة
ومنع التآكل.
ال ـم ــزارع ــون الــذيــن ي ـتــوافــرون عـلــى قــاعــدة أصــول
لألشجار أو الثروة الحيوانية أو النقدية الناتجة عن
بيع فوائض المحاصيل هم أكثر قدرة على الصمود
ُ
أمــام صدمات الطقس ،وتظهر منظمتنا الموجودة
حاليا في ستة بلدان إفريقية ،أنه بإمكان المزارعين
ب ـن ــاء ق ــواع ــد أصــول ـهــم بــال ـتــدريــب وال ــدع ــم ال ـمــالــي،
ولهذا ينبغي على الحكومات اإلفريقية والمانحين
الثنائيين أن يكثفوا استثماراتهم في البرامج التي
تزود المزارعين بالمهارات الالزمة إلنتاج محاصيل
طويلة األجل ،وخصوصا األشجار ،على نحو مستدام،

كـمــا أثـبـتــت ال ـم ـمــارســات غـيــر الـمـكـلـفــة -مـثــل زراع ــة
المحاصيل في طبقات ،وإزالة األعشاب الضارة بشكل
صـحـيــح ،وتطبيق األس ـمــدة بــالـجــرعــات الصغيرة-
أساليب لزيادة إنتاج المحاصيل بشكل كبير.
ومــع توقع تفاقم آثــار تغير المناخ فــي السنوات
الـقــادمــة ،يجب على الـمــزارعـيــن أصـحــاب الـحـيــازات
الصغيرة في إفريقيا االستعداد اآلن لمستقبل أكثر
اضطرابا ،وكانت الــواليــات المتحدة تاريخيا أكبر
مانح في العالم لبرامج األمن الغذائي العالمية ،ولكن
مستقبل هذا الدور القيادي في ظل الرئيس دونالد
ترامب غير مؤكد ،وفــي حين تتمتع مـبــادرات األمن
الغذائي العالمية بدعم من الحزبين في الكونغرس
األميركي ،فإن ميزانية إدارة المساعدات الخارجية
المقترحة من ترامب توصي بتخفيضات كبيرة في
التمويل لهذه البرامج.
وف ــي ظ ــل ام ـت ـنــاع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ع ــن الــدعــم،
على الحكومات اإلفريقية واألوروبية والمؤسسات
والجهات المانحة والممارسين االستعداد لمساعدة
المزارعين األفــارقــة على بناء مــرونــة طويلة األجــل،
وإن االستثمار في الزراعة هو من أكثر الطرق فعالية
لـتـحـسـيــن األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ف ــي إفــري ـق ـيــا ،م ــع ضـمــان
الحفاظ على االقتصادات المزدهرة والبيئات الصحية
المستدامة من قبل أولئك الذين يتصدرون مكافحة
تغير المناخ.
لــن تتمكن إفريقيا جـنــوب الـصـحــراء الـكـبــرى من
التصدي لألسباب الكامنة وراء الجوع إال من خالل
التخطيط الدقيق ،واتباع نموذج بلدان مثل إثيوبيا،
وع ـلــى الــرغــم مــن أن األم ــن ال ـغــذائــي مشكلة معقدة
يصعب حلها ،ينبغي أن يصبح تجنب المجاعات
في المستقبل سهل المنال.
* ستيفاني هانسون نائبة الرئيس األول
للسياسات والشراكات في مؤسسة صندوق هكتار
واحد ،وويتني مكفيرون هي كاتبة ومحررة في
المؤسسة نفسها.
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق مع «الجريدة»

أكثر من نصف قرن

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات
الراغبين في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على
«»edhafat@aljarida.com
العنوان التالي:
ُ َ
لنشرها يومي الجمعة والسبت ،على أن يرفق
مع أي مساهمة الصورة الشخصية للكاتب ورقم
هاتفه الشخصي.

جــاء التشكيل الحكومي األخـيــر فــي ديسمبر  ٢٠١٧بمفاجأة غير
متوقعة في األوساط السياسية واالجتماعية بانضمام الشيخ ناصر
صباح األحمد لمجلس الوزراء بمنصب نائب أول ووزير للدفاع ،تبعتها
مفاجأة أخــف وطــأة وهــي عــدم ضــم الشيخين محمد الخالد ومحمد
العبدالله للتشكيل نفسه ،ليتجدد الحديث مرة أخرى عن تنافس أبناء
األسرة ومستقبل توزيع المواقع الكبرى بين أفرادها ،خصوصا منصبي
رئيس مجلس الوزراء والمنصب األهم والية العهد.
وهذا طبيعي فقد استحوذ صراع أبناء األسرة الحاكمة في الكويت
في العقد األخير على األحداث المحلية ،وتكاد أال تقع حادثة سياسية
أو اجتماعية عميقة إال نسبت إلى هذا الصراع ،أو اعتبرت من تبعاته،
ً
وأحيانا من أدواته الصريحة في مشهد مرهق للغاية للوطن والمواطن.
الصراعات على السلطة غريزة إنسانية وعلى مدى عصور مختلفة
في تاريخ البشرية باختالف أجناسها وعقائدها وحضاراتها ،تكرر
ذلــك الـصــراع فــي قصص مشهورة مــدونــة بكل تفاصيلها ،وحتى في
إقليمنا الخليجي فــإن كل الــدول المجاورة بال استثناء شهدت -وما
زالــت -منافسات داخلية حــادة على السلطة بين أبناء األســر الحاكمة
خالل القرنين الماضيين ،والكويت ليست استثناء من ذلك.
ً
بالنسبة إلينا في الكويت فإن هذا الصراع سيكون محمودا لو كان
ً
عنوانه المنافسة الشريفة لخدمة الوطن والمواطن وفقا للدستور،
ً
وتـحــت سيطرة األس ــرة نفسها وإبـ ــرازا لـلـكـفــاء ات منهم ،كما أنــه من
الــواجــب عـلــى أف ــراد الــوطــن ع ــدم الـمـشــاركــة فــي ه ــذا ال ـص ــراع ،وال ـتــزام
الحياد حماية لوحدة األسرة والمجتمع وعدم تغليب طرف على طرف
ً
كما فعل الكويتيون دوما بحمايتهم لألسرة الحاكمة؛ لتتمكن األسرة
بنفسها من حسم اختياراتها بالطريقة التي نجحت فيها بالتوافق
الداخلي حتى يومنا هذا ،وال بد من مواجهة حقيقة هذا الصراع ووضع
الحلول الدستورية والقانونية الناجعة للسيطرة عليه واحتوائه وفصل
التشابك الحاد بين الطموحات الشخصية وبين استقرار البلد ونمائه
وحقوق أبنائه.
من وجهة نظري فإن صراع أبناء األسرة حتمي وموقفنا منه حيادي،
وبقاء الوطن وصالحه غاية الجميع ،فوالؤنا للكويت ولألسرة الحاكمة
أمر ال يقبل المساومة ،وال يعاد فيه النظر مرتين ،فما الكويت سوى
األرض الغالية والشعب الوفي واألسرة الحاكمة.
حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه والله الموفق.
• هذا المقال مختصر من دراسة أوسع مزودة بالشواهد التاريخية
المفصلة واألحداث المحلية الموثقة ،كتبتها في مدونتي يمكن االطالع
عليها لمن يرغب وعنوانها waleedalghanim.com

كارل مانالن*

تحسين صحة المرأة اإلفريقية

السفير يوسف عبدالله العنيزي
ً
أرجــو أال يكون هــذا المقال قــد تأخر كثيرا عــن وقته،
وذل ــك نــاتــج عــن تــزاحــم األف ـكــار وتــدافــع الـمــواضـيــع إلــى
ً
متأخرا ٌ
خير من أال
الذهن والقلم ،لكن كما يقال "أن تأتي
ً
تأتي أبــدا" ،والواقع أن ذلك اإلعــان الــذي نشرته جامعة
الكويت لالحتفال بمرور ( )51عاما على افتتاحها ،حيث
تم افتتاح جامعة الكويت في شهر أكتوبر من عام ،1966
أث ــار هــذا االحـتـفــال الكثير مــن الـشـجــون وأع ــاد ذكــريــات
تـلــك الـفـتــرة مــن الـعـمــر ال ـتــي قضيناها مــع إخ ــوة أع ــزاء
على مدرجات المحاضرات في كلية التجارة واالقتصاد
والعلوم السياسية بمنطقة العديلية بمبانيها المتواضعة
ومالعبها الخضراء الرائعة.
ويمكنني وصفها اآلن وكأنني أراها أمامي ،واألهم تلك
النخبة من كبار األســاتــذة ،نذكر منهم للذكر ال الحصر
د.عزيز شكري ،د .يحيى الجمل ،د .محمد ربيع ،د .حازم
ببالوى ،د .أحمد بو إسماعيل ،د .حسن اإلبراهيم ،د.يحيى
المال ،د .عبدالله النفيسي ،د .بطرس غالي ،وغيرهم من
أساتذة كرام نعتز بهم وندعو الله أن يجزيهم عنا خير
الجزاء ،فقد أدوا األمانة بكل إخالص وتفان ،ومن خالل
علمهم الغزير تخرج نخبة من شباب الكويت ممن حمل
راي ــة ال ـق ـيــادة فــي ال ـبــاد منهم عـلــى سبيل ال ــذك ــر :األخ
العزيز بدر الحميضي ،وسعادة السفير سليمان إبراهيم
المرجان ،ومعالي الشيخ علي الجراح الصباح واإلعالمي
الــامــع يــوســف الجاسم ،واألخ العزيز مـبــارك العتيبي،
ونعتذر ممن غاب عن البال نظرا لبعد المسافة والزمن.
بعد التخرج في عام  1972وفي الشهر السابع تقدمت
للعمل فــي وزارة الـخــارجـيــة مــع مـجـمــوعــة مــن الشباب
ال ـحــدي ـثــي ال ـت ـخــرج م ــن جــام ـعــات مـخـتـلـفــة م ــن أمـيــركــا
وبريطانيا وفرنسا وغيرها ،كانت لجنة االختيار برئاسة
األستاذ راشد عبدالعزيز الراشد ،وعضوية كل من سعادة
السفير األديب عبدالله زكريا األنصاري ،وسعادة السفير
عبدالمحسن الــدويـســان ،رحمهم الله ،وسـعــادة السفير
عبدالرزاق البعيجان ،وسعادة الدكتور طارق الرزوقي ،في
أثناء مقابلتي للجنة وجه األستاذ راشد الراشد حديثه لي
بأن العمل في الخارجية يشبه العمل بالجيش يجب تنفيذ
األوامر مهما كان مكان العمل وفي أي سفارة حول العالم،
وقد أجبت معاليه بأني قبل أن آتي للتشرف بمقابلة هذه
اللجنة الكريمة جهزت حقيبة السفر والجواز.
بعد قبول األغلبية من الشباب المتقدمين لالختبار تم
توزيعنا على إدارات وزارة الخارجية ،وقد سعدت بالعمل
في إدارة الصحافة والثقافة التي كــان يديرها األستاذ
عبدالله زكريا األنصاري ،رحمه الله وأسكنه فسيح جناته،
وكان خير أستاذ ،فقد تعلمت منه الشيء الكثير.
كانت وزارة الخارجية في ذلك الوقت تضم مجموعة
مــن أســاتــذة ك ــرام مــن ال ــدول العربية الشقيقة ،كــان لهم
دور بارز في خدمة الكويت ،نذكر منهم األستاذ الفاضل
عبدالغفار حلمي ،وداود الحسيني ،وإسحق بحطيشي،
ّ
ومحمد الوظايفي ،وأحمد معروف ،ندعو الله أن يمن على
األحـيــاء منهم بالصحة والعافية ،وبالرحمة والمغفرة
لمن انتقل إلى جوار ربه .والواقع أني حاولت جاهدا ذكر
عدد من الشخصيات ممن كان لهم أدوار بارزة في خدمة
الكويت في بداية نهضتها سواء من رجال الكويت أو من
اإلخــوة من رجــاالت الــدول العربية ،فكل الشكر والتقدير
والعرفان للجميع.
ح ـفــظ ال ـل ــه ال ـكــويــت وق ـيــادت ـهــا وأه ـل ـهــا م ــن ك ــل ســوء
ومكروه.
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عندما تخرب دولة الرفاهية حياة البشر
مع اقتراب أعياد الميالد ،كانت المملكة المتحدة حريصة على التعجيل
بإطالق برنامج للضمان االجتماعي ال يمكن أن يحبه أحد سوى إنسان
بالغ القسوة «كشخصية إبنيزر سكروغ في رواية تشارلز ديكنز «ترنيمة
عيد الميالد» .يحل برنامج «االئتمان الشامل» محل ست من فوائد الرعاية
االجتماعية المختلفة ،مثل الخصم الضريبي للطفل واستحقاق السكن.
ويتلخص الهدف في تحفيز تشغيل العمالة ،وخلق نظام متصل وأسهل
استخداما.
هذه هي الفكرة على أي حال ،ولكن من المؤسف أن إطالق النظام الجديد
كان متعسرا ،فانتظار الدفعة األولى لمدة  42يوما كحد أدنى كان يعني
أن بعض األسر أصبحت مفلسة لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع ،وعندما
وصل المال وجد العديد من المتلقين أن استحقاقاتهم قد تقلصت ،وفي
المناطق التي جرى تنفيذ االئتمان الشامل على نطاق واسع فيها ،تزداد
اإلحاالت إلى بنوك الطعام ،كما تزداد حاالت الطرد من السكن.
ولكن على الرغم من كل العناوين الرئيسة المثيرة ،هناك مشكلة أكثر
عمقا وغير مذكورة تعيب إصالح نظام الرعاية االجتماعية في المملكة
المتحدة :فهو بدال من الحد من الفقر ،ربما يؤدي إلى تفاقمه في واقع األمر.
في الكتاب الرائد المنشور في عام  2013بعنوان «الندرة :لماذا يعني
الحصول على أقل مما ينبغي االنــزالق إلى عواقب جسيمة» ،من تأليف
سيندهيل موليناثان وإل ــدار شافير من جامعة برينستون ،يستقصي
الباحثان الـظــروف التي تدفع الـنــاس إلــى اتـخــاذ ق ــرارات بشأن الكيفية
التي يديرون بها وظائفهم ،وأسرهم ،وحياتهم ،وينطوي بحثهما على
درسين ينبغي وضعهما في االعتبار عند تقييم آخر إصالح لنظام الرعاية
االجتماعية في المملكة المتحدة.
ال ــدرس األول هــو أن ال ـنــاس -األغـنـيــاء وال ـف ـقــراء -يتجهون غالبا إلى
اختيارات رديئة عندما يفتقرون إلى مورد أساسي ،مثل المال أو الوقت.
على سبيل المثال قد تكون «قــروض يــوم دفــع الــراتــب» الباهظة التكلفة
جذابة في نظر مقترضين يعانون ضائقة مالية ،حتى إن كانت شروط هذه
القروض تميل إلى دفع الناس إلى تحمل المزيد من الديون.
وليس هذا ألن الناس يفتقرون إلى التعليم ،ففي دراسات منضبطة طلب
موليناثان وشافير من طلبة جامعة برينستون أن يمارسوا لعبة موقوتة
على الكمبيوتر أتيحت لهم فيها الفرصة القتراض ثوان إضافية ،حتى إن
كان ذلك يعني التخلي عن ضعف عدد الثواني من إجمالي الوقت المتاح
لهم ،واغتنم العديد منهم الفرصة ،األمر الذي دفع الباحثان إلى استنتاج
مفاده أن القرارات السيئة من الممكن أن تنتج عن ظروف الندرة واإلجهاد.
ومن الواضح أن أحدث إصالحات الرعاية االجتماعية في بريطانيا من
شأنها أن تدفع العديد من المتلقين إلى حسابات مماثلة ،ألن العديد من
الفقراء انخفض ما يحصلون عليه من دعم ،ولم يكن هذا هو الهدف األصلي
لنظام «االئتمان الشامل» ،ولكن الحكومة التي تسعى إلى خفض اإلنفاق
ً
إغراء ال يقاوم ،والنتيجة نظام أقل
وجدت في خفض الرعاية االجتماعية
ً
سخاء بنحو  3مليارات جنيه إسترليني ( 4مليارات دوالر أميركي) من
النظام الذي حل محله.
وتشير بعض التقديرات إلى أن نحو  1.1مليون أسرة تتألف من والدين
ستفقد نحو  2770جنيها إسترلينيا في المتوسط سنويا ،في حين تخسر

األسر ذات العائل الوحيد  1350جنيها إسترلينيا في المتوسط سنويا،
ومن المرجح أن تعمل هذه التخفيضات في االستحقاقات على إدامة حلقة
من التخطيط الــرديء والـقــرارات السيئة .وهي حلقة مفرغة؛ فكلما ُح ِرم
الفقراء من الموارد أصبحت قراراتهم أشد ضررا.
الدرس الثاني المستخلص من دراسة شافير وموليناثان ينطبق على
حدود «النطاق العريض» البشري ،فنحن نعلم جميعا أن السائقين الذين
يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة أكثر ُعرضة للحوادث ،أو أن
الطالب الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء المحاضرات
يقل تحصيلهم التعليمي ،فــإذا تشتت تفكير الـنــاس بفعل شاغل ملح،
ُ
صبح أداؤهم أسوأ في المواقف التي تتطلب حل المشكالت.
ي ِ
ويعمل نظام االستحقاقات االجتماعية في بريطانيا بطريقة مماثلة؛
فهو مستهلك شــره النتباه الناس .على سبيل المثال أنشأ سلف نظام
االئتمان الشامل (قانون إصالح الرعاية االجتماعية لعام  )2012أسقفا
ل ـبــدالت الـسـكــن المحلية ومـجـمــوع االسـتـحـقــاقــات ،وع ـقــوبــات اإلشـغــال
المنقوص ،كما تغيرت استحقاقات العجز واختبارات األهلية بشكل كبير،
وكل هذه «التحسينات» جاءت تالية للعشرات من التغييرات األخرى ،مما
خلق دوامــة من البيروقراطية التي أجهدت القدرة على التفكير السليم
واختبرت العزيمة.
واآلن تأتي التغييرات الجديدة ،التي تعمل فعليا على خلق ارتباكات
مؤلمة للمستفيدين ،وإرغام الفقراء على إنفاق المزيد من الطاقة العقلية
لإلبحار عبر أمواج نظام جديد آخر ،وقواعد وإجراءات جديدة ،وهذا أشبه
بإجبار الناس على استخدام الهاتف المحمول كلما قادوا سياراتهم ،ومن
غير الواضح كيف يفترض أن يتمكن اآلباء والعمال الذين يتعاملون مع
نظام كان المقصود منه أن «يجعل العمل مجزيا» من أداء أي من الدورين
على نحو جيد.
لقد جرى الترويج للبرنامج الجديد بوصفه وسيلة لخفض التكاليف
وتحفيز قــرارات أفضل ،وبالتالي نقل المزيد من الناس إلــى قــوة العمل
َ
والحد من مطالبات االستحقاقات ،ولكن حتى اآلن ال يوجد دليل ُيذكر
يدعم هذا السيناريو الوردي .بخفض استحقاقات الفقراء تضمن الحكومة
تفاقم الندرة وتكاثر القرارات الرديئة ،وبتغيير النظام بشكل متكرر وجعله
ُ
جبر قادة بريطانيا الفقراء أيضا على استهالك قدر أكبر من
أكثر تعقيدا ي ِ
نطاقهم الذهني ،وفي المجمل تساهم هذه العوامل في جعل متلقي الرعاية
االجتماعية في حال أسوأ.
ينبغي لصناع السياسات أن يحرصوا على قــراءة دراســة موليناثان
وشــاف ـيــر ،وال ـن ـظــر فــي كـيـفـيــة تـطـبـيــق بـحـثـهــم عـلــى إص ــاح ــات الــرعــايــة
االجتماعية في المستقبل ،ويجب أن يكون الهدف تقديم استحقاقات سخية
ومستقرة بالقدر الكافي للسماح للناس بالتركيز على البحث عن عمل ،في
حين يساعدون أطفالهم أيضا في أداء فروضهم المنزلية ورعاية صحتهم
الشخصية .والواقع أن إنشاء هذا النمط من النظام أمر ممكن ،والبديل
هو نظام يفرض أعباء إضافية على أولئك األقل قدرة على تحمل األعباء.
* العميدة المؤسسة لكلية بالفاتنيك لإلدارة الحكومية في جامعة
أكسفورد.
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق مع «الجريدة»

فــي أواخ ــر شهر أكـتــوبــر ،وقــع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية فــي إفريقيا اتفاقا مــع االتـحــاد الــدولــي لالتصاالت السلكة
والالسلكية التابع لألمم المتحدة ،ويتلخص الهدف من هذه الشراكة
غير المنتظرة في تشجيع االستعانة بالخدمات الرقمية «إلنقاذ األرواح
السمة األكثر إبداعا التي تميز هذه
وتحسين صحة الناس» ،ولكن لعل ِ
االتفاقية هي التعهد بدمج استراتيجيات الشمول المالي مع أساليب
تسليم الرعاية الصحية الحديثة.
ُ
وي ـ َـع ــد ال ـش ـمــول ال ـمــالــي م ـس ــارا م ــؤك ــدا لـتـحـسـيــن ص ـحــة ال ـن ــاس،
وخصوصا صحة النساء في الدول النامية ،فالنساء الالتي يمكنهن
الوصول إلى حسابات مصرفية أو خيارات المدفوعات النقدية يملن
إلى زيادة االستثمار في أعمالهن وأسرهن ،فيعشن بالتالي حياة أكثر
صحة وإشباعا.
وتكلفة هــذا اال خـتـيــار مرتفعة بشكل غير متناسب بالنسبة إلى
النساء في إفريقيا ،ففي نيجريا على سبيل المثال ،تعاني  400ألف
ُ
قعدة تحدث غالبا نتيجة لمضاعفات
امرأة ناسور الوالدة ،وهي حالة م ِ
أثناء الوالدة .وفي تنزانيا يحصد الموت أرواح  8000امرأة سنويا أثناء
الحمل أو الوالدة؛ وأغلب هذه الوفيات يمكن منعها ،وفي مختلف أنحاء
القارة ال يتجاوز متوسط العمر المتوقع للمرأة عند الوالدة  58عاما،
مقارنة بأكثر من  80عاما في الدول المتقدمة.
واآلن يجري إحراز تقدم في ربط الحلول الصحية للنساء بالشمول
المالي ،ففي مؤتمر ُع ِقد مؤخرا في دار السالم ،انضم الخبراء من القطاع
التكنولوجي وقطاع الخدمات المالية إلى المستثمرين ومحبي الخير
والمتخصصين في مجال التنمية من أجل استنباط السبل الكفيلة
بتسخير التمويل في خدمة النساء في إفريقيا ،ومن خالل برامج كهذه،
يستطيع خبراء التنمية ممارسة الدعوة إلى االستعانة بالحلول الرقمية
كوسيلة للتمكين االجتماعي والمالي.
ومن المؤسف أن أشكال التعاون مثل االتفاق الموقع عليه في أكتوبر
هــي االستثناء ال الـقــاعــدة ،وكثيرا مــا يجتمع القائمون على البنوك
والهيئات التنظيمية ووزراء المالية وشركات االتصاالت للنظر في
الشمول المالي في غياب المجتمع الصحي المحلي والعالمي ،وال بد
أن يتغير هذا إذا كنا راغبين في بناء منصات أكثر شموال للمرضى
والعمالء األفارقة.
تتمثل الخطوة األولــى بتحديد الـفــرص الضائعة ،وتــرجــع إحــدى
الـفــرص الضائعة الكبرى إلــى األســالـيــب المتفاوتة لجلب الخدمات
المالية والرعاية الصحية الرقمية إلى المناطق الريفية ،وفي الوقت
الحاضر تعمل البنوك وشركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول على
توسيع خدماتها المصرفية الرقمية بحيث تشمل العمالء الذين ال
يتعاملون مع البنوك والذين ال يحصلون على القدر الكافي من الخدمات
المصرفية .و مــن خــال الشبكات المنشأة سلفا يستطيع العاملون
في مجال الصحة المجتمعية أن يعملوا على تكميل عروض الصحة
اإللكترونية بالمنتجات المالية ،مثل أنظمة الدفع النقدي المحمولة،
ومن شأن توسيع نطاق اإلدارة الرقمية لألمراض والقدرة على الوصول
إلى المعلومات الصحية بحيث تشمل الرفاهية المالية أن يساعد في
خلق سبل تعاون متبادلة .وعلى الرغم من بعض المخاوف من أن تؤدي
إضافة مسؤوليات جديدة إلى العاملين في مجال الصحة المجتمعية
إلى تقويض جودة الرعاية الصحية ،فإن النهج المجزأ في التعامل مع
قضية االزدهار أشد إضرارا.
ُ
صبح من الواجب معالجة قضايا
بمجرد تحديد فرص التوسع ،ي ِ
أخرى قبل توسيع نطاق برامج صحة المرأة والشمول المالي ،فبادئ
ذي بــدء يتسبب االفـتـقــار إلــى الـبـيــانــات الـمـحــددة تبعا للجنس في
زي ــادة صعوبة صياغة السياسات الـتــي تستند إلــى ج ــودة الصحة
واالحتياجات المالية ،ورغم أن بعض الدول ،مثل بوروندي والسنغال،
تعمل على تحسين عمليات جمع البيانات المحددة تبعا للجنس ،فإن
األمر يتطلب بذل جهود أعرض اتساعا وأفضل تنسيقا.
ُ
ويشكل رفع مستوى الوعي المالي في المنطقة تحديا آخر ،إذ ت َعد
القدرة على فهم وتنفيذ المسائل المتعلقة بالتمويل الشخصي الحلقة
األضعف في تحويل فرص النساء من خالل الشمول المالي ،وعالوة
التمويل،
على ذلك ،يشكل الوعي المالي شرطا مسبقا لبدء مبادرات
َ
الصغر
مثل البرامج التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية ِ
التي تقودها المرأة.
إذا أمكن رفع مستويات الوعي المالي ،فستتمكن المرأة من الوصول
إلى الموارد مثل األرض واالئتمان ،واألدوات التي تحمل المفاتيح إلى
تنمية وتطوير األعمال ،والحراك االجتماعي ،والنمو الشخصي .وقد
حدث تقدم ملموس في تحقيق تكافؤ الفرص ،لكن هذه المكاسب البد أن
تكون مستدامة .وسيساعد االتفاق المبرم بين منظمة الصحة العالمية
واالتحاد الدولي لالتصاالت في تعزيز خلق الثروة في أماكن من إفريقيا
تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات المالية،
ولإلبقاء على هذا الزخم يتطلب األمر قدرا أعمق من االلتزام ،وخصوصا
من جانب المجتمع الصحي العالمي ،ولكن مهما بلغ تقدم الحكومات
اإلفريقية في تحويل خدماتها الصحية والمالية رقميا ،فإن احتياجات
النساء البد أن تظل في صميم أي حل.
* زميل أصوات جديدة في معهد أسبن.
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

٦.٤٠٨

٤٠١

٩١٤

2.٤٥٥ 2.٧٦٠ 3.٣١٢

ً
«المركزي» يصدر سندات وتورقا للبنوك في  2017بـ  7.8مليارات دينار

ً
ً
حجم الطلب على الـ  38إصدارا بلغ  33.7مليارا منها  25استحقت و 13تنتهي مايو المقبل
محمد اإلتربي

أدوات الدين العام
للحكومة توقفت عند
 3.1مليارات ...وأجل
السداد يبدأ في
فبراير حتى 2027

بلغ حجم إص ــدارات سندات
الخزانة والتورق المقابل ،التي
أصدرها بنك الكويت المركزي
لـلـبـنــوك خ ــال ال ـع ــام المنتهي
ً
 2017نـحــو  38إص ـ ــدارا بقيمة
إجمالية بلغت  7.825مليارات
دينار ،في إطار األدوات المتاحة
لدى "المركزي" لتنظيم السيولة
ل ـ ــدى الـ ـقـ ـط ــاع ،وضـ ـب ــط بـعــض
ً
المؤشرات الرقابية عموما.
ً
وعـمـلـيــا ،استحقت آج ــال 25
ً
إصدارا ،إذ إن سندات "المركزي"
والتورق هي إصــدارات قصيرة
أج ــل ت ـتــراوح بـيــن  3و 6أشـهــر،
ً
فيما يوجد  13إصدارا تستحق
ف ــي الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد ب ـيــن يـنــايــر
ومايو المقبلين.
وتـ ـ ـ ـ ــراوح الـ ـع ــائ ــد عـ ـل ــى تـلــك
اإلص ـ ـ ـ ــدارات ب ـيــن  1.25و 2في
ً
ال ـم ـئ ــة ،وقـ ـي ــاس ــا إلـ ــى ال ـف ـت ــرات
الزمنية ووفرة السيولة ،يعتبر
ً
ذلك العائد مناسبا للمصارف،
إذ إن ل ــد يـ ـه ــا مـ ـت ــو س ــط ك ـل ـفــة
ً
مـ ـعـ ـق ــوال إذا مـ ــا أخـ ــذنـ ــا بـعـيــن
االع ـت ـب ــار تـنــافـسـيــة اإلي ــداع ــات
الـحـكــومـيــة ،وب ـعــض ال ــوف ــورات

ال ـمــال ـيــة ف ــي ح ـســابــات جــاريــة،
واألموال دون كلفة تذكر.
ولإلشارة ،فإن البنك المركزي
حافظ على معدل إصدار شهري
بواقع ثالثة إصدارات ،باستثناء
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري ي ـ ـن ـ ــاي ـ ــر وأغ ـ ـس ـ ـطـ ــس
الـلــذيــن ش ـهــدا أرب ـعــة إصـ ــدارات
للشهر الواحد ،حسب معطيات
ومؤشرات مالية يراها.
وال ـ ــاف ـ ــت أنـ ـ ــه مـ ـق ــاب ــل حـجــم
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ب ــاعـ ـه ــا
"ال ـمــركــزي" مــن س ـنــدات وت ــورق
بــال ـم ـقــابــل ل ـل ـم ـصــارف الـبــالـغــة
 7.825مليارات دينار ،كان حجم
ً
الطلب المقابل  33.779مليارا،
إذ ك ــان ي ـفــوق حـجــم الـطـلــب في
كل إصدار ثالثة وأربعة أضعاف
المطروح.
وم ـ ـعـ ــروف أن ال ـب ـن ــوك تـقـبــل
ع ـل ــى أي إص ـ ـ ـ ــدارات م ــن الـبـنــك
المركزي ،ألنها إصــدار مصنف
ً
سـيــاديــا ومـضـمــون ،وال يحمل
أي مـخــاطــر تــذكــر ،فــي المقابل
ت ـ ـقـ ــول م ـ ـص ـ ــادر مـ ـص ــرفـ ـي ــة إن
ً
السوق المحلي اليزال معلقا من
ناحية اإلصدارات السائلة عالية

الجودة وسريعة التسييل ،والتي
يمكن أن يستثمر فيها البنك تلك
الفوائض بمخاطر منخفضة ،إذ
ً
ً
ال يزال السوق نسبيا فقيرا في
اإلصــدارات قصيرة األجــل ،التي
تناسب مرونة القطاع المصرفي
وتلبي حاجياته.
ت ـ ـب ـ ـقـ ــى اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
إصدارات المركزي من السندات
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــورق ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت ل ـض ـبــط
السيولة نتيجة توقف إصدارات
ال ــدي ــن ال ـع ــام ف ــي  27سبتمبر
بسبب انتهاء الغطاء القانوني،
الـ ــذي ك ــان يـتــم اإلص ـ ــدار تحت
مظلته لحساب الدولة وتلبية
بعض المتطلبات من االستدانة
م ــن ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي نـيــابــة
عنها.
وبـلــغ حـجــم إص ـ ــدارات الــديــن
ال ـع ــام طــوي ـلــة األجـ ــل ف ــي 2017
حساب الدولة نحو  3.1مليارات
ديـ ـ ـن ـ ــار آلجـ ـ ـ ــال تـ ـ ــراوحـ ـ ــت ب ـيــن
ع ــام وحـتــى عـشــر س ـنــوات تبدأ
استحقاقاتها من فبراير 2018
وحتى يونيو عام .2027
ً
وع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــا ،خـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع

المصرفي عام  2017باستمرار
س ـي ــاس ــة ال ـت ـح ـف ــظ وال ـت ـم ــوي ــل
ال ــرشـ ـي ــد ل ـل ـف ـئــات الـمـسـتـحـقــة
واآلم ـ ـنـ ــة سـ ـ ــواء م ــن األفـ ـ ـ ــراد و
الـ ـش ــرك ــات والـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
ً
عموما ،وبات كل مصرف يحدد
لــه سـيــاســة مـنــح مـتـحـفـظــة ،إذ
تفاوتت المصارف في تحديد
شرائح العمالء التي تستهدفها
من حيث المالءة والدخل.
ويمكن ال ـقــول ،إن المصارف
تجاوزت التعليمات ،التي شرع
ف ــي تـطـبـيـقـهــا ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
فيما يخص الفواتير المقدمة،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـثـ ـب ــت وجـ ـ ـه ـ ــة اإلنـ ـ ـف ـ ــاق
للسيطرة على ترشيد النفقات
فــي ال ـق ـطــاعــات ،ال ـتــي يـتــم طلب
القرض على أساسه.
ونجحت البنوك خالل الفترة
الحالية في تكوين قاعدة بيانات
مـمـيــزة عــن الـعـمــاء الملتزمين
ً
وغير الملتزمين ،فضال عــن أن
من أبرز انعكاسات ذلك اإلجراء
هو استفادة قطاعات عــدة كان
يتم الحصول على تمويل ألجلها
وتذهب إلى قنوات أخرى.

«التجارة» 120.9 :مليون دينار ًجملة الصادرات «هيئة الشراكة» :مشروع أم الهيمان للصرف
الصحي إلى «ديوان المحاسبة»
الكويتية المنشأ خالل  11شهرا
ً
إعادة عرض «كبد للنفايات» على الديوان متضمنا موافقة «المالية»

موزعة على الدول العربية وبقية العالم
●

جراح الناصر

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن
جـمـلــة الـ ـص ــادرات الـكــويـتـيــة الـمـنـشــأ منذ
بداية عام  2017حتى شهر نوفمبر الماضي
بلغت نحو  120.9مليون دينار موزعة على
الدول العربية وبقية العالم.
وبلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ
خالل شهر نوفمبر الماضي حسب تقرير
وزارة التجارة والصناعة نحو  8ماليين
دي ـن ــار ،إذ ك ــان نصيب الـ ـص ــادرات لـلــدول
العربية نحو  5ماليين دينار محققة نسبة
ت ـقــدر ب ـحــو  62ف ــي ال ـم ـئــة ،وب ـل ـغــت نسبة
بقية دول العالم نحو  38في المئة محققة
صـ ـ ــادرات ت ـق ــدر بـنـحــو  3مــاي ـيــن دي ـن ــار.
واحتلت العراق مقدمة الــدول العربية في
نــوفـمـبــر ،محققة صـ ــادرات تـقــدر بنحو 3
ماليين دينار بنسبة تقدر بــ 56في المئة
من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية،
وبلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ

خالل شهر أكتوبر من العام الجاري نحو
 13مليون دينار ،موزعة على الدول العربية
وبقية دول الـعــالــم ،فــي حين بلغت جملة
الـصــادرات خــال سبتمبر نحو  7ماليين
دينار ،وبلغت جملة الصادرات خالل شهر
أغسطس الماضي نحو  13مليون دينار،
في حين بلغت نحو  11مليونا في شهر
يوليو الماضي ،وكانت جملة الصادرات
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـن ـشــأ خـ ــال يــون ـيــو ن ـحــو 8
ماليين دينار.
وأضافت اإلحصائية ان جملة الصادرات
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـن ـشــأ خـ ــال ش ـهــر م ــاي ــو ما
يزيد على  10ماليين دينار ،وبلغت جملة
ال ـص ــادرات الكويتية المنشأ خ ــال شهر
أبريل نحو  12مليون دينار ،بينما بلغت
جملة ال ـصــادرات الكويتية المنشأ خالل
شهر مارس نحو  8.15ماليين دينار ،بينما
بلغت جملة ال ـصــادرات الكويتية المنشأ
خالل شهر فبراير نحو  9.7ماليين دينار،
ً
أما في يناير فقد بلغت نحو  13.4مليونا.

يذكر ان أهم المواد المصدرة إلى الدول
الـعــربـيــة أك ـيــاس ورق ـيــة ،أص ــواف وألـيــاف
زجاجية ،عبوات بالستيكية ،بولي إثيلين،
حبيبات بالستيكية ،منتجات ألبان ،زيوت،
حلويات ،أنابيب بالستيكية ،علب كرتون
فــارغــة ،روالت بالستيك ،قناني زجاجية،
ورق نــاب ـكــن ،أوكـسـجـيــن ســائــل ،عـصــائــر،
نيتروجين سائل ،مطاحن ،صندوق كرتون
فـ ــارغ ،ع ــازل ص ــوف ص ـخــري ،أط ـبــاق فــوم
فــارغــة ، ،قطع جسور حديد ،كيس ،شيلد
ماء الراديتر ،شرائح فوم ،بولي بروبلين،
ش ـ ــراش ـ ــف ،أط ـ ـبـ ــاق ألـ ـم ــونـ ـي ــوم ،ص ــوان ــي
ألمونيوم ،ورق ساندويش ،جير حي ،ألواح
ص ــاج ،بـطــاط شـيـبــس ،مـشــروبــات غــازيــة،
خزان مياه ،حامض هيدروكلوريك ،ايفيتا
جـبــن ،هايبو كـلــوريــت ال ـصــوديــوم ،ألــواح
جاهزة عازلة للحرارة ،كرتون فارغ ،توريد
مباني معدنية ،بولورثين بلوليول بلند.

●

عيسى عبدالسالم

أب ـل ـغ ــت م ـ ـصـ ــادر مـ ـس ــؤول ــة "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
وال ـخ ــاص أح ــال ــت األوراق الـمـتـعـلـقــة بتنفيذ
م ـش ــروع أم الـهـيـمــان لـمـعــالـجــة م ـيــاه الـصــرف
الصحي الى ديوان المحاسبة.
وقــالــت الـمـصــادر إن هيئة الـشــراكــة احــالــت
الـمـسـتـنــدات الـثـبــوتـيــة ال ـخــاصــة بــالـمـشــروع،
الذي يعد أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف
ال ـص ـحــي ف ــي ال ـكــويــت ال ــى دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
لتدقيقه ،على اعتبار أن الهيئة تخضع لديوان
المحاسبة ،قبل البدء فعليا في مراحل تأسيس
شركة عامة مساهمة إلنـشــاء وبـنــاء وتشغيل
وادارة المشروع مدة  25عاما ،بموجب اتفاقية
الشركة المساهمة العامة مــع وزارة االشغال
العامة.
وأضافت المصادر أن المشروع يشمل إنشاء
خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من
محطة ضخ العقيلة الى المحطة الجديدة ،وخط

للطوارئ ،ومحطة تحويل كهربائية رئيسية،
وإمـكــانـيــة تــوسـعــة معالجة ال ـصــرف الصحي
مستقبال بمقدار  200الف متر مكعب في اليوم،
إذ ستصل طاقتها االستيعابية الى  700الف
متر مكعب يوميا.
وأش ــارت الــى أن هيئة مـشــروعــات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص اختارت تحالف
شركات بقيادة "واسرتكنيك جي إم بي اتش"
األل ـم ــان ـي ــة وعـ ـض ــوي ــة ش ــرك ــة إن ـت ــرن ــاش ــون ــال
فايننشال ادفــايــزر لتنفيذ وتــوسـعــة مشروع
محطة أم الهيمان.
وأوضحت أن توقيع عقد محطة أم الهيمان
الجديدة واألعمال المكملة لها سيتم بين هيئة
الشراكة للقطاعين العام والخاص والتحالف
الفائز مــارس المقبل ،بتكلفة إجمالية قدرها
 1.1مـلـيــار دي ـن ــار ،وتـبـلــغ حـصــة ال ــدول ــة فيها
 384مليونا.
على صعيد متصل ،قالت مصادر مطلعة إن
هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في انتظار رد ديوان المحاسبة على مناقصة

مـ ـش ــروع ك ـب ــد ل ـت ـحــويــل ال ـن ـف ــاي ــات إلـ ــى طــاقــة
ك ـهــربــائ ـيــة ،عـلـمــا أن ال ـم ـش ــروع الـ ــذي ف ــاز به
الـتـحــالــف الـفــرنـســي يـتـضـمــن أع ـم ــال تصميم
وبناء وتمويل وتشغيل مصنع لمعالجة نفايات
البلدية الصلبة ،وتحويلها إلى طاقة كهربائية،
لحماية البيئة وال ـمــوارد الطبيعية وتقليص
استنزاف وهــدر األراضــي في الـمــرادم وتوفير
مصادر بديلة للطاقة.
وبينت أن ديوان المحاسبة ارجع المشروع
الى هيئة الشراكة لحين حصول بلدية الكويت
عـلــى مــوافـقــة وزارة الـمــالـيــة ،ممثلة فــي إدارة
شؤون الميزانية العامة ،على تدبير التغطية
المالية ،السيما أن الجهة العامة (بلدية الكويت)
ستدفع مقابل سنويا نظير مصاريف تشغيلية.
ولفتت الى أنه تمت إعــادة عرض المشروع
على الديوان في  6نوفمبر الماضي ،متضمنا
موافقة وزارة المالية على إدراج المشروع ضمن
المشاريع السنوية للسنة المالية ،وفي انتظار
الموافقة على المشروع للبدء في تأسيس شركة
المشروع.

«بيان» :مكاسب متباينة لمؤشرات البورصة في األسبوع األخير من 2017
الترقب والحذر يهيمنان على التداوالت وصعوبة واضحة في الحفاظ على المكاسب
تجد البورصة صعوبة واضحة
في المحافظة على المكاسب
التي تحققها من وقت
آلخر ،وسرعان ما تفقد هذه
منها
المكاسب أو جزءا كبيرا ً
على األقلً ،وتكرر ذلك كثيرا،
وكان ظاهرا بشكل واضح
خالل عام .2017

ش ـهــدت ب ــورص ــة ال ـكــويــت في
األس ـب ــوع األخ ـيــر مــن ع ــام 2017
هيمنة حالة من الترقب والحذر
على تعامالت المتداولين ،أفضت
إل ــى تـبــايــن إغــاقــات مؤشراتها
الثالثة ،تلك الحالة التي ظهرت
فـ ــي صـ ـ ـ ــورة مـ ــوجـ ــة بـ ـي ــع بـ ــدأت
حدتها منذ الجلسة األول ــى من
األس ـبــوع ،والـتــي فقد "السعري"
خاللها أكثر من  70نقطة ،قبل أن
تتقلص تلك الخسارة تدريجيا
ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ــاح ـق ــة بفضل
ت ــداوالت الــدقــائــق األخ ـيــرة التي
شـهــدت عمليات ش ــراء انتقائية
على بعض األسهم ،ولعبت دورا
بارزا في تخفيف حدة الخسائر،
لـيـصــل ب ــذل ــك إج ـم ــال ــي م ــا فـقــده
المؤشر منذ بداية األسبوع حتى
نهايته إلى نحو  6نقاط فقط.
في المقابل ،تمكن المؤشران
الــوزنــي وكــويــت  15مــن تحقيق
نـ ـم ــو أس ـ ـبـ ــوعـ ــي مـ ـ ـح ـ ــدود ع ـلــى
وقــع عمليات الـشــراء االنتقائية
التي تركزت على بعض األسهم
القيادية والثقيلة ،السيما تلك
ال ـ ـتـ ــي مـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـحـقــق
نتائج إيجابية عن العام المالي
 ،2017وسجل "السعري" تراجعا
ً
أسبوعيا نسبته  0.09في المئة،
بينما بلغت نسبة نمو "الوزني"
 0.16في المئة ،وأنهى "كويت "15
ت ـ ــداوالت األس ـب ــوع عـلــى ارت ـفــاع
نسبته  0.25في المئة.
ومع نهاية األسبوع الماضي،
وح ـ ـسـ ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر األسـ ـب ــوع ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــان
لــاس ـت ـث ـمــار ،أسـ ــدل ال ـس ـتــار عن
ت ــداوالت عــام  ،2017الــذي أنهته
البورصة محققة مكاسب متباينة

لمؤشراتها الثالثة ،فقد استطاع
السوق إنهاء ت ــداوالت العام في
المنطقة الخضراء بفضل األداء
اإليجابي االستثنائي الذي شهده
في يناير على وجه الخصوص،
ذل ـ ــك ال ـش ـه ــر الـ ـ ــذي شـ ـه ــدت فـيــه
البورصة أفضل انطالقة سنوية
عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،حـ ـي ــث وص ـل ــت
م ـ ـكـ ــاسـ ــب مـ ــؤشـ ــرهـ ــا الـ ـسـ ـع ــري
بـنـهــايـتــه ال ــى  18.86ف ــي الـمـئــة،
قـبــل أن تـتـقـلــص تـلــك الـمـكــاســب
تــدريـجـيــا فــي الـشـهــور الــاحـقــة،
وتصل بنهاية العام إلــى 11.48
في المئة ،بينما حقق "الــوزنــي"
مـكــاســب سـنــويــة نسبتها 5.61
فــي الـمـئــة ،وأنـهــى مــؤشــر كويت

 15تداوالت العام محققا ارتفاعا
نسبته  3.37في المئة.
ومــن المالحظ أن البورصة
تـ ـج ــد صـ ـع ــوب ــة واضـ ـ ـح ـ ــة فــي
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـك ــاس ــب
الـتــي تحققها مــن وق ــت آلخــر،
وسـ ـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــا تـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــد هـ ـ ــذه
المكاسب أو على األق ــل جــزء ا
ك ـب ـيــرا م ـن ـهــا ،وقـ ــد ت ـك ــرر ذلــك
كـ ـثـ ـي ــرا وكـ ـ ـ ــان ظ ـ ــاه ـ ــرا بـشـكــل
واضــح خالل عام  ،2017فبعد
االنطالقة الجيدة التي استهل
ب ـه ــا الـ ـس ــوق تـ ـ ـ ــداوالت ال ـع ــام،
واخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق مـ ــؤشـ ــره ال ـس ـع ــري
م ـس ـتــوي ـيــن أل ـف ـي ـيــن صـ ـع ــودا،
ووصول مكاسبه الى أكثر من

 22في المئة خــال أقــل من 70
يوم تداول.
وب ـ ـعـ ــد أن عـ ـ ـ ــادت م ـس ـت ــوي ــات
الـ ـسـ ـي ــول ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة إلـ ـ ــى س ــاب ــق
عهدها ،واقتربت من  100مليون
دينار في الجلسة الواحدة ،وصلت
إلى نحو  97مليونا في جلسة 23
يناير الماضي ،إال أنه سرعان ما
بدأ السوق رحلة الهبوط وفقدان
النقاط ،التي استمرت حتى نهاية
الـعــام ،فمنذ األسـبــوع الثاني من
أبــريــل تحديدا بــدأ الـســوق فقدان
المكاسب التي حققها سابقا شيئا
فـشـيـئــا ح ـتــى وص ـل ــت م ــع نـهــايــة
 2017إلى نحو  11في المئة ،وهو
األمر الذي تكرر كثيرا على صعيد

ال ـت ــداوالت اليومية واألسبوعية
أيضا خالل العام.
وكلما تمكن السوق من تحقيق
بعض المكاسب عاد سريعا إلى
فـقــدانـهــا بـشـكــل غـيــر م ـبــرر ،فقد
حــدث ذلــك فــي الــربــع األخـيــر من
الـسـنــة بـعــد اإلعـ ــان رسـمـيــا عن
تــرق ـيــة ال ـب ــورص ــة وان ـض ـمــام ـهــا
إلــى مــؤشــر "فــوتـســي" ،إذ حققت
ال ـبــورصــة عـلــى اث ــر ذل ــك أربــاحــا
ج ـ ـيـ ــدة فـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـق ـل ـي ـلــة
الالحقة للترقية ،إال أنه سرعان
ما عادت مرة أخرى إلى التراجع
وفـقــدان ما سجلته من مكاسب،
وهو األمر الذي يبين أن البورصة
مــازالــت تـعــانــي بـعــض المشاكل

ال ـت ــي ل ــم ت ـل ــق ح ـل ــوال إلـ ــى اآلن،
وعلى رأسها مشكلة ضعف ثقة
المستثمرين بالسوق.
وتلك المعضلة باتت من أبرز
س ـمــات ال ـبــورصــة الـكــويـتـيــة في
العقد األخير ،فكلما تمكنت من
تـحـقـيــق بـعــض الـمـكــاســب ومــأ
التفاؤل أعطاف المتداولين بأن
الـ ـق ــادم ق ــد ي ـك ــون أف ـض ــل ج ــاءت
ال ــري ــاح ب ـمــا ال تـشـتـهــي الـسـفــن،
وي ـعــود ال ـســوق إل ــى الـتــراجـعــات
غ ـيــر الـ ـمـ ـب ــررة ،م ــا ي ـق ـضــي على
آمــال ـهــم وي ـفــاقــم مـشـكـلــة ان ـعــدام
الـثـقــة الـمـسـتـمــرة بــال ـســوق منذ
سنوات.
وال ش ـ ــك أن ه ـ ـنـ ــاك ا لـ ـع ــد ي ــد
مــن األس ـب ــاب ال ـتــي ســاهـمــت في
ت ـف ــاق ــم هـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة ،وأدت إل ــى
هبوط أسعار الكثير من األسهم
ال ـم ــدرج ــة إل ــى م ــا دون قيمتها
االسمية والدفترية ،ومنها افتقاد
الـبــورصــة صــانــع ســوق حقيقيا
يقوم بــدوره الداعم ألداء وحركة
تداول األسهم.
وص ــان ــع الـ ـس ــوق ه ــو أهـ ــم ما
ت ـح ـتــاج إل ـي ــه ال ـب ــورص ــة حــالـيــا،
خاصة في ظل التقلبات الشديدة
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـي ــرة ،فـهــو يـعـمــل عـلــى خلق
االسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـ ـت ـ ــوازن الـمـفـقــود
ف ــي الـ ـب ــورص ــة ح ــال ـي ــا ،وي ـ ــؤدي
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـق ــرار أس ـ ـعـ ــار األس ـه ــم
واق ـت ــراب ـه ــا م ــن ثـمـنـهــا الـ ـع ــادل،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـس ــاه ــم ف ــي ع ــودة
ثـ ـق ــة ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـم ـف ـق ــودة
بــالـســوق ،لـتـعــود الـبــورصــة أداة
تمويل حقيقية لالقتصاد ،بعد
أن تم إهمالها من قبل الحكومة
فـتــرة طــويـلــة ،خــاصــة أن الكثير

م ــن ال ـم ـت ــداول ـي ــن ت ـخ ــارج ــوا من
استثماراتهم في البورصة خالل
السنوات الماضية.

نمو القيمة الرأسمالية
انعكس ارتفاع أسعار العديد
من األسهم المدرجة في بورصة
الـكــويــت خــال عــام  2017بشكل
إيجابي على قيمتها الرأسمالية
اإلجمالية ،حيث وصلت مع نهاية
ال ـعــام إل ــى  26.94مـلـيــار دي ـنــار،
مقابل  25.41مليارا بنهاية ،2016
أي بارتفاع نسبته  6.03في المئة.

ارتفاع نشاط التداول
وشهدت بورصة الكويت خالل
عـ ــام  2017زي ـ ـ ــادة واضـ ـح ــة فــي
نـشــاط ال ـت ــداول ،حيث ظهر ذلك
ً
جليا من خالل االرتفاع الملموس
ال ــذي شـهــدتــه الـسـيــولــة النقدية
المتداولة داخل البورصة خاصة
فــي يـنــايــر ،وال ــذي شـهــد وصــول
قيمة التداول فيه إلى  97مليون
دينار ،وهو أعلى مستوى لها قي
جلسة واحدة منذ منتصف عام
 2013تقريبا.
وارتفع إجمالي قيمة التداول
خ ـ ـ ــال  2017إ ل ـ ـ ــى نـ ـح ــو 5.71
مليارات دينار ،أي بنمو نسبته
ً
 99في المئة تقريبا عن مستواها
عـ ـ ــام  ،2016وا ل ـ ـ ـ ــذي بـ ـل ــغ 2.87
مليار دينار ،بينما وصلت كمية
التداول خالل عام  2017إلى 50
مليار سهم تقريبا ،بنمو نسبته
 65.73في المئة عن حجم التداول
خالل  ،2016والذي بلغ  30مليار
ً
سهم تقريبا.

اقتصاد
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«ريبل» تخطف األضواء من «بتكوين» المتراجعة
ً
سجلت مستوى قياسيا وأصبحت ثاني أكبر عملة رقمية في العالم

يتوقع أن تكون العملة ً ً
المشفرة «ريبل» منافسا قويا
لـ«بتكوين» ،كما يتوقع أن
تخطف األضواء خالل ،2018
بعد أن سجلت ارتفاعات قوية
في .2017

انـخـفـضــت "ب ـت ـكــويــن" خــال
تـعــامــات أم ــس ،فيما واصـلــت
"ريـ ـ ـب ـ ــل" م ـك ــاس ـب ـه ــا وس ـج ـلــت
ً
ً
مستوى قياسيا جــد يــدا أعلى
دوالريــن ،وأصبحت ثاني أكبر
ع ـم ـل ــة رق ـم ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم مــن
حيث القيمة السوقية ،بعدما
تجاوزت "إثريوم" بفارق كبير.
وتراجعت "بتكوين" بنسبة
 1.50فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة إ ل ـ ــى 13650
ً
دوالرا فـ ـ ــي ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة 09:30
ً
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا بـ ـت ــوقـ ـي ــت م ـكــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــرمـ ـ ــة ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا
ت ـ ـجـ ــاوزت

 14ألـ ــف دوالر ل ـف ـتــرة وج ـيــزة
خالل عطلة نهاية األسبوع.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ارت ـف ـعــت
"ريـ ـب ــل" بـنـسـبــة  7.30ف ــي الـمـئــة
إلــى  2.24دوالر ،بعدما سجلت
 2.71دوالر خ ــال عـطـلــة نهاية
األسبوع ،وهو أعلى مستوياتها
على اإلطالق.
وم ــن حـيــث الـقـيـمــة الـســوقـيــة،
سجلت "ريبل"  86.8مليار دوالر،
لتصبح ثاني أكبر عملة رقمية
في العالم ،بعدما تجاوزت
"إثــريــوم" التي سجلت
 74.3مليار دوالر.
ويتوقع أن تكون
العملة اإللكترونية
ال ـم ـش ـف ــرة Ripple
ً
ً
"ريبل" منافسا قويا
ل ـع ـم ـل ــة "بـ ـتـ ـك ــوي ــن"،
كـمــا يـتــوقــع أن تخطف
األض ـ ـ ــواء مـنـهــا خ ــال ال ـعــام
ال ـج ــدي ــد  ،2018وذلـ ـ ــك ب ـع ــد أن
سجلت ارتفاعات قوية وبهدوء
خ ـ ـ ــال  ،2017ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ب ـ ــدأت
المخاوف والشكوك تثير الكثير
من المستثمرين بشأن "بتكوين"،
الـتــي ارتـفـعــت بشكل صــاروخــي
دفع البعض إلى توقع أن تكون
قد وصلت ذروتها.
وتعتبر الـ"ريبل" عملة جديدة،

حـيــث ظ ـهــرت ألول م ــرة فــي عــام
 ،2013مقارنة مع "بتكوين" التي
كانت قد ظهرت قبل ذلك بسنوات،
وهو ما يدفع الكثيرين إلى توقع
س ـيــر "ري ـب ــل" ف ــي ن ـفــس الـطــريــق
الــذي سلكته "بتكوين" مــن قبل،
وت ـس ـجــل ارت ـف ــاع ــات صــاروخ ـيــة
خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،لتخطف
بـ ــذلـ ــك األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــات
المنافسة.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـت ــي
جمعتها "العربية.نت" ونشرتها
ً
أيـ ـض ــا وك ــال ــة "بـ ـل ــومـ ـب ــرغ" ،فـقــد
سـ ـجـ ـل ــت عـ ـمـ ـل ــة "ريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل" ث ــان ــي
أك ـب ــر ارتـ ـف ــاع م ــن ب ـيــن الـعـمــات
االل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم خ ــال
عــام  ،2017وذلــك بعد أن حققت
مكاسب بأكثر مــن  53فــي المئة
خــال  24ساعة فقط ،وذلــك يوم
الـ ـث ــام ــن والـ ـعـ ـش ــري ــن وال ـت ــاس ــع
والعشرين من ديسمبر الماضي.
وقـ ــالـ ــت "بـ ـل ــومـ ـب ــرغ" إن بـعــد
الـمـكــاســب األخ ـيــرة ل ــ"ري ـبــل" فــإن
الـقـيـمــة الـســوقـيــة لـكــل الــوحــدات
ال ـم ـت ــداول ــة ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن هــذه
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــة أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ 85
مليار دوالر ،وهــي بذلك العملة
االل ـك ـتــرون ـيــة ال ـت ــي ت ـتــربــع على
ً
المركز الثاني عالميا من حيث
القيمة السوقية بعد "بتكوين"،

الـ ـت ــي ت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـت ـهــا ال ـســوق ـيــة
ً
اإلجمالية حاليا  250مليار دوالر.
ونقلت "بلومبرغ" عن الرئيس
التنفيذي للشركة المصدرة لعملة
"ريبل" براد جارلينغوش" :ال شك
أن عــام  2017كــان عــام العمالت
الرقمية المشفرة".
وأضــاف" :خــال العام الحالي
فــإن العمالت الرقمية المشفرة،
ومــن بينها الريبل ،تفوقت على
ك ــل األصـ ـ ــول األخـ ـ ــرى م ــن حيث
تحقيق االرتفاع".
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـت ــي
جمعتها "العربية.نت" ،فإن سعر
"ريبل" كــان في بداية  2017عند
 0.0063دوالر ،أ م ـ ــا ف ــي ا ل ـي ــوم
األخير من عام  2017فدار سعره
ع ـن ــد ن ـح ــو دوالري ـ ـ ـ ــن ،م ــا يـعـنــي
ً
ً
أنـ ــه س ـجــل ارتـ ـف ــاع ــا ص ــاروخ ـي ــا
ب ــآالف األض ـع ــاف ،بــالـتــزامــن مع
االرتفاعات القياسية التي كانت
تسجلها "بتكوين".

إطالق سراح رئيس بورصة إكسمو
بعد دفعه مليون دوالر من البتكوين
قــال مستشار وزيــر الداخلية األوكــرانــي أنطون
جيراشينكو ،إن مختطفي رئيس بورصة "إكسمو"
أطلقوا ســراحــه بعد دفعه مــا يـعــادل مليون دوالر
من "بتكوين".
واخ ـت ـط ــف ب ــاف ــل ل ـيــرنــر رئ ـي ــس ب ــورص ــة تـ ــداول
"بتكوين" ،التي تتخذ من العاصمة األوكرانية كييف
ً
مقرا لها في السادس والعشرين من الشهر الماضي
على يد ملثمين أثناء خروجه من العمل.
وأضـ ـ ــاف ج ـيــراش ـي ـن ـكــو ل ـ ــ"روي ـ ـتـ ــرز" :دف ـعــت
"إكسمو" الفدية أو ربما فعل ليرنر ذلك بنفسه،

ل ـكــن ح ـتــى اآلن ل ــم ي ـتــح ل ـنــا ال ـتــأكــد م ـمــا حــدث
بالضبط.
من جانبها ،قالت البورصة في بيان ،إن ليرنر لم
يكن لديه القدرة على الوصول إلى األصول المالية
لمستخدمي المنصة ،التي واصلت عملها بشكل
طبيعي خالل أيام اختطافه.
ً
وأوض ـح ــت "إك ـس ـمــو" أن لـيــرنــر ُع ـثــر عـلـيــه حـيــا
ً
سليما ،لكنه يعاني إجهادا كبيرا ،لذا لن يقدم أي
تعليقات رسمية خالل األيام المقبلة.
(أرقام)

األصول العالية المخاطر أكثر جاذبية
ً
كــان أداء األص ــول العالية المخاطر جـيــدا خالل
ع ــام  ،2017وكــانــت فـكــرة االسـتـثـمــار فــي العمالت
االفتراضية األكثر جاذبية ،ويؤكد ذلك ارتفاع سعر
عملة البتكوين بـ 1500في المئة.
ولــم يتوقف األمــر عند هــذا الـحــد ،فعملة رقمية
أخرى ظهرت باسم "إثريوم" ،شهدت ارتفاعات قوية
في قيمتها بلغت أكثر من  6000في المئة.
وعلى الرغم من كل هذه االرتفاعات ،ظهر تشاؤم
بعض المحللين الماليين حول هذه العمالت ،حيث
وصف الكثير منهم عملة البتكوين بـ"الفقاعة".
وس ـ ــاد ات ـخ ــاذ ال ـم ـخــاطــر ف ــي األس ـه ــم وال ــدي ــون
السيادية وديــون الشركات ،بينما األصــول األكثر
ً
ً
أمــانــا في المعتاد بقي أداؤه ــا ضعيفا كالسندات
الحكومية اليابانية.
ً
وفي مجال األسهم قدمت أوكرانيا أداء جيدا بعد

تصريحات متفائلة حــول اقتصادها من صندوق
النقد الــدولــي ،فــي المقابل قــدمــت قطر وباكستان
األداء األسوأ.
أما في ما يخص السندات السيادية ،فقد برزت
السندات الحكومية لليونان واألرجنتين ،بعد أن
كــانــت األسـ ــوأ فــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،فـيـمــا كانت
السندات اليابانية والفنزويلية األسوأ ً
أداء.
وفــي مجال السلع ،كــان أداء البالديوم األفضل،
حيث شهد ارتفاعات بأكثر من  50في المئة ،فيما
كان األداء األسوأ للسكر والغاز الطبيعي.
وفي ما يخص العمالت ،سجلت عملة موزمبيق
األداء األفضل في  ،2017أما األسوأ فكان من نصيب
عملة أوزبكستان ،وذلك بعد فك ربط العملة بالدوالر.
(العربية .نت)

كيف تقرر ما إذا كانت «بتكوين» آمنة لتداوالتك؟
يوجد الكثير من المشككين
في هذه العملة ،وسبق أن
أعلن المستثمر المشهور
وارن بافت في سنة 2014
أن بتكوين عديمة القيمة.

هل تعتبر عملة بتكوين االفتراضية عملية استثمارية
جيدة أم مجرد فقاعة تنتظر االنفجار مثل أي فقاعات
سابقة؟
حظيت العملة االفـتــراضـيــة الـمـعــروفــة بــاســم بتكوين
بشهرة واسعة .وفي نهاية األسبوع الماضي كانت تتداول
عند أكثر من  19000دوالر في بورصة كوريا الجنوبية،
قبل أن تغلق عند  16000دوالر .وكان رقم الـ 19000دوالر
ً
مرتفعا بأكثر مــن  5000دوالر خــال أقــل مــن يــوم واحــد
فقط ،كما أنها ارتفعت من  12000دوالر في بداية األسبوع،
إضافة الى أنها ارتفعت من  1000دوالر في األول من شهر
يناير الماضي.
ول ـك ــن ف ــي س ـنــة  2016وح ــده ــا ك ـس ـبــت هـ ــذه الـعـمـلــة
االفتراضية أكثر من  100في المئة من قيمتها .ورغم ذلك
هبط سعرها في اآلونة األخيرة بنسبة  7في المئة.
واآلن سـتـطـلــق "سـ ــي ب ــي او اي غ ـل ــوب ــال م ــارك ـت ــس"،
ومجموعة "سي ام اي" شريحة من عقود بتكوين اآلجلة،
ث ــم س ـي ـكــون الـ ـس ــؤال ه ــل تـعـمــد ال ــى ش ـ ــراء ه ــذه الـعـمـلــة
االفـتــراضـيــة؟ ومــن أي ــن؟ وكـيــف ستتمكن مــن بيعها في
وقت الحق؟

المشككون في بتكوين
يوجد الكثير من المشككين في هذه العملة ،وسبق أن
أعلن المستثمر المشهور وارن بافت في سنة  2014أن
بتكوين عديمة القيمة .وقد أبلغ شبكة "سي ان بي سي"
يومها أن على المستثمر اال بـتـعــاد عنها أل نـهــا –بشكل
أساسي– مجرد سراب.
وف ــي شـهــر ديـسـمـبــر ال ـج ــاري أب ـلــغ ج ــاك بــوغــل ،وهــو
مؤسس مجموعة فانغارد ،مجلس العالقات الخارجية

بضرورة اجتناب البتكوين كما يتم
اجتناب الطاعون.
و ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام  2013ق ـ ــال
الرئيس السابق لمجلس
االحـ ـتـ ـي ــاط الـ ـف ــدرال ــي
آالن غرينسبان ،إن
"ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن أشـ ـب ــه
بفقاعة".
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ــق
عـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــة
االفتراضية
وعلى الرغم
مـ ــن ذلـ ـ ــك ضــخ
الـمـسـتـثـمــرون
ك ـم ـيــات كـبـيــرة
مــن األم ــوال في
البيتكوين –وفي
م ـ ـ ــا يـ ـ ـل ـ ــي ب ـع ــض
األ سـئـلــة المتعلقة
بهذه العملة الرقمية
كــي تـقــرر مــا إذا كانت
آمنة لالستثمارات:
 – 1مــا الــذي يحدد قيمة
البتكوين؟
 البتكوين عملة رقمية تخضعلتقدير الناس ،وتوجد هنا عقلية القطيع
أو الجماعة في الوقت الراهن.
 – 2هل البتكوين فريدة من نوعها؟
 -ال .يوجد الكثير من العمالت االفتراضية وقد يصل

ع ــدده ــا الـ ــى أك ـث ــر م ــن  7000عـمـلــة،
وتعتبر ضمن األصول الرقمية.
ول ـك ــن  200مـنـهــا ف ـقــط قيد
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول وحـ ـ ــوالـ ـ ــي 10
تنتشر بشكل واسع.
 – 3هــل تستطيع
ش ـ ـ ـ ــراء مـ ـ ــا ق ـي ـم ـتــه
 1000دوالر فقط؟
 بـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــو ر ةع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـ ــت
تستطيع شراء
أي كـ ـمـ ـي ــة مــن
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــن
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــح ب ـ ـهـ ــا
سوق التداول.
 – 4أين يمكن
شراء البتكوين؟
 م ــوق ــع كــويــنب ـ ـ ـيـ ـ ــز هـ ـ ـ ــو األك ـ ـ ـثـ ـ ــر
شعبية لهذه الغاية،
وتشمل المواقع األخرى
بيثمب ،وكوينماما ،وبت
كويك ،وسيكس ،وبيتستامب.
 – 5ما رسوم المبادالت؟
 ذل ــك يـخـتـلــف وي ـت ـبــايــن .وي ـحــددموقع كوين بيز الرسوم عند  3.99في مقابل
استخدام بطاقة االئتمان ،و 1.49في المئة للعمليات التي
تشمل االتصال بحساب مصرفي.
 – 6هل هذه عمليات آمنة؟

«الوطني» :االئتمان تراجع في الكويت خالل أكتوبر

 نعم ،وقد توقف كوين بيز عدة مرات بسبب الزيادةفي حركة التداول ،كما أن أسواق تبادل العملة االفتراضية
ال تــوافــق فــي أغلب األحـيــان على قيمة البتكوين فــي أي
وقت معين ،وقد أبلغت تلك األسواق عن عمليات قرصنة
أفضت الى سرقة الماليين من الــدوالرات من تلك العملة
االفتراضية.
 – 7أين أستطيع إنفاق البتكوين؟
 يقبل عدد متزايد من محالت التجزئة الدفع بالبتكوينبما في ذلك اكسبيديا ،ومايكروسوفت ،وصبواي ،وزينغا،
وغيفتر وديش.
 – 8كيف تعمل عملة البتكوين؟
 تم تخصيص حسابات تدعى "محفظة" لمستخدميبتكوين ،وكــل وضــع ورصـيــد يخضع لمتابعة مــن قبل
شـبـكــة ت ــدع ــى سـلـسـلــة كـتـلــة تـظـهــر ال ـع ـم ـل ـيــات م ــن دون
التعريف بالمستخدم .كما يتم "توقيع" كل معاملة عبر
قطعة معلومات ســريــة تــدعــى "المفتاح الـخــاص" تثبت
هوية المالك.
 – 9هل لبتكوين خلفية غامضة أو مشبوهة؟
 األكثرية الساحقة من مستخدمي بتكوين مجموعة مناألشخاص النزيهين المدفوعين بأهداف االستثمار ،ولكن
ً
نظرا ألن عمليات هذه العملة االفتراضية غامضة وغير
معلنة فقد استخدمت من قبل سوقا يعرف باسم طريق
الحرير ،الــذي يعمل على تسهيل مبيعات العقاقير غير
القانونية ،كما أن بتكوين كانت وسيلة لبعض القراصنة
الذين كانوا يطالبون بفدية في مقابل اإلفراج عن أنظمة
حــواسـيــب أو مـعـلــومــات .وي ـقــول مـشـكـكــون إن الـعـمــات
الرقمية تسهل عمليات غسل األموال.
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رغم ارتفاع النمو إلى  ٪4.6على أساس سنوي
جاء تراجع إجمالي االئتمان
خالل أكتوبر ،نتيجة
االنخفاض المعتاد في
االئتمان الممنوح لشراء
األوراق المالية ،إال ًأن
الضعف قد جاء أيضا من
بعض قطاعات األعمال
نمو
األخرى .وقد تحسن ً
االئتمان السنوي تماشيا
مع تالشي أثر مدفوعات
«أميركانا» العام الماضي.

ودائع القطاع
الخاص تراجعت
في أكتوبر بعد
تسجيل زيادات
ً
قوية نسبيا على
مدى شهرين
متتاليين

جاء االئتمان في أكتوبر أدنى من التوقعات،
إال أن نـمــوه قــد ارت ـفــع إل ــى  4.6فــي الـمـئــة على
أس ــاس سـنــوي ،نتيجة تــأثـيــرات قــاعــديــة؛ فقد
تراجع إجمالي االئتمان خالل الشهر بواقع 220
مليون دينار .وبينما جاء هذا التراجع نتيجة
االنخفاض المعتاد في االئتمان الممنوح لشراء
ً
األوراق المالية ،فإن الضعف قد جاء أيضا من
بعض قـطــاعــات األع ـمــال األخ ــرى .وقــد تحسن
ً
نمو االئتمان السنوي تماشيا مع تالشي أثر
مدفوعات "أميركانا" العام الماضي .وشهدت
ً
ودائــع القطاع الخاص تراجعا بعد أن سجلت
زيادات متتالية على مدى شهرين.
وحسب الموجز االقتصادي الصادر عن بنك
الكويت الوطني ،كانت القروض الشخصية هي
االستثناء ،إذ سجلت زيادات جيدة خالل شهر
ً
أكتوبر .وتحسن نموها قليال إلى  7.5في المئة
على أس ــاس سـنــوي .وبـلــغ صــافــي الــزيــادة في
االئتمان الممنوح لشراء األوراق المالية 102
مليون دينار في الشهر ،ليقترب من مستوياته
المسجلة في األشهر ما قبل عام  2016وأعلى
بكثير من متوسطه منذ بداية السنة البالغ 72
مليون دينار.
وتــراجــع االئـتـمــان الممنوح لقطاع األعمال
(باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية)
بواقع  322مليون دينار ،والتي تفسر بالتراجع
المعتاد في بداية الربع في االئتمان الممنوح
لـشــراء األوراق الـمــالـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى ضعف
بعض قطاعات األع ـمــال .فقد تــراجــع االئتمان
الممنوح لشراء األوراق المالية بواقع  213مليون
دي ـن ــار .كـمــا سـجــل االئ ـت ـمــان لبقية الـقـطــاعــات
ً
ً
ً
تراجعا كبيرا ( 88مليون دينار) ،وتراجع أيضا
االئتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد (59
مليون دينار) .وقابل هذا التراجع زيــادات في
االئتمان الممنوح لقطاع الصناعة ( 24مليون
دينار) وقطاع التجارة ( 15مليون دينار).
وجــاء االئتمان الممنوح لألعمال المنتجة
ً
ً
متدنيا ،إال أن نموه قد حافظ على قوته نسبيا
عند  5.7في المئة على أساس سنوي؛ فقد ارتفع
االئتمان الممنوح لألعمال المنتجة (باستثناء
االئتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي
غير المصرفي وشراء األوراق المالية) بواقع 112
مليون دينار خالل الشهر ،وذلك بدعم من تالشي

أثر المدفوعات من قبل "أميركانا" في أكتوبر من
ً
العام  ،2016إال أن النمو ال يــزال متدنيا خالل
األشهر الماضية بعد أن شهد قوة في النصف
األول من السنة.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر
ً
بـعــد تسجيل زيـ ــادات قــويــة نسبيا عـلــى مــدى
شهرين متتاليين ،فقد تراجعت الودائع بواقع
 263مليون دينار على أثر تراجع الودائع ألجل
بــالــديـنــار الـكــويـتــي بــواقــع  142مـلـيــون ديـنــار،
والودائع بالعملة األجنبية بواقع  151مليون
ً
دينار .وتراجع قليال نمو عرض النقد بمفهومه
ال ــواس ــع (ن )2إل ــى  1.9ف ــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس
ً
سنوي .وتراجعت أيضا الودائع الحكومية بواقع
 167مليون دينار مع تباطؤ نموها إلى  2.4في
المئة على أساس سنوي.
وارت ـف ـعــت احـتـيــاطـيــات الـبـنــوك الـســائـلــة أو
"ف ــائ ــض ال ـس ـيــولــة" خ ــال أك ـتــوبــر إل ــى  7.0في
المئة من إجمالي أصــول البنوك ،فقد ارتفعت
احتياطيات البنوك (الـنـقــد ،الــودائــع لــدى بنك
الكويت المركزي ،سندات بنك الكويت المركزي)
بواقع  200مليون دينار لتصل إلى  4.4مليارات
دي ـن ــار .وق ــد تــزامــن ه ــذا مــع غـيــاب اإلصـ ــدارات
السيادية في أكتوبر ،مما ساهم في تراجع قيمة
أدوات الدين العام المحلية المستحقة إلى 4.77
مليارات دينار ،أو ما ّ
يقدر بنسبة  12في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي.
ً
ولم تتغير أسعار الفائدة المحلية كثيرا في
أكتوبر ،فقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك
(اإلنتربنك) ألجل ثالثة أشهر بواقع ثالث نقاط
أس ــاس لتستقر عند مستوى  1.79فــي المئة،
ً
إال أن أسعار الفائدة قد ارتفعت قليال منذ ذلك
الحين ،ولــم تتغير أسعار الفائدة على ودائــع
العمالء.
وقد أبقى بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة
دون تغيير بعد رفع الفائدة الفدرالية الذي طال
انتظارها في الثالث عشر من ديسمبر .وتعتبر
ه ــذه ال ـم ــرة الـثــانـيــة ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة الـتــي
ُيبقي البنك المركزي فيها على أسعار الفائدة
األساسية ،بعد قرار لرفع الفائدة األميركية ،فقد
ً
قام بذات الخطوة أيضا في يونيو  ،2017إال أنه
قــد ّلمح إلــى إمكانية اتـخــاذه بعض الخطوات
لرفع أسعار الفائدة على الودائع مع عدم تغيير

الفائدة على القروض؛ فقد أعلن البنك المركزي
أن حفاظه على سعر الخصم عند  2.75في المئة
قد جاء رغبة منه لعدم الضغط على النمو غير
النفطي مع االستمرار في السعي للحفاظ على
جاذبية الدينار .لذا قام برفع سعر الفائدة على
ال ـس ـنــدات لـفـتــرة ثــاثــة أش ـهــر ،وال ـتــي أص ــدرت
فــي  19ديسمبر بــواقــع  25نقطة أســاس إلــى 2
في المئة.
جاء االئتمان في أكتوبر أدنى من التوقعات،
إال أن نـمــوه قــد ارت ـفــع إل ــى  4.6فــي الـمـئــة على
أس ــاس س ـنــوي نتيجة تــأث ـيــرات قــاعــديــة ،فقد
تراجع إجمالي االئتمان خالل الشهر بواقع 220
ماليين دينار .وبينما جاء هذا التراجع نتيجة
االنخفاض المعتاد في االئتمان الممنوح لشراء
ً
األوراق المالية ،إال أن الضعف قد جاء أيضا من
بعض قـطــاعــات األع ـمــال األخ ــرى .وقــد تحسن
ً
نمو االئتمان السنوي تماشيا مع تالشي أثر
مدفوعات "أميركانا" العام الماضي .وشهدت
ً
ودائــع القطاع الخاص تراجعا بعد أن سجلت
زيادات متتالية على مدى شهرين.
وكانت القروض الشخصية هي االستثناء،
إذ سجلت زي ــادات جـيــدة خــال شهر أكتوبر،
ً
وتحسن نموها قليال إلــى  7.5٪على أســاس
سـ ـن ــوي .وب ـل ــغ ص ــاف ــي الـ ــزيـ ــادة ف ــي االئ ـت ـمــان
الـمـمـنــوح ل ـشــراء األوراق الـمــالـيــة  102مليون
ديـ ـن ــار ف ــي ال ـش ـه ــر ،ل ـي ـق ـتــرب م ــن م ـس ـتــويــاتــه
المسجلة في األشهر ما قبل عام  2016وأعلى
بكثير من متوسطه منذ بداية السنة البالغ 72
مليون دينار.
وتــراجــع االئـتـمــان الممنوح لقطاع األعمال
(باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية)
بواقع  322مليون دينار ،والتي تفسر بالتراجع
المعتاد في بداية الربع في االئتمان الممنوح
لـشــراء األوراق الـمــالـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى ضعف
بعض قطاعات األع ـمــال .فقد تــراجــع االئتمان
الممنوح لشراء األوراق المالية بواقع  213مليون
دي ـن ــار .كـمــا سـجــل االئ ـت ـمــان لبقية الـقـطــاعــات
ً
ً
ً
تراجعا كبيرا ( 88مليون دينار) وتراجع أيضا
االئتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد (59
مليون دينار) .وقابل هذا التراجع زيــادات في
االئتمان الممنوح لقطاع الصناعة ( 24مليون
دينار) وقطاع التجارة ( 15مليون دينار).
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خبراء لـ ةديرجلا  :أسعار النفط ستشهد ارتفاعا نسبيا في 2018
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•

تباين آراء «الطاقة الدولية» و«أوبك» حول األسواق العالمية خالل العام الحالي
تشير أحدث التقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
إلى وجهات نظر متناقضة بشأن أسعار النفط لعام .2018
وقالت شركة أبحاث «بتروليوم إيكونوميكس» إن الوكالة الدولية للطاقة
ومنظمة أوبك ستقضيان سحابة عام  2018في مراجعة تنبؤاتهما

السابقة ،حيث إن رؤيتهما الواسعة لسنوات عديدة ،بشأن أسواق النفط،
اتجهت نحو التناغم ،لكن هوة بدأت تنشأ بين توقعاتهما عما ستكون
عليه األوضاع في « ،2018الجريدة» استطلعت آراء العديد من الخبراء
حول مستقبل األسواق النفطية في العام الحالي ...وفيما يلي التفاصيل.

أشرف عجمي

الوصول إلى
ً
سعر  65دوالرا
يستدعي
وجود تحالف
استراتيجي
سعودي روسي

جهود الشراكة
والتعاون بين
«أوبك» وخارجها
ينبغي أن تستمر
بشكل أكثر كثافة
ً
واتساعا عام 2018

ضرورة
ً
التوسع محليا
في الصناعات
التحويلية
المعتمدة على
النفط

كامل الحرمي

مها حسين

أك ــدت منظمة الـ ــدول الـمـصــدرة
للبترول "أوبك" أن االتجاه الصعودي
ال ـحــالــي لــأس ـعــار سيجعل 2018
عام العمل المكثف لتقوية الجهود
الــرامـيــة إلــى دعــم الـتـعــاون والعمل
الـمـشـتــرك ،مــن أج ــل توطيد دعائم
السوق واستعادة االستقرار الكامل
المستدام.
وط ــال ــب الـتـقــريــر ب ـض ــرورة بــدء
حـمـلــة تــوع ـيــة تـسـتـهــدف تشجيع
الــدول المنتجة ،التي لم توقع بعد
على اتـفــاق خفض اإلن ـتــاج ،لبحث
مدى إمكانية انضمامها إلى الدول
ال ـ ــ 24الـمــوقـعــة عـلــى ات ـفــاق خفض
اإلن ـ ـتـ ــاج ،م ــؤك ــدا أنـ ــه دون تـعــزيــز
وت ــوسـ ـع ــة "إع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون" مــن
المحتمل أن يكون االقتصاد العالمي
وسوق النفط في حالة حرجة.

وأفــاد بأنه رغم أن سوق الطاقة
العالمي يشهد اتساعا ونـمــوا في
مصادر الطاقة األخ ــرى فــإن النفط
سيستمر كمصدر رئيسي للطاقة
لسنوات عديدة ،الفتا إلى أن جهود
الـ ـش ــراك ــة والـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن "أوبـ ـ ــك"
وخارجها ينبغي أن تستمر بشكل
أكثر كثافة واتساعا عام .2018

فوائض كبيرة
بداية ،قال الخبير النفطي كامل
الحرمي إنه ال يتوقع ارتفاع اسعار
ال ـخــام ،نـظــرا ألن الـفــوائــض كبيرة
والكميات المعروضة ستكون كبيرة
كذلك ،ألن منتجي النفط الصخري
سـ ـي ــزي ــدون إنـ ـت ــاج ــه ،األم ـ ـ ــر الـ ــذي
سيشكل ضغطا على األس ـعــار ،ما

النفط والغاز
سيظالن
مسيطرين
على األسواق
العالمية

أسامة الصايغ

قد يحد من ارتفاع االسعار لتتوقف
عند نحو  65دوالرا للبرميل.
وأشــار الحرمي إلى أن الوصول
الى سعر  65دوالرا يستدعي وجود
تحالف استراتيجي سعودي روسي
ف ــي هـ ــذا االط ـ ـ ــار ،كــونـهـمــا قطبين
يـعـتـبــران ص ـمــام األمـ ــان السـتـقــرار
االسواق واالسعار.
واضاف انه ال يوجد شيء يسمى
اتفاق الدول المنتجة من داخل اوبك
وخارجها مع شركات إنتاج النفط
الصخري للحد من إنتاج ذلك النوع
من النفوط ،ألن الشركات المنتجة له
اميركية ،ويمكن للحكومة االميركية
أن تقاضيها إذا تسببت في االضرار
باالقتصاد االميركي ،مؤكدا انه ال
يمكن االسـتـغـنــاء عــن الـنـفــط حتى
مع الطاقة البديلة ،ألن عــدد سكان

العالم يزداد بشكل مطرد ،ويحتاج
الى المزيد من استخدامات الطاقة.

ً
 62دوالرا

مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ت ــوق ـع ــت رئـيـســة
م ـج ـل ــس إدارة ش ــرك ــة ص ـن ــاع ــات
البتروكيماويات البترولية السابقة
مـهــا حسين ارت ـف ــاع اس ـعــار النفط
خــال العام الحالي ،لتصل الــى ما
يفوق  62دوالرا للبرميل ،على اساس
أن مــا يسمى بــالـطــاقــة الـبــديـلــة لن
يتعدى حجم استخدامها  5في المئة
على مدى السنوات العشر المقبلة.
وش ـ ــددت حـسـيــن ع ـلــى ض ــرورة
ال ـت ــوس ــع م ـح ـل ـيــا ف ــي ال ـص ـنــاعــات
التحويلية المعتمدة على النفط،
بدال من تصدير الخام بشكل كلي،

ألن تلك الصناعات التحويلية تشكل
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.
وأكــد مصدر نفطي مسؤول أنه
ال رجعة الى االسعار السابقة ،التي
تفوق  120دوالرا للبرميل ،لكنه رجح
أن ي ـكــون أق ـصــى سـعــر يـصــل إليه
برميل النفط خالل السنوات القليلة
المقبلة هو  70دوالرا ،الفتا إلى انه
رغم المحاوالت الساعية لالستغناء
عن النفط فإنها ال ترقى الى كونها
مؤثرة فعليا على استخدام النفط
كسلعة اساسية ال يمكن االستغناء
عنها حتى بعد  100عام.

نظام الكوتة
وأشـ ـ ـ ــار أح ـ ــد م ــوظ ـف ــي ال ـق ـطــاع
النفطي الى أنه من الصعوبة االتفاق

الدروس المستفادة ألسواق الطاقة من 2017
ً
كــان عــام  2017ثريا بالتغيرات التي حركت أســواق
الطاقة العالمية ،بداية من تحركات "أوبك" التي أظهرت
إحكام منظمة البلدان المصدرة لقبضتها على سوق
ً
النفط ،مــرورا بسياسات أميركا والصين بشأن أعمال
الفحم .وأثمرت هذه التغيرات نتائج متباينة في أسواق
ً
الطاقة العالمية ،فبعضها قدم ً
أداء مميزا ،والبعض اآلخر
خيب اآلم ــال ،لكن على أي حــال كــان لكل منها دروس
ً
مستفادة يجب أن تعيها األسواق جيدا ،بحسب تقرير
لـ"فاينانشيال تايمز".

 واحد من أكبر مكاسب هذا العام ،وأبرز أسباب نجاحخطة "أوبك" هو التحالف السعودي -الروسي ،الذي بدا
ً
جليا في تفاهم وتقارب وجهات نظر وزيري الطاقة في
البلدين خالد الفالح ،وألكسندر نوفاك.
 م ــن الـمـتــوقــع ت ـعــرض ه ــذه ال ـعــاقــات (ب ـيــن أوب ــكوحلفائها) لضغوط خــال  ،2018حيث يتوق الــروس
لزيادة اإلنتاج ،وتتجه اإلم ــدادات األميركية لمواصلة
ارتفاعها صوب مستويات قياسية ،لكن على أي حال
ستظل  2017إحدى أفضل سنوات السوق.

التنفيذ بعد ،ومن ناحية أخــرى خلصت وزارة الطاقة
خالل الصيف إلى أن انكماش أعمال الفحم عاد بالنفع
ً
ً
على الـغــاز الطبيعي باعتباره وق ــودا رخيصا وأكثر
نظافة.
 سيؤدي إلغاء هذه القواعد كما يعتزم ترامب إلىإبطاء تخلي محطات الطاقة عن الفحم ،لكنه لن يعيد
الوظائف المفقودة ،وبذلك سيجد أن عليه فرض لوائح
تلزم أســواق الكهرباء باستخدام الفحم إلحــداث فارق
حقيقي.

«أوبك» تحتفظ بنفوذها

تعافي أعمال الفحم في أميركا ليس سهال

صعوبة تخلي الصين عن الفحم

 اعـتـقــد الـكـثـيــرون أن "أوبـ ــك" قــد شــاخــت وتحولتلمجرد منبر إعالمي فقط ،لكنها على مدار هذا العام،
ومــع تفعيل اتـفــاق خفض اإلن ـتــاج فــي بــدايـتــه ،أثبتت
المنظمة احتفاظها بقدرتها على التأثير في السوق
ولو فترة محدودة.
ً
 في الواقع ،تحليق خام "برنت" أعلى  60دوالرا فيالوقت الــذي يــزداد فيه اإلنتاج الصخري في الواليات
المتحدة ومع توقعات ارتفاع مخزونات النفط ،يعكس
ً
جزئيا مــن تحالفها مع
نفوذ "أوب ــك" الــدائــم المستمد
منتجين مستقلين.

 خالل الحملة االنتخابية قبل عام ،كان "إعادة الفحم"أحد البنود الرئيسية في البرنامج االنتخابي للرئيس
دونــالــد تــرامــب ،حيث استغله فــي الهجوم على بــاراك
أوبــامــا ،وه ـيــاري كلينتون وكــرمــز اقـتـصــادي وطني
يسعى إلحيائه.
ً
 روج ترامب إلى شن أوباما حربا على أعمال الفحمفي الواليات المتحدة بدعوى تصديه لتهديدات التغير
ً
الـمـنــاخــي ،قــائــا إن تــراجــع واشـنـطــن عــن سياساتها
الخاطئة ستعود بمناجم الفحم للحياة مرة أخرى.
 -فــي األس ــاس لــم تدخل سياسات أوبــامــا إلــى حيز

 انتعش استهالك الفحم في الصين بعد ثالث سنواتمتتالية من التراجع في وقت سابق من هذا العام ،ما أثار
ً
شكوكا حيال نوايا الحكومة الحد من االنبعاثات الملوثة
للهواء والمسببة لالحتباس الحراري.
 في األشهر القليلة الماضية كذبت الحكومة الصينيةالشكوك ،وأعلنت عزمها تحول المنازل في المناطق
هذه
ً
األكثر تلوثا ،لالعتماد على الغاز الطبيعي بدال من الفحم
في عمليات التدفئة.
 غير أن صعوبات واجهت هذه المبادرة الطموحةنتيجة سنوات من اعتماد البالد على الفحم ،ونقص

ً
إمدادات الغاز الالزمة لعدد من الصناعات وتزامنا مع
موجة برد قارس في المناطق الشمالية.
 كــانــت الــرســالــة الصينية للعالم بـشــأن الـحــد مناالنـبـعــاثــات متباينة ،فالحكومة تـبــدو مصممة على
ً
صعبا.
معالجة المشكلة ،لكن تحدي التغيير بدا

«الخاص» يقود مسيرة الطاقة النظيفة
 رغ ــم الـجـهــود الحكومية فــي ه ــذا ال ـشــأن ،يواصلالقطاع الخاص اتخاذه خطوات أكثر فاعلية في سبيل
ً
تغيير عالم الطاقة ،ويكتسب ً
زخما متزايدا من ارتفاع
عدد المستثمرين الداعمين للحد من االنبعاثات.
 بفضل انخفاض تكاليفها ،باتت الطاقة المتجددةً
ً
تنافسيا للحصول على الكهرباء دون دعــم في
خيارا
مناطق عدة من العالم ،واستثمرت شركات من خارج
القطاع مثل "آبل" ،و"وول مارت" في المصادر المتجددة
ووسائل التخزين وتحسين الكفاءة.
 ناقش منتجو الوقود األحفوري ،ومن بينهم "إكسونمــوبـيــل" ،و"ب ــي إت ــش بــي بيليتون" ض ــرورة التصدي
للتغيرات المناخية ،ومــن ناحية أخــرى قدمت "تسال"
ً
أفكارا طموحة للسيارات الكهربائية النظيفة وقدرتها
على استبدال النماذج الملوثة التقليدية.

اإلصالح الضريبي ّ
يكبد  3بنوك
أميركية  28مليار دوالر
تـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
"غ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــس"
ا ل ـم ـص ــر ف ـي ــة أن ت ـت ـك ـب ــد 5
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر فـ ــي أول
جـ ـ ــردة حـ ـس ــاب ضــري ـب ـيــة،
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد تـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق قـ ـ ــانـ ـ ــون
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــب األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي
الـ ـج ــدي ــد عـ ـل ــى أرب ــاحـ ـه ــا
خارج األراضي األميركية.
وي ـت ــرت ــب ث ـل ـثــا الـمـبـلــغ
على استرداد األموال التي
تـحـتـفــظ بـهــا الـمـجـمــوعــة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ف ـ ــي ح ـيــن
ت ـت ـس ـبــب ت ــراكـ ـم ــات ضــري ـب ـيــة أخ ــرى
بالبقية.
وسارعت المجموعة التي كشفت عن تلك
األرق ــام فــي إفـصــاح تـقــدمــت بــه يــوم الجمعة
الماضي ،لصرف مستحقات كبار التنفيذيين
من منح األسهم لتخفيف المبالغ الضريبية
المستحقة عليها.
وفي الوقت الذي حلقت فيه أسهم البنوك
األميركية ،على خلفية إقرار القانون الضريبي
ال ـخ ــاص بــال ـشــركــات ،إال أن ال ـق ــان ــون يــرتــب
نظرا للضريبة
خسائر على المدى القريب،
ً
ال ـتــي تـسـتـحــق عـلــى الـمـبــالــغ ال ـم ـس ـتــردة من
الخارج ،وتناقص قيم األصول التي تطولها
الضريبة.
من جانبها ،أعلنت مجموعة "سيتي غروب"
تكبد مــا يـصــل إ ل ــى  20مـلـيــار دوالر ،بينما
يصل المبلغ لــدى "بـنــك أوف أمـيــركــا" إلــى 3

مليارات دوالر ،ويواجه بنك "كريديه سويس"
خطر تكبد خسائر للعام الثالث على التوالي.
ويسمح القانون القديم للشركات بتأجيل
سداد الضريبة على األرباح المحققة خارج
ا لــوال يــات المتحدة إ لــى أن يتم استرجاعها.
وبمقتضى القانون الجديد قد تصل نسبة
الضريبة المفروضة على النقد الذي تحتفظ
به الشركات خارج البالد إلى  15.5في المئة،
بينما تفرض على األصول غير النقدية نسبة
 8في المئة.
ي ــذك ــر أن ب ـنــك "غ ــول ــدم ــان س ــاك ــس" ،ال ــذي
يحتفظ بنسبة  40في المئة من عائداته خارج
الواليات المتحدة يملك  31.2مليار دوالر من
األم ــوال الـتــي أعـيــد اسـتـثـمــارهــا فــي الـخــارج
حتى نهاية .2016

بين الدول المنتجة للنفط والشركات
الـ ـكـ ـن ــدي ــة واالمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـم ـن ـت ـجــة
للنفط الـصـخــري ،مثل شركة شل،
ألنها تعتمد على نظام الكوتة في
االستكشافات الصخرية.
واوضح أنه في حال حدوث ذلك
االتفاق رغم استبعاده فإن ذلك من
شأنه وصول االسعار الى ما يزيد
على  80دوالرا للبرميل ،الفتا إلى
ان ــه ال يمكن االسـتـغـنــاء عــن النفط
الخام التقليدي كــون العالم يشير
بــأصــابــع واض ـحــة ال ــى ع ــدم األم ــان
فــي الـمـفــاعــات ال ـنــوويــة المنتجة
للطاقة ،بعد الحوادث التي تصيبها
من آن آلخر.
من جانبه ،رأى المدير التنفيذي
لـمــركــز ال ـطــاقــة وال ـب ـنــاء ف ــي معهد
الكويت لألبحاث العلمية د .أسامة

الصايغ أن النفط والغاز سيظالن
مسيطرين على االســواق العالمية،
وس ـ ـيـ ــزداد ال ـط ـلــب عـلـيـهـمــا خــال
االربعين عاما المقبلة.
وقــال د .الصايغ إنه رغم ازديــاد
إنـتــاج الطاقة المتجددة فإنها لن
تبلغ بحلول عام  2035نسبة  5في
المئة من االستخدام العالمي ،مشيرا
الــى أن سبب ذلــك هــو عــدم اكتمال
البنية التحتية الستخدام هذا النوع
من الطاقة.
ونـفــى مــا يـتــردد عــن االستغناء
بشكل كامل عن المنتجات النفطية،
ألنها تدخل حتى فــي الصناعات،
مشددا على أن الصناعات التحويلية
المعتمدة على النفط هي المستقبل
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ال ـم ـح ـل ــي
والخليجي.
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اقتصاد
مستشفى «الوطني» التخصصي لألطفال يطلق برنامج «الديوانية»
ةديرجلا
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بحضور وزير الصحة والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك
تهدف رسالة مستشفى
«الوطني لالطفال إلى تقديم
خدمات عالجية وتأهيلية
بمستوى عالمي لألطفال
المصابين بأمراض الدم المزمنة
والسرطان ،إضافة إلى الحاالت
التي تتطلب زراعة الخاليا
الجذعية».

في إطار سعيه الدائم للتطوير
وتـقــديــم خــدمــات أف ـضــل فــي جو
أسـ ـ ــري وصـ ـح ــي م ـت ـم ـي ــز ،أط ـلــق
مستشفى بنك ا لـكــو يــت الوطني
ال ـت ـخ ـص ـصــي ل ــأط ـف ــال بــرنــامــج
«ال ــدي ــوانـ ـي ــة» ،ال ـ ــذي ي ـه ــدف إلــى
ال ـت ــواص ــل ال ـم ـبــاشــر ب ـيــن أهــالــي
الـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األقـ ـ ـس ـ ــام
المختلفة والطاقم الطبي ،لتبادل
اآلراء واالق ـ ـتـ ــراحـ ــات ،بـحـضــور
وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـش ـيــخ د .بــاســل
ال ـص ـب ــاح ،وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
عصام الصقر ،ومدير المستشفى
د .ميثم حسين.
واستمع الوزير باسل الصباح
وعـ ـص ــام ال ـص ـق ــر إلـ ــى ال ـمــرضــى
وأهـ ـ ــال ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ــال زي ـ ــارتـ ـ ـه ـ ــم
لـ ـل ــدي ــوانـ ـي ــة ،بـ ـحـ ـض ــور أعـ ـض ــاء
مجلس إدارة المستشفى ورؤساء
األقـســام ،إضــافــة الــى فريق إدارة
العالقات العامة في بنك الكويت
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،كـ ـم ــا ق ـ ــام ـ ــوا ب ـج ــول ــة
تفقدية شملت أ قـســا مــا مختلفة
في المستشفى ،إضافة إلى تقديم
الهدايا لألطفال المرضى.
ويسعى بــرنــامــج «الــديــوانـيــة»

إلـ ــى ت ـطــويــر آل ـي ــة ال ـت ــواص ــل مع
أهــالــي الـمــرضــى ،لالستماع إلى
اقـتــراحــاتـهــم ومــاحـظــاتـهــم على
أداء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـقــدم ـهــا
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ،مـ ــن خـ ـ ــال إق ــام ــة
دي ــوان ـي ــة ش ـهــريــة ي ـح ـضــر فيها
رؤس ــاء األقـســام والـطــاقــم الطبي
لـلـتــواصــل بشكل مـبــاشــر معهم،
ويــأتــي الـبــرنــامــج ضـمــن الـعــديــد
من البرامج والخطط التطويرية
التي يتم إطالقها في إطار تفعيل
الخطة االستراتيجية لمستشفى
بنك الكويت الوطني.
كـمــا قــا مــت إدارة المستشفى
بوضع آلية خاصة لقياس رضا
ال ـمــرضــى وذويـ ـه ــم ،حـيــث قــامــت
اإلدارة ب ـت ـص ـم ـيــم ا س ـت ـب ـيــا نــات
لـ ـقـ ـي ــاس مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ــرضـ ـ ــا عــن
الخدمات المقدمة بصفة مستمرة
بعد.
وتهدف رسالة المستشفى إلى
تقديم خدمات عالجية وتأهيلية
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي لـ ــأط ـ ـفـ ــال
المصابين بأمراض الدم المزمنة
والـســرطــان ،إضافة إلــى الحاالت
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـل ــب زراع ـ ـ ـ ــة ال ـخ ــاي ــا
الـجــذعـيــة ،وتــرتـكــز استراتيجية

المستشفى فــي أدائـهــا على قيم
أساسية ،تتمثل في تقديم الرعاية
م ــن خ ـ ــال ج ــو أس ـ ـ ــري ،وال ـع ـمــل
كفريق واحــد متكامل ،مع تقديم
جميع أنواع التميز في الرعاية.
و ي ـقــدم المستشفى برنامجا
ش ــام ــا لــأن ـش ـط ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
والترفيهية الموجهة للمرضى
وذويـ ـه ــم ،تـشـمــل إق ــام ــة ع ــروض
سينمائية لـلـمــر ضــى المقيمين
بالمستشفى بــوا قــع مــر تـيــن في
الـشـهــر ،وزاوي ـ ــة خــاصــة لمحبي
الـ ـ ـق ـ ــراءة والـ ـمـ ـط ــالـ ـع ــة ،وم ـك ـت ـبــة
م ـت ـخ ـص ـص ــة وح ـ ـل ـ ـقـ ــات قـ ـ ـ ــراءة،
وزيـ ـ ـ ــارات ون ـش ــاط ــات تــرفـيـهـيــة،
إضافة إلى العديد من النشاطات
األخ ـ ـ ــرى ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـعـ ـي ــادات
الخارجية ،وهــو البرنامج الــذي
يرعاه بنك الكويت الوطني.
كـمــا يـقــدم المستشفى بــرامــج
تشجيعية وتوعية خاصة بفريق
العمل من ممرضين وأطباء ،عبر
إقامة العديد من الندوات الطبية
واالستراتيجية.
و يــأ تــي تنظيم ه ــذا البرنامج
ً
تأكيدا من بنك الكويت الوطني
على أن مسؤوليته االجتماعية

د .باسل الصباح وعصام الصقر يقدمان الهدايا لألطفال المرضى
ت ـج ــاه األطـ ـف ــال ال تـقـتـصــر على
ت ــوف ـي ــر الـ ـع ــاج ف ـح ـس ــب ،وإن ـم ــا
تشمل االهتمام بالجانب النفسي
وال ــوق ــوف إل ــى جــانـبـهــم وتــذلـيــل
أي ع ـ ـق ـ ـبـ ــات تـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــم خـ ــال
مــرح ـلــة الـ ـع ــاج ،وتــوف ـيــر ك ــل ما

بيت التمويل يصدر «بطاقة المندوب»
أ عـلــن بيت التمويل الكويتي (بيتك)
تـقــديــم خــدمــة «بـطــاقــة ال ـم ـنــدوب» ،وهــي
بطاقة مصرفية يتم إصــدارهــا لممثلي
وم ـ ـنـ ــدوبـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
واألف ــراد ،تمكنهم من إجــراء المعامالت
المصرفية اآللية عبر أجهزة «الشامل»،
ومنها إيداع األموال والشيكات ،مما يوفر
الوقت والجهد ويتيح الخدمة على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع ،حيث تعمل
األج ـه ــزة فــي مختلف الـمـنــاطــق ،لتوفر
للعمالء أس ــرع وأف ـضــل مـسـتــوى ممكن
من الخدمة.
وتستهدف «بطاقة المندوب» شريحة
معينة مــن ال ـع ـمــاء ،وتـعـبــر عــن حــرص
«بـيـتــك» على الــوصــول إلــى كــل الشرائح
وخــدمـتـهــم ،بـمــا يـنــاســب احتياجاتهم،
وي ـس ــاه ــم ف ــي ت ـخ ـف ـيــف األع ـ ـبـ ــاء عـنـهــم،
ويواكب في نفس الوقت التطور التقني
والتكنولوجي في منظومة خدمات البنك،
حيث يبدو السعي دائما ألن تكون هذه
الخدمات متوازنة ومناسبة ،ومتاحة لكل
شرائح العمالء بالطريقة التي تتالءم مع
امكاناتهم وطبيعة أعمالهم.
وي ـم ـك ــن إصـ ـ ـ ــدار» ب ـط ــاق ــة ال ـم ـن ــدوب»
لـلـحـســاب ال ـج ــاري وال ـتــوف ـيــر والــوكــالــة
باالستثمار والحساب اآللــي ،للشركات

واألف ــراد ،وهــي توفر مجموعة متنوعة
مــن الـخــدمــات وال ـمــزايــا لمستخدميها،
ومنها الخدمة في جميع أجهزة الشامل
 24س ــاع ــة طـ ـ ــوال أيـ ـ ــام األسـ ـ ـب ـ ــوع ،مـمــا
يـجـنــب م ـن ــدوب ــي ال ـش ــرك ــات ومـمـثـلـيـهــا
المشقة ويوفر عليهم الوقت ،خصوصا
أن الدراسات التي أجراها «بيتك» أكدت
أن معظم عملياتهم تتمثل فــي اإل ي ــداع
للنقد والشيكات ،وهــي خدمة متوافرة
بـ»الشامل».
وهكذا فإنه مع البطاقة الجديدة فإن
المندوب بــدال مــن البحث عــن اقــرب فــرع،
سيبحث عن اقــرب جهاز يقع في منطقة
عمله او سكنه ،ويستطيع أن يتعامل مع
معظم ما يحتاج اليه من خدمة بشكل آلي
وسريع وآمن.
وتوفر «بطاقة المندوب» خدمة الشيكات
ً
واإليداع النقدي الذي يتم فورا ،أما الشيكات
فيتم إيداعها بنفس يوم العمل أو في يوم
العمل التالي ،ويمكن للشركة إصدار أكثر
من بطاقة حسب الطلب ،وإصــدار البطاقة
ً
األول ـ ــى ألول م ــرة م ـج ــان ــا ،وت ـق ـبــل أج ـهــزة
الشامل  80ورقة نقدية كحد أقصى للعملية
ال ــواح ــدة ،بـغــض الـنـظــر عــن حـجــم المبلغ،
وتستقبل األجهزة الفئات التالية من الدينار
الكويتي «.»1 5- 10- 20-

والش ــك ان البطاقة تمثل إضــافــة مهمة
لعمل الشركات وموظفيها ،كما انها ستكون
ع ــام ــا إي ـجــاب ـيــا ن ـحــو م ــزي ــد م ــن االرت ـق ــاء

«ريالينس» تستحوذ على  %42من
حصة التجهيزات الغذائية لسوق الحفر

بــال ـخــدمــة وتـسـهـيــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات ،وتـعــزيــز
وسائل التقنية الحديثة ،ووضعها تحت
تصرف العمالء بما يناسب احتياجاتهم.

 ...ويرعى معرض «هوريكا الكويت»
سجل معرض «هوريكا الكويت» للضيافة والصناعات
الغذائية والتجهيزات الفندقية «إنـجــاز ثقة جــديــدا ،عبر
مشاركة نوعية اضافية تمثلت هذه المرة في تقديم بيت
التمويل الكويتي رعاية رئيسية لهذه التظاهرة الفريدة
من نوعها في الكويت» ،حسبما اعلنته شركة ليدزر غروب
لالستشارات والتطوير ،التي تنظم المعرض بالتعاون
مع شركة هوسبيتاليتي سرفيسز اللبنانية ،برعاية وزير
الـتـجــارة والـصـنــاعــة وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون الـشـبــاب خالد
الروضان ،من  15الى  17يناير الجاري ،في قاعة  ،8بأرض
المعارض الدولية بمشرف.
ورحـ ـب ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـل ـم ـعــرض ب ـه ــذه الــرعــايــة

الرئيسية «الـتــي يقدمها بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بيتك)
للمعرض ،بما يشير الى انجاز جديد يتمثل في اكتساب
هوريكا الكويت ثقة القطاع المصرفي ،ويـكــرس العالقة
بين هذا القطاع وبين محاور المعرض التي تغذي قطاع
وانشطة السياحة».
وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،إنه ليس غريبا على
« بـيـتــك» ان يـكــون را ع ـيــا رئيسيا للفعاليات والملتقيات
الوطنية الـتــي تحمل إضــافــات نوعية تصب فــي مسيرة
انشطة تنويع االنـشـطــة االسـتـثـمــاريــة ،وتنمي الـمـهــارات
ال ـم ـه ـن ـي ــة والـ ـح ــرفـ ـي ــة غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم فــي
ت ـعــزيــز ال ـحــركــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـج ــاري ــة ك ـل ـهــا ،وت ـطــور

هو متاح من وسائل ترفيه لرفع
م ـع ـنــويــات ـهــم م ــن أجـ ــل الـتـعــافــي
سريعا.
يذكر أن بنك الكويت الوطني
ووزارة الـصـحــة افتتحا «وح ــدة
الـ ـ ـع ـ ــاج ب ــالـ ـخ ــاي ــا الـ ـج ــذعـ ـي ــة»

التابعة لمستشفى بنك الكويت
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـت ـخ ـص ـص ــي ل ـع ــاج
السرطان لدى األطفال في يونيو
الماضي بمنطقة الصباح الطبية،
وهو المشروع األول من نوعه في
الـكــويــت المتخصص فــي زراع ــة

ال ـن ـخــاع ال ـشــوكــي لــأط ـفــال دون
ً
سن الـ 16مجانا ،في مبادرة هي
األض ـخ ــم ع ـلــى م ـس ـتــوى الـقـطــاع
الخاص المحلي ،والتي أتت ضمن
إطــار مشروع توسعة مستشفى
البنك التخصصي.

ال ـخ ـب ــرات ف ــي عـ ـش ــرات ال ـم ـج ــاالت وتـ ـع ــزز فـ ــرص ال ـع ـمــل.
وأشارت الى «مصداقية معرض هوريكا الكويت ،وتطوره
الدؤوب ،واعتماده معايير فنية بمستوى دولي في تنظيم
المعارض والتظاهرات ،ما يثري ويسهل التفاعل االيجابي
بين مراكز القرار في القطاعات المعنية بالمعرض».
واكــدت ان هــذه الرعاية هي «تعبير متقدم عن العالقة
الوثيقة بين القطاع المصرفي وصناعة السياحة والضيافة،
خاصة ان الكثير من توقعات النمو االقتصادي لعام 2018
تدعم اتجاه رتفاع الناتج المحلي غير النفطي ،مما يتطلب
ال ـمــزيــد م ــن االس ـت ـع ــدادات آلف ــاق اق ـت ـصــاديــة تـنـسـجــم مع
توجهات مسيرة النمو والتنمية للخطة الخمسية للتنمية.

ك ـ ـش ـ ـف ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ري ـ ــاي ـ ـن ـ ــس
ال ـع ــال ـم ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات ال ـف ـنــدق ـيــة
والضيافة والتجهيزات الغذائية
عــن استحواذها على حصة تقدر
بـنـسـبــة  42ف ــي ال ـم ـئــة م ــن تـقــديــم
الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ل ـس ــوق
الـحـفــر ،وكــذلــك قـطــاع خــدمــات في
ميناء الــزور للمشاريع اإلنشائية
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـف ــذ م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـش ــرك ــات
األجنبية المتعاقدة ،باإلضافة إلى
اسـتـحــواذهــا عـلــى عـقــود التغذية
للحفارات العميقة الجديدة بسنبة
 100فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة وال ـ ـتـ ــي ب ــاش ــرت
أعمالها منذ مطلع .2017
وقال الرئيس التنفيذي للشركة
أمـ ـج ــد ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،إن «ري ــايـ ـن ــس
العالمية وقعت  12عقدا خالل العام
الحالي ،مواكبا للخطط التنموية
المتعلقة بزيادة الطاقة اإلنتاجية
بــدايــة فــي  ،2017وذلــك مــع العديد
من الشركات المختلفة في اعمال
ا لـحـفــر عـلــى مختلف المستويات
والـخــدمــات المساندة والتنفيذية
لـلـمـشــاريــع ال ـع ـمــاقــة م ـثــل أع ـمــال
قائمة ومستقبلية متعلقة بالوقود
البيئي ومصفاة ال ــزور» ،موضحا
أن األعـمــال والسمعة الطيبة ألداء
ال ـشــركــة ل ــدى عـمــائـهــا ،واالل ـت ــزام
التنافسي في تأدية مهام العقود
ســاه ـمــا ف ــي ارتـ ـف ــاع ع ــدد الـعـقــود
التي وقعتها الشركة بنسبة زيادة
 30فــي الـمـئــة خ ــال ال ـعــام المقبل
 ،2018بــزيــادة عــن مثيالتها التي
تم توقعيها خالل العام الماضي.
وأشار الصالح إلى أن «ريالينس
الـعــالـمـيــة» تـعــد واحـ ــدة مــن كبرى
الشركات اإلقليمية والمتخصصة
في مجال الخدمات الفندقية لقطاع
الـ ـم ــواق ــع ال ـب ـع ـيــدة ذات ال ـظ ــروف
ال ـب ـي ـئ ـي ــة الـ ـق ــاسـ ـي ــة ،ح ـي ــث تـمـلــك
مجموعة من الخبرات المميزة في
ً
هذا المجال ،الفتا إلى أن الخبرات

أمجد الصالح

المتعلقة بــالـكــادر التنفيذي لدى
الـ ـش ــرك ــة وفـ ــريـ ــق ال ـع ـم ــل بـمـنــزلــة
رأسـ ـم ــال ال ـش ــرك ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
استراتيجية الشركة طويلة األمد،
لتوفير الخدمات الفندقية وأعمال
الـ ـضـ ـي ــاف ــة ب ــأعـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ــات
والتكنولوجيا المتطورة الداعمة،
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ارت ـ ـفـ ــاع
حصتها السوقية في مجال عملها
بالكويت.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـشــركــة تتعامل
م ــع ك ــل ال ـت ـعــاقــدات ،س ــواء بعقود
مباشرة أو من الباطن مع المقاولين
المتعاقدين لمشاريع طويلة في
ش ــرك ــات نـفــط ال ـكــويــت ،وال ـب ـتــرول
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،والـ ـش ــرك ــة ال ـب ـتــرول ـيــة
لـلـصـنــاعــات الـمـتـكــامـلــة «كـيـبـيــك»،
ً
مشددا على ان الخدمات المساندة
وال ـم ـصــاح ـبــة لــأع ـمــال الـنـفـطـيــة،
التي تقدمها الشركة ذات الخبرات
الـمـتـكــامـلــة ،تـعـتـبــر ذات مـسـتــوى
عال ،خصوصا أنها تتميز بتقديم
كل الخدمات المصاحبة ألعمالها
ومتطلباتها فــي الـقـطــاع النفطي
والصناعي والمعايير العالمية في
الجودة والسالمة والصحة والبيئة.
وع ـ ــن أب ـ ـ ــرز عـ ـم ــاء «ري ــاي ـن ــس

ال ـعــال ـم ـيــة» ذكـ ــر ال ـص ــال ــح ،أن من
أهـ ـ ــم واب ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـخ ــاص ــة
ش ــرك ــة خ ــدم ــات ال ـح ـفــر الـكــويـتـيــة
(كـ ـ ـ ــي دي سـ ـ ـ ــي) وال ـ ـم ـ ـقـ ــاول ـ ـيـ ــن،
وال ـش ــرك ــات الـعــالـمـيــة م ـثــل شــركــة
ش ـل ـم ـبــرج ـيــر ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وش ــرك ــة
بــرسـغــن لـلـحـفــر ،وشــركــة سايبيم
العالمية اإليطالية ،وشركة جري
ولـ ــف ،وال ـشــركــة الـصـيـنـيــة للحفر
(ساينوبيك) عمليات تحت ادارة
شــركــة شلمبرجير ،وشــركــة بيكر
هيوز المتحدة العالمية مع شركة
جـنــرال الكتريك المتخصصة في
قطاعات النفط والطاقة.
وأكــد الصالح أن الشركة تعمل
مـنــذ  34سـنــة قـبــل حصولها على
عالمة تجارية مسجلة عــام 2015
كـمــاركــة متخصصة فــي األس ــواق
اإلقليمية ،إلرســاء مفاهيم خدمية
جــديــدة فــي الـســوق المحلي ،الــذي
ي ـش ـهــد ح ــال ـي ــا ت ـن ـف ـيــذ ح ــزم ــة مــن
المشاريع التنموية المهمة التي
تساهم في استعادة الدور الريادي
اإلقليمي لدولة الكويت كمركز مالي
وتـجــاري سبق أن صنعه األجــداد
بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري
داخل الوطن وعبر الحدود ،وإحياء
ال ــدور الـمـحــوري للقطاع الخاص
الكويتي في قيادة التنمية.
وأوضح أن الشركة تقوم بتفعيل
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــة ت ـع ـت ـمــد
عـلــي خ ـب ــرات عـلــى اع ـلــى مستوى
م ـش ـه ــود ل ـه ــا ب ــال ـخ ـب ــرة وال ــرؤي ــة
االس ـت ـشــراف ـيــة ق ـ ــادرة عـلــى تنفيذ
وتفعيل االستراتيجية للمساهمة
في النهوض بهذا القطاع الحيوي،
الذي له دور حيوي في خلق فرص
وظ ـي ـف ـي ــة ل ـل ـش ـب ــاب وال ـخــري ـج ـيــن
الكويتيين فــي مـجــاالت التسويق
والـعـمـلـيــات واإلدارة اللوجستية
وإدارة ال ـجــودة والـنــوعـيــة وادارة
التغذية الصناعية.

مصر ...هل تتحقق آمال االنتعاش االقتصادي في 2018؟
بينما شهد عام  2017المنقضي العديد من
األزمات االقتصادية التي واجهت المصريين،
ً
تعاف اقتصادي خالل
يعلق كثيرون آماال على
ٍ
العام الجديد  2018الذي بدأ أمس.
ويواجه المصريون أزمات اقتصادية عديدة
م ـنــذ ت ـب ـنــي ح ـكــومــة ب ــاده ــم تـنـفـيــذ بــرنــامــج
إصالح اقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية
يترأسها البنك وصندوق النقد الدوليين ،وبدأ
بإقرار البنك المركزي المصري لنظام صرف
مــرن وتعويم الجنيه المصري مقابل الــدوالر
في بداية نوفمبر من عام .2016
وت ـب ــع ذل ــك مـجـمــوعــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
قلصت حجم الدعم ،مما تسبب في رفع أسعار
ال ــوق ــود وال ـم ـحــروقــات بـنـســب كـبـيــرة وألكـثــر

من مرة على مدار العام ،ونتج عن ذلك موجة
تضخمية لــم تشهدها ا لـبــاد مــن قبل بعدما
الم ــس الـتـضـخــم مـسـتــويــات أع ـلــى مــن  35في
المئة.
وخ ـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي كـ ــان س ـعــر صــرف
الـ ــدوالر يـتـحــرك بـيــن مـسـتــوى  19.60جنيها،
وهــو أعلى مستوى سجله ال ــدوالر على مــدار
العام ،وبين  15.92جنيها في منتصف تعامالت
مارس الماضي.
وفـ ــي إط ـ ــار احـ ـت ــواء ال ـت ـض ـخــم ،قـ ــرر الـبـنــك
ال ـمــركــزي الـمـصــري رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة أكثر
من مــرة ،لكن حتى نهاية عــام  2017لم تشهد
ً
ً
األسواق تراجعا ملموسا في معدالت التضخم
رغــم األرق ــام األخ ـيــرة الـتــي أعلنتها الحكومة

ب ـش ــأن بـ ــدء ان ـخ ـف ــاض ت ــدري ـج ــي ف ــي م ـعــدالت
التضخم ،ليصل فــي نهاية نوفمبر الماضي
إلى  26.7في المئة مقابل  31.8في المئة بنهاية
أكتوبر الماضي.
كما أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من
الـقــرارات لحماية محدودي الدخل من تبعات
اإلص ــاح ــات االقـتـصــاديــة الـتــي تـجــريـهــا ،كــان
أهـمـهــا زي ــادة قيمة الــدعــم ال ـخــاص ببطاقات
ال ـت ـمــويــن ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـت ــوس ــع ف ــي بــرنــامــج
تكافل وكــرامــة ليشمل عــدة ماليين مــن أفــراد
األسر الفقيرة.
وع ـلــى صـعـيــد احـتـيــاطــي ال ـب ــاد م ــن النقد
األجنبي ،فقد ارتفع من نحو  19مليار دوالر في
شهر أكتوبر من عام  ،2016لينهي عام 2017

 12.6مليار دوالر أرباح البورصة في 2017
ً
حققت البورصة المصرية أرقاما قياسية
خــال العام المنقضي  ،2017لتنافس بقوة
على تحقيق أكبر مكاسب بين البورصات
العربية والعالمية.
ورغ ــم األح ــداث الـتــي مــرت بـهــا الـبــورصــة
الـمـصــريــة خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،فــإنــه في
المجمل سيطر اللون األخضر على الشاشات
خالل معظم جلسات التداول ،وحققت أغلبية
األسهم المدرجة مكاسب قياسية تتراوح ما
بين  10و 50في المئة.
ً
ووفقا لبيانات البورصة المصرية ومنذ
بــدايــة  2017حتى نهايته ،ربــح رأس المال

السوقي ألسهم الشركات المدرجة نحو 223.3
مليار جنيه تعادل نحو  12.61مليارا ،بنسبة
ارتـفــاع تقدر بنحو  37.11في المئة ،بعدما
صعد من نحو  601.6مليار جنيه في إغالق
تعامالت ديسمبر من  2016إلى نحو 824.9
مليارا في إغالق تعامالت جلسات .2017
وع ـلــى صـعـيــد ال ـم ــؤش ــرات ،قـفــز الـمــؤشــر
الرئيسي «ايجي إكس  »30بنسبة  21.75في
المئة ،بعدما أضاف نحو  2685نقطة خالل
ً
ً
الـ ــ 12شـهــرا الـمــاضـيــة ،مرتفعا مــن مستوى
 12344نقطة في إغالق تعامالت  ،2016لينهي
جلسات  2017عند مستوى  15029نقطة.

وص ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـ ــؤشـ ـ ــر األس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة «إيجي إكس  ،»70بنسبة 78.61
ً
فــي ا لـمـئــة ،مضيفا نحو  364نقطة ،بعدما
ارتفع من مستوى  463في إغــاق تعامالت
د يـسـمـبــر  ،2016لـيـسـجــل ن ـحــو  827نقطة
بنهاية جلسات .2017
وام ـتــدت الـمـكــاســب إل ــى الـمــؤشــر األوس ــع
ً
نطاقا «إيـجــي إكــس  ،»100الــذي قفز بنسبة
ً
 79.83فــي الـمـئــة ،مضيفا نـحــو  875نقطة،
بـعــدمــا أن ـهــى جـلـســات ال ـعــام ال ـمــاضــي عند
مستوى  1971نقطة مقابل نحو  1096نقطة
في إغالق تعامالت ديسمبر .2016

ً
عند مستوى  36.7مليار دوالر ،مضيفا نحو
 17.7مليار دوالر بنسبة ارتـفــاع تقدر بنحو
 93في المئة.
وفيما يتعلق بمعدل النمو االقتصادي ،فقد
ً
حققت مصر نموا بلغ نحو  4.2في المئة خالل
العام المالي  2017/2016المنتهي في يونيو
الماضي ،كما حقق معدل  5.2في المئة خالل
الربع األول من العام المالي الجاري.
ورفعت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل
النمو االقتصادي إلى  5.25في المئة خالل العام
المالي الجاري ،مقابل  4.6في المئة أثناء إعداد
مشروع الموازنة.
وع ـل ــى مـ ـ ــدار  ،2017رفـ ــع ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
المصري أسعار الفائدة  4في المئة على مرتين،

ليرتفع الـعــائــد إل ــى  18.75فــي الـمـئــة لــإيــداع
و 19.75في المئة لإلقراض.
ورغ ــم أن رفــع أسـعــار الـفــائــدة يثبط عزيمة
الشركات المحلية لالقتراض وتوسيع نشاطها،
فإنه وفي ظل تحرير سعر الصرف ،ساهم في
فتح شهية األجانب لالستثمار في أدوات الدين
المصرية ،لتصل إلى نحو  19مليار دوالر في
الوقت الحالي.
وارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 4.5
في المئة إلى  4.799مليارات دوالر منذ مطلع
 2017حتى نهاية نوفمبر ،مقابل نحو 4.591
مليارات دوالر في الفترة المقابلة من عام .2016
(العربية .نت)

لماذا ال تخفض أسعار الفائدة البنكية؟
فسر نــا ئــب الرئيس التنفيذي لشركة
«إتش سي» لــأوراق المالية واالستثمار
محمد متولي قرار إبقاء أسعار الفائدة في
مصر بأنه انعكاس لحالة النمو في أداء
القطاع العام ،بجانب المؤشرات اإليجابية
لتنفيذ خطوات اإلصالح المالي ،بالتعاون
مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع متولي ،في مقابلة مع «العربية»،
أن يبدأ البنك المركزي المصري ،تخفيض
الفائدة في فبراير  ،2018أو االستعاضة
عن الخفض بالمحافظة على سعر الفائدة،
لحين إكمال برنامج اإلصالح االقتصادي،

ولـتــدعـيــم الـجـنـيــه ال ـم ـصــري ،أو للتريث
لحين قياس النمو في القطاع الخاص،
واالستثمارات الخارجية.
ورأى أن البورصة ستكون المستفيد
األول من خفض أسعار الفائدة ،لتخفيف
ع ــبء الـتـمــويــل بـجــانــب مــزاح ـمــة الـبـنــوك
لألسهم ،بسبب عرضها فوائد عالية على
الودائع ،وبالتالي ستتدفق األموال نحو
البورصة في حال تراجعت الفوائد.
وأشــار إلــى تحقيق المؤشر الرئيسي
لألسهم المصرية صعودا بنسبة  20في
المئة عام  ،2017متوقعا أن يكون لتحريك

سعر الفائدة أثر مهم في تغيير توجهات
المستثمرين في تفضيل عائد من األسهم
على الـعــوائــد المرتفعة حاليا فــي إيــداع
األموال لدى البنوك.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك
المركزي المصري قررت الخميس الماضي
اإلب ـق ــاء عـلــى سـعــر ال ـفــائــدة عـلــى اإلي ــداع
واإلقراض لليلة واحدة دون تغيير.

ثقافات
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حوار مع التشكيلي
المصري ابراهيم غزالة
حول معرضه األخير في
القاهرة {سحر البرلس}.

١٥

اإلعالمي اللبناني ميشال
قزي يؤكد أنه مستمر في
برنامج {أمي أقوى من أمك}
بموسم جديد.

20
مسك وعنبر

حقق «المعرض الكويتي
للفن التشكيلي المعاصر»
في سلطنة عمان اصداء
إيجابية.

20

المخرج رمضان خسروه
يؤكد أن األعمال الضعيفة
أفقدت الجمهور الثقة بالفيلم
الكويتي.

إيرادات «ستار وورز» تتجاوز
المليار دوالر حول العالم
أنهى فيلم "ستار وورز :ذي الست جيداي" عام  2017متجاوزا عتبة
المليار دوالر من العائدات في العالم بعد ثالثة أسابيع فقط من بدء
عرضه في الصاالت.
وتتوقع استديوهات "ديزني" المنتجة للجزء الجديد من السلسلة
الشهير عائدات اضافية مع بدء عرضه في الصين قريبا.
وحـقــق الـجــزء الثامن مــن السلسلة الخيالية العلمية الـتــي تــدور
أحداثه بين الكواكب في الفضاء  517مليون دوالر منذ بدء عرضه
قبل ثالثة اسابيع في دور السينما األميركية الشمالية وظل متربعا
في صدارة شباك التذاكر.
وأظهرت أرقام "ديزني" أن فيلم حرب النجوم حقق كذلك حتى أمس
األول  523.3مليون دوالر من العائدات العالمية .وأكدت االستوديوهات
الشهيرة أن "ستار وورز :ذي الست جيداي" يتصدر شباك التذاكر في
أوروبا كذلك.
وأوضحت الشركة ان هذه العائدات تجعله يحتل "المرتبة الرابعة
والعشرين ألفضل أداء" مشددة على ان الفيلم الذي يستند إلى فكرة
جورج لوكاس" ،يواصل تقدمه العالمي قبل بدء عرضه في الصين
في الخامس من يناير".
واليزال فيلم "أفاتار" ( )2009يحمل الرقم القياسي الكبر العائدات
العالمية مع  2.7مليار دوالر.
وأكدت "ديزني" ان "ستار وورز" سيتقدم على "بيوتي اند ذي بيست"
ليحتل المرتبة االولى عام  2017الفضل أداء في أميركا الشمالية.
وذكر موقع "ديدالين .كوم" ان استوديوهات "ديزني" كانت الوحيدة
التي تجاوزت عائداتها العالمية خمسة مليارات دوالر في السنوات
الثالث االخيرة.
وكان "ستار وورز :ذي الست جيداي" حقق  220مليون دوالر من
العائدات في الواليات المتحدة وكندا اعتبارا من عطلة نهاية االسبوع
االولــى لبدء عرضه ،وهو ثاني افضل اداء في تاريخ شباك التذاكر
االميركي الشمالي وراء الجزء السابق من هــذه السلسلة الشهيرة
"ستار وورز :ذي فورس اويكنز".
وفي الجزء االخير تتواجه وريثة الجيداي ريي وكايلو رين .وتظهر
فيه للمرة االخيرة الممثلة كاري فيشر التي جسدت دور االميرة ليا .وقد
توفيت في ديسمبر  2016في سن الستين بعدما انهت تصوير مشاهدها.

وحـ ـ ـق ـ ــق ال ـف ـي ـل ــم
عـ ـ ــائـ ـ ــدات ق ــدره ــا
 5 2 . 4مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــو ن
د و ال ر بـ ـحـ ـس ــب
أرقـ ــام وفــرت ـهــا شــركــة
"اك ـ ــزبـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــر ريـ ـلـ ـيـ ـشـ ـن ــز"،
ويتوقع ان تصل عائداته الى
 65.5مـلـيــونــا خ ــال عـطـلــة نـهــايــة
االسـ ـب ــوع ال ـطــوي ـلــة ب ـم ـنــاس ـبــة رأس
الـسـنــة ،لكن يتوقع ان يـتـجــاوزه فيلم
المغامرات "جومانجي :ويلكام تو ذي
جــانـغــل" الـمــوجــه للعائالت مــن بطولة
دواي ــن جــونـســون مــع عــائــدات قــد تصل
الــى  67مليون دوالر فــي قــاعــات اميركا
الشمالية.
أما المرتبة الثالثة ،فكانت من نصيب
"بيتش بيرفكت  "3مع  22.7مليون دوالر.
ويتناول الفيلم وهو من بطولة آنا كندريك،
مغامرات فرقة "ذي بيالز" للغناء.
وحــل فــي المرتبة الــرابـعــة "ذي غريتيست
شومان" من انتاج "فوكس" ،مع  20.3مليون دوالر.
والفيلم الغنائي من بطولة هيو جاكمان.
وحافظ على المرتبة الخامسة فيلم "فرديناند" الكوميدي للرسوم
المتحركة حول ثور لطيف يعامل على انه وحش خطر محققا 11.6
مليون دوالر.
وحل في المركز السادس "كوكو" مع  8.8ماليين دوالر ،وتبعه
"داركيست آور" في السابع مع  7.44ماليين دوالر.
واحتل المرتبة الثامنة "آل ذي ماني إن ذي وورلد" محققا 6
ماليين دوالر.
وكانت المرتبة العاشرة من نصيب "فاذير فيغرز" مع
 5.5ماليين دوالر.
(أ ف ب)

حسين الجسمي

جودي فوستر

نجمة الفيلم ديزي ريدلي

لقطة من فيلم» »Avengers: Infinity War

فوستر :أفالم الخارقين تفسد ذوق الجمهور

الجسمي اختتم حفالت  2017في أبوظبي

«مارفل» تروج «»Avengers: Infinity War

قالت النجمة جودي فوستر في تقارير إعالمية ،إن أفالم األبطال الخارقين،
والقوى الخارقة للطبيعة ذات اإلنتاج العالي ،والدعاية الضخمة تساهم
في إفساد الذوق السينمائي لدى الجمهور.
ً
ً
ومن المعروف أن جودي البالغة من العمر ( 55عاما) شاركت مؤخرا في
إحدى حلقات مسلسل « »Black Mirrorبدور األم.

اختتم الفنان حسين الجسمي حفالته الغنائية لعام  2017من العاصمة
اإلماراتية أبوظبى ،وذلك برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو
وليد فايد.
وقدم الجسمي مجموعة كبيرة من أغنياته المتنوعة التي ترضي جميع
األذواق ،مهديا إلى الجمهور أغنيتي «أحبك» ،و»اصعد بعزمك».

نشرت شركة «مارفل» صورة جديدة من فيلم األكشن واإلثارة المنتظر
« ،»Avengers: Infinity Warالذي سيعرض ألول مرة في شهر مايو .2018
ويروي الفيلم قصة منتقمين وحلفائهم يواصلون حماية العالم من
تهديدات كبيرة ً
جدا ،ويتعامل أحدهم معها بمفرده ،حيث يظهر «ثانوس»،
وهو طاغية جديد من الظالل الكونية.

ً
سيلينا غوميز في نزهة بالمكسيك بعيدا عن جاستن بيبر
يبدو أن المغنية العالمية الشهيرةسيلينا غومي ز
ال تحب االحتفال بقدوم رأس السنة في أجواء باردة،
وقد رصــدت وهي تحتفل مع صديقاتها على أحد
شواطئ المكسيك.
وما أثار الدهشة أنها لم تكن برفقة حبيبها النجم
جاستن بيبر ،مع أنهما عادا إلى بعضهما وأظهرا
أنهما مغرمان للغاية ببعضهما.
شـبــه جــزي ــرة "ك ــابــو س ــان ل ــوك ــاس" ش ـمــال غــرب
ً
المكسيك كانت بالنسبة لغوميز متنفسا لالبتعاد
عن الضغوط واالستمتاع بالشمس والبحر والرفقة
الجيدة.
و لــم تنشر سيلينا أي ص ــورة عــن عطلتها ،لكن
صديقتها المقربة راكيل ستيفنز هي من شاركت
صورة لها ولغوميز وصديقتيها على شاطئ البحر.
وبحسب مصادر مقربة من "غوميز" فإن المغنية
الشابة قــررت استئجار فيال فاخرة بقيمة  18ألف

دوالر لليلة الواحدة في "كابو سان لوكاس" ،وأضافت
المصادر أن الفيال تتمتع بمزايا فاخرة ،فهي ذات
إ طــا لــة على البحر ومسبح كبير ومنتجع صحي
وباحة غولف.
يشار إلى أنه في عام  ،2013انفصلت غوميز عن
ً
ً
ً
ّ
جاستن بيبر بعدما شــكــا مـعــا ثنائيا أسطوريا
بالنسبة إ لــى المعجبين ،ثــم علمت بأنها مصابة
بداء الذئبة .لكنها لم تكشف إصابتها بهذا المرض
المؤلم والمزمن قبل مرور سنتين .في غضون ذلك،
ّأدت إقامتها في مركز لتلقي العالج الكيماوي إلى
انتشار إشاعات عن إدمانها .شعرت النجمة الشابة
آنذاك باإلحباط ُ
وص ِدمت بشعبيتها المخيفة على
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ف ـتــوارت عــن األنـظــار
طوال ثالثة أشهر.
اع ـت ــرف ــت غــوم ـيــز بـ ــأن م ــوق ــع ان ـس ـت ـغ ــرام اج ـتــاح
حياتها بشكل مبالغ فيه ،وأنـهــا أدمـنــت عليه .في

المرحلة الالحقة ،كان كشف وضعها وضعفها إزاء
ً
معجبيها كفيال بمساعدتها على النهوض وأشعلت
ً
مواقع التواصل االجتماعي مجددا عند عودتها إلى
الساحة .ثم عادت المياه إلى مجاريها بين النجمين،
لكن سرعان ما عكر صفوها ظهور النجم ذا ويكند
فــي حـيــاة غــومـيــز واتـفـقــا عـلــى الـ ــزواج خ ــال الـعــام
الماضي ،لكن ذلك لم يحدث .وفي خطوة مفاجئة،
أعلنت غوميز عودتها إلى حبيبها النجم جاستن
بيبر ،خالل الفترة الماضية ،وعاشتغوميز في حالة
فرح ،لكنها في الوقت نفسه ليست قاسية ،وتتذكر
ً
دائما حبيبها السابق ذا ويكند ،الذي أمضت معه
ً
أوقاتا رائعة ،وقدمت له اعتذارا ،وكتبت عبر مواقع
التواصل" :كل االعتذار" ،ويعتقد أنها رسالة مبطنة
موجهة إلــى ذا ويكند ،الــذي انفصلت عنه بعد 10
أشهر من عالقتهما.

سيلينا غوميز وجاستن بيبر
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التشكيلي إبراهيم غزالة :مصطلح «الفن الحديث» أكذوبة
ّ
• يرى أن على الثقافة أن تسبق السياسة في العالقات الدولية

يكشف الفنان التشكيلي د .إبراهيم غزالة في حواره ًمع «الجريدة» أساسيات التعامل مع المنظر الطبيعي الذي ّقدمه بحرفية في
معرضه «سحر البرلس» الذي أقامه في القاهرة أخيرا ،وحمل سمة الحنين إلى األماكن التي نشأ عليها .ويدعو غزالة الذي شارك في
معارض دولية عدة إلى أن تسبق الثقافة السياسة في دعم العالقات الدولية.
وإلى التفاصيل:
القاهرة  -سماح عبد السالم

الفنانون في
العالم العربي
يعملون بالدفع
الذاتي

تعاملت بآلية خاصة مع المنظر الطبيعي
ّ
ت ـج ــل ــى أث ــره ــا ف ــي م ـع ــرض ــك األخـ ـي ــر «س ـحــر
البرلس» .ما هي أبعاد هذا التعامل؟
ب ـح ـيــرة ال ـب ــرل ــس ف ـض ــاء س ــاح ــر ومــدهــش
جذبني .كانت بالنسبة إلـ ّـي مفاجأة بصرية،
ف ـف ـكــرت ف ــي تــرج ـمــة ذل ــك ف ــي ع ـم ـلــي ،وق ــررت
اصطحاب «اسكتشاتي» وألواني وزيارة هذه
ً
الـبـقـعــة ال ـســاحــرة والــرســم اس ـت ـعــدادا لتقديم
معرض عن البرلس .أردت أن أعايش المكان،
ً
ً
وفعال كان وقتا لالستمتاع والسياحة الذهنية
ً
ّ
والبصرية ،إذا جاز التعبير .وشكل ذلك حنينا
إل ــى بـحـيــرة الـمـنــزلــة ال ـتــي تــربـيــت عليها في
الستينيات ،إذ كــانــت تقع بالقرب مــن بيتي.
فبحيرة البرلس تفاعلت في داخلي ألن لدي
ً
ً
هـمــا شخصيا اسـتــدعــى حنيني إلــى بحيرة
الـمـنــزلــة .كــانــت الـمــراكــب تـخــرج إزاء الـبـيــوت،
وهــو أمــر بالنسبة إلــى الطفل مــدهــش ،كذلك
أن يــرى األسماك في المياه ويصطادها .كان
ً
التعداد السكاني آنذاك قليال ،ولم تكن ظهرت
بعد المباني األسمنتية خارج المدن .عاصرت
آخر ضوء جمالي في مصر قبل أن يخمد في
السبعينيات.

بهجة خاصة
ّ
تميز المعرض بتصدر األلوان المبهجة ،فهل
ُ
يعزى ذلك إلى تفاؤلك بما ترسم؟
انبثقت أل ــوان «سحر الـبــرلــس» مــن روحــي.
ك ـنــت أل ـ ـ ِّـون بــإح ـســاســي ووض ـع ــت الـمـشــاهــد
ف ــي ال ـخ ـي ــال ح ـيــث أف ـض ــل رؤي ـت ـه ــا .تـعــامـلــت
مــع اللوحات بــرؤيــة مخرج سينمائي وليس
ً
ً
مـصــورا .رســام المناظر ليس مطلوبا منه أن
ِّ
يقدم للمتلقي المشهد الذي يراه بشكل يومي
ً
وإال حينها لــن ي ـكــون أب ــدع شـيـئــا .ال بــد من
أن تـكــون لــه وجـهــة نـظــر ،وه ــذا مــا يدفعه إلى
اختيار ما يقدمه من البحيرة الممتلئة بكثير
من اإليقونات الفنية.
يستحوذ المنظر الطبيعي على جانب كبير
من تجربتك .ما السبب؟
تدعو الطبيعة إلى التأمل واالتحاد معها،
ً
ِّ
ويشكل الحضور فيها نوعا من التفكير في
إب ــداع الـخــالــق ،فيما يــؤثــر ان ـصــراف اإلنـســان

آخر العام وأوله
د .نجمة إدريس

najmaidrees@yahoo.com

ً
عنها سلبا في بشريته .كلما ازدادت الطبيعة
حياة ازدادت بشرية الناس ،ما يفسر السلوك
في المدن المزدحمة.
اتـسـقــت طـبـيـعــة اإلن ـس ــان ف ــي بــدايـتـهــا مع
مساحات الخضرة والـفـضــاء وزرق ــة السماء،
وإذا لم نمنحه النسب المطلوبة من التغذية
الصحية والنفسية يــذ بــل ،فالطبيعة مصدر
غــذائــي إنـســانــي ،لــذا تجد أن نسبة االكتئاب
ت ــزداد فــي الـقــاهــرة ألنـهــا تخلو مــن الـحــدائــق.
وأجد أن من الغريب أن نحث الناس على طرائق
الـقــراء ة والتثقيف من دون البحث عن فضاء
واسع ومتنزه لهم ،فاإلنسان الذي يعيش في
مساحة متسعة تختلف حالته النفسية عمن
يعيش في مساحة خضراء.

لبنان بعيون مصرية
ً
شاركت أخيرا في معرض جماعي بعنوان
«ل ـب ـن ــان ب ـع ـيــون م ـص ــري ــة» .حــدث ـنــا ع ــن هــذه
المشاركة.
أق ـم ــت مـ ـع ــارض ج ـمــاع ـيــة عـ ــدة ف ــي الـيـمــن
وأوكرانيا وتونس ولبنان .شاركت مع محمد
الطراوي والدكتور حسن عبد الفتاح والناقد
الراحل أسامة عفيفي في معرض باليمن قبل
سنوات ،ثم تكررت التجربة في أوكرانيا حيث
حـضــر سفيرها لــدى الـيـمــن فــاقـتــرح أن نقوم
ً
بالتجربة ذاتها في أوكرانيا ،ثم نفذناها أيضا
في تونس بدعوة من المطرب لطفي بوشناق،
وأقمنا المعرض في مقر منظمة اليونسكو.
كذلك نفذنا الفكرة فــي الجزائر عندما كانت
تـلـمـســان عــاصـمــة الـثـقــافــة اإلســام ـيــة ،وكنت
أحرص على أن يصاحبنا في رسم المدن ناقد
ً
حتى يوثق الحدث ،فضال عن أنه يستفيد من
الفنان خالل تشكيل العمل لفني.
وفي الورشة الدولية الموازية لمؤتمر الفن
واالقتصاد بجامعة المنيا التقيت الفنانة ريما
رعــد ،نقيبة التشكيليين اللبنانيين ،وعندما
ع ــادت إل ــى لـبـنــان تــواصـلـنــا وطــرحــت عليها
فكرة مشروع «لبنان بعيون مصرية» ،فأجرت
اتصاالت مع رؤساء المدن الرئيسة في لبنان،
صــور وصـيــدا وبعلبك وطــرابـلــس ،وتعاونت
ً
البلديات معنا وأقمنا معرضا افتتحه السفير
المصري لدى لبنان بحضور رؤساء البلديات.
عندما انتهى المعرض أهدت رئيسة الجمعية
بعض األعمال إلى رؤساء البلديات ،من ثم صار
لألعمال الفنية المصرية وجود في مدن لبنان،
باإلضافة إلــى أن فنانين لبنانيين شاركونا

إبراهيم غزالة
الرسم في الشارع وأعــربــوا عن سعادتهم في
خوض التجربة.
ما تقييمك لهذه المعارض؟
أرى أن ف ـك ــرة ال ـت ـع ــارف واالحـ ـتـ ـك ــاك بـيــن
الفنانين ذات أهمية كبيرة ،إذ تؤكد ضــرورة
الفن والثقاقة ودورهما في العالقات العربية.
بعد معرض لبنان وبعد عودتنا إلى القاهرة،
قــرأت أن وزيــر الخارجية المصرية في زيــارة
لبنان يلتقي نظيره اللبناني ،وكانت سعادتي
غــامــرة ألن الفن كــان األسـبــق .يجب أن تسبق
ال ـث ـقــافــة ال ـس ـيــاســة ع ـلــى األقـ ــل ف ــي ال ـعــاقــات
ال ـعــرب ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وأن ي ـض ـط ـلــع ال ـف ـنــانــون
بدورهم.

يجتهد إال أنــه يركض في مكانه ،من دون أن
يبحث عن أرض جديدة .ال تغيير في الحركة
التشكيلية ،بسبب الجدب الثقافي بعدما ابتعد
ً
التشكيليون عن الثقافة ،فضال عن أن االحتكاك
الحقيقي في المحافل الدولية ال يتوازى مع
حجم الساحة التشكيلية المصرية .كذلك نفتقد
إلى مشروعات مشتركة بين األدب والثقافة.

ما هي رؤيتك للمشهد التشكيلي الراهن ال
سيما مع كثرة المعارض واالتجاهات الفنية؟
الـمـشـهــد التشكيلي الــراهــن
م ـل ـت ـب ــس .لـ ــم ي ـع ــد ل ــدي ـن ــا فــن
ت ـش ـك ـي ـلــي ح ـق ـي ـقــي ،ب ــل يـعـمــل
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان ـ ــون بـ ــالـ ــدفـ ــع
الذاتي .يكمل الفنان
مــا قــام بــه مــن  20أو
ً
 30عاما ،ورغم أنه

الفن الحديث والتحدي الصعب

إحدى لوحات الفنان

ي ــرى الـفـنــان إبــراه ـيــم غــزالــة أن الـتـحــدي الـصـعــب إزاء الـفـنــان
التشكيلي هو أن يستمد فنه من األرض والطبيعة والميثولوجيا،
ً
ويطالب بوجود أماكن إلقامة الفنانين وعملهم في مصر قائال:
«ليس من المنطقي عدم وجود مراسم للفنانين في األقصر ،وأسوان،
ً
والـنــوبــة ،والـعــريــش ،وسـيــوة ،إذا مــن أيــن يستخرج التشكيليون
فنهم؟ عندما نتأمل أعمال الرواد نجدها من مصر القديمة .أعمال
محمود سعيد من بنات بحري باإلسكندرية ،وناجي من األقصر،
ولكل فنان أسلوبه اإلبــداعــي ســواء من خــال الطبيعة أو الثقافة
والتاريخ .ولن نغفل النحات محمود مختار الــذي استنبط روح

المرأة والحياة المصرية ومن خاللها ّ
قدم أعظم األعمال النحتية
رغم أنه تلقى تعليمه في باريس».
وعن مقولة الفن الحديث ذكــر« :لدينا أكذوبة كبيرة في مصر
والعالم اسمها «الفن الحديث» ،ال يوجد مسمى بهذا االســم ،بل
ثمة فن معاصر .ماذا سنقول بعد مئة عام حول الفن؟ هذا غرور
ً
ً
حديثا ،وهل ما ّ
من الفنان الذي يصف نفسه بأنه ِّ
قدمه
يقدم فنا
المصري القديم مــن رســم وتصوير فرعوني ال يدخل فــي نطاق
ً
الفن الحديث؟ الفيصل في الفن هو القيمة ،يمكننا أن نقول مثال
فن القرن الـ 20أو الـ.21

العربي الدولي للكتاب في دورته :61
بيروت
معرض
إحصاءات
ً
الشعر والرواية األكثر مبيعا ...وإقبال على السياسة والدين
دورته  30( 61نوفمبر 13 -ديسمبر  ،)2017التي
في نظرة إلى ًاإلحصاءات حول «معرض بيروت العربي والدولي للكتاب» في َّ
أعدت استنادا إلى إحصاءات تعتمد على إيصاالت بيع الكتب لدى دور النشر والمسلمة إلى مندوبي النادي الثقافي العربي (منظم
المعرض)ّ ،
يتبين ،للمرة األولى منذ سنوات ،تحقيق الكتب الفلسفية واألدبية ودواوين الشعر نسبة مبيعات عالية ،ما يؤشر إلى أن
ذائقة الجمهور مهما طغت عليها وسائل التواصل الحديثة ال يمكن أن تلغي مكانة الكتاب الورقي لديها.
بيروت  -ةديرجلا

•

الــافــت فــي إح ـصــاءات هــذا الـعــام حول
«معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» في
دورته  ،61تصدر الدواوين الشعرية قائمة
المبيعات ،وتساوى بعضها في المراتب
ن ـف ـس ـهــا ،م ــن ب ـي ـن ـهــا« :فـ ـه ــرس االن ـت ـظ ــار»
ل ـم ـه ــدي م ـن ـص ــور (شـ ــركـ ــة ال ـم ـط ـب ــوع ــات
للطباعة والنشر ،ط )2018 ،1الذي تساوى
في المرتبة األولى مع ديوان «بماء عينيك
كتبت» ألغنار عواضة (دار الفارابي ،ط،1
ّ
 ،)2018فيما حل في المرتبة الثانية {إلى
حيث ال نــاس وال بشر} لربيع الحوراني
الـ ـمـ ـص ــري( ،م ـك ـت ـب ــة ن ـب ـي ــه ،ط،)2017 ،1
وتساوى في المرتبة الثالثة {حب وحب}
لطارق ناصر الدين (الحركة الثقافية في
لبنان ،ط{ )2017 ،1وبعد} ،للدكتورة غنوة
خليل الدقدوقي (دار الفارابي ،ط.)2018 ،1
ك ــذل ــك ح ـق ـقــت ال ـ ــرواي ـ ــة ن ـس ـبــة مـبـيـعــات
ّ
وحلت في المرتبة األولى{ :شجرة
مرتفعة،
الياسمين} لغسان سعود( ،دار الفارابي،
ط ،)2018 ،1وفــي المرتبة الثانية {ال أحد
يصل إلى هنا} لطالل شتوي (دار الفارابي،
ط ،)2018 ،1وفــي المرتبة الثالثة {رحيل
ال ـم ــدن} لـجـنــى نـصــرالـلــه (ريـ ــاض الــريــس
للكتب والنشر ،ط.)2018 ،1

أدب وسير

كان لــأدب مكانة بــارزة في القائمة،
ّ
إذ ح ـ ــل ف ــي ال ـم ــرت ـب ــة األولـ ـ ـ ــى {نـ ـ ــزوات
غويا} لعبد الرحيم الـتــورانــي( ،ريــاض
الريس للكتب والنشر ،ط ،)2018 ،1وفي
الـمــرتـبــة الـثــانـيــة {ال ـظــاهــرة الرحبانية
سـيــرة ونـهـضــة} لهاشم قــاســم( ،مكتبة

بيسان ،ط ،)2018 ،1وفي المرتبة الثالثة
{تعادلية توفيق الحكيم في زمن التطرف
المعاصر} لفدوى نــور الدين الخطيب
(الفرات للنشر والتوزيع ،ط.)2014 ،1
األمـ ـ ــر ن ـف ـســه بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـس ـيــر
ّ
والـ ـت ــراج ــم ،ف ـح ــل ف ــي ال ـمــرت ـبــة األولـ ــى
{ح ـســن الــرفــاعــي ح ــارس الـجـمـهــوريــة}
ألحمد عياش وجوزيف باسيل وحسان
الرفاعي (دار سائر المشرق ،ط،)2018 ،1
وتـ ـس ــاوى ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة {قــائــد
نهضوي} لبشير عبيد( ،الفرات للنشر
والـ ـت ــوزي ــع ،ط )2018 ،1و{زم ـ ــن زي ــاد}
(ق ــدي ــش ك ــان ف ــي نـ ــاس) ل ـطــال شـتــوي
(دار الفارابي ،ط .)2018 ،4كذلك تقاسم
المرتبة الثالثة {الهيئة العليا لإلغاثة
طريق وعر ولكنا مشيناه} للواء الركن
المتقاعد يحيى رعد (منشورات ضفاف،
ط ،)2018 ،1و{ج ـ ــورج حـبــش الطبيب
الثائر} لبسام أبو شريف (رياض الريس
للكتب والنشر ،ط.)2018 ،1
ّ
أمــا في خانة كتب األطـفــال ،فحلت
في المرتبة األولى سلسلة نادي القراء
(دار الـعـلــم لـلـمــايـيــن) ،وف ــي المرتبة
ال ـث ــان ـي ــة س ـل ـس ـلــة مـ ـغ ــام ــرات ال ـج ـيــل
العلمية لرجاء عبد الله( ،دار الجيل
لـلـطـبــاعــة وال ـن ـشــر والـ ـت ــوزي ــع) ،وفــي
المرتبة الثالثة { شـجــرة البالونات}
لـ ـن ــور ع ـث ـم ــان الـ ـن ــوي ــري (دار الـعـلــم
للماليين ،ط.)2017 ،1

تاريخ وجغرافيا

ّ
فــي خانة تــاريــخ وجغرافيا حــل في

الـمــرتـبــة األول ــى تــاريــخ لـبـنــان فــي مئة
عام انتصار الطائفية} لنصري الصايغ
(ريـ ــاض ال ــري ــس لـلـكـتــب وال ـن ـشــر ،ط،1
 ،)2018وفي المرتبة الثانية {االجتماع
ال ـب ـع ـل ـب ـكــي م ــن خـ ــال ال ـع ـم ــل ال ـب ـلــدي
( })1958-1970لـجـمــال أحـمــد عــرفــات،
(دار الفارابي ،ط ،)2018 ،1وفي المرتبة
الثالثة {النظام العالمي من التعددية
إلــى الثنائية ( })1648-1990للدكتورة
ناديا صالح (دار بركات ،ط.)2018 ،1
ّ
ف ــي خــانــة ق ــان ــون ،ح ــل ف ــي الـمــرتـبــة
األول ـ ـ ــى {ال ـم ــرك ـب ــات ال ــذاتـ ـي ــة ال ـق ـي ــادة
(الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـت ـق ـن ـي ــة)}
لـمـيـشــال م ـط ــران (ش ــرك ــة الـمـطـبــوعــات
لـلـطـبــاعــة وال ـن ـش ــر ،ط ،)2008 ،1وفــي
الـمــرتـبــة الـثــانـيــة {أصـ ــول المحاكمات

جانب من معرض الكتاب 2017
الـ ـ ـج ـ ــزائـ ـ ـي ـ ــة} ل ـع ـف ـي ــف شـ ـمـ ــس الـ ــديـ ــن
(منشورات زين الحقوقية ،ط،)2012 ،2
وفي المرتبة الثالثة {موسوعة أصول
المحاكمات واإلثبات والتنفيذ} إلدوار
عـيــد (مكتبة ص ــادر ن ــاش ــرون.)2016 ،
ّ
وف ــي خ ــان ــة األعـ ـم ــال ال ـع ــام ــة ،ح ــل في
ال ـم ــرت ـب ــة األول ـ ـ ــى {الـ ـ ـم ـ ــورد ال ـح ــدي ــث-
ق ــام ــوس إن ـك ـل ـي ــزي – عـ ــربـ ــي} ،لـمـنـيــر
ال ـب ـع ـل ـب ـك ــي وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور رمـ ـ ـ ــزي مـنـيــر
البعلبكي (دار الـعـلــم لـلـمــا يـيــن ،ط4-

 ،)2014وفــي المرتبة الثانية {قاموس
بـيــروت} لميشال فــانــي (دار الـفــارابــي،
ط ،1ك ،)2015 2و فــي المرتبة الثالثة
{الـ ـمـ ـتـ ـق ــن م ـع ـج ــم م ـ ـصـ ــور} (قـ ــامـ ــوس
م ــدرس ــي وجــام ـعــي ش ــام ــل) ،اإلشـ ــراف
ال ـ ـعـ ــام :ال ــدكـ ـت ــور ط ـل ـعــت زيـ ــن قـبـيـعــة،
رات ــب أحـمــد قبيعة (شــركــة دار الــراتــب
الجامعية).

دين وسياسة وعلوم
اس ـت ـق ـط ـبــت ال ـك ـتــب الــدي ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ن ـس ـبــة مـبـيـعــات
عــالـيــة ه ــذا ال ـعــام ،وك ــان لــأحــداث الـتــي تعصف فــي المنطقة
العربية الــدور األبــرز في اإلقبال على هذه النوعية من الكتب،
فــي مـحــاولــة مــن الـنــاس لفهم مــا يـجــري مــن حولهم وتحليله،
ً
ً
ك ــذل ــك شـ ـه ــدت ك ـت ــب ال ـع ـل ــوم ع ـل ــى اخ ـت ــاف ـه ــا إق ـ ـبـ ــاال ك ـب ـي ــرا.
ّ
فــي خــانــة دي ــن/إس ــام ـي ــات ،ح ــل فــي الـمــرتـبــة األولـ ــى {التعقب
الحثيث} للشيخ عبد الله الـهــرري (شركة دار المشاريع ،ط،4
 ،)2017وفي المرتبة الثانية {اإلصالح الديني في اإلسالم} ،خالد
غزال (بيسان للنشر والتوزيع ،ط ،)2018 ،1وفي المرتبة الثالثة
{التقمص} لسعيد مالعب (دار المحجة البيضاء ،ط.)2018 ،1
ّ
وف ــي خــانــة ال ـس ـيــاســة ،ح ــل فــي الـمــرتـبــة األولـ ــى {ه ـكــذا أرخــت

ال ـث ــورة ال ـســوريــة لحيتها} ل ــرض ــوان مــرتـضــى (دار ال ـفــارابــي،
ط ،1ك ،)2018 2وفـ ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة {خـ ـط ــاب األس ـ ــد من
اإلصـ ــاح إل ــى ال ـح ــرب} لـلــدكـتــور ســامــي كـلـيــب (دار ال ـفــارابــي،
ط ،)2017 ،1وف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة {م ــن ب ـل ـفــور إل ــى تــرامــب}
لغازي العريضي (الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط.)2017 ،1
ّ
ً
أخيرا في خانة العلوم ،حــل في المرتبة األولــى} الله والكون}
للدكتور عبدالله زيعور (دار المعارف اإلسالمية ،ط،)2017 ،1
وف ــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة {ب ـيــن أرض وس ـم ــاء} ل ـبــول أب ــي درغ ــام
(منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء ،ط ،)2017 ،1وفي المرتبة
الـثــالـثــة{ :ال ـم ــرأة والــرجــل فــي مـفـهــوم اإليــزوت ـيــريــك} لجوزيف
مجدالني (منشورات أصــدقــاء المعرفة البيضاء ،ط.)2017 ،3

يصاب اإلنسان باالرتباك والتوتر كلما خرج من سنة آفلة ودخل سنة
ُ
الك ّ
رية،
مقبلة .وهو شعور طبيعي خبره اإلنسان منذ أن هبط إلى هذه
وأدار بصره في األفالك والنجوم ،ورأى الشمس تشرق وتغرب ،والفصول
وتموت .إنه الزمن الذي أدركه
تدور وتتعاقب ،والكائنات تولد وتنمو ّ
اإلنسان البدائي بحدسه ،وقننه حين تحضر بالتقويم والحساب.
ً
ً
ً
ّ
يضج
وعي اإلنسان بالزمن تأسس باكرا ،منذ أدرك كونه كائنا عاقال،
عقله بالتساؤالت ،وينزع نحو التحليل ومحاولة الفهم ،انتهاء إلى
بنائه لفكر فلسفي يفسر له الظواهر ويحدد مواقفه منها .الزمن وموقف
اإلنسان منه تمظهر منذ جلجامش وبحثه عن الخلود ،ومنذ تموز
وعشتار ومتشابهاتهما من الشخوص األسطورية المتحدية للصيرورة
ودورة الزمن ،ومنذ بناء األهرامات المنتصبة في وجه الموت ال تزال.
وعلى مستوى هشاشة اإلنسان المتوحد ،الذي ّ
تروعه فكرة الزمن،
جاء الشعر ليبوح بمخاوف اإلنسان ورهبته إزاء األسئلة الوجودية
ً
الملغزة ،وأكبرها سؤال الزمن والموت .سؤال ظل مطروحا منذ امرؤ
القيس وطرفة وزهير بن أبي سلمى ،الذين دخلوا في معترك السؤال
األصعب عن قيمة الحياة في ظل الموت ،وعن قيمة الحب وهو يتحول
ً
ً
ّ
الزمن
أطالال وهشيما .ثم جاء عمر الخيام ليطرح فكرة التحايل على ّ
ومخاتلته بالقبض على اللحظة اآلنية ،واالرتواء بالمتع المتاحة ولذات
ً
العيش قبل أن تنقضي .وفي كل األحوال يظل ّ
حس الفجيعة كامنا في
ّ
لب هذا الشعر وسويداء قلبه.
فــي إن ـج ــازات اإلن ـس ــان الـعـصــريــة وخــاصــة أف ــام هــول ـيــوود ،هناك
طــروحــات طريفة حــول الــزمــن .وفيها مـحــاولــة لمسايرة اإلنـســان في
أمانيه فيما يتعلق بالزمن .فاإلنسان منذ نشأته لديه تطلعات جامحة
ً
تخص زمنه على األرض ،منها رغبته في بقاء الزمن ثابتا وغير متغير،
ً
وأمنيته أن يعود شابا بعد شيب ،وضيقه بالزمن المثقل باالنتظار أو
المعاناة وتطلعه النقشاعه ،ومغامراته الخيالية بالسفر إلى الماضي
السحيق أو المستقبل البعيد .وقد أشبعت األفــام الهوليوودية هذا
ً
ً
ً
الشغف ،ووجدت له متنفسا ،لكنها أيضا وضعت اإلنسان وجها لوجه
أمام معضالت ومآزق حقيقية ،ربما لم يفكر في نتائجها وهو يطلق
أمانيه المجنونة والمستحيلة ،بل المأساوية.
فيلم  Groundhogأو (الـجــرذ األرض ــي) ،يعالج مسألة الديمومة،
أو الزمن الثابت المستعصي على التغيير ،إذ يستيقظ بطل الفيلم
كل يــوم في الصباح ،لتدور أمــام ناظريه كل الـحــوادث اليومية ،التي
شاهدها باألمس وأمس األول واليوم الذي يليه .كل التفاصيل والوجوه
والتحركات واألشخاص ،كلها تعيد نفسها كل يوم إلى ما ال نهاية.
ّ
ديمومة ال نهائية تهلك روحه وتتآكل عقله ،إلى أن فكر باالنتحار .ولكن
كل أنواع االنتحار التي جربها لم تفده ،ألنه يستيقظ من الموت ليرى
ذات اليوم يبدأ من جديد!
أم ــا قـضـيــة إدامـ ــة الـشـبــاب إل ــى األب ــد فـقــد دح ــض منطقيتها فيلم
( Bicentennial Manالرجل ذو المئتي عــام) .وفكرته تقوم على رجل
آلــي تمت صناعته بإتقان يقترب مــن الكائن البشري ،ليقوم بخدمة
أسرة من األسر في شؤونها اليومية .وبسبب مصنعيته العالية ،يبدأ
الرجل اآللــي تطوير سمات إنسانية محضة ال تمت إلــى اآللــة بصلة.
مثل المشاعر واألحاسيس والشم واللمس ،ثم العمليات البيولوجية
كالتفكير والهضم وإخراج الفضالت ،بعد أن تم تزويده بأعضاء تعينه
على ذلك .ولكن عقدة الفيلم تبدأ حين يظل هذا المخلوق اآللي كما هو
دون أن يؤثر فيه مر السنوات والزمن .وبسبب قربه من العائلة التي
ّ
وتفجره بالمشاعر يقع فــي حــب االبـنــة الشابة ،التي بــدأت
يخدمها،
تفهمه وتتعاطف معه .لكن العمر مر بها نحو الكهولة ،ورآها اآللي وهي
ً
تشيخ ويأخذها منه الزمن ،فتمزق قلبه ألما ،وتوسل إلى المصنع الذي
صنعه أن يزوده بآلية تجعله يشيخ ويموت مثل محبوبته .ثم يأتي
ختام الفيلم ،لنجد االثنين يتجاوران في لحظاتهما األخيرة ،ويقول
أحدهما لآلخر بتسليم ورضى خالصين من الحسرة" :إنها النهاية،
لكن ال بأس أن نموت".
المثال الثالث هو الفيلم الشهير The Curious Case Of Benjamin
 ،Buttonالذي قام ببطولته براد بيت ،حيث يعالج مسألة عودة الشيخ
ً
إلى صباه ،لكنها لن تكون عودة حميدة ،حين يولد اإلنسان طاعنا في
السن ،ثم يرجع القهقري نحو شبابه فصباه فطفولته ،بينما يرى من
حوله ممن يحب يسيرون في الطريق المعاكس .إنها مأساة ،إن صنعها
خيال سينمائي ،فلن يتمناها أحد لنفسه.
ّ
يظل الزمن هو الزمن ،ابتكار إلهي خارق .قد يدق فهمه على اإلنسان،
ولكنه يظل النظام األصلح لكون لسنا سوى ذرة هباء عمياء ،تسبح
في ملكوته.

إصدار

{آفاق بترول شرق المتوسط}
ً
صدر حديثا عن مؤسسة
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
ك ـتــاب «آفـ ــاق ب ـت ــرول شــرق
ال ـم ـتــوســط» ،تـحــريــر وليد
خـ ـ ـ ـ ــدوري .م ـم ــا ج ـ ــاء ف ـيــه:
ت ـك ـم ــن أهـ ـمـ ـي ــة اك ـت ـش ــاف
ال ـب ـتــرول فــي ش ــرق البحر
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط فـ ـ ــي عـ ــوامـ ــل
ً
ع ــدة :أوال ،حـصــول الــدول
الـســاحـلـيــة عـلــى إمـ ــدادات
بترول داخلية ،األمر الذي
ساعد في تحسين موازين
مـ ــدفـ ــوعـ ــات ـ ـهـ ــا ،وي ـق ـل ــص
الحاجة إلى االستيراد.
ً
ثانيا ،نشوب خالفات
ج ـ ـي ـ ــواس ـ ـت ـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــة
وحــدوديــة مــا بين الــدول
ً
المعنية ،نظرا إلى تشابك المناطق الحدودية البحرية ،وإلى عدم رسم
ً
بعض الحدود قبل المبادرة إلى االستكشاف .ثالثا ،تصاعد الخالفات
الناتجة من االحتالل ،والضغوط التي تمارسها الدول المحتلة بهدف
عرقلة تطوير الصناعة البترولية في المناطق المجاورة.
ً
رابعا ،بروز العراقيل التصديرية بسبب الصراعات المزمنة ما بين
ً
دول المنطقة ،األمر الذي يؤثر سلبا في اقتصادات مشاريع التصدير عبر
األنابيب إلى األسواق ،وهو ما يؤدي ،بدوره ،إلى ارتفاع أسعار البترول
وصعوبة تنافسه مع اإلمدادات األخرى.
أما اهتمام مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببترول شرق المتوسط
فيكمن في دراســة التطورات البترولية في فلسطين وإسرائيل .وذلك
مــن خــال مــراجـعــة وتــدويــن نـتــائــج االكـتـشــافــات وتـطــويــر الـحـقــول ،ثم
ً
متابعة كيفية استغالل البترول داخليا أو في مجال التصدير .وهذا
الجهد يسهم في توفير المعلومات الدقيقة والشاملة عن هذه الصناعة
ً
االستراتيجية .وتعتبر االكتشافات البترولية في شرق المتوسط جزءا
ً
ً
أساسيا وحيويا في قضية الصراع العربي – اإلسرائيلي ،كما هو واضح
من العقبات اإلسرائيلية إزاء تطوير حقل غزة مارين ،أو في أطماعها في
المياه اللبنانية .كما تمتد الخالفات في المنطقة إلى االحتالل التركي
لشمال جمهورية قبرص.

وليد خدوري
من مواليد بغداد ،العراق .1942 ،حاصل على شهادة البكالوريوس
في علم االجتماع من جامعة والية مشيغن ( ،)1963وشهادة دكتوراه في
العالقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز بواشنطن ( ،)1972ودبلوم
في القانون الدولي من جامعة رايس في تكساس ( ،)1964ودبلوم في
الدراسات اليهودية واإلسرائيلية من جامعة نيويورك (.)1969-1970
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ميشال قزي :طموحي برنامج يعكس أفكاري وشخصيتي
ً
ّ
● أكد أن أحدا لن يأخذ منه «أمي أقوى من أمك»

15

مزاج

أخبار النجوم

حسين الديك
ّ
يتخطى مليون مشاهدة

رغم النجاح الذي يحققه في برنامجه الجديد «أمي أقوى من أمك» على شاشة المؤسسة اللبنانية
الخاص الذي يعكس
لإلرسال ،فإن مقدم البرامج ً
اللبناني ميشال قزي يطمح إلى ّأن يكون له برنامجه ّ
أفكاره وشخصيته بالكامل ،مؤكدا أن برنامج «ميشو شو» شكل مرحلة انتقالية له وحقق بصمة في
اإلعالم اللبناني والعربي ،وهو ينوي إعادة إحيائه في المرحلة المقبلة.
بيروت -ةديرجلا

•

تركت شاشة
المستقبل من
دون مشاكل

ّ
حدد مقدم البرامج ميشال قزي
بــرنــامـجــه الـجــديــد {أم ــي أق ــوى من
أمــك} بأنه يقوم على مبدأ الترفيه
والتسلية مــن خــال ألـعــاب ترتكز
ً
عـلــى تحضير ال ـط ـعــام ،كــاشـفــا أن
ً
ال ــوق ــت ال ي ـكــون كــاف ـيــا ف ــي بعض
األحيان ،والمقصود بذلك أن تكون
الطبخة غير جاهزة.
جاء كالمه هذا خالل استضافته
ف ـ ــي بـ ــر نـ ــا مـ ــج  Spot onت ـق ــد ي ــم
ً
اإلعــامــي رالــف معتوق ،مــؤكــدا أن
عالقة الصداقة بينه وبينالشيف
أن ـطــوان ،ال ــذي يـشــاركــه فــي تقديم
فـقــرات فــي البرنامج ،نشأت خالل
مشاركتهما في «ديو المشاهير».

طوني بارود والمنافسة
أوضــح ميشال قــزي أنــه يسعى
إل ـ ـ ـ ــى إضـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء شـ ـخـ ـصـ ـيـ ـت ــه ع ـل ــى
ال ـبــرنــامــج ،م ــن خ ــال حــدي ـثــه إلــى
ً
الـكــامـيــرا مـثــا واسـتـحــداث فقرات
جــديــدة ،مــع العلم أن ثمة شركات
ً
ً
ً
تقدم إطــارا كامال للبرامج ،كاشفا
م ـي ـلــه إلـ ــى ب ــرن ــام ــج م ــن صـنــاعـتــه
ً
ً
الشخصية ،فكرة وإعدادا وتقديما،
ً
وع ــازي ــا ال ـن ـجــاح ال ــذي حـقـقــه إلــى
متابعته الدقيقة لكل تفصيل في
ً
ال ـبــرنــامــج ،وص ـ ــوال إل ــى الـكــامـيــرا
المتحركة التي تتابعه وترصد أية
حركة يقوم بها.

الشيف انطوان وميشال قزي

ً
ردا على سؤال حول قبوله تقديم
ً
ُ
الـبــرنــامــج ،رغ ــم أن ــه ع ــرض سابقا
ع ـلــى ال ـم ـقــدم ط ــون ــي ب ـ ــارود ال ــذي
ّ
ّ
صور حلقة تجريبية منه ،أكد قزي
عدم علمه بذلك حين تلقى اتصاال
ً
ً
من المحطة ،الفتا إلى أن أشخاصا
ع ــدة غ ـي ــره خ ــاض ــوا ال ـت ـجــربــة من
ً
بينهم أسماء معروفة ،ومشيرا إلى
وج ــود منافسة شريفة تـخــدم وال
تضر ،وقال إن برنامج طوني بارود
ً
الـجــديــد يليق بــه ،وإن أف ـكــارا عدة
كانت مطروحة للعمل مع الـمؤسسة
اللبنانية لإلرسال.
أضاف{ :بات {أمي أقوى من أمك}
لي اليوم ولن يأخذه أحد ،ويضفي
الشيف أنـطــوان أج ــواء طيبة على
ً
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،ت ـ ـمـ ــامـ ــا كـ ـم ــا ت ـع ـطــي
المطيبات نكهة للطعام}.

عالقة طيبة وعزوبية
قــزي على عــاقــة طيبة بالناس
ويرحب بالعالقات االجتماعية ،وقد
ّ
يمر بأوقات صعبة ال يشعر فيها
ً
بالراحة فيبتعد قليال ،كما أوضح،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن غ ـي ــاب سـنـتـيــن لم
يؤثر في شهرته ،فعلى أية شاشة
ّ
يطل يشعر كأنها المرة األولى له،
ً
معربا عن حبه لإلذاعة والتلفزيون،
ول ــو أن ــه يـمـيــل إل ــى األخ ـي ــر أك ـثــر،
فيما في اإلذاع ــة التواصل مباشر
مــع الجمهور ،وهــو مــا افتقده في
البرنامج التلفزيوني.
ّ
يهتم ميشال قــزي بتصنيفه
ال
ً
باإلعالمي أو ال ،فهو إعالمي رغما
ع ـم ــن ال ي ـ ــري ـ ــدون ،وقـ ـ ــال ف ــي ه ــذا
السياق{ :اسمي موجود في العالم
ال ـع ــرب ــي وخ ـض ــت أن ـ ــواع ال ـبــرامــج
ك ــاف ــة} .وح ــول األع ـم ــال التمثيلية
التي شارك فيهاّ ،
تحدث عن تجارب
ً
جيدة ،مؤكدا أنه يرى نفسه في دور
{ب ـطــولــة} ،وق ــد لفته أكـثــر مــن دور
ً
لكنه ليس ممثال.
ً
س ـيــاس ـيــا ،ي ـقــوم مـفـهــومــه على
ً
ً
ً
جـعــل لـبـنــان ب ـلــدا طـبـيـعـيــا بـعـيــدا
ً
من االصطفافات السياسية ،مبديا
أسفه ألن كل شخص أسير مذهبه.
أما على الصعيد الشخصي ،فأكد

حسين الديك
ميشال قزي
أن ـ ــه ي ـع ـشــق الـ ـع ــزوبـ ـي ــة وال ـح ــري ــة
ويـمـضــي فـتــرة األع ـيــاد فــي أج ــواء
عائلية.

تلفزيون المستقبل
ح ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ت ـ ـ ـ ــركتـ ـلـ ـف ــزي ــون
الـمـسـتـقـبـ ل واالن ـت ـق ــال إل ــى شــاشــة
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ــإرسـ ــال،
أوضح قزي أنه أمضى  24سنة في
تلفزيون المستقبل ،وأن أول ظهور
له كان عبر هذه الشاشة ،إال أن وضع
اإلنـ ـت ــاج ال ـص ـعــب خـ ــال الـسـنـتـيــن
األخيرتين والتعثر المالي في القناة
دف ـع ــاه إل ــى ات ـخ ــاذ ق ـ ــراره وتــركـهــا
بأجواء يسودها االحترام.
أضـ ـ ـ ــاف{ :بـ ـع ــد أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة مــن
مغادرة تلفزيون المستقبل ،حللت
ً
ضـ ـيـ ـف ــا عـ ـل ــى شـ ــاشـ ــة ال ـم ــؤس ـس ــة

ال ـل ـب ـنــان ـيــة وأع ـل ـن ــت حـيـنـهــا أنـنــي
ً
حر ،فجاء الطرح سريعا من القناة
لالنضمام إلى أسرتها}.
ً
ك ـشــف قـ ــزي أنـ ــه تـل ـقــى ع ــروض ــا
من قنوات عربية من بينها {أم بي
سـ ــي} و{أبـ ـ ــو ظـ ـب ــي} ،ولـ ــم يـتـقــاض
كــامــل أم ــوال ــه مــن ق ـنــاة المستقبل،
ً
وهو في صدد تحصيلها ،مشيرا
إلى أن اللجوء إلى القضاء في هذه
الـمـســألــة قــد يـكــون الـخـيــار األخـيــر
أمامه في حال التقاعس عن تسديد
المتوجبات.
ك ــذل ــك أعـ ـ ـ ــرب عـ ــن أس ـ ـف ــه ل ـك ــون
تلفزيون المستقبل لــم يــأخــذ حقه
في ظل عوامل عدة ،ال سيما الشرخ
ً
ال ـس ـي ــاس ــي ،م ــؤك ــدا أنـ ــه تـ ــرك هــذه
الـشــاشــة مــن دون مـشــاكــل مــع أحــد
ويتوقع الحصول على حقوقه من
ً
دون إشكاالت أيضا« ،وانتقالي إلى

 LBCIأتشرف به وأتمنى أن يستمر
ً
ً
ً
 24عاما إضافيا أيضا}.
في فقرة  ، face offأجرى معتوق
ً
اتصاال بالشيف أنطوان الذي أشاد
بشخصية ميشال ومــدى الصداقة
التي تجمعهما ،وتحدث عن أصداء
إيـجــابـيــة لـبــرنــامــج {أم ــي أق ــوى من
أم ــك} وع ــن تـحـضـيــرات للمباشرة
بتصوير موسم جديد.
أك ـ ــد ق ـ ــزي أن ـ ــه م ـس ـت ـمــر مـ ــا دام
ً
االن ــدف ــاع م ــوج ــودا لــديــه واألف ـك ــار
ً
الـجــديــدة والشغف أيـضــا ،ومــا دام
ً
الجمهور ينتظره .وردا على سؤال
ح ــول م ــدى انــزعــاجــه مــن أن يحمل
اسمه أحــد الفنانين ،أجــاب أن ذلك
أزعجه في البداية ،لكن ومــع مرور
ً
الوقت بات األمر عاديا بالنسبة إليه،
ً
خـصــوصــا أن الـفـنــان مـيـشــال قــزي
الذي يحمل االسم محبوب وناجح.

منذ طرحه ِّعلى قناته الخاصة عبر موقع {يوتيوب} ،قبل نحو
أسبوعين ،يحقق كليب {جمالك ما بيخلص} للفنانحسين الديك
ً
ّ
نجاحا ،إذ تخطت نسبة مشاهدته المليون .األغنية من كلمات
حياة أسبر ،وألحان طالل الداعور ،وتوزيع فادي جيجي ،والكليب
من إخراج أحمد المنجد.
من جهة أخرى ،تحفل روزنامة حسين الديك بسلسلة حفالت في
دول عربية أوروبية ،وسيجتمع خاللها ّ
للمرة األولى مع النجمين
شيرين عبد الوهاب وتامر حسني.

عاصي الحالني :أوالدي عيون قلبي

On- Off
فــي ف ـقــرة  On- Offوض ــع مـيـشــال ق ــزي فــي خانة
ً
ً
 Onكال من :بوال يعقوبيان ،معتبرا أن مقابلتها مع
الرئيس سعد الحريري مهمة ،ووليد عبود ،وعماد
ً
مرمل ،ومارسيل غانم ،مشيرا إلى أن ما حصل معه
ً
أخيرا أخذ أكثر من حجمه ،وجــورج صليبي ،وريما
كركي ،وجو معلوف ،وبيار رباط ،وهشام حداد ،وفؤاد
يمين ،وأنابيال هــال ،وكــارال حــداد ،وهيلدا خليفة،
ً
ووسام حنا ،الفتا إلى أنه يحبه في التمثيل أكثر من

التقديم ،ومالك مكتبي ،وشربل خليل ،وفريق {كتير
سلبي} لكنه ضد التعابير البذيئة ،كذلك بيار الضاهر،
وميشال المر ،وفريق {ما في متلو}.
في خانة  Offوضــع جــان عزيز ألنــه عندما يكون
ً
مـسـتـشــارا لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة يـجــب أن يبتعد عن
الـبــرامــج السياسية ،وفــي خــانــة  pauseوضــع عــادل
كرم وعباس شاهين ،وكريستينا صوايا في تقديمها
برنامج .loca beach

التقليد األعمى للصيحات الغربية ...نجمات «البيجاما» ونجومها
خبراء الموضة يرفضون والجمهور ينتقد

عاصي الحالني
عبر حسابه على أحد مواقع التواصل االجتماعي نشر الفنان
عاصي الحالني صورةألبنائه ماريتا ودانا والوليدّ ،
عبر خاللها
عن مدى حبه لهم وعلق« :هودي عيون قلبي ..يسلملي عيونكون».
تفاعل الجمهور مع الصورة ،وأبدى إعجابه بالعالقة الطيبة التي
تربط «فارس الغناء» بأبنائه.

فيفيان مراد في إطاللة راقية

ً
ما زال مصطلح «عقدة الخواجة» كابوسا يراود البعض في ًمجتمعاتنا العربية ،وما زال نجوم كثيرون ُيقلدون
الغرب بطريقة عمياء في كثير من تفاصيل حياتهم ،خصوصا في عالم األزياء ،من دون النظر إلى مدى مالءمة
هذه الصيحة أو تلك العادات والتقاليد الشرقيةّ ،
فيتعرض هؤالء في النهاية لموجات من النقد من المتابعين،
وكان آخرهم الفنانة المصرية ياسمين رئيس.
القاهرة – كاملة خطاب

نادين
نسيب نجيم
حضرت
مهرجان دبي
بالبيجاما

أحالم

ّ
تعرضت ياسمين رئيس لموجة كبيرة
م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،أث ـن ــاء ح ـضــورهــا ال ـعــرض
الـخــاص لفيلمها «ب ــاش تبوسني» في
م ـهــرجــان دب ــي الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي في
دورته الثالثة عشرة.
ال ـف ـنــانــة الـم ـصــريــة ارت ـ ــدت «بـيـجــامــا»
ً
وفقا للموضة الجديدة ،ما أثار حفيظة
كثيرين ،وجاء ت تعليقاتهم غاضبة من
إطاللتها ،مستنكرين اتباع نجماتنا هذه
الصيحة ،ومؤكدين أنها «ضيعت الناس».
ال ـه ـج ــوم ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض ــت لــه
يــاسـمـيــن رئ ـيــس م ــن ال ـج ـم ـهــور جعلها
تــرد بتغريدة عبر «تــويـتــر» ،قالت فيها:
«بيجامتي الجميلة لسه عاملة مشاكل».

حاالت سابقة
رئيس لــم تكن الفنانة الوحيدة التي
تـظـهــر م ــرت ــدي ــة هـ ــذا ال ـ ــزي ف ــي مـنــاسـبــة
ً
رسمية ،بل أيضا الفنانة نادين نسيب
نجيم في مهرجان دبي.
قبلهما كان الفنان أحمد مجدي ظهر
ً
ً
أي ـضــا مــرتــديــا «الـبـيـجــامــا» مطلع الـعــام
الجاري خالل حضوره العرض الخاص
ً
لفيلمه «موالنا» ،ونشرت أيضا المطربة
اإلمــاراتـيــة أحــام ،صورة
لـهــا ت ــرت ــدي «الـبـيـجــامــا»
في إحدى حلقات برنامج
الغناء «آراب أيدول».
ظـهــور بـعــض الفنانين
بهذا المظهر جاء محاولة
مـنـهــم لـلـسـيــر ع ـلــى أشـهــر
خطوط الموضة العالمية،
إذ تعد «البيجاما» موضة
م ـ ــوس ـ ــم خ ـ ــري ـ ــف وش ـ ـتـ ــاء
ُ«  ،»2018- 2017وا ل ـت ــي
أط ـ ـل ـ ـق ـ ــت م ـ ـنـ ــذ عـ ــامـ ـيـ ــن،
ّ
كــذلــك هــم يـقــلــدون بعض
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ـع ــال ـم ـي ـي ــن
الــذيــن ظ ـهــروا بـهــا ســواء
في مناسبات رسمية أو
حـفــات خــاصــة أو خالل
ممارسة أنشطة الحياة
اليومية.

فيفيان مراد

ياسمين رئيس

نادين نجيم
وظهرت المصممة العالمية الشهيرة
فيكتوريا بيكهام ،وهي ترتدي البيجاما
ب ــإط ــال ـت ـه ــا ال ـي ــوم ـي ــة مـ ــن مـجـمــوعـتـهــا
الخاصة التي تستعد إلطالقها في ربيع
 ،2018كذلك المغنية األميركية سيلينا
غــوم ـيــز ف ــي إح ـ ــدى ح ـفــات ـهــا ال ـخــاصــة،
وعارضة األزياء جيجي حديد ،والمغنية

ريهانا ،وعارضة األزياء كيم كارداشيان،
ً
وأيضا الممثلة األميركية كيت هدسون.
ون ـت ـي ـجــة ل ـه ــذا الـ ـج ــدل ال ـ ــذي شـهــدتــه
مواقع التواصل االجتماعي بعد ظهور
الفنانين العرب بـ «البيجاما» ،كان ال بد
ً
من معرفة إن كان هذا الزي مناسبا للبيئة
الشرقية التي نعيش فيها؟ وهل ُيعقل أن

ّ
نقلد أية صيحات غربية؟
ال ـف ـنــانــة ال ـق ــدي ــرة س ـم ـيــرة أح ـم ــد رفـضــت
حضور بعض الفنانين مناسبات كبرى بهذه
المالبس لمجرد تقليد نجوم الغرب ،مؤكدة
أن للمهرجانات الرسمية وا لـحـفــات الفنية
طــابـعـهــا ال ـخــاص ومــابـسـهــا الــرسـمـيــة التي
تناسب األجواء.

شاركت فيفيان مراد متابعيها عبر حسابها على أحد مواقع
ً
مدينة «كولن»
التواصل االجتماعي صورا من أجواء حفلتها في ّ
األلمانية ،التي سيطر عليها الفرح واإليجابية ،وغنت خاللها
مجموعة من أغانيها الحديثة والقديمة .وبدت الفنانة اللبنانية
بفستان ذهبي من تصميم يوسف الجسمي عكس أنوثتها الراقية.

يارا ّ
تشوق جمهورها

آراء مصممي األزياء

ّ
أكدت مصممة األزياء مونيا فتح الباب ،أن ليس علينا تقليد كل
صيحة تأتي إلينا من الغرب ،وليس أي تقليد يتماشى مع عادات
مجتمعاتنا الشرقية ،ألنه بالطبع سيواجه انتقادات عدة لمخالفته
ً
طبيعة الحياة المصرية والبيئة الشرقية عموما ذات التراث المختلف
عن الثقافات الغربية ،الفتة إلى أنها ليست ضد أي جديد في عالم
ً
األزياء ،لكن علينا أن نختار ما يتالءم مع طبيعتنا ،فضال عن أنه
ال بد من أن نطوعه مع شخصيتنا ،ونختار ما يناسبنا ،ونبتعد
عن األزياء الشاذة.
ً
ً
وتابعت فتح الباب أن الفنان ليس شخصا عاديا ،بل له قاعدة
ً
جماهيرية كبيرة حتما ال تقبل أن يخرج عليها بهذا الشكل ،كذلك
ً
ُيالحق دائما بتقييم الجمهور ،وعليه أن يحترمه كي ال يكون محل
نقد.
في السياق نفسه ،أوضحت مصممة األزياء جيهان هريدي رفضها
هذا الشكل الذي ظهر به بعض الفنانين بالبيجاما في المهرجانات
الفنية الضخمة ،قائلة« :ال يصح أن نأخذ عن الغرب كل ما يقومون به،
ّ
ً
ونقلدهم تقليدا أعمى ال يتماشى مع طبيعتنا المجتمعية وحياتنا

الشرقية» .وأشــارت هريدي إلى أن هذه األمور تعتبر بالنسبة إلى
الفنانين العالميين «تقاليع» للفت النظر إليهم ،أو مجرد تغيير
وخروج عن المألوف ،لكن نحن ما زالت لدينا «عقدة الخواجة» بتقليد
أي شيء يخرج هؤالء به علينا ،موضحة أنها عندما تصمم أزياءها
تطلع على بعض التصاميم العالمية لمعرفة أحدث الصيحات ولكن
عند اختيارها التصميم تنتقي ما يالئم ثقافتنا الشرقية.
وافقتهما في الرأي مصممة األزياء أسماء عبد الرحمن ،التي أبدت
استياء ها من المظاهر الخارجة عن المألوف التي قام بها بعض
الفنانين ،مؤكدة رفضها تقليد المصريين أية صيحة جديدة تظهر
في الغرب من دون معرفة إذا كانت تناسبنا ،مشيرة إلــى أن هذه
ً
المالبس ال تضيف جديدا إلى عالم الموضة ،بل على العكس تكون
محور سخرية من جماهير هؤالء الفنانين.
وختمت بأنها ليست ضد حرية األشخاص في اختيار مالبسهم،
لكن عليهم انتقاء ما يناسب الذوق العام.

يارا
عـ ـب ــر ص ـف ـح ـت ـه ــا عـ ـل ــى أح ـ ــد م ــوا ّق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،أعلنت ي ــارا أنها
ب ــاش ــرت ال ـت ـصــويــر ،مـكـتـفـيــة بـ ــالـكـلـمــات
الـتــالـيــة{ :تـصــويــر تــايــم ..بعدين بتعرفوا
شو} ،ما أثار فضول متابعي الفنانة اللبنانية
الذين تساءلوا ما إذا كانت في صدد تصوير كليب
ً
من ألبومها الجديد الذي طرحته أخيرا بعنوان
{معذبني الهوا}.
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ً
سنة الكلب صينيا

القوس

الرمز

إطالق المواهب
 23نوفمبر –  21ديسمبر
ّ
تصاعدية.
السعادة لدى مولود القوس تكون
ب ـع ــد ان ـط ــاق ــة هـ ــادئـ ــة ،ي ـع ـطــي م ـ ــارس دف ـعــة
لمشاريعكّ .
ثمة جديد على المستوى المهني،
ّ
ولـقــاءات مع أشخاص ّ
مهمين .كذلك يبدو أن
ّ
ع ــام ّ 2018غــنـ ٌّـي عـلــى الـمـسـتــوى االجـتـمــاعــي،
ّ ً ُ
فـتـتـلــقــى م ـســاعــدات وح ــب ــا وت ـم ـنــح ل ــك الـثـقــة،

النار

ّ
نشاطات أخرى.
وتتوسع في مجاالت
ٍ
ً
ودا ّعـ ــا لـلـتـجــاوزات الـتــي وقـعــت فــي الـمــاضــي!
ي ـحــقــق ال ـق ــوس ن ـجــاحــات عـ ـ ّـدة وي ـ ّـدخ ــر مــالــه
ّ
وي ـ ـح ـ ـ ّـدد م ـ ـشـ ــاعـ ــره ،م ـ ــن دون الـ ـتـ ـخ ــل ــي عــن
ً
ّ
طموحاته .ال يزال طعم ّ
الحر ّية قائما وتقدمه
ّ
لمن يشاركونك تطلعاتك.

الدائرة األولى:
بين  22و 30نوفمبر
ّ
ّ
ً
يحتل مــارس المساحة كلها .وب ــدءا مــن 17
ٌ
ّ
ّ
تحرك جغرافي :تغيير مركز العمل
مايو ،ثمة
أو نقل مكان السكن أو سفر ،واالقتراحات تستمر.
تعيش الشغف بعمق ،فإذا كانت أحاسيسك ّ
قوية،
حملت ت ـ ّ
ـرددات على وضـعــك .إذا كنت غير مرتبط،
ّ
ّ
تـسـتـطـيــع تـ ــرك األمـ ـ ــور كــل ـهــا ب ــداف ــع الـ ـح ـ ّـب .أم ـ ــا لــدى
الثنائيّ ،
فإما تخاطر بمكتسباتك أو تضاعفها :تعطي
ّ
ّ
حـمــاسـتــك دف ـعــة ج ــدي ــدة لـعــاقـتـكـمــا ،إل إذا قــررت ـمــا
ّ
ـار آخ ــر .فــي  9نوفمبر ،يساعدك
الـتــوجــه نحو مـسـ ٍ
جوبيتر في الحصول على وظيفة أو ترقية.

الدائرة الثانية:
بين 1و 10ديسمبر

أوقات بارزة:

ي ـخــدم ع ـط ــارد مـصــالـحــك ،فـكــوكــب الـتــواصــل
ً
يـشـحــذ ق ــدرت ــك ع ـلــى اإلقـ ـن ــاع ،م ــا يـجـعـلــك س ــاح ــرا
ً
ً
ً
ومفاوضا ممتازا وتجني أمواال كثيرة .بين  13مارس
ّ
و 4أب ــري ــل ،تـتـمــتــع بــالـمــرونــة لـتـنــال تــرقـيــة و /أو ع ــاوة.
ّ
ـان أو م ـبــاراة .يعتبر
يبتسم لــك ال ـحــظ إذا
خضعت المـتـحـ ٍ
ً
األسبوع ّ
األول من مايو مفيدا على الصعيد المالي ،مع صفقة
ّ
رابـحــة تحققها .كــذلــك تـعــدك الـمـشــاريــع المرتبطة بحياتك
ّ
ال ـخـ ّ
ـاصــة بــال ـن ـجــاح .ي ـعــود ع ـط ــارد ف ــي أغـ ّسـطــس ويــتـخــذ
ّ
بعض اإلجراءات ،لكن انتبه ،فالمظاهر غشاشة ،لذا تأكد
ّ
التعمق فيه .في نهاية الصيف،
المشروع قبل
من
ّ
ّ
تتحقق أحــامــك المتعلقة بالعائلة أو لقاء
توأم روحك.

• بين  17مــايــو و 13أغسطس ،ثـ ّـم بين  11سبتمبر و 15نوفمبر ،يدفعك
ً
ً
ً
ّ
مارس إلى أخذ مبادرات ،ألن أفكارك تالقي ترحيبا حسنا ،فتنال تأييدا.
ّ
• بين  30يونيو و 6سبتمبرّ ،
المهنية
تنمي شبكة معارفك المفيدة لحياتك
ّ
العاطفية.
كما
األول من نوفمبر ولغاية ّ
• يعود عطارد من ّ
األول من ديسمبرّ ،
ثم بين 13
ّ
المرضية خــال الصيف ،حــان وقــت ّ
ّ
األي ــام
و 31ديسمبر .بعد االت ـصــاالت
ً
دائما ،لذا سافر أو ّ
ّ
غير
التحرك
الحافلة في نهاية السنة .لديك الحاجة إلى
مكان إقامتك.

خيبات األمل:

الدائرة الثالثة:
بين  11و 21ديسمبر

ّ
• بين  19و 27فبراير ،تتوتر األجواء بين الثنائي .لدى العائلة ،تعيد حادثة
ما إحياء نزاعات قديمة.

اب ـت ـ ً
ـداء مــن  3يـنــايــر ،يـشـ ّـجـعــك أورانـ ـ ــوس على
تــوف ـيــر الـ ـف ــرص ل ـن ـف ـســك .ف ـت ـتــرك مـنـطـقــة راح ـت ــك،
ّ
ً
طــامـحــا إلــى تعزيز مهنتك .تتمتع ب ــروح المغامرة
ّ
الحب
مرتبط وتسعى إلــى إيجاد
ذاتها إذا كنت غير ّ
ّ
ومهمتك تكمن في
الكبير .سرعان ما تتحقق أمنياتك،
ً
إطالة أمد المتعة والنجاحات .يكون ظهرك محميا في
الـبــدايــة ،مــا يجعلك تستفيد مــن منافع فينوس هذا
ّ
ال ـخــريــف .بـيــن  1نــوفـمـبــر و 2ديـسـمـبــر ،تـحـتــل دور
ّ
ّ
الحب ،ويبرهن لك الشريك عن تعلقه
القيادي في
بك من خــال خــوض المغامرات إلــى جانبك.
ً
إذا ك ــان الـلـقــاء ال ــذي جمعكما حــديـثــا،
ّ ً
تأخذ ّ
جد ّيا.
قصتكما منحى

ّ
• تـعـيــش خـيـبــة أم ــل بـيــن  25أب ــري ــل و 19م ــاي ــو .يـحــطــم فـيـنــوس أحــامــك
ّ
ّ
ّ
ويسبب لك مضايقات من خالل إثارة عوائق زمنية ،ما يوحي
ومخططاتك
ّ
لك بأن جهودك ال تالقي ثمارها.
ً
ّ
راقب حساباتك عن كثب بين  7و 22سبتمبر ألن رسوما جديدة لم تكن
• ّ
ُ
مزيد
تتوقعها تضاف إلى الضرائب المعتادة .تسمح لك المفاوضات بكسب ٍ
مهل أكبر للدفع.
من الوقت والحصول على ٍ

ً ً
عاطفيا :يدا بيد
ّ
ت ـ ـش ـ ـعـ ــر ب ـ ـ ــأن ـ ـ ــك حـ ـ ــاضـ ـ ــر ل ـت ـل ـق ــي
ّ
ّ
بالمرساة وتنمي حديقة حبكما
ّ
ّ
وت ـ ــدل ـ ــل ش ــريـ ـك ــك .األم ـ ـ ـ ــور كــل ـهــا
ّ
مـثــالــيــة ،عـلــى ال ــورق كـمــا األرض،
وث ـ ّـم ــة خـ ـط ــوات ع ـل ـيــك إن ـج ــازه ــا
وردود ف ـ ـعـ ـ ٍـل ق ــديـ ـم ــة ال بـ ـ ـ ّـد مــن
إصالحها.
تـ ـك ــون ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ل ـط ـي ـف ــة مـ ــع دوران
أوران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـقـ ـل ــب الـ ــوضـ ــع
ل ـ ـص ـ ــال ـ ـح ـ ــك .ت ـ ـسـ ـتـ ـعـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازن
ٌ
وتستأنف الحوار في حال كان خلل
ي ـشــوب عــاقــاتــك .م ــن  19يـنــايــر إلــى
ُ
ّ ً
تحوال في حياتك
 10فبراير ،تحدث
ّ
ـروع يهمك
م ــن خ ــال رس ــم أط ــر م ـش ـ ٍ

ً
شـ ـخـ ـص ـ ّـي ــا .قـ ــد يـ ـك ــون إنـ ـج ــاز
ً
ّ
الـمـشــروع مكلفا لـكــن الــرهــان
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه لـ ـ ــك بـ ــزيـ ــادة
سـعــادتــك يقنعك بـتـطــويــره.
ب ـع ــد مـ ـ ــرور فـ ـت ــر ٍة م ــرب ـك ــةٍ (ض ـمــن
ال ـث ـن ــائ ــي) ،وقــائ ـمــة ع ـلــى الـمــواجـهــة
(ض ـمــن ال ـعــائ ـلــة) ف ــي نـهــايــة فـبــرايــر،
ً
ّ
ابتداء
الرومانسية من جديد.
تظهر
ّ
م ــن  6م ـ ــارس ،ت ـنــســق ث ــاث ــة كــواكــب
فـ ــي ب ـ ــرج ال ـح ـم ــل ال ـ ـت ـ ـبـ ــادالت .ت ـنــال
ً
أف ـكــارك إعـجــابــا ويـســاعــدك محيطك
ّ
في تحقيقها .تعزز معرفتك العميقة
ارت ـب ــاط ــك ب ــال ـش ــري ــك :قـ ـب ـ ٌ
ـات كـثـيــرة
ٌ
ّ
سخية في المنزل .حتى 13
وعناقات

ٌ
صيف رومانسي ومثالي للقاء توأم روحك

مــايــو ،تتيح لــك اسـتـ ّـراحــة عطارد
ً
الطويلة الوقت لتحقق استقرارا
ف ــي ح ـيــاتــك ال ـعــاط ـفـ ّـيــة ،فتعيد
بناء حساباتك أو تفتح صفحة
ّ
رسمية.
جديدة وتجعل عالقتكما
أورانوس في برج الثور
مع استقرار
ّ
ف ــي  16م ــاي ــو ،ي ـتــوقــف ع ــن الـتــاعــب
بمشاعركُ ،
ويترجم هذا بالرغبة في
ّ
التخلي عــن فكرة الـمـغــادرة وإسناد
رأسـ ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى كـ ـت ــف شـ ــري ـ ـكـ ــك .ت ـم ـنــح
الـثـقــة لـلـشــريــك .يعتبر توقيتك هنا
ً ّ
م ـم ـتــازا ألن كــوكــب ال ـحــركــة ،م ــارس،
يتيح أمــامــك فرصة تطبيق قــراراتــك
ّ
الغرامية الحسنة على األرض.

ً
مهنيا :إثارة حيةّ

ّ
ت ّــول ــد ل ــدي ــك ف ـك ــرة اخ ـت ـب ــار أنـ ــواع
ً
ً
ّ ً
األنشطة كــافــة حــســا تنافسيا حقيقيا ،فأنت
ّ
متعطش للربح وللمشاريع والمعرفة.
ب ــدء الـسـنــة م ــع ع ـط ــارد يـعـنــي تــوسـيــع نـطــاق
عملك .بفضل يقظة فضولك ،أنــت في مرصاد
ً
النصيحة الـجـ ّـيــدة .وثـ ّـمــة انتقال مــا نـظــرا إلى
ّ
ّ
أن القوس يترك بصمته المتسمة باستعداده
ّ ّ
الدائم للحركة .وهذا أمر جيد ألن العرض الذي
ّ
يتقدم إليك بين  27يناير و 17مارس قد يشمل
ّ
تنقالت ،ويضيف إليها وصــول عـطــارد فــي 7
مــارس احتمال خضوعك لتدريب .باختصار،
ّ
تعزز األشهر الثالثة األولــى من السنة تغيير
ً
سياساتك .ال تكشف نفسك كثيرا في أبريل
ّ
وأبـ ــق ن ــواي ــاك س ـ ّـر ّي ــة .ي ــول ــد س ــوء تـفــاهـ ٍـم
احتكاكات ،ولكن عليك بــالـهــدوء .يعطيك
مارس في مايو الضوء األخضر لتقوم بما
يحلو لــك .واب ـتـ ً
ـداء مــن  17مــن الشهر ذاتــه،
ّ
ّ
يـمـكـنــك االع ـت ـمــاد عـلــى ت ـمــيــزك ألن الـتــرحــاب
ًّ
جماعيا.
الذي تالقيه اقتراحاتك يصبح

الصيف وقت المفاخرة بمزاياك
يـتـحـ ّـرك ع ـطــارد لمصلحة أعـمــالــك مــن خــال
معارضة مــارس فــي  30يونيو .تستفيد من

ٌ
وضع يشوبه خلل ،بل مواجهات ،كأن تستعيد
ً
ًٍ
ّ
نشاطا ما أو تستبدل أحدا في وظيفةٍ معينة.
ٌ
ّ ً
ي ـعــود إل ـيــك حــديــث مـتـنــاقــل ش ـفــويــا بمنفعةٍ
لتحصل على وظيفة أو ترقية .يغادرك مارس
ّ
فـ ــي م ـن ـت ـصــف أغ ـس ـط ــس لـ ـك ــن ف ـي ـنــوس
ّ
ّ
الديناميكية اإليجابية
يحافظ على هذه
ّ
جماعية تكون أنت القائد
من خالل أعمال
ً
ٌ
مناقشات ّ
حادة أحيانا ولكن
فيها! تحدث
ٌ
مشترك.
بانتصار
احتفال
يليه
نبيل،
لهدف
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
ت ـخــل ـصــك عـ ــودة مـ ــارس ف ــي  11سـبـتـمـبــر من
ّ
مشروع
للتركيز على
المعوقات عبر تحفيزك
ٍ
ّ
شخصي ،لذا انقض على األخير

أبراج مالئمة لك:
• األس ـ ــد :يـعـطـيــه ع ـط ــارد السلطة
الـكــامـلــة لينير حـيــاتــك .اب ـت ـ ً
ـداء من
يــونـيــو ،تـتـســارع األف ـكــار فــي رأســه
ويعتبرها رائعة وجديرة بتحسين
ال ـظ ــروف وال ــراح ــة .مــن ال ـكــام إلــى
ال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،تـ ـتـ ـخ ــذ إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ــؤك ــد
ّ
فاعليتها العالية.

في ّأول نوفمبر من خالل جعل البداية الجديدة
ّ
رسمية ،فيعدك جوبيتر بالوصول إلى هدفك.

ّ
ّ
ّ
تكتفي بمداخيلك االعتيادية ،بل ستعزز نشاطاتك لتزيد
ميزانيتك .إنه أمر
لن ّ
منهك لكنه مربح!
ً
اشكر عطارد! فابتداء من  7مارس ،تنقلب الصفقات
لصالحك .بفضل حججك المقنعة ،تنال
ّ
ّ
الـعــاوة أو الـقــرض اللذين كنت تتأمل بهما .كذلك يسهل لــك عـطـ ّـارد الـتــواصــل :راهــن على
ً
شبكة معارفك لتضاعف فرصك ً بكسب
ٍ
مزيد من ّ المال .في مايو ،يولد حدث منفرد ربحا لك،
ّ
ثم يمكن للظرف أن ّ
الحقا .المكافآت المالية رائعة ،بشرط أن تديرها كما يجبّ .
يتكرر
تؤكد
ّ
اإلنفاقات المفرطة خالل يونيو أن الحساب ليس من هواياتك.

ال ـس ـن ــة .ب ـيــن  7نــوف ـم ـبــر و 1ديـسـمـبــر،
ُي ـف ــاج ـئ ــك ال ـث ـن ــائ ــي عـ ـ ـط ـّــارد /جــوب ـي ـتــر
ً
ـروع يـحــقــق ل ــك أرب ــاح ــا
ب ـع ـ ٍ
ـرض أو م ـش ـ ٍ
ضخمة وسريعة.

جملة تعطيك ّ
معنويات
ً
ً
«ال تذهب أبــدا بعيدا لدرجةٍ تجهل إلى
أين تذهب» (كريستوفر كولومبوس).

ّ
شخصية القوس الصغير:
يتأقلم الطفل القوس ّ
طيب
ّ
القلب مع الظروف كافة من دون
ّ
نحيب .في سن الحبو ،يغامر المستكشف
أرض مجهولة.
الصغير في
ًٍ
لـيــس بـسـيـطــا تــركــه يـتـصـ ّـرف على

هـ ــواه ،ل ــذا مــن ال ـض ــروري مــراقـبـتــه عن
قرب.
ّ
ف ــي ال ـم ــدرس ــة ،يـفــضــل األن ـش ـطــة الــريــاضـ ّـيــة
ّ
حيويته،
بفضل
والـتــرفـيـهـ ّـيــة عـلــى اإلمـ ــاء.
ّ
ً
يـفـهــم ال ـ ــدرس ســري ـعــا ل ــدرج ــة أنـ ــه ال يــؤمــن

• الميزان :يجب انتظار تأثير فينوس
في بداية أغسطس لتقيس إلى ّ
أي مدى
ً
ي ـحـ ّـبــك ال ـم ـي ــزان ف ـع ــا ،ول ــن ت ـن ــدم على
انـتـظــارك .فمن أجـلــك وبــاســم الـحـ ّـب ،ها
ٌ
حاضر للعصيان .تدهشك شجاعته
هو
ّ
ّ
ً
وتـ ـع ــزز ظ ــرف ــا ل ــم ت ـك ــن ل ـت ـس ـت ـغــلــه لــوال
وجوده.
• الدلو :تتخاصمان لتتبادال الحب

أكثر بعد المصالحة .هذه هي لعبة
ّ
ّ
ّ
الخاصة بالقط ٌالقوس والفأر
الحب
ٌ
ّ
الدلو :مطاردة ثم عناق واحتضان
ّ
ثنائي ٌ
ّ
ات أخرى
قبل االفـتــراق .تمل
مــن هــذه ّالحالة ،ولكن ليست هذه
ّ
حالكما ألنكما تعشقان انطباع أن
ّ
كل يوم ّ
ّ
(سارة)
يخبئ لكما مفاجأة
ٍ
ً
ً
ّ
ّ
الحب.
وكما (هائال) من

اقتباس يوقعك في حالة ّ
حب:
ً
«الـ ـح ـ ّـب دائـ ـم ــا أم ــام ــك .ل ــذا أح ـ ّـب»
(أندريه بروتون).

ّ ً
ّ
صحيا :أحرص على االهتمام بصحة ظهرك

ّ
ح ـت ــى مـ ـ ــارس ،ت ـع ــان ــي األرق وت ـش ـع ــر ب ــأن
وي ّ
جسمك مشلولُ ،
رجح أن تصاب بفيروس.
ّ
لكن عـطــارد يشفيك مــن خــال اسـتـقــراره في
ّ
برج الحمل حتى مايو ،فتستعيد معنوياتك
ّ
وح ـيـ ّ
بصحة
ـوي ـتــك .أح ــرص عـلــى االه ـت ـمــام

ّ
ظ ـه ــرك لـتـتـجــنــب اآلالم ف ـي ــه .ف ــي  17مــايــو،
ّ
يعزز مــارس عضالتك ،فتعود إلى الرياضة
ّ
وتنحف قوامك قبل الصيف المثالي لحرق
ّ
ال ـس ـع ــرات الـ ـح ـ ّ
ـزاج ج ـ ّـي ــد .ي ـتــولــى
ـ
م
ـ
ـ
ب
ـة
ـ
ـراري
ٍ
ّ
المسؤولية عند دخوله ،فتعود إلى
فينوس

ّ
ّ
ّ
ال ـهــدوء فــي كــل م ـ ّـر ٍة تـتــوتــر .يصعب تخطي
ّ
آالم تشكل مشكلة،
مـســارك فــي أكـتــوبــر ،مــع ٍ
وهـ ــذا قـبــل أن تـنـهــي الّـسـنــة بـشـكـ ٍـل صـ ّـحــي.
في بداية نوفمبر ،ينشط جوبيتر الحرارة
والطاقة ،فتستعيد شبابك بلمح البصر.

في علم النفس:

ً
ماليا :حيلة ونظام

ّ
اإلضافية في الوقت المناسب
في الفصل الثاني تأتي المداخيل
ّ ّ
يهم ألن عطارد يعود في نهاية يونيو
ال
ـات رائ ـعــة.
لـيـسّــاعــدك فــي تحقيق صـفـقـ ً ٍ
تـتــدفــق أف ـكــارك وتـجــد حـلــوال لتحسين
ّ
ّ
وتحمل الضرائب من دون توتر.
وضعك
ّ
ّ
ثمة حسابات لتدفعها ونفقات إضافية
ّ
في أكتوبر قبل تحسن األمور في نهاية

ِّ
ب ـي ــن  14ي ــون ـي ــو و 9ي ــولـ ـي ــو ،ي ـع ــزز
فينوس جاذبيتك فتصير مقاومتك
مـسـتـحـيـلــة .أع ـ ـ ّـد ال ــدي ـك ــور الـمـثــالــي
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـل ـ ـعـ ــرض أن يـ ـ ـب ـ ــدأ فـ ـ ــي 7
أغ ـس ـط ــس م ــع دخ ـ ــول ف ـي ـن ــوس إل ــى
ب ــرج ال ـم ـيــزان ،فتحصل عـلــى ثنائي

ّ
ومتحمس لخوض مشاريع
متماسك
جديدة ،كالزواج أو اإلنجاب أو السفر
أو تـغـيـيــر م ـك ــان اإلقـ ــامـ ــة ...ل ـغــايــة 9
سبتمبر ،تـحـ ّـدد أولـ ّ
ـويــاتــك ورغباتك
وحــاجــاتــك فيحين الــوقــت لالنطالق
في مرحلة التنفيذ.

ي ـغ ـي ــب ف ـي ـن ــوس ع ـن ــك فـ ــي أك ـت ــوب ــر،
فيسقط التنافس ،وقد يكون اإلرهاق
ال ـس ـبــب وراء ال ـش ـج ــارات ال ـعــائ ـلـ ّـيــة.
 9نــوف ـم ـبــر ه ــو يـ ــوم ال ـن ـص ــر :يــدخــل
ّ
التوسع ،إلى الساحة
جوبيتر ،كوكب
بينما فينوس يعود ،فتعيش أفضل

م ــرح ـل ــةٍ ف ــي ال ـس ـن ــة .وث ـ ّـم ــة حـ ـ ٌّـب مــن
انتظارك إذا كنت
النظرة األول ــى فــي
ّ
ّ
ف ـ ّـوت ــه ف ــي ال ـص ـي ــف .ت ـحــضــر للسفر
وت ـجــد حـ ّـبــك م ــع ال ـشــريــك ب ـشــرط أن
مريح أكثر.
بشكل
تعيد تنظيم منزلك
ٍ
ٍ
ّ
الحب واإلثارة!
فيملؤك

ـات
ب ـض ــرورة ّ اإلعـ ـ ــادة لـلـحـصــول ع ـ ّلــى عــامـ ً ٍ
ّ
جيد ٍة ،لكن نتائجه ال تالقي توقعاته دائما.
ّ
الـمــراهــق ال ـقــوس مــوهــوب فــي تـعــلــم اللغات
ّ
األجـ ـنـ ـب ـ ّـي ــة ،وب ـط ـب ـع ــه االج ـت ـم ــاع ــي يـتـمــتــع
ّ
بشعبيةٍ كبير ٍة.

ً
اطمئن :تفيض إبداعا بشخصك المتعاون
وال ـ ـمـ ــرن ل ـت ـض ــيء ّأيـ ــامـ ــك .ت ـن ـت ـهــز ال ـفــرصــة
بالفطرة لتأخذ أفضل ناحيةٍ منها وتستبعد
ّ
س ــوء ال ـحــظ .ي ـهـ ّـدئ مــزاجــك الـجـ ّـيــد لحظات
ّ
ال ـغ ـض ــب ك ــلـ ـه ــا .ت ـخ ـت ـبــر مـ ـش ــاري ــع ج ــدي ــدة
بصيرتك
وتكتشف العالم بحماسة معديةّ ً .
تــدفــع بمحيطك إل ــى الـقـمــمّ ،ل ــذا ش ـكــرا ألنــك
ُ ّ
صحيح أن ـ ّـك تــتـهــم بعدم
تكتشف مــواه ـبــه!
ّ
مــراعــاتــك اآلخ ــري ــن لـكــنــك تـفــضــل الـصــراحــة
على الحيلة.
ً
ًّ
ً
مهنيا ،ال تكون أبــدا فاعال كما حين تواجه
ّ
ّ ً
ً
تحديا .وفي حال تشتت ٍّذهنك قليال ،فأنت
قــ ٌ
ـادر ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال م ـل ــف ع ــال ـ ٍـق لـتـنـهـيــه
بنجاح.
فــي الـحـ ّـب تجمع بين الـمًـشــاركــة ً والبساطة
وت ـض ـي ــف إل ـي ـه ـمــا ج ــرع ــة م ـه ـ ّـم ــة م ــن ح ـ ّـس
ال ــدع ــاب ــة .ي ـس ـهــل ال ـع ـي ــش م ــع م ــول ــود ب ــرج
ً
ال ـقــوس ال ــذي ال تـنـقـصــه أف ـكــار أبـ ــدا إلقــامــة
مناسبة وإشعال المشاعر.

الـمــزيــد بـشــأن الـعـمــل :هــل ال ـقــوس ّ
رحــالــة
ً
مشكلة لــديــك فــي أن تـجــوب العالم
فـعــا؟ ال ّ
ّ
ّ
بــأك ـم ـلــه ل ـكــنــك تـ ـت ــردد م ــا إن ن ـت ـح ــدث إلـيــك
عـ ــن ن ـق ــل وظ ـي ـف ـت ــك أو ت ـغ ـي ـيــر ت ـ ّ
ـوج ـه ــات ــك.
نصائحك ثمينة وحكيمة ّومشكورة .ولكن
ّ
ـاء مثل
لــم ال تطبقها بنفسك لتتجنب أخـطـ ّ
الفشل؟ يسحب منك محيطك الثقة ألنــك لم
ّ
تف بوعودك ولم
تنجز مهمتك كما يجب ولم ّ
تـحـتــرم مــواع ـيــدك .صحيح أن ــك تنهض من
ّ
ه ــذه ال ـحــالــة ل ـكــن الـفـضــل
ّ
المقربين
يـعــود إلــى
إليك الذين يبذلون
قـ ـص ــارى جـهــدهــم
لـ ـيـ ـح ــافـ ـظ ــوا ع ـلــى
توازنك.
ً
ع ـ ــاط ـ ـف ـ ـ ّـي ـ ــا ،ت ـم ـل ــك
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ـ ّـدث ال ـل ّـبــق
ّ
كـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا .ن ـ ـظـ ــنـ ــك
ّ
س ـ ّـي ــد ف ـ ــن ال ــوع ــود

ّ
المستحيلة ،قـبــل أن تتسلل بـســرعــة الـبــرق
ّ
لتجوب األرض والبحار .تهرب بحجة عدم
ً
ّ
تحمل االنحباس ،قبل أن تظهر مـجــددا من
ً
ّ
دون سابق إنذار كأن شيئا لم يكن ،ومن دون
ّ
اعتذار حتى!
تقديم
ٍ

وصفتك لتحقيق رفاهيتك:
ً
ّ
وسيطر
وتحدث بصوت
• لتكسب الهدوء :ابق هادئا
منخفض ّ ً
ً
على الصمت .ليس األمر بغاية السهولة إذا كنت ممتلئا حيوية.
ً
ـاط واح ـ ٍـد بــدال من
• لتزيد مــن إبــداعــك :مــارس
مواهبك فــي نـشـ ٍ
ّ
ً
ً
التشتت ،فتجد اإللهام شيئا فشيئا.

• لتستفيد م ــن الـلـحـظــة ال ـح ــاض ــرة :ال لـلـعـجـلــة والـتـخـطـيــط
للمستقبل .عندما تـقــوم بــأمـ ٍـر مــا ،يجب أن يكمن هــدفــك الوحيد
ببساطةٍ في القيام به.
ـرك بـشـكـ ٍـل أف ـضــل :ال تـنـكـ ّـب عـلــى ّأول
•
لتسيطر عـلــى مـشـ ّـاعـ ّ
ُ
ّ
بحجة أنه ال يجب تفويت الفرص ،بل ركز من
فرصةٍ تتاح أمامك
ّ
الفعلية!
جديد على رغباتك

١٧
العنزي لـ ةديرجلا :.أغلب منتجات العلك في السوق
الكويتي ال يحتوي على مادة لحماية األسنان
توابل ةديرجلا

•
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أنجزت دراسة مهمة لتحديد محتوى «الزيليتول» فيها
عادل سامي

معظم منتجات
قالت العنزي إن ً
العلك المتاحة تجاريا في
الكويت ودول الخليج ال تحدد
محتوى الزيليتول بدقة على
بطاقة المنتج ،مما يجعل من
الصعوبة بالنسبة للمستهلكين
معرفة فعالية المنتج في الوقاية
من تسوس األسنان.

أنـ ـج ــزت األس ـ ـتـ ــاذة ال ـم ـســاعــدة
ف ــي ك ـل ـيــة ط ــب األسـ ـن ــان بـجــامـعــة
ال ـكــويــت د .أبـ ــرار ال ـع ـنــزي دراس ــة
مـهـمــة لـتـحــديــد وق ـي ــاس مـحـتــوى
"الــزي ـل ـي ـتــول" ف ــي مـنـتـجــات العلك
التجارية في الكويت ودول الخليج،
وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـحـ ــد مـ ـ ــن تـ ـس ــوس
األسنان وتحسن صحة الفم.
وقــالــت العنزي لــ"الـجــريــدة" ،إن
الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي مجلة
"صـ ـح ــة الـ ـف ــم وال ـ ـطـ ــب ال ــوق ــائ ــي"
العالمية ،أشــارت نتائجها إلى أن
الكثير مــن هــذه المنتجات ســواء
في السوق الكويتي أو الخليجي،
ال يـحـتــوي عـلــى ال ـحــد األدنـ ــى من
كمية الزيليتول الوقائية لتسوس
األسنان.
وأكدت أن معظم منتجات العلك
المتاحة تجاريا ال تحدد محتوى
الزيليتول بدقة على بطاقة المنتج،
مما يجعل من الصعوبة بالنسبة
للمستهلكين معرفة فعالية المنتج
فــي الــوقــايــة مــن تـســوس االسـنــان،
مشيرة إلى أنه ال يمكن أن تستمد
هذه المعلومات من البائع أو موقع
الشركة على االنترنت.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ت ـ ــم ج ـمــع
مـنـتـجــات ال ـع ـلــك الـمـحـتــويــة على
الــزي ـل ـي ـتــول وال ـم ـت ــواف ــرة تـجــاريــا
في السوق المحلي لــدول الخليج
ال ـع ــرب ــي ،وال ـق ـي ــام بـتـحـلـيـلـهــا من
خالل اختبار انزيمي خاص لقياس
محتوى الزيليتول.
وأكدت أنه تم جمع  21نوعا من

الـعـلــك الـمـحـتــوي عـلــى الزيليتول
من دول مجلس التعاون الخليجي
(ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،االم ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
المتحدة ،البحرين ،قطر ،عمان)،
حيث وجد نوع واحد فقط مكتوب
عليه محتوى الزيليتول بالجرام،
ً
و 12ن ـ ــوع ـ ــا تـ ـم ــت كـ ـت ــاب ــة نـسـبــة
الزيليتول عليها (تتراوح من %3.5
الــى  ،)%35والمتبقى مــن االنــواع
األخرى ال يوجد على بطاقة المنتج
كمية الزيليتول الموجود في العلك.
وأوضحت أنه بالنسبة لألنواع
التي تمت كتابة نسبة الزيليتول
على بطاقة المنتج ،فإن المشتري
لـهــذه األن ــواع ال يستطيع حساب
كـمـيــة الــزيـلـيـتــول بـسـهــولــة ،حيث
يتطلب األمر عملية حسابية ليس
بمقدور أي من األشخاص العاديين
معرفتها وتطبيقها عند ا لـشــراء،
كما يصعب معرفة كمية الزيليتول
ع ـل ــى ال ـم ـن ـت ــج م ــن خ ـ ــال صـفـحــة
الشركة على اإلنترنت.

تحليل العينات
وقالت العنزي إنــه عند تحليل
األن ــواع بالمختبر ،وجدنا خمس
أنواع فقط تحتوي على كمية عالية
مــن الــزيـلـيـتــول (سـمـنــت إك ــس بــي،
سمنت أند جم ،ميرادنت زيليتول،
ل ــوت ـي ــه ن ـي ــو زيـ ـلـ ـيـ ـت ــول ،سـ ـب ــراي)
ويمكن للمستخدم تناول حبتين
من هذه األنــواع ،بمعدل ثالث الى

أبرار العنزي

خ ـمــس م ـ ــرات ف ــي الـ ـي ــوم م ــن أجــل
ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـتــأثـيــر الــوقــائــي
ل ـم ــادة الــزي ـل ـي ـتــول وتـقـلـيــل نسبة
اإلصابة بتسوس األسنان ،كما أن
ً
هناك منتجا واحــدا يحتوي على
السكر العادي مع الزيليتول ،وعليه
ف ــإن ه ــذا الـمـنـتــج لـيــس خــالـيــا من
السكر ،وعند تناوله تقوم بكتريا
ال ـت ـســوس بـهـضــم الـسـكــر وزيـ ــادة
حموضة الفم ،وبالتالي زيادة خطر
اإلصــابــة بــالـتـســوس ،وه ــو كبقية
أنواع العلك المحتوي على السكر
والمتوافر في األسواق.
وبناء على هذه الدراسة العلمية
تمنت د .أبــرار العنزي من مجلس
جـمـعـيــات ط ــب األسـ ـن ــان ف ــي دول
مجلس التعاون الخليجي اعتماد
تــوص ـيــاتــه ب ـخ ـصــوص مـنـتـجــات
الزيليتول الموجودة في األسواق،

وإضافه ختم القبول على عالمات
المنتجات التي تحتوي على كمية
الزيليتول المناسبة للوقاية من
الـتـســوس ،كما هــو متبع فــي دول
كثيرة في أوروبا وأميركا وآسيا،
وذلـ ــك إلرشـ ــاد الـمـسـتـهـلـكـيــن قبل
الشراء.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــزي أن

الزيليتول هو سكر كحول طبيعي
يستخدم عادة للتحلية في العلك
وال ـح ـلــويــات ،وق ــد ان ـتــج أول علك
يحتوي على سكر الزيليتول في
فلندا عام  ،1975وقد وضع بهدف
الحد من تسوس األسنان وتحسين
صـ ـح ــة ال ـ ـفـ ــم .ووجـ ـ ــد ال ـب ــاح ـث ــون
أن االسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ـن ـت ـظــم لـلـعـلــك

الـمـحـتــوي عـلــى الــزيـلـيـتــول يلعب
دورا فاعال في منع تسوس األسنان
عن طريق زيــادة تدفق اللعاب من
خ ــال ال ـم ـضــغ ،وع ـكــس انـخـفــاض
درجة حموضة الفم ،وتعزيز إعادة
ال ـت ـم ـعــدن ل ـس ـيــح م ـي ـنــا األسـ ـن ــان،
وباالضافة الى ذلك ،فإن الزيليتول
قد يقلل من تسوس األسنان نتيجة

لقدرته الفريدة في الحد من بقاء
بكتيريا التسوس فــي الـفــم ،إذ إن
هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـس ـكــر ال يهضم
أو يـتـخـمــر ب ــواس ـط ــة الـبـكـتـيــريــا،
كما يجعلها أقل التصاقا بسطح
المينا.

ّ
{تكلموا} مع الحيوانات لتعزيز صحتكم!

يقال إن الكلب أفضل صديق لإلنسان .لكن لتحسين الصحة ،يمكن أن نستفيد من تقوية روابطنا مع أي
حيوان .ربما يصبح العالج بمساعدة الحيوانات أفضل صديق لك لتلقي الدعم النفسي الذي تبحث عنه.

الكالب والقطط
ً
تحديدا مناسبة
ً
لدعم البشر عاطفيا

ت ـث ـبــت ال ـب ـح ــوث أن ال ـت ـفــاعــل مع
حيوانات مثل الكالب والقطط وحتى
ً
األح ـص ـن ــة ق ــد ي ـع ـطــي آث ـ ـ ــارا فــوريــة
وطويلة األمــد على مستوى الراحة
ً
النفسية .تحمل هذه العملية طابعا
ُ
ً
وت ّ
سمى
رسميا في السياق الطبي
{العالج بمساعدة الحيوانات}.
يقول الدكتور هنري فيلدمان من
قـســم الـطــب االسـتـشـفــائــي فــي مركز
{ديكونيس} الطبي التابع لجامعة
هـ ـ ــارفـ ـ ــارد{ :ال ت ـح ـم ــل ال ـح ـي ــوان ــات
ً
ً
مسبقا عن البشر .لذا ّ
تقدم
مفهوما
ً
ّ
لـهــم حـبــا غـيــر م ـشــروط وتشجعهم
ع ـلــى ال ـت ـفــاعــل وت ـســاعــدهــم ل ــزي ــادة
ثقتهم بنفسهم}.

عالقات مريحة

يمكن استعمال
العالج بالحيوانات
لمواجهة تحديات
الشيخوخة
والتعامل مع تدهور
الصحة أو وفاة
شخص ّ
مقرب منا

يشمل العالج بمساعدة الحيوانات
ً
ً
تفاعال مستمرا مع الحيوانات خالل
ّ
ف ـتــرة زمـنـيــة تـمـتــد عـلــى أســاب ـيــع أو
ً
أش ـه ــر .تـحـصــل ال ـل ـق ــاء ات غــال ـبــا مع
كـ ـ ــاب وق ـ ـطـ ــط ف ـ ــي ب ـي ـئ ــة ف ـ ــردي ـ ــة أو
ج ـم ــاع ـي ــة وت ـت ـض ـ ّـم ــن نـ ـش ــاط ــات مــن
ً
جميع األنواع ،بدءا من اللعب وتقديم
ً
ً
المكافآت وصــوال إلى الجلوس معا
بكل بساطة.
ً
ل ـك ــن مـ ـ ــاذا ي ـح ـصــل ف ـع ـل ـي ــا حـيــن
ن ـت ـفــاعــل م ــع ال ـح ـي ــوان ــات؟ يـتـحــدث
الـ ـب ــاحـ ـث ــون عـ ــن زيـ ـ ـ ــادة م ـس ـتــويــات
األوكسيتوسين ،أي {هرمون الحب}
الذي ينتجه الدماغ لتشجيع الناس
على تقوية عالقاتهم .كذلك تساهم
اللقاء ات مع الحيوانات في تحسين
إنتاج مادة السيروتونين الكيماوية
ّ
الدماغية التي تعزز الشعور بالراحة،
ول ـهــذا الـسـبــب عـلــى األرجـ ــح يعطي
ً
ً
الـلـعــب مــع ال ـح ـيــوانــات أثـ ــرا مـهـ ّـدئــا
لهذه الدرجة.

ُيـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاج بـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة
ً
ً
ً
الحيوانات مجاال جديدا نسبيا في
علم النفس لــذا تبقى البحوث عنه
محدودة .لكن أثبتت النتائج األولية
قدرته على تقديم المساعدة لمعالجة
م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـم ـشــاكــل
العاطفية.
ً
ُي ـس ـت ـع ـمــل الـ ـع ــاج غ ــال ـب ــا ف ــي م ــراك ــز
التقاعد لمساعدة المصابين باكتئاب
وضغط نفسي .نشرت مجلة {أنثروزوس}
دراس ـ ــة الح ـظــت ت ـحـ ّـســن االك ـت ـئ ــاب لــدى
المصابين بالخرف في أحد مراكز الرعاية
ً
بـعــدمــا تـلـقــوا عــاجــا بـمـسـ ًـاعــدة الـكــاب
ً
طـ ــوال  11أس ـب ــوع ــا م ـق ــارن ــة ب ـمــن تـلـقــوا
ً
عالجا مع البشر وحدهم.
ً
تـسـتـعـمــل ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات أي ـض ــا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج ب ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات
ّ
يتكيفون
لمساعدة المرضى الذين
م ــع مــرح ـلــة ال ـ ُع ــاج وال ـت ـع ــاف ــي .في
هذا السياق ،نشر تقرير في {مجلة
المجتمع وعلم األورام الداعم} وذكر
أن الزيارات اليومية لكالب عالجية،
لـمــدة تــراوحــت بـيــن  15و 20دقيقة
طوال ستة أسابيع ،ساعدت مرضى
ال ـس ــرط ــان ع ـلــى تـخـفـيــف ضغطهم
النفسي وخــوفـهــم الـمــرتـبــط بعالج
األشعة والعالج الكيماوي.
ً
ال داع ـ ـ ــي لـ ـت ــواج ــه أمـ ـ ــراضـ ـ ــا حـ ــادة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــاج ب ـم ـس ــاع ــدة
ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات .ب ـ ــل ي ـم ـك ــن اس ـت ـع ـم ــال ــه
لمواجهة تحديات الشيخوخة والتعامل
ً
مثال مع تدهور الصحة أو وفاة شخص
مـقـ ّـرب مـنــا .يـقــول فـيـلــدمــان{ :يمكن أن
ت ـعــالــج ال ـح ـي ــوان ــات م ـشــاعــر الـخـيــانــة
أو ال ــذن ــب ال ـ ــذي ي ـش ـعــر ب ــه ال ـن ــاج ــون.
ً
الكالب والقطط تحديدا مناسبة لدعم
ً
البشر عاطفيا ويمكن أن تـحــدد هذه
ال ـح ـيــوانــات مـ ــزاج ال ـن ــاس وت ـع ــرف ما
نحتاج إليه كي نشعر بالسعادة}.

ِج ْد عالجك الخاص
يوصي األطباء بالعالج بمساعدة الحيوانات
لمعالجة االضطرابات التي يشخصها األطباء،
لكن يجب أن تستبق األمــور وتسأل عن طريقة
استكمال عالجك االعتيادي .مع ذلك ،لن تحتاج
إلــى وصفة طبية لحصد اآلثــار اإليجابية التي
ّ
يعطيها هــذا الـنــوع مــن الـعــاج ،ويشكل اقتناء

الـحـيــوانــات األليفة إح ــدى الـطــرائــق الفاعلة في
هذا المجال.
ّ
يوضح فيلدمان{ :تتطلب الرعاية بالحيوانات
ً
ً
انتباها دائما للتفاصيل إلطعامها وفحصها
لدى البيطري وتنظيفها .إنها طريقة ممتازة
لمتابعة تحفيز العقل والحفاظ على يقظته}.

ّ
ً
يـجــب أال نستخف أيـضــا بـقــدرة الـكــاب عـلــى كسر
ّ
الجليد بين الـنــاس .يضيف فيلدمان« :يشكل الناس
ً
غالبا جماعات اجتماعية في حدائق الكالب أو حين
يـتـنــزهــون مــع كــابـهــم فــي ال ـحــي ،مــا يمنحهم فرصة
لـلـتـعـ ّـرف إل ــى أص ــدق ــاء ج ــدد والـتـفــاعــل مــع األصــدقــاء
القدامى».

الكالب والقطط
ً
تحديدا مناسبة
ً
لدعم البشر عاطفيا

تواجه صعوبة في بلع دوائك؟ ...إليك المساعدة!
ً
عددا من التقنيات البسيطة التي ّ
تسهل بلع حبوب الدواء الكبيرة الحجم.
إليك
إن كـنــت تــواجــه صـعــوبــة فــي بلع
الوحيد .كشف
حبة دواء ،فأنت لست ُ
م ـســح {هـ ــاريـ ــس} ،الـ ــذي أج ـ ــري قبل
بضع س ـنــوات ،أن  %51مــن النساء
اللواتي شاركن فيه واجهن صعوبة
فـ ــي ب ـل ــع ب ـع ــض حـ ـب ــوب ال ـ ـ ـ ــدواء أو
الـكـبـســوالت .كــذلــك تشير الــدكـتــورة
دنيز أمبروسي ،مديرة قسم أمراض
النطق-اللغة في مستشفى سبولدينغ
إلعـ ـ ـ ــادة ال ـت ُــأه ـي ــل الـ ـت ــاب ــع ل ـجــام ـعــة
ً
ً
ه ــارف ــارد{ :ن ـصــادف غــالـبــا أنــاســا ال
يعانون أي مشكلة في ابتالع الطعام
أو ال ـ ـسـ ــوائـ ــل ،إال أنـ ـه ــم ي ــواج ـه ــون
ص ـعــوبــة ف ــي أخـ ــذ ح ـب ــوب ال ـ ـ ــدواء}.
صحيح أن الـبـعــض يـعــانــي مشاكل
جسدية تؤثر في قدرته على البلع،
وفــق هــذه الــدك ـتــورة ،إال أن البعض

اآلخــر يعجز عــن أخــذ ال ــدواء لخوفه
من الحبوب فحسب.

مشاكل البلع
ً
ً
البلع عملية معقدة تشمل عددا كبيرا
من العضالت واألعصاب في البلعوم أو
الحلق .عندما تبتلع حبة دواء ،يدفعها
لـســانــك إل ــى الـجـهــة الـخـلـفـيــة مــن حلقك.
فـيـنـثـنــي ل ـســان ال ـم ــزم ــار (ق ـط ـعــة نسيج
عندئذ على الحنجرة
في أسفل الحلق)
ًٍ
(العلبة الصوتية) ،مقفال مدخل القصبة
الهوائية .وهكذا ُيرغم حبة ال ــدواء على
ال ـنــزول فــي ال ـمــريء ب ــدل مـجــرى ال ـهــواء.
لكن أي خلل في التنسيق بين األعصاب
والعضالت ،التي تشارك في هذه العملية،
ُي ــؤدي إلــى االختناق أو الــرشــف الرئوي

(دخــول مــواد غريبة إلــى الرئتين) ،الذي
يسبب االلتهاب وقد يتطور إلى ذات رئة.
لذلك إن كنت تواجه صعوبة مستمرة
ً
ً
في البلع ،ألما أثناء البلع ،أو إحساسا بأن
ً
أمــرا ما عالق في حلقك ،فمن الضروري
أن تستشير الطبيب .تنصح ا لــد كـتــورة
ً
أمبروسي{ :ربما تعاني خلال ما يسبب
لك مشاكل البلع وال يمكن اكتشافه إال من
ً
خالل تقييم بلع متخصص} .تحدث أوال
إلــى طبيبك ال ـعــام ،ال ــذي سيحيلك على
األرجح إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة أو
إلى خبير متخصص في أمراض النطق-
اللغة كي تخضع لتقييم دقيق.

ّ
تقنيات تسهل بلع الدواء

ً
إن كنت تعاني صعوبة في بلع الدواء

فحسب ،إليك بعض التقنيات التي ّ
تسهل
عليك هذه المهمة:
• أخفض رأسك :تساعدك هذه الطريقة
في بلع حبوب الدواء الكبيرة :ضع الحبة
في فمك ،ثم امأله بالماء من دون أن تبلعه.
أخفض بعد ذلك رأسك نحو صدرك وابلع.
أخف الحبة :ضعها في طعام يمكنك
• ِ
بلعه من دون مضغه ،مثل عصير التفاح،
اللبن ،أو هريس الخضر أو الفاكهة.
ّ
• ب ـ ّـدل شــكــل الـحـبــة :اس ــأل طبيبك أو
الصيدلي عما إذا كان بإمكانك سحقها أو
تكسيرها إلى قطع صغيرة تخلطها مع
الطعام أو يسهل عليك بلعها .إن الحظت
ً
ثلما وسط الحبة ،تستطيع على األرجح
تقسيمها .أما األدويــة المغلفة ،البطيئة
اإلطالق ،والمركبة ،فيجب أخذها كاملة،
شأنها في ذلك شأن الكبسوالت.

• ب ـ ـ ّـدل ش ـكــل الـ ـ ـ ــدواء :اس ـ ــأل طبيبك
ع ـمــا إذا ك ــان بــإم ـكــانــك أخ ــذ دوائ ـ ــك (أو
دواء مماثل لــه) بشكل مختلف ،كشراب
ً
م ـث ــا أو ك ــري ــم أو ح ـقــن ف ــي ال ـع ـضــل أو
ال ــوري ــد .عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،تستطيع
الـ ـم ــرأة ،ال ـت ــي ت ــواج ــه ص ـعــوبــة ف ــي بلع
ال ـب ـي ـس ـفــوس ـفــونــات ،م ـثــل األل ـن ــدرون ــات
( ،)Fosamaxاإليـبــانــدرونــات (،)Boniva
والــزول ـيــدرونــات ( Reclastو،)Zometa
أخذها كحقن في الوريد.
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فلك

sudoku

مــن  7أح ــرف وهــي اســم نــوع نباتي يتبع جنس
البرساء من الفصيلة الغارية.
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كلمة السر

ً
 -5ص ــدق ــا (م ـع ـكــوســة) –
أرض تركت بال زرع.
 -6ي ـ ـ ــرن (مـ ـعـ ـك ــوس ــة) –
نجس.
 -7ح ـ ــر ف ـ ــان م ـت ـت ــا ل ـي ــان
(معكوسة) – ثلثا (سار).
 ( -8أ  )......رحلة الرسول

(ص) إلى السماء العال.
 ( -9ال  )....م ــن أ س ـم ــاء
الـ ـل ــه ال ـح ـس ـنــى – أش ـكــر
(معكوسة).
 ...... ( -10بــن م ــروان) تم
في عهده بناء مسجد قبة
الصخرة.

مهنيا :يجعلك برجك تفيض حيوية وتعمل
ً
ساعات إضافية.
ّ
وواثقا من حب الشريك
مطمئنا
عاطفيا :تكون
ً
ً
ً
وتضحياته تجاهك.
اج ـت ـمــاع ـيـ ًـا :تـتـكـ ّـيــف م ــع أح ـ ــداث اجـتـمــاعـيــة
وتتعامل معها بذكاء.
رقم الحظ9:

مـهـنـيـ ًـا :تفصح عــن خـبــر أو تــدلــي بتصريح
ّ
مهني يلفت األنظار.
قليال في
ـدوء
ـ
ه
ـ
ل
ا
ـى
ـ
ل
إ
الفلك
يدعوك
:
عاطفيا
ً
ً
تصرفاتك مع الحبيب.
اجتماعيا  :يدعمك مــؤ يــدون للحصول على
ً
اجتماعي ّ
مهم.
مركز
رقم الحظ11:

الميزان

 20أبريل  20 -مايو
تتحدى المراجع أو مواقع النفوذ وال
مهنيا:
ّ
ً
تهتم بالنتائج.
عاطفيا :إشــراقــة وجــه الحبيب تدخل الفرح
ً
إلى قلبك.
اجتماعيا :الــزم حــدود بلدك وال تسافر إلى
ً
مهددة.
بلدان ّ
رقم الحظ4 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

مـهـنـيـ ًـا :تـبـحــت ع ــن اس ـت ـق ــرارك ال ـمــالــي في
الشروع بعمل مثمر.
عــاطـفـيـ ًـا :تـغـ ّـيــر رأي ــك فــي مــوضــوع عاطفي
وتنسحب من العالقة.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :وق ــت مـنــاســب لـتــوضـيــح نقاط
متعلقة بصحتك.
رقم الحظ7:

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

م ـه ـن ـي ـ ًـا :تـ ـط ــرح أس ـئ ـل ــة ع ـل ــى ن ـف ـســك ح ــول
استمرارك في الوظيفة عينها.
ّ
تهتم بمعلومات تحصل عليها عن
عاطفيا:
ً
الحبيب فتأكلك الغيرة.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :تـنـفـتــح عـلــى مـحـيـطــك وتـعــرف
أوقاتا ممتعة وصداقة طيبة.
ً
رقم الحظ10 :

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ناجحا
ـارا مــالـيـ ًـا
ً
مـهـنـيـ ًـا :تـخــوض اسـتـثـمـ ً
تتشارك فيه مع زميل.
عــاطـفـيـ ًـا :ي ـلــوح فــي األج ـ ــواء عـقــد زواج أو
ّ
عاطفي.
ارتباط
اجتماعيا :تشعر باالستقرار واالطمئنان
ً
ويطرأ على العائلة ما يرضيك.
رقم الحظ18 :

مهنيا :يتحدث بعض الزمالء عن تفانيك
ً
ومثابرتك في عملك.
عاطفيا :عالقة عابرة قد تنقلب إلى موقف
ً
جدي يستحق االهتمام.
ّ
اجتماعيا :تطلع على سـ ّـر أو يخبرك أحد
ً
ّ
بحديث مهم دار حولك.
رقم الحظ16 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

مهنيا :ترغب في إبداء رأيك وممارسة نفوذك
ً
في قرارات إدارية,
ّ
عاطفيا :تعدك أجواء الفلك بحب قريب والتزام
ً
سريع.
اج ـت ـم ــاع ـي ـ ًـا :يـ ـح ـ ّـذرك ال ـف ـلــك م ــن االس ـت ـه ـتــار
بسالمتك وأمنك على الطريق.
رقم الحظ14 :

الدلو

أفوكادو

10

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الثور

 7خ ي ل

ج م ل

8

10

ي و ن س

7

 9هـ ي

ح ك

6

القدس.
 -2كبير في العز والشرف
(م ـ ـع ـ ـكـ ــوسـ ــة) – ح ـ ــروف
متشابهة.
 -3دابة الرسول (ص) في
رحلة المعراج (معكوسة).
 -4متشابهان – للنداء.

3
5
8
4
1
9
6
2
7

2

4
2
9
6
8
7
5
1
3

1
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7
1
2
5
3
8
4
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1

2

3

4

5

6

7

8
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8
1
7
3
9
4
2
6
5

 ( -1مـسـجــد  ).........أول
بناء إقامة المسلمون في

مـهـنـيـ ًـا :انـتـبــه إل ــى بـعــض الـتـفــاصـيــل أثـنــاء
كامال.
عملك ليأتي إنجازك
ً
عاطفيا :يعطيك شريك حياتك نصائح مفيدة
ً
فال تمتعض.
اجتماعيا :ال تمنح ثقتك للمحيطين بك ولو
ً
كانوا من المقربين إليك.
رقم الحظ2:

األسد

9
6
2
5
7
1
4
3
8

ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

الحلول

2
9
4
1
3
8
7
5
6

( -1ا ل ـم ـس ـجــد  ).....يـلــي
الـ ـمـ ـسـ ـج ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرام فــي
المنزلة.
 -2إ حـ ـس ــان – ( أ).........
زهـ ــرة ال ـم ــدائ ــن – نصف
(بعير).
 -3ب ـنــاء م ـجــوف مـقــوس
(معكوسة) – ضد (ميت)
– غير (معكوسة).
 -4ح ـ ــروف م ـت ـشــاب ـهــة –
يمد (مبعثرة).
 -5رف ـ ــس (م ـع ـك ــوس ــة) –
تجدها في (شعاع).
.............. ........... ...... -6
...........
 -7جياد – أبو البشر.
 -8ن ـ ـصـ ــف (ر ي ـ ــا حـ ـ ـي ـ ــن)
– مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص – س ـف ـي ـن ــة
الصحراء.
 -9ضـ ـمـ ـي ــر ا لـ ـغ ــا ئـ ـب ــة –
م ـ ــن األن ـ ـب ـ ـي ـ ــاء – س ـعــل
(معكوسة).
 -10رحلة الــرســول (ص)
– مــن مـكــة إل ــى المسجد
األقصى (معكوسة).

الحمل

 23يوليو  22 -أغسطس

5
4
3
8
6
2
9
7
1

ً
أفقيا:

4
1

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

7
3
6
9
2
5
1
8
4

تناغم
مهمة
فوز
قيمة
شكل

6
9

1
8
5
7
4
6
3
9
2

طبق
منقرد
تسمية
تنفيذ
لون

شجرة
حصاد
بدر
مناطق
مفيد

1 7

 20يناير  18 -فبراير
مـهـنـيـ ًـا :فـ ِّـكــر بــأمــور مهنتك حــالـيـ ًـا واح ــرص
على تنظيمها.
دائما عن الحبيب ،ما يزعج
عاطفيا :تتكلم
ً
ً
أحيانا.
الحضور
ً
ّ
تتهور في التعاطي مع بعض
اجتماعيا :ال
ً
األشخاص الوصوليين.
رقم الحظ19 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
مهنيا :قد يراجعك المصرف لسبب ما فانتبه
ً
إلى إدارتك.
عاطفيا :ترى نفسك أنت والحبيب إزاء واقع
ً
ّ
التهرب منه.
ال تستطيعان
اج ـت ـم ــاع ـي ـ ًـا :ت ـق ــدم م ـس ــاع ــدة ش ـخ ـص ـيــة أو
اجتماعية وتشعر بالفخر.
رقم الحظ12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
مـهـنـيـ ًـا :نـ ّـفــذ مـشــاريـعــك وف ــاوض زبائنك
بأسلوب ّ
ذكي ومرن.
عاطفيا :تعاكسك الظروف لكنك تسعى إلى
ً
ترطيب أمورك العاطفية.
اجتماعيا :لن يثنيك أي رادع عن الدفاع
ً
عن حقوق أفراد عائلتك.
رقم الحظ6 :

توابل ةديرجلا
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مجتمع

«المشروعات السياحية» تقدم سيرك
«العصر الذهبي»
أزاحت شركة المشروعات السياحية ،خالل مؤتمر صحافي بمقرها
الرئيس ،الستار عن سيرك "العصر الذهبي" ،المعاصر ،وهو أحد أكبر
مشاريعها خالل السنوات الماضية ،الذي تم ابتكاره بالتعاون مع سيرك
مادونا بوغليون العالمي.
وتقام عروض السيرك في المدينة الترفيهية بمنطقة الدوحة ،وتستمر من
 18يناير إلى  31مارس .2018
وخالل المؤتمر تحدث مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في
الشركة يعقوب الخباز ،ومساعده للشؤون الترويحية غازي الهاجري ،عن
ً
خصوصا للكويت ،وتعاون "المشروعات
العروض الترفيهية التي صممت
السياحية" مع سيرك بوغليون.

فقرة لفريق مادونا بوغليون

المشاركون في المؤتمر

المدرسة البريطانية
تفتتح ملعب ويمبلي
في أجواء احتفالية ،وبرعاية السفير
البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت
وحرمه الدكتورة الفينيا دافنبورت،
افتتحت المدرسة البريطانية ملعب
ويمبلي ،بحضور ناظر المدرسة بول
شروبشير ،وعدد من أعضاء اإلدارة
المدرسية ،ومؤسسة المدرسة فيرا
المطوع.

السفير البريطاني دافنبورت خالل قص شريط االفتتاح

صورة جماعية

« »MEMO PARISأطلقت
تشكيلتها الجديدة
احتفلت شركة ترويكا بإطالق التشكيلة
الجديدة المخصصة للمنزل واالستحمام
 ،home line & bath line collectionsمن
عالمة  ،MEMO Parisتزامنا مع مرور 10
سنوات على تأسيسها ،بحضور مؤسس
العالمة جون مولوي ،ونخبة من سيدات
المجتمع ،ونجوم اإلعالم ،ومواقع التواصل.

هاني يوسف وميرنا حرب وجون مولوي وهالة

عنود

عبير العبدالجليل وهاني يوسف

جانب من الحضور

جون مولوي ورفيعة بن عبيد

«الصحة» تطلق حملة للتوعية بالتهاب األمعاء
أطلقت وزارة الصحة ،برعاية
الوزير د .باسل الصباح،
وبالتعاون مع شركة أبفي
لألدوية ،حملة للتوعية بشأن
التهاب األمعاء المزمن ،وذلك
خالل مؤتمر صحافي عقد
بالوزارة ،بحضور ممثلين
عن الجهات المنظمة والراعية
وحشد إعالمي من ممثلي وسائل
اإلعالم.
تهدف الحملة إلى نشر المعرفة
حول المرض وتوعية المجتمع
بآلية عالجه وطرق الوقاية منه.
صورة جماعية

المتحدثون في المؤتمر

مكتب الشهيد يشارك في معرض
العالقات العامة

محمد وعبدالرحمن
احتفال بعيد ميالديهما

شارك مكتب الشهيد في معرض العالقات العامة الذي يقام
برعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،الذي
أناب عن سموه نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ
محمد العبدالله.
وقالت رئيسة العالقات العامة في المكتب ،تسنيم العباد «إن
المكتب حريص على المشاركة في هذا المعرض ،ووفرنا كل
المطبوعات الالزمة».
ً
درعا تذكارية للعبدالله.
وبهذه المناسبة ،سلمت العباد

احتفل التوأمان محمد
وعبدالرحمن غسان عبدالرحيم
بعيد ميالديهما الـ 9وسط
أسرتهما.

العباد ّ
ً
درعا تذكارية
تسلم إلى العبدالله

محمد وعبدالرحمن عبدالرحيم

مسك وعنبر

٢٠
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خسروه :األعمال الضعيفة أفقدت الثقة بالفيلم الكويتي
ً

«كنت متيقنا من حصولي على جائزة الدولة التشجيعية عن فيلم حبيب األرض»
يتحلى المخرج رمضان خسروه بالجرأة في خوض تجارب
جديدة في مجال السينما ،فهو يمثل حالة من اإلبداع ،ويمضي
مدفوعا بحلمه أن تكون الكويت عاصمة للسينما الخليجية ،ومنذ
أن أخرج «حبيب األرض» تنبأ له كل من شاهد الفيلم بمستقبل
كبير.
وبعد أربع سنوات استحق خسروه أن ينال جائزة الدولة
التشجيعية عن «حبيب األرض»« ...الجريدة» حاورته حول
حصوله على الجائزة ،ومقومات المشهد السينمائي في الكويت:
محمد جمعة

الشيخة
انتصار السالم
أخذت
بيدي منذ
جلستنا األولى

• مــا شـعــورك بعد الحصول
على جائزة الدولة التشجيعية؟
 انـتــابـتـنــي س ـع ــادة غــامــرة،السيما أن جائزة الدولة وسام
ش ــرف يـحـصــل عليها االن ـســان
مـ ــرة واحـ ـ ــدة ف ــي ح ـي ــات ــه ،وهــي
أهـ ـ ــم جـ ــائـ ــزة ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـهــا،
ول ــن أح ـصــل عـلــى أف ـضــل منها
مستقبال ،وهــدفــي كــان وم ــازال
أك ـب ــر م ــن إخ ـ ــراج ف ـي ـلــم ،ب ــل هو
مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـنـ ـه ــوض ب ـص ـنــاعــة
السينما في الكويت.
وم ـنــذ ب ــدأن ــا ك ــأس ــرة الـفــرقــة
السينمائية األولى هذا المشروع
قبل أربع سنوات تجلت مالمح
النجاح بصورة أكبر هذا العام
ليس على مستوى الجوائز فقط،
وإنما أيضا من ناحية التعاطي
مــع الممثلين ،حـيــث كـنــت اجــد
ص ـعــوبــة ف ــي اقـ ـن ــاع الـمـمـثـلـيــن
ب ــال ـع ـم ــل م ـع ـنــا فـ ــي الـ ـب ــداي ــات،

لـكــن اآلن وبـعــد ان وصـلـنــا الــى
ثالثة أفــام أصبح األمــر ايسر،
خصوصا ان كل من في الساحة
يـعــرف تــوجــه الشيخة انتصار
ال ـســالــم ،وشــاهــد أفــامــا تحمل
توقيعي كمخرج.
• هل كنت تتوقع نيل جائزة
الدولة عن «حبيب األرض»؟
 كاقتناع عقلي ومنطقي كنتواثـقــا ،ألننا اشتغلنا على أدق
التفاصيل في الفيلم ،وحرصنا
على أن يخرج في أفضل صورة،
والـ ـشـ ـيـ ـخ ــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـس ــال ــم
دعمتنا من البداية حتى النهاية،
وك ــذل ــك بـ ــذل ال ـم ـم ـث ـلــون ج ـهــدا
كبيرا فــي األدوار التي أسندت
إلـ ـيـ ـه ــم ،وأخ ـ ـيـ ــرا ال ـف ـي ـل ــم تـنـقــل
ب ـيــن ال ـعــديــد م ــن الـمـهــرجــانــات
وحصدنا عنه جوائز عدة.
• لـ ـ ـم ـ ــاذا تـ ـتـ ـح ــدث بـصـيـغــة
ال ـج ـم ــع رغ ـ ــم ان ـ ــك م ــن ح ـصــدت
الجائزة؟
 ألن ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى قـ ـن ــاع ــة ب ــأنالـمـخــرج مــن دون فــريــق العمل
مجرد فرد ال يستطيع ان يقوم
بصناعة فيلم كامل.
• «حبيب األرض» ثــم «ســرب
الحمام» كالهما يحمل قضية،
هل تنوي السير في هذا الدرب
دون االتجاه ألنماط أخرى؟
 أي عمل سينمائي في العالميمكن أن ننظر إليه من زاويتين،
األولى الموضوع الذي يطرحه،
والثانية نوع الفيلم ،سواء كان
كــوم ـيــديــا او اك ـش ــن أو درام ـ ــا،

رمضان خسروه
وانا أؤمن بأن الممثل هو الذي
يحافظ على النوع ،أما المخرج
ف ـقــد ي ـق ــدم ن ـفــس ال ـق ـض ـيــة لكن
باختالف القالب الذي يطرحها
من خالله ،وهــذا ما اطبقه ،لكن
دون قصد فــي «حبيب األرض»
وأيضا «سرب الحمام» القضية
واح ـ ــدة وه ــي ال ــوط ــن والـتـعـلــق
ب ـ ـ ـ ــاألرض ،ب ـي ـن ـمــا الـ ـق ــال ــب ك ــان
م ـخ ـت ـل ـفــا ،وال ـف ـي ـل ــم األول ك ــان
درا م ـي ــا توثيقيا بينما الفيلم
الثاني أكشن.
• إل ــى أيـهـمــا تميل كمخرج:
سـيـنــاريــو يحمل تــوقـيــع كاتب

واحد أم نتاج ورشة كتابة؟
 الـ ـ ــورشـ ـ ــة ل ـ ـهـ ــا فـ ــوائـ ــدهـ ــاوسلبياتها ،واتــوقــع انـنــا في
الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ن ـح ـت ــاج إل ــى
فوائدها ،وأبرزها ثراء األفكار
وتنوعها ومعالجة العديد من
الموضوعات ،من خالل وجهات
نظر مختلفة ،و بـعــد نقاشات
ع ــدة ،وه ــذا مــا نحتاجه ألننا
نفتقد الكاتب السينمائي الذي
ي ـم ـكــن االع ـت ـم ــاد ع ـل ـيــه بشكل
كــامــل ،وإن وجــد فقد ال يحقق
لــي الـغــايــة الـتــي احتاجها في
السيناريو ،ونـحــن فــي الفرقة

«سرب الحمام» في مهرجان
الكويت السينمائي
أعلن المخرج رمضان خسروه المشاركة بفيلم «سرب الحمام»
فــي مـهــرجــان الـكــويــت السينمائي فـبــرايــر الـمـقـبــل ،مضيفا ان
ال ـعــرض الــرسـمــي للفيلم سـيـكــون بـعــد انـتـهــاء الـمـهــرجــان ،في
النصف الثاني من شهر فبراير ،بعد مشاركة الفيلم في مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي ،وحصوله على جائزة أفضل فيلم
في مهرجان دلهي بالهند.

لقطة من فيلم «سرب الحمام»

ً
المحكمة تمنح زينة حكما
ً
نهائيا بخلع أحمد عز

«أقسم أحبك» دويتو يجمع
األنين مع فهد السالم
●

السينمائية األولى نعمل على
تهيئة كتاب للسينما.
• كـ ـ ـي ـ ــف ت ـ ـق ـ ـيـ ــم ا لـ ـمـ ـشـ ـه ــد
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ف ــي ال ـك ــوي ــت من
خالل احتكاكك بالمهرجانات
العربية والدولية؟
 ال ـح ــدي ــث ع ــن الـسـيـنـمــا اليتم بمعزل عــن ثالثة عناصر
مـ ـهـ ـم ــة :الـ ـقـ ـضـ ـي ــة وال ـت ـك ـن ـي ــك
الـسـيـنـمــائــي واإلي ـ ـ ــراد ،ونـحــن
في الكويت قضايانا حاضرة
سواء اجتماعية او اقتصادية،
ومــوضــوعــات ـنــا ل ــم ت ـط ــرح من
قبل ،والدليل على ذلــك «سرب
ال ـح ـمــام» عـنــدمــا عــرضـنــاه في
القاهرة لفت األنظار بشدة ،ألن
القضية لــم تـقــدم بـهــذا الشكل
من قبل.
أم ــا عـلــى الـمـسـتــوى التقني
فنحتاج إلى مخرج يستطيع أن
يختار كــوادره ،ومنتج مقتنع
به ويدعمه من األلف إلى الياء،
وأنا اجد في الشيخة انتصار
ال ـ ـسـ ــالـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـت ــج الـ ـح ــري ــص
وال ـ ــداع ـ ــم ،وأج ـ ــد ف ــي رم ـضــان
مـخــرجــا يـسـعــى إل ــى أن يكون
جيدا.
وإذا ك ــان ــت هـ ــذه ال ـم ـعــادلــة
م ـتــوافــرة فـسـنـجــد الـشـخــوص
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون ت ـن ـف ـيــذ
االع ـم ــال بشكل جـيــد ،ل ــذا أرى
انـ ـن ــا ن ـم ـلــك ت ـق ـن ـيــة جـ ـي ــدة فــي
الكويت مقارنة بالدول العربية
األخ ــرى ،وتبقى مشكلتنا في
شـبــاك الـتــذاكــر المحلي ،إذ إن
ال ـج ـم ـهــور ل ــم يـقـتـنــع بــالـفـيـلــم
ال ـك ــوي ـت ــي ح ـت ــى اآلن ،بـسـبــب
بعض األعمال الضعيفة التي
ت ـ ــم عـ ــرض ـ ـهـ ــا ،م ـ ــا دفـ ـ ــع إدارة
شــر كــة السينما الكويتية الى
اتخاذ إجراء ات النتقاء نوعية
أفالم تساهم في نمو السينما
الكويتية.
• هل الفنان الكويتي أصبح
م ـه ـي ــأ ل ـل ـت ـع ــام ــل م ـ ــع ك ــام ـي ــرا
السينما؟
 الـمـمـثــل ال ـكــوي ـتــي يتمتعبإمكانات ضخمة ،وعلى أعلى
م ـس ـتــوى ،السـيـمــا أن الـكــويــت
ه ــول ـي ــود ال ـخ ـل ـيــج ،وبــال ـتــالــي
هـنــاك مـنــافـســة مـحـصــورة في

الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ،واإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ــدرامـ ــي
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدد فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ــن
الـمـسـلـســات ت ـقــدم عـلــى م ــدار
العام ،وإذا لم يطور الممثل من
ادواته فلن يجد لنفسه مكانا.
ويـتـبـقــى ف ـقــط م ــدى مــرونــة
هذا الممثل للتطور والتدريب،
وهذه المرونة كانت موجودة
ف ـ ــي واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن أه ـ ـ ــم ع ـب ــاق ــرة
السينما الـعــربـيــة وه ــو أحمد
زكي الذي كان يتدرب آلخر يوم
في حياته ليؤدي مشاهده في
فيلم حـلـيــم ،ه ــذه ال ـمــرونــة إذا
تحلى بها الممثل الكويتي فلن
نخشى عليه ،واغلب الممثلين
بالكويت لديهم المرونة ،وكل
من اشتغلت معهم تحلوا بهذه
الصفة.
• ماذا عن الجهود التي تقوم
بها الفرقة السينمائية األولى
لتقديم كوادر جديدة للسينما؟
 ب ـع ــد كـ ــل ف ـي ـل ــم أعـ ـل ــن عــنفرص للتمثيل يقدم مجموعة
مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب اغ ـل ـب ـه ــم وجـ ــوه
جديدة لم يتسن لهم المشاركة
في أي اعمال من قبل ،لذا ابدأ
عمل مجموعة من االختبارات
لقياس قدراتهم ،وانتقي منهم
مجموعة ،وأشتغل عليهم من
حـيــث ال ـتــدريــب عـلــى التمثيل
و م ـ ـ ــن ث ـ ــم األدوار ا ل ـم ـط ـل ــوب
منهم تجسيدها ،وليس لدي
معايير م ـحــددة ،لكني أبحث
عـ ــن ال ـش ـخ ــص ال ـ ـ ــذي يـتـحـلــى
بالشغف.
• رسـ ــال ـ ـتـ ــك األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة لـمــن
توجهها؟
 إل ـ ـ ــى الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــارالـ ـ ـ ـس ـ ـ ــال ـ ـ ــم ،األخـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
والـمـلـهـمــة ال ـتــي اخـ ــذت بـيــدي
منذ جلستنا األول ــى ،فعندما
عـ ــرضـ ــت ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ـكـ ــرة ف ـي ـلــم
ح ـب ـيــب األرض ل ــم تـ ـت ــردد في
دعــم العمل والـمـشــاركــة معي،
واستكملنا المشوار ،فإذا كان
ه ـنــاك ف ـضــل ب ـعــد ال ـلــه ودع ــاء
ال ــوال ــدة ف ــإن ــه ي ـع ــود للشيخة
ان ـت ـص ــار ،لـ ــذا اع ــده ــا بــالـعـمــل
واالج ـ ـت ـ ـهـ ــاد ل ـت ـك ــون ال ـك ــوي ــت
عاصمة السينما الخليجية.

ُ
كتب فصل جديد من فصول األزمة الخاصة بالفنان أحمد عز وزينة،
في الساعات األخيرة من عام  ،2017بعدما حصلت زينة على حكم نهائي
بخلع أحمد عز ،حسبما أعلنت في صفحتها على «فيسبوك» ،مؤكدة أنها
حصلت في الجلسة المسائية لمحكمة األسرة بمدينة نصر ،أمس األول،
على حكم نهائي بخلع الفنان أحمد عز.
وتقدم محامي زينة بطلب للمحكمة ،من أجل تطليق موكلته بالخلع،
بعدما تم إثبات ال ــزواج بينهما ،ليأتي الحكم النهائي لمصلحة
الفنانة زينة.
ومــع انطالق العام الجديد تدخل األزمــة المثارة منذ سنوات
بين أحمد عز وزينة مرحلة جــديــدة ،في ظل الــدعــاوى القضائية
المتبادلة بين االثنين.
وفي وقت سابق من عام  ،2017أيدت المحكمة إلزام الفنان أحمد عز
بنفقة شهرية  20ألف جنيه للطفلين ،قبل أن تحرك زينة دعوى أخرى
تطالب فيها بنفقة  100ألف جنيه.

محمد جمعة

أعلنت الفنانة األنين عن دويتو جديد يجمعها مع الفنان فهد السالم ،بعنوان
«أقسم أحبك» ،كلمات محمد الشريدة ،وألحان راكــان ،وتوزيع صهيب العوضي،
ومكس منتظر الزاير.
وتعد األنين واحدة من أبرز األصوات النسائية الشابة في الكويت
والخليج ،ومعروف عنها شغفها بالتلحين ،سواء ألعمالها أو لغيرها
من المطربين الشباب ،والتقت من قبل مع الفنانة بلقيس في دويتو
«قمر ليلي» ،الذي حقق نجاحا كبيرا عند طرحه ،حيث حمل توقيع
الشاعر رياض العوض ،بينما تولت األنين مهمة التلحين ،والتوزيع
كان لربيع الصيداوي.
ورغم ان النجمة الشابة مقلة في أعمالها ،لكنها مؤثرة فيما تطرح
من أغنيات منفردة ،مع حرصها على الحس الرومانسي الذي ميزها
منذ أن ظهرت في الوسط الفني.

خبريات
هوكينز تستعد للمشاركة في
فيلم «»Eternal Beauty

تستعد الممثلةسالي
هوكينز للمشاركة في فيلم
" ،"Eternal Beautyإخراج
كريغ روبرتس ،وهو ثاني
أعماله بعد "."Just Jim
وقالت هوكينز إن روبرتس
مييز جدا" ،لقد كتب
سيناريو رائعا بعد فترة
طويلة من االنتظار ،ونأمل
أن نبدأ التصوير في الربيع
أو الصيف المقبلين".
وأضافت" :أنا سعيدة ألن
روبرتس فكر في إعطائي
دورا رائعا في الفيلم".
وكان روبرتس أثنى على
أداء هوكينز في فيلمها
األخير "The Shape Of
 ،"Waterالذي رشحت عنه
لجائزة أفضل ممثلة في
"غولدن غلوب".
من جانب آخر ،تنتظر سالي
هوكينز رد فعل الجمهور
على مشاركتها في فيلم
" ،"Paddington 2ويشاركها
البطولة هيو بونفيل
وبريندان جليسون وجولي
والترز وجيم برودبنت.

فهرية أفجين تحتفل بعيد
ميالد زوجها أوزجفيت

احتفلت النجمة التركية
ن بعيد ميالد
فهرية أفجي 
زوجها النجم التركيبوراك
أوزجفيت ،الشهير بـ"بالي
بيك".
ونشرت أفجين ،عبر
صفحتها الخاصة على
ً
أحد مواقع التواصل ،صورا
من أجواء الحفل ،الذي تم
تزيينه برقم " ،"33وهو عمر
أوزجفيت ،واكتفت بتعليق
رومانسي" :سنوات سعيدة"،
وأرفقتها بقلب.
يذكر أن مسلسل "حتى
الموت" كان آخر أعمال
أفجين الدرامية ،وهو
المسلسل الذي شاركت
في بطولته أمام أنجين
أكيوريك ،قبل احتفالها
بزواجها من أوزجفيت في
يونيو الماضي ،وحتى اآلن
لم تعلن المشروع الفني
الذي ستعود به إلى الشاشة.
يشار إلى أن النجمين كانا
يعيشان قصة حب منذ
ً
سنوات ،وتحديدا منذ
تعارفهما في مسلسل "طائر
النمنمة".

ً
السينما الصينية تحقق نموا
ً
قياسيا في 2017

«المعرض الكويتي» يحقق أصداء جميلة في عمان
ضم نحو  40لوحة من مختلف التيارات التشكيلية
●

فضة المعيلي

شـ ـ ـ ــارك بـ ـع ــض الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ـيــن
الكويتيين مؤخرا في «المعرض الكويتي للفن
التشكيلي المعاصر» ،الذي نظمته الجمعية
العمانية للفنون التشكيلية بمركز السلطان
ق ــاب ــوس ال ـعــالــي لـلـثـقــافــة وال ـع ـل ــوم ب ــدي ــوان
ال ـبــاط الـسـلـطــانــي ،بــالـتـعــاون مــع المجلس
الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون واآلداب ،وحقق
أصداء جميلة.
«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ال ـت ـق ــت ع ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فـ ــي الـ ـم ــرس ــم ال ـ ـحـ ــر ،ل ـم ـعــرفــة
انـطـبــاعــاتـهــم ،واألع ـم ــال ال ـتــي ش ــارك ــوا بها،
وطـمــوحــاتـهــم ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،وقـ ــال الـفـنــان
التشكيلي محمود أشكناني إ نــه ش ــارك بـ3
أعمال تجريدية بدون عنوان.
وعـ ــن ال ـم ـع ــرض ،ذكـ ــر أش ـك ـنــانــي أنـ ــه كــان
برعاية كامل آل سعيد ،وأقيم في مقر الجمعية
بحي الصاروج ،مضيفا أن مجموعة األعمال
المشاركة تـجــاوزت  ،40وكــانــت أكثر تنوعا
وتميزا ومن مدارس مختلفة ،منها السريالي
والواقعي والتأثيري.
وأشار الى انه حضر وشارك في المعرض
مع الفنانين علي نعمان ،ونورة العبدالهادي،
وابتسام العصفور ،مبينا أن هناك فنانين
آخــريــن ش ــارك ــوا ول ــم ي ـح ـضــروا ،وه ــم نــواف
األرم ـلــي ،وعبدالله الـجـيــران ،وفــوزيــة حياة،
ومــريــم الغيث ،ويعقوب الـجـيــران ،وعبدالله
العثمان ،ومحمد الشيخ.

خبرات تشكيلية
وع ــن أهـمـيــة ال ـم ـشــاركــات ال ـخــارج ـيــة ،قــال

أشكناني إنها «تساعد الفنان على الوجود
ف ــي م ـن ــاخ ي ـشــوبــه ط ــاب ــع ف ـنــي ب ـح ــت ،حيث
ي ـت ـشــارك ف ــي ع ــرض أع ـمــالــه م ــع ال ـعــديــد من
الخبرات التشكيلية ،ما يجعله أكثر اطالعا
على مستجدات التشكيل حول العالم».
وطالب المجلس الوطني للثقافة بتعزيز
المشاركات الدولية ،مقترحا اقامة معرض
تشكيلي متنقل يجوب سفارات الكويت حول
العالم ،ألن األيام الثقافية التي تقام خارجيا
ليست كافية لتعريف العالم بإنجازات الفن
الكويتي ،متوجها بالشكر إلى كامل آل سعيد،
ورئيسة الجمعية مريم الزجالي على حسن
ضيافتهما.

الفلكلور الكويتي
م ــن جــان ـب ـهــا ،ذك ـ ــرت الـتـشـكـيـلـيــة ابـتـســام
ال ـع ـص ـفــور أن ـهــا ش ــارك ــت بــأع ـمــال تـعـبــر عن
م ـج ـمــوعــة م ــن االت ـ ـجـ ــاهـ ــات ،وه ـ ــي االتـ ـج ــاه
التأثيري ،والتجريدي ،والفلكلوري ،مضيفة
ان «أهــم األعـمــال التي شاركت بها تعبر عن
ال ـف ـل ـك ـلــور ال ـك ــوي ـت ــي ،ح ـيــث ش ــارك ــت بـثــاث
لــوحــات ،األولــى عبارة عن نهمة بحرية ،أما
اللوحتان االخريان فهما بورتيه عن مطربين
مــن الــزمــن الجميل ،عايشة الـمــرطــة وعــوض
دوخي».
وقــدمــت العصفور أيـضــا لوحتين بطابع
تــأث ـيــري ،رسـمـتـهـمــا بــالـسـكـيــن ،ي ـع ـبــران عن
أفــق الحرية لإلنسان ،وسـكــون الـمــرافــئ ،أما
اللوحتان اللتان كانتا في االتجاه التجريدي
فهما عن النسور والسمك.
وبينت أنـهــا رسـمــت لوحتين تعبران عن
التراث العماني ،األولــى عن الرجل العماني

بلبسه التقليدي ،وقدمتها كإهداء إلى كامل آل
سعيد ،أما األخرى فكانت تمثل أحد األبواب
التراثية العمانية ،وتضمنت خنجرا ونوعا
من الحلي تستخدمه النساء في ذلك الوقت،
مضيفة أنها اتجهت إلى الرسم التراثي ألنها
أ حـبــت أن تــو ثــق الفلكلور الشعبي الكويتي
الذي كان له شأن في الماضي.

كرم وضيافة
بدوره ،توجه التشكيلي علي نعمان بالشكر
إلى القائمين على المعرض ،مشيدا بكرمهم
وضيافتهم ،الفتا إلى أنه شارك بعملين من
أعماله التي رسمها منذ نحو سنة أو سنتين،
يـعـبــران عــن الــرق ـصــات الشعبية بــاألسـلــوب
التجريدي ،مضيفا« :المشاركة كانت جيدة،
وقضينا وقـتــا رائـعــا مــع الفنانين ،وأتمنى
أن يشارك الفنانون العمانيون في معارض
فبراير».
وعــن رأي ــه فــي الـمـشــاركــات الخارجية قال
نعمان« :هذا الجانب تقريبا ما نقول إنه مهمل
بقدر ما هو مسكوت عنه لفترة ،فالمجلس
الوطني يدعو الفنانين مــن الـخــارج ،ويقيم
معارضهم ،وفي المقابل ال توجد مشاركات
سوى األسابيع الثقافية».

لوحات متنوعة
أم ــا الـفـنــانــة ن ــورة الـعـبــدالـهــادي فشاركت
بلوحات متنوعة ،منها تجريدية وتراثية،
تعبر عــن بيئة ال ـكــويــت ،وقــالــت إن ـهــا كانت
مشاركة ثــريــة ساهمت فــي تـبــادل الخبرات،
وأعـطــت فــرصــة للجمهور العماني لالطالع

كامل آل سعيد مع فنانين كويتيين
على أهــم إنـجــازات الفن الكويتي ،خاصة ان
هناك فنانين من رواد الفن الكويتي شاركوا
في المعرض.
وأشارت العبدالهادي إلى أن هذه المشاركة
أتاحت لهم كفنانين كويتيين فرصة التعرف
على الفنانين التشكيليين العمانيين عن كثب،

مؤكدة ان «الفن العماني يمتاز بأنه متطور،
ويمتلكون إمكانات كبيرة بالفن التشكيلي»،
وت ـم ـن ــت أن ت ـك ــون ه ـن ــاك مـ ـش ــارك ــات أخ ــرى
للفنانين الكويتيين خارجيا.

ارتفعت عائدات السينما
الصينية بنسبة  13.45في
المئة خالل العام الماضي
إلى  55.91مليار يوان (8.59
مليارات دوالر) لتحقق أكثر
من ثالثة أمثال معدل النمو
في  ،2016بينما حصلت
األفالم األجنبية على حصة
أكبر من مبيعات التذاكر
مقارنة بالعام السابق.
وقالت تقارير إعالمية
إن مبيعات تذاكر األفالم
المحلية سجلت  30.1مليار
يوان في  ،2017أي ما يعادل
 54في المئة من إجمالي
مبيعات التذاكر .وفي 2016
بلغت مبيعات تذاكر األفالم
المحلية  58في المئة من
إجمالي مبيعات تذاكر
األفالم.
وتعد الصين ثاني أكبر
سوق ألفالم السينما
في العالم بعد الواليات
المتحدة.
وحقق فيلم «وولف واريور
 »2أكبر اإليرادات في الصين
العام الماضي ،بمبيعات
تذاكر بلغت  5.68مليارات
يوان.
(رويترز)
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ً
ومهاجمة مخافر وقواعد عسكرية
...
متظاهرا
12
مقتل
طهران:
ً

• روحاني يتراجع ويحذر من مس النظام • وزير الدفاع يتهم أطرافا خارجية • واشنطن ترفض قمع االحتجاجات
لليلة الخامسة على التوالي،
خرجت تظاهرات كبيرة في
مدن إيرانية عدة بينها طهران،
التلفزيون
أعلن على اثرها
ً
الرسمي مقتل  12شخصا ،في
تحد لدعوة الرئيس إلى الهدوء،
واتهامه الواليات المتحدة
وإسرائيل بتحريض البعض
على االنتقام من بالده.

الشرطة تواجه
المتظاهرين في
جامعة العاصمة
بالقنابل

ف ــي وق ــت تــواص ـلــت الـتـظــاهــرات
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـض ــائـ ـق ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـبـ ـط ــال ــة والـ ـغ ــاء
والفساد ،أعلن التلفزيون الرسمي
ً
اإليراني أمس مقتل  12شخصا في
االحتجاجات المستمرة منذ عدة منذ
أيام ،بينهم  10سقطوا عقب خطاب
الرئيس حسن روحاني مساء أمس
األول ،واعترافه بحق المتظاهرين في
التعبير عن رأيهم.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى م ـق ـت ــل
متظاهرين اثنين ،خــال صدامات
الحد في مدينة إيذج جنوب غربي
إيــران ،أكد التلفزيون أن "محتجين
مسلحين حــاولــوا االسـتـيــاء على
مخافر للشرطة وقــواعــد عسكرية،
إال أنهم واجهوا مقاومة شديدة من
قوات األمن".
وأظ ـهــرت مـقــاطــع فـيــديــو نشرت
عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
هجوم محتجين على مراكز للشرطة،
ومحتجين آخرين يتظاهرون بشكل
ّ
ويحيون عناصر الشرطة.
سلمي
وقال محافظ لورستان ،ماشاءالله
ً
نعمتي ،إن "محتجين أحرقوا عددا
مــن الممتلكات الـعــامــة فــي مدينة
دورود ،ليل األحد ،وأخمدت سيارات
اإلطفاء الحريق في أحد المصارف،
وعند عودة إحدى سيارات اإلطفاء
إلـ ـ ــى م ـق ــره ــا ه ـج ــم ع ـل ـي ـهــا بـعــض
الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،وان ـ ـتـ ــزعـ ــوهـ ــا مــن
رج ــال اإلط ـفــاء ،وداس ــوا بها بعض
المتظاهرين اآلخــريــن ،مــا أدى إلى
مقتل شاب وصبي آخر في الرابعة
عـشــرة مــن عـمــره فــي مـيــدان وحــدت
في المدينة".

توسع االحتجاجات
ورغ ـ ـ ــم ت ـه ــدي ــد األم ـ ـ ــن بــاع ـت ـقــال
المحتجين ،وتحذير وزير الداخلية
بـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات وط ـل ــب
الرئيس روحاني للتهدئة ،توسعت
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات خ ـ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات

خليفة زعيم «القاعدة»
ينعى ابنه أسامة

قذاف الدم :سيف القذافي
سيفوز برئاسة ليبيا
إيرانية خالل اشتباكات الشرطة مع طلبة جامعة طهران الخميس الماضي (إي بي إيه)
ال ـم ــاض ـي ــة ،وان ـض ـم ــت إل ـي ـهــا مــدن
صغيرة للمرة األولى بعد أربعة أيام
من انطالق شرارتها في مشهد.
وشهدت مدن أخرى ،والسيما
كرمنشاه (غــرب) وشاهين شهر
(قـ ـ ـ ــرب أصـ ـ ـف ـ ـه ـ ــان) ،وت ــاك ـس ـت ــان
(شمال) ،وزنجان (شمال) ،وايذج
(جنوب غرب) تظاهرات محدودة،
وأظـ ـه ــرت ف ـي ــدي ــوه ــات نـشــرتـهــا
وسائل اإلعالم وشبكات التواصل
االجتماعي تـعـ ّـرض مبان عامة،
ومراكز دينية ،ومصارف ومراكز
الباسيج لهجمات.
ك ـ ـمـ ــا ه ـ ــاج ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــرون

شؤون الدول األخرى ،وعلى عكس الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،لن تدعو علنا إلى مواصلة االحتجاجات.
وأشـ ــار وزي ــر االس ـت ـخ ـبــارات اإلســرائـيـلــي إل ــى أن
ترامب ،يتبع نهجا صارما مع االتفاق النووي اإليراني،
مؤكدا أن التهديد والعقوبات ضد النظام اإليراني لها
تأثير على الوضع الداخلي ،وطهران تروج إلى ازدهار
اقتصادي وهمي.

سيارات تابعة للشرطة وأضرموا
فيها النيران.
وأظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت م ـ ـقـ ــاطـ ــع م ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـورة
متظاهرين يهاجمون مباني عامة
منها مراكز دينية ،ومصارف تابعة
للباسيج (ال ـقــوات شبه العسكرية
المرتبطة فــي الـحــرس ال ـث ــوري) أو
يضرمون النار بسيارات الشرطة.
وفــي العاصمة ،أطلقت الشرطة
القنابل المسيلة للدموع وخراطيم
المياه ،لتفريق مجموعات صغيرة
م ــن ال ـم ـت ـظــاهــريــن ال ــذي ــن أط ـل ـقــوا
شعارات ضد الحكم في حي جامعة
طهران.
ووقـ ـع ــت اضـ ـط ــراب ــات ف ــي م ــدن
نـ ــورابـ ــاد ودورود وخـ ــورامـ ــابـ ــاد،
وأوق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات "م ـس ـب ـب ــي
االض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات" ،ح ـس ــب مـ ــا أع ـلــن
مسؤول محلي .وأوقف  200متظاهر
فــي العاصمة ،وأوق ــف  200غيرهم
في مدن أخرى ،وفق وسائل اإلعالم
المحلية.

تجاوز المرحلة
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،قـ ـل ــل روحـ ــانـ ــي
خـ ــال اج ـت ـمــاعــه ب ــرؤس ــاء الـلـجــان
التخصصية فــي الـبــرلـمــان ،أمــس،

مقتل العشرات من حرس األسد في حرستا
ومفاوضات إلخراج مئات المحاصرين

مــن أهمية األحـ ــداث ،وأك ــد أن إيــران
ستتجاوز هذه المرحلة بسهولة.
وقال" :المسألة باتت اليوم تمس
النظام والثورة والمصالح الوطنية
واألمـ ـ ــن ال ـقــومــي واس ـت ـق ــرار إيـ ــران
والـمـنـطـقــة" ،مـشـيــرا إل ــى أن جميع
المتظاهرين ليسوا مدعومين من
الخارج.
ودعـ ــا روح ــان ــي إل ــى تـحــويــل ما
حـ ــدث خـ ــال األيـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة إلــى
فرصة لحل المشاكل .وأضاف" :العدو
غاضب من عظمة الشعب اإليراني
ونـ ـج ــاح وتـ ـط ــور إي ـ ـ ـ ــران .االن ـت ـق ــاد
واالحتجاج فرصة وليس تهديدا،
والشعب بنفسه سيرد على مخترقي
القانون ومثيري أعمال الشغب".
واتهم روحاني الواليات المتحدة
وإس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ب ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــض ب ـعــض
المتظاهرين على االنتقام من إيران،
مشيرا إلى أن "العدو قالها صراحة
إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران".
وت ــاب ــع أن ــه م ــن ح ــق المواطنين
االحـ ـتـ ـج ــاج ،ل ـك ــن ي ـج ــب أن ي ـكــون
بــالــوســائــل ال ـقــانــون ـيــة ،داع ـي ــا في
الــوقــت ذات ــه إل ــى ال ــوح ــدة الوطنية
بين البرلمان والحكومة ،والسلطة
القضائية ،والقوات المسلحة.

كـ ـم ــا ح ـ ـ ــذر ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي
بـ ــأن ال ـش ـعــب "س ـي ــرد ع ـلــى مـثـيــري
االض ـطــرابــات ومخالفي الـقــانــون".
وق ــال إن "أمتنا ستتعامل مــع هذه
األق ـل ـيــة ال ـت ــي ت ـ ــردد شـ ـع ــارات ضد
القانون وإرادة الشعب ،وتسيء إلى
مقدسات الـثــورة وقيمها" ،مضيفا
أن "االنتقادات واالحتجاجات فرصة
ً
وليست تهديدا".

مساحة للنقد
وأمــس األول ،خــرج روحاني عن
ًّ
مقرا بضرورة منح السلطات
صمته،
م ــواطّ ـن ـي ـه ــا "مـ ـس ــاح ــة ل ــان ـت ـق ــاد"،
ً
ومحذرا المتظاهرين من أي أعمال
عنف.
ّ
ورد روحـ ــانـ ــي ع ـل ــى تـعـلـيـقــات
الــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
بالقول" :ال يحق للرئيس األميركي
التعاطف مع المحتجين اإليرانيين،
بعدما وصف قبل بضعة أشهر األمة
اإليــرانـيــة بأنها إرهــابـيــة" .وأضــاف
"هــذا الرجل الــذي يقف بكليته ضد
األمــة اإليرانية ال يحق له أن يشفق
على شعب إيران".
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
اإليراني أمير حاتمي ،إن "أطرافا

خ ــارج ـي ــة" وص ـف ـهــا بـ ـ ــ"األع ـ ــداء"،
ً
تسعى لجعل إيران بلدا مضطربا
وغير آمن.
وأوضح أنه "باإلمكان متابعة
ال ـم ـط ــال ــب م ــن خـ ــال االح ـت ـف ــاظ
ب ـ ــالـ ـ ـه ـ ــدوء واألمـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام"،
ً
موضحا أن "الشعب العظيم دلل
خــال الـعـقــود األرب ـعــة الماضية
أنه ملتزم على الدوام باألساليب
القانونية في متابعة نيل حقوقه
المشروعة".

البيت األبيض
وفي واشنطن ،أعلنت الناطقة
بـ ــاسـ ــم الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض س ـ ــارة
ساندرز تأييد اإلدارة األميركية
الـكــامــل للمتظاهرين فــي إي ــران،
وح ــق ال ـش ـعــب ف ــي الـتـعـبـيــر عن
ً
آرائـ ــه سـلـمـيــا ،ويـجــب أن يسمع
صوته.
وحذرت ساندرز من قمع هذه
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ق ــائ ـل ــة" :ن ـطــالــب
جميع األطــراف بالدفاع عن هذا
الـ ـح ــق األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي ال ـت ـع ـب ـيــر
السلمي ،وتجنب أي عمل يساعد
على فرض الرقابة عليها".
(عواصم  -وكاالت)

سارع حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى
استغالل "ضوء أخضر أميركي" حصلت عليه إسرائيل باعتراف
واشـنـطــن بــالـقــدس عــاصـمــة لـهــا ،عـبــر إصـ ــدار ق ــرار جــديــد يدعو
المشرعين إلى ضم الضفة الغربية بما فيها القدس والمستوطنات
اليهودية لسلطة االحتالل المدنية بدال من العسكرية.
وحث "ليكود" ،باإلجماع ،المشرعين في "الكنيست" في قرار غير
ملزم ،مساء أمس األول ،على ضم المستوطنات في الضفة الغربية
المحتلة ،وهي األراضي التي يريدها الفلسطينيون إلقامة دولتهم
في المستقبل.
وقد يؤدي إصدار قانون مدني للمستوطنات إلى تبسيط إجراءات
ً
تشييدها وتوسيعها .وتخضع هذه األراضي حاليا لوالية القضاء
العسكري.
ورأى معلقون سياسيون ان ال ـقــرار يـعــزز تأييد تـيــار اليمين
لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة،
وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد.
ً
في المقابل ،أكدت الحكومة الفلسطينية أن القرار يعتبر تصعيدا
من قبل االحتالل ،واستهتارا بالمنظومة األممية ،وأفظع انتهاك
لقرارات الشرعية الدولية ومجلس األمن.
ورفضت حركتا فتح وحماس قرار حزب نتنياهو ،المعروف بين
أنصاره بلقب "بيبي" .ونــددت "فتح" ،بمشروع القانون واعتبرته
بمنزلة "نسف لكل االتفاقات الموقعة" .وأكدت "حماس" أن الخطوة
تعزز التمسك بـ"خيار المقاومة".
وفي وقت سابق ،أعلنت السلطة استدعاء حسام زملط ممثلها
لــدى الــواليــات المتحدة لـ"التشاور" ،وذلــك بعد أسابيع من إعالن
الرئيس دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل .وذكر
وزيــر الخارجية ريــاض المالكي أن زملط سيعود إلــى واشنطن

لمتابعة أعماله بعد انقضاء فترة األعياد.
وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع بدء الكنيست ،أمس ،مناقشة
مـشــروع قــانــون "الـقــدس الـمــوحــدة" وال ــذي يقضي بسلخ األحياء
الفلسطينية عن المدنية المقدسة ،ومنع التنازل عن أي أجزاء من
المدينة في حال أي تسوية مستقبلية ،وإن أي مقترح لتقسيم القدس
يتطلب موافقة  80عضوا بالبرلمان اإلسرائيلي.
إلى ذلــك ،كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية ،مساء أمس األول،
تفاصيل إفادات مستشار األمن القومي السابق ،عوزي أراد ،للشرطة
فــي إط ــار شبهات الفساد التي تحوم حــول نتنياهو ،فــي قضية
الغواصات المعروف بـ"الملف  "3000وعدد من القضايا األخرى.
وقال أراد ،الذي كان يعتبر أحد أشد المقربين من رئيس الحكومة،
إن "نتنياهو عاش حياة إنسان طفيلي ،وانتظر من اآلخرين تمويله".
إلــى ذلــك ،كشف جهاز األمــن العام اإلسرائيلي "شــابــاك" ،أمس،
النقاب عن اعتقال خلية مسلحة مكونة من  5أفراد بالضفة الغربية
نشطت لمصلحة "حماس ،ونسبت لها شبهات التخطيط لتنفيذ
عمليات مسلحة باألراضي الفلسطينية المحتلة.
وشنت قوات من الجيش اإلسرائيلي حملة اعتقاالت في الضفة
شملت  26فلسطينيا بينهم ناصر عبدالجواد النائب عن "حماس"
بالمجلس التشريعي.
وبينما وجهت محكمة إسرائيلية أمس تهما بينها "االعتداء
بظروف خطيرة على جنديين" للفتاة الفلسطينية عهد التميمي،
انتشرت صور الفتاة التي اعتقلتها إسرائيل قبل أسبوعين ،على
محطات الحافالت في عدد من عواصم أوروبا ،األمر الذي أغضب
تل أبيب وجعلها تتحرك للمطالبة بإزالتها.
(القدس ،رام الله -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

حكومة لبنان خط أحمر وخالف الرئاستين إلى الحل
الحريري :االحتفاالت برأس السن ة شهادة جديدة لألمان واالستقرار
•

احتفاالت بيروت بالعام الجديد أمس األول (أ ف ب)

تظاهرة مناهضة للصين
في هونغ كونغ

• «السلطة» تستدعي ممثلها في واشنطن • مستشار نتنياهو السابق يدينه بالفساد

عناصر النظام وطلب عبر وسطاء لخروج عناصره المحاصرين".
وأكــد المصدر" :فشل النظام في تحقيق أي تقدم على جبهة
حرستا ،بل خسر مواقع جديدة رغم زجه قوات الحرس الجمهوري
ومقاتلي درع القلمون ،وبعد فشله في تحقيق تقدم شنت مقاتالت
النظام أكثر من  20غارة ألجل فك الحصار عن مقاتليه ،إال أنه خسر
مواقع جديدة وسقط قتلى وجرحى من قواته".
وقال مصدر في الدفاع المدني في الغوطة إن الطائرات الحربية
نفذت خمس غارات على مدينة عربين ،مما أدى إلى مقتل أربعة
ً
أشخاص وإصابة أكثر من  10آخرين" ،مشيرا إلى أن تلك الطائرات
شنت غارتين على بلدة مديرا ،وتعرضت بلدة الزريقية في الغوطة
الشرقية لقصف مدفعي ،ما خلف أربعة جرحى ودمار عدة مبان.
وفي ظل مواصلته محاوالت السيطرة على الغوطة من  3محاور،
سيطر النظام خالل األسبوع الماضي على نحو  60قرية وبلدة
في ريفي حماة وإدلب ،في مسعى للعودة إلى إدلب الخارجة عن
سيطرته بالكامل من بوابة مطار أبو الظهور العسكري.
ووسط أنباء عن استسالم  40عنصرا من تنظيم "داعش" ونقلهم
بوسطة آليات تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) إلى مناطق
ً
فى ريف الحسكة ،قتل  12مدنيا على األقل بينهم أربعة أطفال في
غــارات استهدفت بلدة ال يــزال يسيطر عليها تنظيم "داعــش" في
محافظة دير الزور.
ورجــح المرصد الـســوري لحقوق اإلنـســان أن "طــائــرات تابعة
للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت ،مساء األحــد ،بلدة
السوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات".

بيروت  -ةديرجلا

رأى منسق العالقات الليبية-
المصرية السابق ،أحمد
قذاف الدم ،أن سيف اإلسالم،
نجل الرئيس الليبي الراحل
معمر القذافي ،سيفوز في
االنتخابات الرئاسية" ،إذا
كانت نزيهة" .وقال قذاف
الدم في مقابلة مع وكالة
األنباء األلمانية" :توقعاتي
لم تأت بناء على قوة العائلة
والتحالفات في ليبيا ،إنما
على واقع مفاده ،أن الليبيين
سئموا فشل القيادات التي
تداولت على السلطة ،منذ
سقوط القذافي" .في غضون
ذلك ،أعلنت اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان مقتل 433
في أعمال عنف خالل العام
الماضي.

إسرائيل لضم الضفة وإقرار «القدس الموحدة»

النظام يعود إلدلب من «أبو الظهور» ...وقتلى في غارات أميركية بدير الزور
ً
خسر الرئيس السوري بشار األسد ،أمس ،نحو  30عنصرا من
قوات الحرس الجمهوري ،في معارك دامية شمال شرق العاصمة
دمـشــق ،وفقد االتـصــال بالمئات منهم فــي مدينة حرستا ،التي
تمكنت فصائل المعارضة من اختراقها ،خالل الساعات الماضية،
والسيطرة على أحياء العجمي والحدائق والجسرين واإلنتاج
والسياسية وعشرات كتل األبنية ،بما يصل مجموعه إلى ثالثمئة
وخمسين ً
بناء.
ووفــق قائد عسكري في غرفة عمليات معركة "بأنهم ظلموا"
بمدينة حرستا ،فإن أغلبية القتلى من قوات الحرس الجمهوري،
ً
التي تتخذ من إدارة المركبات مقرا لها الستهداف بلدات الغوطة
ً
الشرقية بالمدفعية والصواريخ ،مشيرا إلى أنها مدعومة بمقاتلين
مــن درع القلمون وعناصر مــن "حــزب الـلــه" اللبناني تعمل على
فك حصار أكثر من  300عنصر محاصرين ،بعد السيطرة على
مستشفى البشر وحي العجمي بمدينة حرستا.
وأكد أن "الطائرات الحربية شنت ،أمس ،أكثر من  23غارة على
حرستا ،بينها غارات بقنابل عنقودية ،إضافة إلى سبعة صواريخ
ً
أرض -أرض من نوع (فيل) تمهيدا لتقدم القوات الحكومية التي
ً
تخسر مزيدا من القتلى والجرحى".
وكشف مصدر في المعارضة أن النظام طلب التفاوض لتأمين
خروج عناصره المحاصرين في بعض مباني إدارة المركبات ،بعد
أن "تمكن مسلحو غرفة العمليات من فتح طريق ،يوم األحد ،بين
حرستا وبلدة عربي ،وبذلك تمت محاصرة ما تبقى من مباني إدارة
المركبات والمعهد الفني ورحبة الدبابات ،ومحاصرة العشرات من

سلة أخبار

تداول عدد من الحسابات عبر
موقع التواصل االجتماعي،
مساء أمس األول ،رسالة
منسوبة إلى خليفة زعيم
تنظيم "القاعدة" حمزة بن الدن
موجهة إلى والدته خيرية
صابر وشقيقاته ،إلخبارهم
بنبأ وفاة أو مقتل ابنه البكر
ً
أسامة ( 12عاما).
وكان حمزة بن الدن تزوج
من ابنة أبومحمد المصري،
والذي يعرف كذلك بـ"أبومحمد
الزيات" ،القيادي البارز في
التنظيم المتطرف ومسؤول
اللجنة األمنية ،خالل إقامتهم
في إيران.

إسرائيل تتمنى نجاح ثورة اإليرانيين
تمنى وزي ــر االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلــي يسرائيل
كاتس ،أمس ،نجاح االحتجاجات الجارية في إيران،
ً
معتبرا أن معظم الـتـهــديــدات الـتــي تواجهها دولته
والمنطقة كلها ال ـيــوم ستختفي ،إذا نـجــح الشعب
اإليراني في تحقيق مبتغاه في الحرية والديمقراطية.
وأكد كاتس أن إسرائيل لم تتدخل في التظاهرات
الجارية منذ أيــام ،ومتمسكة بمبدأ عــدم التدخل في

٢١

•

اف ـت ـتــح عـ ــام  ،2018أم ـ ــس ،ع ـلــى وقـ ــع االش ـت ـبــاك
السياسي الحاد في لبنان بين الرئاستين األولــى
والـثــانـيــة على خلفية مــرســوم األقــدمـيــة المعروف
باسم "دورة عون".
وأكدت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة" ،أمس،
أن هذا االشتباك البد أن يحل ،كما حلت معضالت
قبله وستحل معضالت بعده ،فكلمة االستقرار التي
تشكل شبكة أمان للبالد والعباد ال تزال كما هي ،مما
يجعل أي حديث عن المس بالحكومة ،على خلفية

االشتباك" ،خطا أحمر" يصعب تجاوزه ،ألن الحكومة
جزء من منظومة حماية لبنان.
ورجحت المصادر أن "يقوم رئيس الحكومةسعد
ي خالل اليومين المقبلين بزيارة لرئيس المجلس
الحرير 
ً
ي بحثا عن مخرج لألزمة".
النيابينبيه بر 
ي في "تغريدة" ،أمس ،أن "االحتفاالت
واعتبر الحرير 
برأس السن ة شهادة جديدة لألمان واالستقرار في لبنان،
ووجه تحية الى الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي
ولكل من شارك في توفير األمن والسالمة للمواطنين".
كما غرد رئيس الجمهورية ميشال عون ،أمس ،عبر
حسابه في "تويتر" ،قائال" :بتضامننا ،بإرادتنا وبجهدنا،

نجعل الغد أفضل مــن األم ــس ،والـعــام اآلت ــي أفضل من
ً
الراحل" ،مضيفا" :كل عام ولبنان وشعب لبنان بخير".
إلى ذلك ،قال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائبوليد
جنبالط ،في "تغريدة" أمــس ،انــه "مهما كانت الصعاب
والتحديات فلتكن سنة  2018سنة التضامن والبناء
ً
واالمل" ،مضيفا" :لن نستسلم لليأس واإلحباط والتشاؤم".
وفــي سياق منفصل ،أعلنتوزارة الخارجية ،أمس،
ّ
أن "وزيــر الخارجية والمغتربينجبران باسي ل يتسلم
ً
غدا (الثالثاء) نسخا عن أوراق اعتماد عدد من السفراء،
أبرزهم سفير المملكة العربيةالسعودي ةوليد اليعقوبي".

نظم متظاهرون مسيرة شارك
بها اآلالف في هونغ كونغ
أمس ضد ما اعتبروه قمعا
صينيا ،بعد أيام من قرار
للسلطات الصينية إخضاع
قسم من محطة قطارات في
المدينة للقانون الصيني.
وتنعم هونغ كونغ ،التي
تتمتع بحكم شبه ذاتي
بموجب اتفاق شعاره "دولة
واحدة ونظامان" منذ أن
أعاداتها بريطانيا إلى الصين
في  ،1997بحقوق غير متاحة
في الصين ،والسيما حرية
التعبير ،وبنظام قضائي
مستقل.

إردوغان :أميركا تتبنى
الديمقراطية لمصلحتها

قال الرئيس التركي رجب
ّ
إردوغان ،إن الواليات
طيب
ّ
المتحدة تتبنى الديمقراطية
عندما تجري األمور وفقا
لمصلحتها ،وتستغني عنها
حينما تسير األمور بعكس
رغباتها .وأوضح أن "أميركا
تقول إنها ستوقف دعم
األمم المتحدة ،أين إيمانكم
بالديمقراطية ،أنتم تتبنون
الديمقراطية عندما تجري
الرياح بما تشتهي سفنكم،
لكنكم تستغنون عنها عندما
تسير األمور بعكس رغباتكم".
وقال" :كلما تطورت تركيا،
زادت معها التهديدات التي
تحيط بنا".
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كيم لترامب :زر النووي على مكتبي وأميركا بمجال صواريخنا

زعيم كوريا الشمالية ّلوح بغصن الزيتون لجارته الجنوبية ...وسيول ترحب بكلمته
هـ ـ ّـدد زع ـيــم ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
كيم جونغ أون ،أمــس ،الــواليــات
ً
الـمـتـحــدة ب ــأن عـلــى مـكـتـبــه «زرا
ً
ً
ن ــووي ــا» ج ــاه ــزا لــاسـتـخــدام إذا
تعرضت بالده للتهديد ،لكنه لوح
بغصن الزيتون لكوريا الجنوبية،
قــائــا إنــه «منفتح على الـحــوار»
مع سيول.
وب ـع ــد ع ــام م ــن الـتـصــريـحــات
النارية وتصاعد التوتر بسبب
بــرنــامــج األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة في
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،اس ـت ـغــل كيم
كلمته بمناسبة ا ل ـعــام ا لـجــد يــد
لـلــدعــوة إلــى الـحــد مــن الـتــوتــرات
الـعـسـكــريــة ع ـلــى ش ـبــه ال ـجــزيــرة
الكورية ،وتحسين العالقات مع
الجنوب.
وقال« :بالنسبة للعالقات بين
الشمال والجنوب فعلينا الحد
م ــن الـ ـت ــوت ــرات ال ـع ـس ـكــريــة على
شبه الجزيرة الكورية لخلق بيئة
سلمية .على الشمال والجنوب
بـ ـ ـ ــذل ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود» ،م ـض ـي ـف ــا أنـ ــه
سيبحث إرســال بعثة إلــى دورة
األلعاب األولمبية التي ستقام في
مدينة بيونجتشانغ فــي كوريا
الجنوبية في فبراير المقبل.
وتـ ــابـ ــع أن «مـ ـش ــارك ــة ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة فـ ــي دورة األل ـ ـعـ ــاب

األولمبية الشتوية ستكون فرصة
جـ ـي ــدة إلظ ـ ـهـ ــار وح ـ ـ ــدة ال ـش ـعــب
ونتمنى النجاح لأللعاب .ربما
يجتمع مسؤولون من الكوريتين
عـ ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـس ــرع ــة ل ـم ـنــاق ـشــة
إمكانية ذلك».
وكان رئيس كوريا الجنوبية
م ـ ــون ج ــي إن ذك ـ ــر أن م ـشــاركــة
كــوريــا الشمالية فــي األولمبياد
الشتوي ستضمن األمن للدورة،
واقترح الشهر الماضي أن تؤجل
س ـ ـيـ ــول وواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــاورات
عسكرية كبيرة إلى ما بعد دورة
األل ـع ــاب بـعــدمــا وص ــف الـشـمــال
المناورات بأنها استعداد للحرب.
وبــدال مــن تشجيع اإلج ــراء ات
األم ـي ــرك ـي ــة «ال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــدد األمـ ــن
والـ ـ ـس ـ ــام عـ ـل ــى شـ ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة
الكورية» قال كيم في كلمته التي
نقلها التلفزيون إنه يتعين على
سيول االستجابة للمبادرات التي
يقدمها الشمال.
ونقلت وكالة «يونهاب «لألنباء
عن المكتب الرئاسي في كوريا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،إن سـ ـي ــول ت ــرح ــب
بكلمة كيم.
واخ ـت ـب ــرت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
صواريخ بالستية عابرة للقارات،
وأجرت سادس وأقوى تجاربها

كوريون يستمعون إلى كلمة كيم في سيول أمس (رويترز)
الـنــوويــة فــي سبتمبر ،فــي ٍّ
تحد
للتحذيرات والعقوبات الدولية،
مما أثار مخاوف من صراع جديد
على شبه الجزيرة الكورية.
وكان كيم جونغ أون أعلن في
نـهــايــة نــوفـمـبــر اسـتـكـمــال الـقــوة
الـنــوويــة لـبــاده بعدما اختبرت
بـيــونــغ يــانـجـغـمــا وصـفـتــه بــأنــه
أقـ ــوى صــواري ـخ ـهــا الباليستية

العابرة للقارات ويمكنه توصيل
رأس حــربــي ألي م ـكــان فــي البر
الرئيسي األميركي.
وقال كيم في كلمته« :يجب أن
نركز هذا العام على إنتاج كميات
ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـ ـ ـ ــرؤوس ال ـحــرب ـيــة
النووية والصواريخ البالستية...
هذه األسلحة لن تستخدم إال إذا
كان أمننا مهددا» ،مضيفا أن هذا

األمر سيجعل الواليات المتحدة
غير قــادرة مطلقا على المبادرة
بشن حرب على كوريا الشمالية.
وتابع أن «الــواليــات المتحدة
بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا
النووية والزر النووي دائما على
مكتبي وهذا واقع وليس تهديدا».
ل ـك ـنــه قـ ـ ــال« :ل ـ ــن ت ـس ـت ـخــدم ه ــذه
األسلحة إال كان أمننا مهددا».

وردا على طلبات الصحافيين
التعليق عـلــى كـلـمــة كـيــم اكتفى
ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب بـقــول
«سنرى  ..سنرى» بينما كان في
طــريـقــه لـحـضــور اح ـت ـفــال بليلة
رأس السنة في منتجعه في مار
االجو بوالية فلوريدا.
(سيول  -وكاالت)

البشير :نحارب اإلرهاب باليمن
ومستمرون حتى استعادة الشرعية
أكد الرئيس السوداني ،عمر حسن البشير ،أن قوات بالده المشاركة
ضمن «التحالف العربي» ،تحارب اإلرهــاب في اليمن ،في إشــارة إلى
الحوثيين.
وحيا البشير في كلمة بمناسبة أعياد استقالل السودان الـ 62قواته
المسلحة التي تشارك في اليمن ضد ميليشيات جماعة «أنصار الله»،
وقال« :أخص بالتحية قواتنا الباسلة التي تشارك في إعادة الشرعية
في اليمن ،وهي مشاركة فرضتها قيمنا الدينية واألخالقية لمناهضة
اإلرهاب والعدوان ،وإننا ماضون في المشاركة حتى تحقق غاياتها».
في غضون ذلك ،أعلن الجيش اليمني ،أمس ،توغل قواته في أولى
ق ــرى مــديــريــة ب ــرط الـعـنــان شـمــالــي محافظة ال ـجــوف ،ال ـحــدوديــة مع
محافظة صعدة ،المعقل الرئيسي للحوثيين.
ً
وذكر الجيش أن قواته أسرت  52متمردا ،وحررت قرية إعفي بعد أن
فرضت حصارا محكما عليها ،مما دفع عناصر الميليشيات االنقالبية
إلى الفرار باتجاه جبال برط.
وتـمـكــن الـجـيــش بــإسـنــاد مــن ط ـيــران الـتـحــالــف مــن تـحــريــر معظم
مديريتي نعمان وناطع التابعتين لمحافظة البيضاء والمحاذيتين
لمحافظة شبوة.

مصرع  10أميركيين بكوستاريكا
ومقتل شرطي في كولورادو
ق ـ ـ ـتـ ـ ــل  10أ مـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
كــوس ـتــاري ـكــا ف ــي ح ـ ــادث تحطم
ً
طـ ـ ــا ئـ ـ ــرة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة أدي أ ي ـ ـضـ ــا
إلـ ــى مـقـتــل ال ـط ــاق ــم ال ـم ــؤل ــف من
ك ــوس ـت ــاري ـك ـي ـي ــن اثـ ـنـ ـي ــن .وع ـبــر
رئ ـ ـيـ ــس ك ــوسـ ـت ــاريـ ـك ــا غ ـي ـيــرمــو
س ــول ـي ــس عـ ــن األس ـ ـ ــف ال ـش ــدي ــد

ل ـ ـل ـ ـحـ ــادث الـ ـ ـج ـ ــوي ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
غواناكاست.
وف ــي ك ــول ــورادو ،قـتــل شرطي
وجرح  6بينهم  4شرطيين أمس
األول ،خــال تصدي قــوات األمن
«إلخــال بالنظام العام» في حي
سكني في إحدى ضواحي دنفر.
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أخبار مصر

مقتل قبطيين بهجوم في ًالجيزة ...ومخاوف من هجمات جديدة

• ضبط « 200تكفيري» وإحباط  76تفجيرا خالل عام • حملة حكومية تسعى للسيطرة على األسعار
القاهرة  -ةديرجلا

•

قتل شقيقان مسيحيان من
أقباط مصر في الساعات األولى
من عام  ،2018إثر هجوم
يعتقد أنه إرهابي ،على محل
لبيع الخمور بمنطقة العمرانية
جنوبي الجيزة ،بينما أعلنت
وزارة الداخلية نجاحها في
"تكفيري" وإحباط
200
ضبط ً
ً
 76تفجيرا إرهابيا ،بعضها
استهدف كنائس خالل العام
الماضي.

مــع الـســاعــات األول ــى مــن ميالد
عام  ،2018ووسط احتفاالت ماليين
المصريين برأس السنة الميالدية،
خـ ـل ــف ه ـ ـجـ ــوم مـ ـسـ ـل ــح ش ـق ـي ـق ـيــن
م ـس ـي ـح ـي ـيــن مـ ــن األقـ ـ ـب ـ ــاط ق ـت ـلــى،
بمنطقة العمرانية جنوبي محافظة
الجيزة ،فجر أمس ،في حادث يرجح
ً
إرهابيا ،ويأتي بعد ثالثة
أن يكون
أيــام من استهداف إرهابي يعتنق
فكر داعش لكنيسة مارمينا بحلوان
ج ـنــوبــي ال ـق ــاه ــرة ،م ـمــا أس ـفــر عن
مقتل  11شخصا ،الجمعة الماضي،
فيما عززت قوات األمن من قبضتها
األمـنـيــة وانـتـشــار قــواتـهــا لتأمين
ال ـك ـنــائــس ،تـحـسـبــا ألي هـجـمــات
إرهــاب ـيــة تستبق االح ـت ـفــال بعيد
الميالد ،األحد المقبل.
وق ــال مـصــدر أمـنــي لــ"الـجــريــدة"
إن الشقيقين قتال أمام محل خمور
في حي العمرانية ،وأضاف" :أشرف
بولس وشقيقه عادل ،يملكان ُمحال
لبيع قطع غيار الـسـيــارات ،وقتال
أثـنــاء تقديم الـمـســاعــدة لجارهما
ص ــاح ــب م ـح ــل الـ ـخـ ـم ــور ،ب ـع ــد أن
أطـلــق ملثم الـنـيــران تـجــاه المحل،
ثم فر هاربا ،وهو يطلق النار في
الهواء إلرهاب المواطنين مستقال
تــوكـتــوك" ،ورف ــض الـمـصــدر حسم
مــا إذا كــانــت العملية إرهــاب ـيــة أم
جـنــائـيــة ،تــاركــا األم ــر للتحقيقات
وب ـي ــان وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـ ــذي لم
يصدر حتى عصر أمس.
وفي حين رجح عضو المجلس
القومي لمكافحة اإلره ــاب ،اللواء
ف ـ ـ ـ ـ ــؤاد ع ـ ـ ـ ـ ــام ،أن ي ـ ـك ـ ــون ح ـ ــادث
ً
ً
ال ـع ـم ــران ـي ــة عـ ـم ــا إرهـ ــاب ـ ـيـ ــا ،ق ــال
ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ف ـ ــي شـ ـ ـ ــؤون الـ ـح ــرك ــات
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـ ــاه ـ ــر ف ـ ــرغـ ـ ـل ـ ــي ،لـ ـ
"الجريدة" إن "السياق العام يوضح
أن حادث العمرانية إرهابي ،كونه
ي ــأت ــي ض ـمــن م ـخ ـطــط ال ـج ـمــاعــات
اإلره ــابـ ـي ــة الس ـت ـه ــداف الـكـنــائــس
واألقـبــاط لتخريب وإفـســاد أجــواء
ً
األع ـي ــاد الـمـسـيـحـيــة" ،م ـح ــذرا من
ه ـج ـمــات إره ــاب ـي ــة ج ــدي ــدة خــال

تأمين الكنائس
ومع استمرار عمليات استهداف
األقـ ـ ـب ـ ــاط ،ق ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الكنيسة األرثــوذكـسـيــة المصرية،
ب ــول ــس ح ـل ـي ــم ،لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن
اح ـت ـف ــاالت أع ـي ــاد ال ـم ـيــاد ستقام
دون أي إل ـ ـغـ ــاء ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
الكنيسة تتعاون مع أجهزة األمن
ل ـت ــأم ـي ــن ال ـك ـن ــائ ــس ،ع ـب ــر تــركـيــب
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن كـ ــام ـ ـيـ ــرات ال ـم ــراق ـب ــة
والتأكد من جاهزية بوابات الدخول
اإللـكـتــرونـيــة ،واالنـتـهــاء مــن وضع
السواتر األمنية أمــام الكنائس في
ظ ــل إص ـ ــرار م ـش ـتــرك ع ـلــى الـعـبــور
بــاحـتـفــاالت الـمـيــاد دون مــا يعكر
صفوها.
وفيما تتواصل حالة االستنفار
لـقــوات الجيش والـشــرطــة ،لتأمين
وحماية دور الـعـبــادة المسيحية،
أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة فــي تقرير
لها ،أمس ،أنها نجحت خالل العام
المنقضي ،في ضبط  200إرهابي
وقتل نحو  180إرهابيا ،وإحباط
 76تـفـجـيــرا إرهــاب ـيــا ف ــي مختلف
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ال ـم ـص ــري ــة بعضها
الستهداف كنائس ،وأنــه تــم خالل
الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر
 ،2017مــا ي ـقــرب مــن  332هجوما
إرهــابـيــا فــي مـصــر ،مـقــارنــة ب ـ 807
هجمات إرهابية في عام .2016

أوضاع سيناء
ف ـ ـ ــي سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء ،تـ ـمـ ـكـ ـن ــت ق ـ ـ ــوات
الحماية المدنية من تفجير عبوة
ناسفة زرعها مجهولون في شارع
ال ـب ـحــر بـمــديـنــة ال ـع ــريــش شـمــالــي
سيناء ،أمــس ،دون وقــوع إصابات
أو خ ـســائــر ،فـيـمــا اخـتـفــت مظاهر
االحـتـفــاء بــالـعــام الـجــديــد فــي مدن
شمال سيناء ،خاصة العريش ،وسط

استهل الرئيس عبدالفتاح
السيسي ،أمس ،نشاطه في العام
الجديد ،بتكريم  39رياضيا
حققوا إنجازات عاملية في ،2017
بجانب  9مدربني ،وعدد من
رؤساء االتحادات.
وجاء في مقدمة املكرمني منتخب
رفع األثقال الذي حقق إنجازًا
تاريخيًا في بطولة العالم لرفع
األثقال ،وحقق  4ميداليات ذهبية
وواحدة فضية وأخرى برونزية،
كما تم تكريم منتخب الكراتيه
الذي فاز بعدد  15ميدالية في
بطولة العالم للشباب والناشئني
التي أقيمت خالل أكتوبر املاضي.
ومن بني املكرمني أبطال
اإلسكواش الذين حققوا إنجازات
تاريخية ،أبرزها تتويج الثنائي
املصري رامي عاشور ونور
الشربيني بلقب بطولة الصني
املفتوحة للرجال والسيدات.

جنديان يقومان بتأمين كنيسة كاثوليكية خالل قداس الميالد في القاهرة مساء أمس األول (إي بي أيه)
سيران حظر التجوال في معظم مدن
شمال شبه الجزيرة المصرية ،وأثار
انتباه أهالي العريش إطالق األكمنة
األمنية لدفعات كثيفة من األعيرة
النارية سمعت في عدة مدن بشكل
مـتــزامــن مــع بــدايــة الــدقـيـقــة األول ــى
للعام الجديد ،ورجح األهالي أنها
تمت بشكل احتفالي بالعام الجديد.
مــن جهته ،شــدد القائم بأعمال
رئيس مجلس الوزراء ،وزير اإلسكان
مـصـطـفــى مــدبــولــي ،عـلــى ض ــرورة
اإلس ـ ـ ـ ــراع ب ــال ـخ ـط ــوات الـتـنـفـيــذيــة
لتنمية منطقة قرية الروضة ومركز
بئر العبد في شمالي سيناء ،تنفيذا
ل ـت ـك ـل ـي ـفــات ال ــرئـ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ،وأض ــاف خ ــال رئاسته
الج ـت ـم ــاع م ـتــاب ـعــة ج ـه ــود تنمية

المدينة ،بحضور عدد من الــوزراء
وم ـح ــاف ــظ ش ـم ــال س ـي ـن ــاء ،أنـ ــه تم
االنتهاء من وضع مخطط تنموي
شامل لمنطقة بئر العبد الجديدة،
وسيتم البدء في تنفيذه في أسرع
وقت ممكن.

حملة جديدة
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ب ـ ــدأت وزارة
التموين والتجارة الداخلية ،أمس،
ت ـط ـب ـيــق ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـخـ ــاص ب ــإع ــان
سعر السلع الغذائية بشكل واضح
على المنتج أو رف السلع ،بشكل
غ ـيــر ق ــاب ــل لـ ــإزالـ ــة ،ع ـلــى أال يــزيــد
سعر البيع للمستهلك على السعر
المحدد من المورد المدون بفاتورة

شــراء أصــل البضاعة ،فــي محاولة
للسيطرة على االرت ـفــاع القياسي
في أسعار السلع خالل عام .2017
وكلف وزيــر التموين والتجارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــي ال ـم ـص ـي ـل ـح ــي،
جميع الـجـهــات المعنية وحاملي
الـضـبـطـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة ف ــي ديـ ــوان
الـ ـ ــوزارة والـمـحــافـظــات بالتطبيق
االس ـت ــرش ــادي ل ـل ـقــرار خ ــال شهر
ي ـن ــاي ــر بـتـكـثـيــف حـ ـم ــات الـ ـم ــرور
على الـمـحــال وتــوعـيــة الـتـجــار بما
جاء في القرار وتسجيل مالحظات
بالمخالفات ،وشــدد على ضــرورة
الحظر الفوري لتداول السلع والمواد
مجهولة المصدر أو غير المصحوبة
بالمستندات التي تثبت مصدرها.
فــي األث ـنــاء ،شهد مقر البرلمان

ً
ً
ال ـم ـصــري ،أم ــس ،اجـتـمــاعــا مغلقا
بـيــن رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،علي
عبدالعال ،والـقــائــم بأعمال رئيس
مجلس ال ــوزراء ،ووزي ــري التموين
وال ــزراع ــة ،علي المصيلحي وعبد
ال ـم ـن ـعــم ال ـب ـن ــا ،لـمـنــاقـشــة مـطــالــب
ال ـ ـن ـ ــواب ب ـ ــزي ـ ــادة أس ـ ـعـ ــار ت ــوري ــد
قـصــب الـسـكــر ومـحـصــول البنجر،
بـعــد ع ــزوف الـفــاحـيــن ع ــن تــوريــد
المحصول للمصانع ،بسبب ارتفاع
ت ـكــال ـيــف اإلنـ ـت ــاج م ــع ث ـب ــات سعر
المحصول ،مما سيكون له تأثيره
السلبي على أسعار قصب السكر،
إذ يطالب النواب برفع سعر توريد
طن القصب من  600جنيه إلى ألف
جنيه.

•

سعة أحد أقسام الكنيسة  ٢٠٠٠مصل ...وقداس تجريبي الخميس
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تتواصل ساعات العمل في المقر الجديد للكاتدرائية
الـمــرقـسـيــة فــي الـعــاصـمــة اإلداريـ ـ ــة ،شـمــال ش ــرق الـقــاهــرة،
استعدادا الستقبال قداس عيد الميالد المجيد األحد المقبل،
والذي يترأسه بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
تواضروس الثاني ،وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي
وك ـبــار رج ــال ال ــدول ــة" ،ال ـجــريــدة" تجولت فــي الكاتدرائية
ال ـجــديــدة ،ورصـ ــدت االس ـت ـع ــدادات لتجهيز أح ــد أركــانـهــا
الستقبال القداس.
ال ـكــاتــدرائ ـيــة ال ـجــديــدة الـضـخـمــة ،ال ـتــي تـتـجــاوز حجم
الكاتدرائية القائمة بحي العباسية شمال القاهرة ثالث
م ــرات ،لــم ينته العمل بمقر الـصــاة الرئيسي فيها (يسع
نحو  7200مصل) بعد ،لذا تم اللجوء إلى المصلى األصغر
في الكاتدرائية ،والــذي بــدأت األجهزة المعنية والشركات
المصرية العاملة في المشروع تجهيزه الستقبال قداس
الميالد ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في  7يناير
 ،2017بصالة الميالد في الكاتدرائية الجديدة.

ورصدت "الجريدة" داخل الكاتدرائية عمليات التجهيز
المستمرة إلعــداد المكان المجهز للصالة قبل حلول عيد
الميالد ،إذ تم نصب صفوف المقاعد الخاصة بالحضور،
وتزيين الجزء األكبر من الـجــدران باأليقونات المسيحية
واألعمال الخشبية ،بينما يجري العمل على االنتهاء من
المذبح والمحراب والمنصة التي يقف عليها البابا ألداء
القداس ،وتم االنتهاء من إعداد استراحة الرئيس السيسي.
وأكد مصدر مطلع أنه بمعدالت العمل الحالية سينتهي
تجهيز مقر الصالة قبل الجمعة المقبل ،كاشفا عن أداء قداس
تجريبي الخميس المقبل ،للتأكد من جاهزية االستعدادات،
قبل أن تتسلم جهات سيادية تأمين المكان بداية من الجمعة.
وقال مهندس التخطيط بمشروعات إنشاء الكاتدرائية
أنطونيو منير ،لــ"الـجــريــدة" ،إن المساحة اإلجمالية التي
تقام عليها الكاتدرائية بكل ملحقاتها تبلغ نحو  15فدانا،
أي ما يــوازي  63ألف متر مربع ،وتم تقسيم المشروع إلى
مرحلتين ،األولى تقوم على بناء مبنى الكاتدرائية األساسي،
والثانية تختص ببناء المقر البابوي الجديد ،وكنيسة
الشعب التي تتسع لنحو ألف مصل ،وتقام فيها الصلوات

حسين :إنجازات السيسي تقلل فرص منافسيه

مسؤول حملة «عشان تبنيها» بالخارج :تمويلنا ذاتي والكويت ضمن محطتنا المقبلة
القاهرة – رانيا العبد

أكد مسؤول قطاع المصريين بالخارج في حملة «عشان
تبنيها» ،المؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لوالية
رئاسية جديدة ،النائب البرلماني محمود حسين ،أن الحملة
تتحرك على المستويين الداخلي والخارجي بتمويل ذاتي.
مقابلة مع «الجريدة» ً ،أنه وجد أثناء جوالته
وأضاف ،خالل ً ً
الخارجية تأييدا كبيرا للرئيس ،مشيرا إلى أن الكويت ستكون
ضمن المحطات المقبلة للحملة ...وفيما يلي نص المقابلة:
* كيف ترى مساحة المنافسة في «رئاسية  »2018في ظل
إعالن خالد علي وأنور السادات نيتهما مواجهة السيسي في
االنتخابات المقبلة؟
ً
 أيا كان المرشحون أمام السيسي ،فالبد أنهم سيواجهونصعوبة كبيرة في المنافسة ،بل ستقل فرصهم ،ألن المواطن
ً
المصري مدرك تماما ما حققه الرئيس خالل الفترة السابقة،
كما أن المصريين سيدعمونه الستكمال مسيرة إنجازاته عبر
تأييده من خالل الصندوق في االنتخابات المقبلة.
* كم عدد مقار حملة «عشان تبنيها» في الخارج؟
 ال توجد مقار للحملة في الخارج ،فجميع المقار التيأقيمت فيها المؤتمرات هي أماكن خاصة بالجاليات المصرية،
الـتــي نلتقي فيها بكل دول ــة ،فنحن نـقــوم بعملية تنسيق
مشتركة بيننا وبين الجالية التي تنوي الحملة الذهاب
إليها ،إلتمام الترتيبات الالزمة من قبلهم ومنها توفير مكان
للقاءات أو المؤتمرات.

السيسي يبدأ العام
بتكريم  39رياضيًا

األس ـب ــوع الـ ـج ــاري ،مـطــالـبــا ق ــوات
األمن باالستنفار.

ةديرجلا ترصد استعدادات كاتدرائية العاصمة للميالد

جانب من استعدادات الكنيسة (الجريدة)

سلة أخبار

* َمن ّ
يمول الحملة وما تحركاتها المقبلة في الخارج؟
 الـحـمـلــة شـعـبـيــة ،وبــالـتــالــي تمويلها شعبي مــن قبلالمشاركين فيها ،وكــل الــدعــم الـخــاص بالحملة ذات ــي ،كل
ُ
مسؤول قطاع وكل مشارك في الحملة يتحمل كلفة النشاط
الذي يقام في منطقته.
* كم عدد التوقيعات الشعبية التي جمعتها الحملة حتى
اآلن؟
 بلغ عدد االستمارات التي تم توقيعها حتى يوم المؤتمرً
ً
الــذي ُعقد نهاية ديسمبر نحو  12مليونا و 132ألفا و640
استمارة صحيحة ،كما تم استبعاد  239ألفا و 361استمارة،
ً
نظرا لعدم اكتمال بياناتها ،ومازالت لدينا زيارات ومؤتمرات
داخلية وخارجية سنعقدها خالل الفترة المقبلة.
* هل تواجهون عقبات خالل جوالتكم الخارجية؟
 ال توجد عقبات سوى ُبعد المسافات في أماكن تجمعاتأعضاء الجالية داخــل الدولة الواحدة ،لكننا نبذل قصارى

جهدنا ،لكي نتمكن من الــوصــول إلــى الجميع في مختلف
أنحاء كل دولة.
* ما نسبة الترحيب بالحملة على المستوى الخارجي؟
ً
 ثمة تجاوب كبير جدا من قبل أبناء الجاليات في الخارجلدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لوالية ثانية ،حتى يتمكن
من استكمال اإلصالح الذي بدأه خالل الفترة الرئاسية األولى،
وهــو مــا بــدأ الـمــواطــن يشعر بــه على المستويين الداخلي
والخارجي.
* ما الــدول التي زارتها الحملة والبلدان المقرر زيارتها
ً
قريبا؟
ً
ً
 زرنا كال من فرنسا واإلمــارات العربية المتحدة ،وطبقالخطتنا فــإنـنــا نـعـتــزم زيـ ــارة كــل مــن الـســويــد ،والــدن ـمــارك،
وســوي ـســرا ،وألـمــانـيــا ،وإيـطــالـيــا ،وبـلـجـيـكــا ،والـسـعــوديــة،
والبحرين ،وكذلك الكويت ،وعمان.
* ما أبرز المشكالت التي يواجهها المصريون في الخارج؟
 استمعنا إلى المشكالت التي تواجه الجالية المصرية فيالخارج ،وأبرزها مشكلة نقل الجثامين والتأمين الطبي عليهم،
ومشكلة عدم القدرة على تحويل األموال عبر بنك مصر.
* هل للحملة موقع إلكتروني لجمع االستثمارات المؤيدة
للرئيس؟
 تقرر إطالق موقع إلكتروني للحملة لمساعدة المصريينفــي ال ـخــارج على االنـضـمــام للحملة وتــوقـيــع االسـتـمــارات
ً
إلكترونيا ،نتيجة اإلقبال الكثيف الذي شهدته بالداخل ورغبة
الجاليات المصرية في االنضمام إلى الحملة ،وهذا الموقع
سيعمل على توعية المصريين بحجم المشروعات واإلنجازات
الـتــي أنجزها الرئيس وإع ــان أه ــداف الحملة ،وال ــرد على
الشائعات المناهضة للرئيس ،هذا باإلضافة إلى عقد حوارات
مع الجاليات المصرية في الخارج وعرضها على الموقع.

اليومية ،ومسرح مفتوح وجراج .وتابع منير" :يقسم مبنى
الكاتدرائية إلــى دوري ــن ،بكل منهما مكان للصالة ،الــدور
األول أو األرضــي يسع مصلى لنحو ألفين من المصلين،
وهو المكان الذي سيشهد إقامة قداس عيد الميالد األحد
المقبل ،بحضور السيسي وكبار رجال الدولة ،أما المصلى
الكبير في الكاتدرائية فيتسع لنحو  7500مصلى ،وهو ثالثة
أضعاف ما تتسع له مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية،
التي تتسع لنحو  2500مصلى".
إصرار الدولة المصرية على سرعة إنجاز بناء الكاتدرائية
وإقامة قــداس الميالد بداخلها له ما يبرره ،فهو محاولة
إليصال رسالة سياسية في مواجهة عمليات اإلرهاب التي
تطال األقباط في اآلونة األخيرة ،والتي كان أشهرها الهجوم
المزدوج على كنيستي مار جرجس ومار مرقص في طنطا
واإلسكندرية ،أبريل الماضي ،والتي سقط فيها عشرات
القتلى والمصابين ،فضال عن نجاة البابا تواضروس من
االغتيال ،وكان آخر هجوم إرهابي على كنيسة ،في حلوان
الجمعة الماضي.

مساع لتطهير ِّالمدارس
ٍ
ُ
من  5آالف معلم إخواني
●

القاهرة  -أمنية اليمني

تواصلت مساعي وزارة التربية والتعليم المصرية ،لتطهير المدارس
واإلدارات التعليمية من العناصر المعروفة بانتمائها إلى جماعة "اإلخوان"،
والذي سبق أن قدر البرلمان عددهم بنحو  5آالف.
وفيما تنتظر الوزارة ،صدور قانون "التعليم الجديد" ،من البرلمان ،لتطبيق
نظام صارم ،يقصي ُ
المعلمين المتهمين باالنتماء للجماعة ،إما بالفصل من
الوزارة ،أو اإلبعاد إلى العمل اإلداري ،اضطرت الوزارة قبل أسبوعين إلى القيام
بتحويل عدد من المعلمين إلى موظفين إداريين ،لثبوت انتمائهم للجماعة،
ً
وفقا لقانون "الكيانات اإلرهابية".
عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان ،النائبة ماجدة نصر،
قالت إن اللجنة وافقت على طلب إحاطة ُيطالب بفصل كل أعضاء هيئات
التدريس في الجامعات والمدارس المنتمين إلى "اإلخوان" ،الفتة إلى التشاور
مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي التخاذ اإلجراءات وتنفيذ القرار.
وتابعت فــي تصريح لــ"الـجــريــدة"" :سيتم التحقيق مــع كــل مــن ينتمي
ً
لإلخوان ،وفقا لقانوني ،الكيانات اإلرهابية ،والجامعات ،ومن ثم سيتم اتخاذ
الحكم القانوني إما بالفصل أو التحويل إلى عمل إداري يبعد المتهم عن
التدريس ،على أن تدعم وزارة الداخلية وزارتي التعليم بالمعلومات الكافية
عن المنتمين للجماعة".
من جانبهَّ ،
شدد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان فايز
بركات ،على أن فصل عضو هيئة التدريس المنتمي لإلخوان من المؤسسات
التعليمية يحتاج إلى "وقت طويل ودراسة شاملة ،إذ أخشى أن يتسبب ذلك
في وقوع الظلم على أي بريء".
ً
بينما اعترض الخبير التربوي كمال مغيث على القرار ،موضحا أنه ال
يمكن عقاب كل موظف في الدولة على انتمائه السياسي ،وقــال" :إذا كان
هناك سعي حقيقي لتطهير التعليم من الفكر المتطرف يجب وضع مادة في
الدستور تنص على" :التعليم انتماء وطني وليس دعايا سياسية".
ً
وكانت جامعة القاهرة استندت إلى قانون الجامعات ،وفصلت مؤخرا  5من
أعضاء هيئة التدريس ،ثبت تورطهم مع اإلخوان ،واألمر ذاته فعلته جامعة
المنيا مع  10من قيادات الجماعة نفسها ،في حين كشف رئيس "الجهاز
المركزي للتنظيم واإلدارة" ،المستشار محمد جميل ،في تصريحات ،أكتوبر
الماضي ،أنه سيتم فصل جميع المعلمين في التعليم قبل الجامعي ،المنتمين
لإلخوان ،واسترداد رواتبهم من قيمة المعاش.

الموت يغيب إبراهيم نافع

ّ
غيب املوت رئيس مجلس إدارة
األهرام األسبق ،إبراهيم نافع ،عن
عمر ناهز  84عاما ،أمس ،بأحد
مستشفيات دبي ،بعد صراع
طويل مع املرض ،أجرى خالله
جراحة خطيرة منذ عدة أيام
باستئصال البنكرياس والطحال،
ُ
إال أن حالته تدهورت حتى توفي.
وارتبط اسم نافع بمعركة القانون
رقم  93لعام  ،1995عندما كان
نقيبا للصحافيني املصريني،
وقادهم لرفض القانون الذي
يهدف لقمع حرية الصحافة،
كما أنجز املبنى الضخم للنقابة
في وسط القاهرة .وسبق أن
وجه نقيب الصحافيني الحالي
عبداملحسن سالمة ،نداء للنائب
العام ،لتمكني إبراهيم نافع من
العودة دون أن يتعرض للتوقيف
واالحتجاز بخصوص قضايا
فساد ،كي يتمكن من استكمال
مراحل التقاضي ،إال أن املوت
أغلق ملف القضية.

طرح «أول تنقيب»
عن الغاز بالبحر األحمر

أعلن وزير البترول والثروة
املعدنية ،طارق املال ،أمس،
أن العام الجاري سيشهد
طرح مزايدة عاملية للتنقيب
عن البترول والغاز في املياه
االقتصادية املصرية بمنطقة
البحر األحمر ،ومنطقة جنوب
مصر ألول مرة ،فور االنتهاء
من مشروعي تجميع البيانات
الجيوفيزيقية بتلك املناطق.
وأشار في بيان رسمي ،إلى
أن العمل جار على إعداد 12
اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي
استثمارات حدها األدنى 433
مليون دوالر ،بخالف االتفاقيات
التي تسفر عنها املزايدات التي
ستطرح ،وكشف عن أن العام
الحالي سيشهد تحقيق االكتفاء
الذاتي من الغاز الطبيعي.

تراجع عن روزنامة
تخلو من « 30يونيو»

تراجع مركز معلومات مجلس
الوزراء املصري ،أمس ،عن
نشر أجندة اإلجازات السنوية
(الروزنامة) لعام  ،٢٠١٨والتي
نشرها على الصفحة الرسمية له
عبر موقع «فيسبوك» ،والتي لم
تتضمن  30يونيو ،ذكرى ثورة
 2013التي أنهت حكم جماعة
اإلخوان.
وأكد مصدر حكومي أن  30يونيو
إجازة رسمية ،وأن ما جرى ال
يعدو أن يكون خطأ غير مقصود
يتعلق بإعداد اإلنفوغرافيك الذي
نشر على صفحة املركز على موقع
التواصل.
وأشار إلى أن اعتبار  30يونيو
إجازة رسمية يأتي بقرار رسمي
من رئيس الحكومة قبل حلول
ذكرى الثورة بعدة أيام.

ةديرجلا
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طموح عمان يصطدم بحلم البحرين في نصف النهائي

منتخب عمان

يدخل المنتخبان البحريني
والعماني لقاء اليوم برغبة الفوز
والوصول إلى نهائي «خليجي
»23؛ إذ تسعى البحرين
لتحقيق أول لقب في تاريخ
البطوالت ،في حين تسعى
عمان للتتويج للمرة الثانية.

ي ـل ـت ـقــي م ـن ـت ـخــب ال ـب ـح ــري ــن ون ـظ ـيــره
العماني ،مساء اليوم ،على استاد جابر
الدولي ،ضمن منافسات نصف النهائي
لبطولة كأس الخليج العربي الـ 23لكرة
القدم.
ويدخل المنتخبان لقاء اليوم برغبة
الفوز والوصول إلى نهائي البطولة ،إذ
يسعى المنتخب البحريني لتحقيق لقبه
األول في تاريخ بطوالت كأس الخليج ،في
حين يسعى المنتخب العماني للتتويج
بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.
وكان المنتخب البحريني تأهل للدور
نـصــف الـنـهــائــي مــن الـبـطــولــة بحصوله
على المركز الثاني في مجموعته بخمس
نقاط جمعها من خالل تعادله مع نظيريه

ال ـعــراقــي وال ـق ـطــري وفـ ــوزه عـلــى نظيره
اليمني.
ك ـمــا ت ــأه ــل الـمـنـتـخــب ال ـع ـمــانــي بعد
تـ ـص ــدره م ـج ـمــوع ـتــه ب ـس ــت نـ ـق ــاط ،إث ــر
خسارته من نظيره اإلماراتي وفوزه على
منتخبي الكويت والسعودية.
وال ـت ـق ــى مـنـتـخـبــا ال ـب ـحــريــن وع ـمــان
 37مــرة في تاريخهما ،تمكن المنتخب
الـبـحــريـنــي مــن ال ـفــوز  12م ــرة فــي حين
فاز المنتخب العماني تسع مرات وحل
التعادل بينهما  16مرة.
و لــم يكن المنتخبان مــن المرشحين
لـبـلــوغ ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ،اال ان المنتخب
ال ـع ـم ــان ــي ف ــاج ــأ ال ـم ـتــاب ـع ـيــن ب ـت ـصــدره
المجموعة األولى.

سكوب :تنتظرنا مهمة صعبة

5:٣٠

م

استاد جابر الدولي

أمــا "األح ـمــر" البحريني ،فحل ثانيا
فــي مجموعته خلف ال ـعــراق ،ولــم يتلق
أي هزيمة (ف ــاز على اليمن وتـعــادل مع
قطر والعراق).
وأفاد المنتخبان العماني والبحريني
مــن الـبـطــولــة الخ ـت ـبــار صـفــوفـهـمــا التي
تخضع لعملية تجديد قوامها عناصر
شابة تتسم باألداء السريع.

جانب من أحد لقاءات منتخب البحرين
وب ـ ــدا ال ـع ـمــانــي م ــن أك ـث ــر مـنـتـخـبــات
ال ـب ـطــولــة تـنـظـيـمــا وث ـب ــات ــا ،وح ـت ــى انــه
قــدم أداء جـيــدا وأفـضــل مــن منافسه في
الخسارة الوحيدة أمام االمارات.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ت ــأل ــق ال ـم ـه ــاج ــم سـعـيــد
الرزيقي صاحب الهدف الثاني في اللقاء
االخير مع السعودية ،اال ان القلق يساور
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـيــادة ال ـهــول ـنــدي بيم
فـيــربـيــك ح ــول جــاهــزيــة العـبـيــن آخــريــن
فــي الـهـجــوم هما عبد الـعــزيــز المقبالي
وسامي الحسني المصابين.
وكـ ــان الـ ـم ــدرب ال ـهــول ـنــدي ق ــال قبيل
الـ ـبـ ـط ــول ــة" :ن ـ ـحـ ــن هـ ـن ــا ل ـخ ـل ــق عـنـصــر
ال ـم ـفــاجــأة ،ولــدي ـنــا الع ـب ــون مــوهــوبــون
قـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ذل ـ ـ ــك" ،وهـ ــو مــا

ن ـجــح ح ـتــى اآلن ف ــي تـحـقـيـقــه اع ـت ـمــادا
عـلــى تـحــركــات العـبــي الــوســط وأبــرزهــم
المخضرم أحمد مبارك "كانو" ،اضافة الى
اللعب على االطراف اعتمادا على جميل
اليحمدي ورائــد ابراهيم ،ومــن خلفهما
الظهيران سعد سهيل وعلي البوسعيدي.
أم ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ال ـت ـش ـي ـك ــي
مـيــروســاف سـكــوب ،فيركز فــي أسلوب
لعبه على الهجمات الـمــرتــدة السريعة،
ً
مـسـتـفـيــدا مــن وج ــود العـبـيــن مــن أمـثــال
جمال راشد مسجل هدفي المنتخب في
البطولة ،وعلي مدن وسيد ضياء ومهدي
ُ
عبد الجبار ،ومن خلفهم كميل األسود.
وب ــدا مــن لـقــائــه مــع ال ـعــراق وقـطــر ،ان
المنتخب البحريني يظهر بشكل أفضل

عندما يالقي منتخبا يتقدم نحو الهجوم
وي ـتــرك مـســاحــات خلفية فــارغــة ،بينما
يبدو اتزانه أصعب في مواجهة منتخبات
تلعب بأسلوب دفاعي متراجع ،كما الحال
في المباراة ضد اليمن.
وتوقع سكوب أن تكون مباراة عمان
قوية بقوله" :شــاهــدت مـبــاراة عمان مع
ال ـس ـعــوديــة ،والح ـظ ــت اإلي ـجــاب ـيــات في
الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي مــن حـيــث التنظيم
واالنضباط" ،مؤكدا البحث عن "طريقة
مناسبة" لمواجهته.
ويتأهل الفائزان الثالثاء الى المباراة
النهائية المقررة الجمعة.
(أ ف ب)

ً
االتحاد الخليجي لإلعالم يكشف فيربك :ال نعاني ضغوطا قبل المواجهة

عن جوائزه في «خليجي »23

جانب من المؤتمر الصحافي للمنتخب البحريني
وص ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
البحريني لكرة القدم ،التشيكي
م ـي ــروس ــاف سـ ـك ــوب ،مــواجـهــة
ف ــريـ ـق ــه م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ُـعـ ـم ــان ــي
بــال ـص ـع ـبــة ،م ــؤك ــدا أنـ ــه يـحـتــرم
منافسه لكنه يسعى لتجاوزه
والتأهل للمباراة النهائية.
و تــأ هــل المنتخب البحريني
في وصافة المجموعة الثانية،
خلف المنتخب العراقي ،بعد أن
حقق الفوز في مواجهة واحدة،
وتعادل مرتين.
وق ـ ــال سـ ـك ــوب ،ف ــي الـمــؤتـمــر
ال ـص ـحــافــي أمـ ــس ،إن "ال ـفــرصــة
قائمة أم ــام فريقه لبلوغ الــدور
النهائي ،وسيسعى بكل ما أوتي
مع العبيه من قوة لتحقيق هذا

الهدف" ،مشيرا إلى أنه كمدرب
ي ـهــدف إل ــى تحقيق ال ـك ــأس ،إال
أن األمـ ـ ــور ق ــد ت ــأت ــي ف ــي بعض
األحيان بعيدة عما يريد ،وأنه
إذا خرج المنتخب البحريني من
البطولة فسيكون مرفوع الرأس.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
الـ ـ ـ ــدور ق ـب ــل ال ـن ـه ــائ ــي تـخـتـلــف
عــن مـبــاريــات ال ــدور التمهيدي،
النحصار الفرصة في خيارين،
هما تحقيق الـفــوز ،أو اإلقصاء
من البطولة.
واع ـت ــرف س ـكــوب ب ــأن العمل
األكبر يقع على عاتق الالعبين
فــي مواجهة عـمــان ،لـكــون دوره
سـيـنـتـهــي ع ـنــد اخ ـت ـيــار طــريـقــة
اللعب ،ووضع الخطة المناسبة.

وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
" خ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي  "23ج ـ ـ ـ ـ ــاء ت ع ـل ــى
ع ـجــل ،وه ــو مــا ح ــرم فــريـقــه من
االستعداد بالصورة المطلوبة،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ي ـ ـعـ ــول ع ـلــى
البطولة لتكون محطة مهمة في
تـجـهـيــز الـمـنـتـخــب لـمــواجـهــات
كأس آسيا.
ً
وردا ع ـل ــى ج ــا ه ــز ي ــة ج ـمــال
راشد ،قال إن "ضغط المباريات
وت ــاحـ ـقـ ـه ــا ي ـج ـع ــل ال ــاع ـب ـي ــن
عرضة لإلصابات ،لكنه يتطلع
إلى وجود الجميع عند مستوى
الجاهزية المطلوبة" ،في إشارة
إلـ ــى ج ــاه ــزي ــة راش ـ ــد لـمــواجـهــة
عمان.

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
الـخـلـيـجــي ل ــإع ــام الــريــاضــي
ســالــم الحبسي الـجــوائــز التي
رصدها االتحاد للمشاركين في
بطولة خليجي  ،23بالتعاون
مع اللجنة اإلعالمية للبطولة.
ج ــاء ذل ــك عـلــى هــامــش حفل
تكريم المعلق اإلمــاراتــي علي
ح ـ ـم ـ ـيـ ــد ،وبـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور رئـ ـي ــس
االت ـحــاد اإلم ــارات ــي لـكــرة القدم
مــروان غلطة ،وسفير اإلمــارات
ب ــالـ ـك ــوي ــت رح ـ ـمـ ــة الـ ــزعـ ــابـ ــي،
ومدير البطولة د .محمد خليل،
ورئـ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
ل ـل ـص ـحــافــة ال ــري ــاض ـي ــة سـطــام
السهلي ،ونائب رئيس االتحاد
الخليجي محمد الجوكر.
وتـ ـشـ ـم ــل ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ج ــائ ــزة
التفوق ألفضل اتحاد خليجي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،الـفـئـتــان الذهبية
والـفـضـيــة ،وجــائــزة المعلقين
االو لـ ــى للمحترفين وا لـثــا نـيــة
لـلـشـبــاب ،وه ــي ال ـجــائــزة التي
ت ـح ـم ــل اسـ ـ ــم ال ـم ـع ـل ــق مـحـمــد
ال ـ ـل ـ ـن ـ ـجـ ــاوي ،بـ ـع ــد أن حـمـلــت
ال ـجــائــزة االول ـ ــى اس ــم المعلق
خـ ـ ــالـ ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ـ ـ ــان ،وتـ ـحـ ـم ــل
الـ ـج ــائ ــزة الـ ـق ــادم ــة اسـ ــم زاه ــد
قــدســي لــ"خـلـيـجــي  ،"24بينما
أطلق الحبسي اسم علي حميد

على الجائزة التي ستقدم في
"خليجي ."25
وتقدم الحبسي بالشكر إلى
الكويت واللجنة المنظمة ،على
ما بذلته من جهود لتقديم كل
الخدمات المميزة لإلعالميين،
لتقدم البطولة نموذجا مثاليا
في التغطية اإلعالمية ،وشكر
ايضا االتحاد الخليجي لالعالم
الرياضي للدور الكبير والبارز
ال ــذي قــامــت وت ـقــوم بــه اللجنة
االع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة لـ ــ"خـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،"٢٣
برئاسة سطام السهلي واللجنة
المنظمة للدورة.
بدوره ،تقدم الجوكر بالشكر
إلى اللجنة المنظمة ،نيابة عن
كل اإلعالميين المشاركين في
تـغـطـيــة ال ـب ـطــولــة ،لـمــا لمسوه
خ ــال مـشــاركـتـهــم ف ــي تغطية
أخ ـب ــار الـبـطــولــة م ــن دع ــم غير
م ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ك ـ ــل س ـبــل
ال ــراح ــة ل ـل ـق ـيــام بـعـمـلـهــم على
أفضل وجه.
وسيقيم االتحاد الخليجي،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ل ـج ـنــة اإلعـ ــام
لـ"خليجي  ،"23بعد غــد ،حفال
لالعالن عن الفائزين بالجوائز
والتشكيلة الذهبية.

جانب من المؤتمر الصحافي للمنتخب العماني
أكد مدرب المنتخب ُ
العماني
لكرة القدم الهولندي بيم فيربك
ان العـ ـب ــي ف ــريـ ـق ــه ال ي ـع ــان ــون
ض ـ ـغـ ــوطـ ــات ق ـ ـبـ ــل الـ ـم ــواجـ ـه ــة
المرتقبة امام البحرين.
وقـ ـ ــال ف ـي ــرب ــك فـ ــي ال ـمــؤت ـمــر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس" :ال ت ــوج ــد
ضغوطات خارجية ،إال ان العبي
ع ـم ــان يـتـطـلـعــون ال ــى الـظـهــور
ب ـصــورة ج ـيــدة وت ـقــديــم افضل
ما لديهم ،وهــو ما قد يضعهم
تحت الضغط".
وأضــاف" :فـخــورون بالتأهل
ل ـن ـصــف ن ـه ــائ ــي خ ـل ـي ـجــي ،23
وس ـن ـس ـعــى ل ـت ـقــديــم أف ـض ــل ما
لــدي ـنــا ف ــي مــواج ـهــة المنتخب
البحريني".

وأش ــار فـيــربــك إل ــى ان ــه اطلع
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواج ـ ـه ـ ــات ال ـم ـن ـت ـخ ــب
البحريني ،و ي ــرى ا نــه منتخب
منظم ،يجيد الهجمات المرتدة،
وق ــد درس ك ـيــف سـيـتـمـكــن من
مواجهته.
ووص ـ ـ ــف م ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب
الـ ـ ُـع ـ ـمـ ــانـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ن ـظ ـي ــره
البحريني ،بالصعبة ،السيما
على مستوى التنظيم الدفاعي،
وه ــو م ــا انـعـكــس عـلــى تلقيهم
هدفا وحيدا منذ بداية البطولة.
وكـشــف فيربك انــه سيسعى
خــال الحصة التدريبية اليوم
(أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس) ،الـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف ع ـلــى
جاهزية الالعبين ،ثم االستقرار
عـلــى الـتــولـيـفــة الـنـهــائـيــة ،التي

ل ــن تـ ـخ ــرج ك ـث ـي ــرا ع ــن تــولـيـفــة
المباريات الماضية كثيرا.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال العـ ـ ــب
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـ ُـع ـ ـمـ ــانـ ــي خ ــال ــد
ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ان م ـن ـت ـخــب بـ ــاده
ي ــدخ ــل ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ـم ـع ـنــويــات
مرتفعة ،مؤكدا ان الطموح كبير
للعودة الى عمان بلقب البطولة.

ةديرجلا

•
العدد  / 3643الثالثاء  2يناير 2018م  15 /ربيع اآلخر 1439هـ

sports@aljarida●com

٢٥

رياضة

مواجهة عراقية إماراتية صعبة
يلتقي منتخبا العراق
واإلمارات الليلة
على استاد جابر
الدولي في الدور
نصف النهائي
من بطولة كأس الخليج
العربي الـ 23لكرة القدم.

8:30

م

استاد جابر الدولي
باسم قاسم

تشهد بـطــولــة ك ــأس الـخـلـيــج لـكــرة ال ـقــدم في
نسختها الثالثة والعشرين المقامة في الكويت،
مواجهة عراقية إماراتية صعبة في الدور نصف
النهائي اليوم الثالثاء ،على استاد جابر الدولي.
وتــأهــل الـمـنـتـخــب ال ـعــراقــي ل ـهــذا الـ ــدور بعد
تصدره مجموعته الثانية برصيد سبع نقاط ،إثر
تحقيقه فوزين وتعادال وحيدا ،في حين وصل
المنتخب اإلماراتي إلى الدور نفسه بعد حلوله
ثانيا في المجموعة األولى بعد أن جمع خمس
نقاط من تعادلين وفوز وحيد.
ويـسـعــى المنتخب اإلم ــارات ــي إل ــى ال ـفــوز في
المباراة للوصول إلى المباراة النهائية ،ومحاولة
إحراز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه ،في حين
يسعى المنتخب العراقي إلى الوصول للنهائي،
والظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه واألولى
له منذ عام .1988
وتقابل المنتخبان  11مرة ،فاز العراق بثالث
منها ،في حين فازت اإلمارات مرتين وانتهت ست
مباريات بالتعادل.
ويبحث المنتخب العراقي عن لقبه األول في
البطولة منذ ثالثة عقود ،عندما أحــرزه للمرة
الثالثة واألخيرة في السعودية عام  ،1988إال أنه
سيصطدم على استاد جابر الدولي في العاصمة
الـكــويـتـيــة ،بالمنتخب االم ــارات ــي ذي الـخـبــرة،
والباحث عن لقبه الثالث.
وسـيـكــون نصف النهائي اسـتـعــادة لنهائي
"خليجي  "21في البحرين عام  ،2013والذي فاز
فيه المنتخب اإلماراتي  2-1في الوقت اإلضافي.
وكـ ــان ه ــذا الـنـهــائــي الــوح ـيــد لـمـنـتـخــب "أس ــود
الــرافــديــن" منذ اعتماد نـظــام المجموعتين في
البطولة ،في "خليجي  "17عام  2004في الدوحة.
وق ــال م ــدرب المنتخب الـعــراقــي بــاســم قاسم
إن "مباراة اإلمــارات في نصف النهائي ستكون
صـعـبــة ع ـلــى ال ـجــان ـب ـيــن ،إال أن م ــا يـبـعــث على
االطمئنان هو تصاعد مستوى وأداء المنتخب
من مباراة ألخرى" ،مضيفا" :أكملنا تحضيراتنا
الخاصة لهذه المواجهة مع المنتخب اإلماراتي".
واعتبر أن منتخب اإلمــارات "من المنتخبات

المنظمة وال ـقــويــة ،ويمتلك مــزيـجــا مــن روح
ال ـش ـبــاب وال ـخ ـب ــرة ال ـم ــؤث ــرة ،وي ـض ــم أس ـمــاء
مؤثرة".
وي ـعــول ال ـع ــراق عـلــى وج ــوه شــابــة قــدمــت
أداء جـيــدا فــي ال ــدور األول ،يتقدمها صانع
األلعاب حسين علي الذي اختير أفضل العب
في المباريات الثالث للمنتخب العراقي في
المجموعة الثانية.
وتصدر العراق مجموعته برصيد سبع نقاط
هو األعلى بين المنتخبات الثمانية المشاركة.
وف ـ ــاز ع ـلــى ق ـطــر حــام ـلــة ال ـل ـقــب  ،2-1وال ـي ـمــن
3صفر ،وتعادل افتتاحا مع البحرين .1-1في المقابل ،تخوض االمارات نصف النهائي
للمرة السادسة في تاريخها والثالثة تواليا،
وتضم تشكيلتها العبين محترفين أبرزهم
أفضل العب في آسيا سابقا عمر عبدالرحمن.
ويأمل المنتخب االماراتي المتوج في 2007
و ،2013اس ـت ـع ــادة بــري ـقــه ف ــي ه ــذه الـنـسـخــة،
الس ـي ـم ــا ال ـه ـج ــوم ــي وال ـت ـه ــدي ـف ــي ،وال ـع ـب ــور
للنهائي.
وحلت االمارات ثانية في المجموعة االولى
خ ـل ــف س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان ،ب ــرص ـي ــد  5ن ـق ــاط مــن
تـعــادلـيــن سلبيين م ــع ال ـس ـعــوديــة والـكــويــت
ال ـم ـض ـي ـفــة ،وفـ ــوز ب ـه ــدف يـتـيــم ع ـلــى حـســاب
السلطنة ،أتى من ركلة جزاء.
واعتبر مدرب "األبيض" ألبرتو زاكيروني أن
"قلة المعدل التهديفي تعود إلى عدم جاهزية
الــاع ـب ـيــن ،ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـم ـط ـلــوب ،ال سيما
عمر عبدالرحمن ،وأحـمــد خليل ،وإسماعيل
الحمادي ،العائدين من إصــابــات قوية ،حيث
يـحـتــاجــون إل ــى الـمــزيــد مــن ال ــوق ــت" السـتـعــادة
مستواهم.
إال أن المدرب االيطالي يعول في المقابل على
عدم تلقي مرماه أي هدف في الدور األول ،وهو
عامل مطمئن في مواجهة العراق الذي قدم
أفـضــل أداء هجومي فــي البطولة مع
ستة أهداف.
(أ ف ب)

زاكيروني

قاسم :نحلم بالكأس وإعادة الثقة للكرة العراقية زاكيروني :ال أنتهج طريقة دفاعية

جانب من المؤتمر الصحافي للمنتخب العراقي
أكد مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم أن حلمه وحلم كل عراقي
هو حصد لقب "خليجي  "23المقامة حاليا في الكويت.
وكــان الـعــراق تأهل على رأس المجموعة الثانية ،ليضرب موعدا
في الدور قبل النهائي مع المنتخب اإلماراتي الذي صعد في وصافة
المجموعة األولى.
وقال قاسم ،في مؤتمر صحافي أمس ،إن "مباراتنا أمام اإلمــارات
قوية وصعبة ،لكننا نسعى لحسم التأهل أمــام منتخب لديه خبرة
طويلة في مثل هذه البطوالت" ،مبينا أن منتخب بالده لديه استقرار
فني ونفسي في البطولة ،وهو ما يجعله جاهزا لمواجهة اإلمــارات
على أفضل حال.
وأضاف أن "الكرة العراقية مرت بإخفاقات كثيرة في الفترة الماضية،
وال ـف ــوز بــالـبـطــولــة سـيـكــون بـمـنــزلــة ع ــودة الـثـقــة لـلــريــاضــة الـعــراقـيــة
ً
وللجماهير" ،كاشفا أن "األج ــواء بينه وبين االتـحــاد العراقي باتت

صافية" ،في إشارة لألزمة التي حدثت عقب التعادل مع البحرين في
افتتاح البطولة ،ومطالبات البعض له بالرحيل.

قادر على تجاوز األبيض
من جانبه ،أكد العب المنتخب العراقي أيمن حسين أن منتخب بالده
قادر على تجاوز األبيض اإلماراتي ،وإسعاد الشعب العراقي بحصد
اللقب ،مضيفا أن أداء زمالئه الالعبين جــاء تصاعيدا في البطولة،
مما ينذر بالوصول إلى مستوى قوي في مباراة الدور قبل النهائي.
يذكر أن منتخب االم ــارات يسعى إلحــراز اللقب للمرة الثالثة في
تــاريـخــه ،فــي حين يسعى المنتخب الـعــراقــي إلــى الــوصــول للنهائي
والظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه واألولى له منذ عام .1988
وتقابل المنتخبان  11مرة ،فاز العراق بثالث منها ،في حين فازت
اإلمارات مرتين ،وانتهت ست مباريات بالتعادل.

دافع مدرب المنتخب اإلماراتي
لـكــرة الـقــدم اإليـطــالــي زاكـيــرونــي
ع ـ ــن أس ـ ـلـ ــوبـ ــه الـ ـخـ ـطـ ـط ــي ال ـ ــذي
انتهجه في "خليجي  ،"23وذلك
في المؤتمر الصحافي الخاص
بمباراته المقررة أمام العراق في
الدور قبل النهائي للبطولة.
وكان المنتخب اإلماراتي تأهل
فــي وصــافــة الـمـجـمــوعــة األول ــى،
بـ ـع ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ف ـ ــي م ــواج ـه ـت ــي
الكويت ،والسعودية ،والفوز على
عمان في المباراة االفتتاحية.
وق ـ ــال زاكـ ـي ــرون ــي" :ال أنـتـهــج
طريقة دفاعية ،وأبحث عن طريقة
مناسبة في كل مباراة ،لدي خبرة
 45سنة في المالعب ،وأعتقد ان
مـبــاراة الـكــويــت األخـيــرة شهدت
 5ف ــرص حقيقية لـلـتـهــد يــف ،ما
ي ـك ـشــف أن ال ـطــري ـقــة هـجــومـيــة،
لـكــن ه ــذا ال يـمـنــع أن المنتخب
اإلماراتي لديه دفاعات قوية".
وعن تراجع المعدل التهديفي
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي ،ومـ ــدى
ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس ذل ـ ـ ــك عـ ـل ــى م ــواج ـه ــة
المنتخب العراقي الذي سجل 6
أهداف ،أضاف أنه دخل منافسات
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل إصـ ـ ــابـ ـ ــات
متفرقة ،وعدم الجاهزية الكاملة
إلس ـم ــاع ـي ــل الـ ـحـ ـم ــادي ،وأح ـم ــد
خليل ،وعمر عبدالرحمن ،وعلي
مبخوت.
و ب ـ ـيـ ــن ان األداء ا ل ـه ـج ــو م ــي
يـتـطــور مــن م ـبــاراة ألخ ــرى ،بعد
االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـف ـتــرة الـســابـقــة

 ...وآخر من مؤتمر المنتخب اإلماراتي
وخــال مشاركات "خليجي ،"23
م ـض ـي ـفــا" :أعـ ـل ــم قـ ــوة الـمـنـتـخــب
العراقي ،وما يضمه من العبين
نجحوا فــي الـصـعــود على رأس
المجموعة الثانية" ،مشيرا الى
احترامه الكبير للمنتخب العراقي
الــذي واجـهــه وديــا قبل البطولة
مباشرة.

فترة قصيرة
ورف ـ ــض زاكـ ـي ــرون ــي الـتـعـلـيــق
ع ـل ــى ال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي ت ــول ــى فـيـهــا

الـ ـ ـم ـ ــدرب م ـ ـه ــدي عـ ـل ــي ،م ـش ـيــرا
إلــى انــه تسلم المهمة منذ فترة
قصيرة ،من أجــل إعــداد منتخب
قوي لمنافسات كأس آسيا.
وعـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ـ ــردد حـ ـ ـ ــول إصـ ــابـ ــة
عـ ـم ــوري ،وخ ـل ـي ــل ،وال ـح ـم ــادي،
تمنى ان يـكــون الـثــاثــي جــاهــزا
لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة ،ن ــاف ـي ــا م ــا تـ ـ ــردد عــن
ح ـ ـضـ ــور ط ـب ـي ــب م ـ ــن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
لتجهيز الالعبين الثالثة.
من جانبه ،رد العب المنتخب
اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي عـ ـل ــي مـ ـبـ ـخ ــوت عــن
اب ـ ـت ـ ـع ـ ــاده عـ ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فــي

"خ ـل ـي ـج ــي  "23بـ ـ ــأن األهـ ـ ـ ــم هــو
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ،وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم فــي
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن األبـ ـي ــض
اإلماراتي صعد بمجهوده ،وليس
كما يقال بمجهود اآلخرين.
وأضاف مبخوت ان المنتخب
العراقي يملك تاريخا كبيرا ،وقدم
اداء قويا في البطولة ،مبديا ثقته
بالمدرب زاكيروني ،وقدرته على
وضع خطة المباراة المناسبة.
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«طائرة» القادسية يسعى
لتكرار الفوز على العربي
محمد عبدالعزيز

تقام اليوم  3مباريات قوية في
افتتاح القسم الثاني من الدوري
الممتاز للكرة الطائرة ،حيث
يلتقي القادسية مع العربي
والكويت مع اليرموك وكاظمة
مع التضامن على صاالت األندية
ً
المذكورة أوال.

يتطلع فــريــق الـقــادسـيــة إلــى
تعزيز موقعه على قمة ترتيب
ف ـ ــرق ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ل ـل ـكــرة
الـطــائــرة ،عندما يستضيف في
السادسة من مساء اليوم غريمه
ال ـت ـق ـل ـيــدي الـ ـن ــادي ال ـعــربــي في
افـتـتــاح الـقـســم الـثــانــي "الـجــولــة
الخامسة" من المسابقة ،وتليه
ف ــي ال ـس ــادس ــة وال ـن ـصــف مـســاء
م ـ ـبـ ــاراتـ ــان ي ـل ـت ـقــي فـ ــي األولـ ـ ــى
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت مـ ـ ــع الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ع ـلــى
ص ــال ــة األول ف ــي ك ـي ـف ــان ،وف ــي
ً
الـثــانـيــة يـحــل الـتـضــامــن ضيفا
على كاظمة على صالة يوسف
شاهين الغانم.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى يــأمــل
ال ـق ــادس ـي ــة ،ال ـم ـت ـصــدر بــرصـيــد
 8نـ ـ ـق ـ ــاط ،ج ـم ـع ـه ــا م ـ ــن أربـ ـع ــة
انتصارات متتالية ،تكرار الفوز
وتعميق جراح االخضر صاحب
ال ـم ــرك ــز الـ ـس ــادس واالخـ ـي ــر ب ــ4
نقاط والسعي للتأر من هزيمته
فـ ــي ا ل ـق ـس ــم األول  2-3و ك ــذ ل ــك
ال ـه ــروب م ــن ق ــاع الـتــرتـيــب قبل
فوات االوان.

االتفاق السعودي يتعاقد
مع الصومالي ليبان عبدي
ت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــد ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق
السعودي ،أمس األول ،رسميا
م ــع ال ـصــومــالــي لـي ـبــان عـبــدي،
الع ــب هــاوجـســونــد النرويجي
بـعـقــد يـمـتــد إل ــى ع ــام ونـصــف
العام.
ونـ ـش ــر الـ ـحـ ـس ــاب ال ــرس ـم ــي
ل ـن ــادي االتـ ـف ــاق ع ـبــر "تــوي ـتــر":
"إدارة نـ ــادي االتـ ـف ــاق تـتـعــاقــد
مـ ــع الـ ـجـ ـن ــاح الـ ـس ــاب ــق ل ـن ــادي
هاوجسوند النرويجي ليبان
ع ـب ــدي ،لـتـمـثـيــل ال ـفــريــق األول
لكرة القدم بعقد يمتد إلى عام
ونصف العام".
ً
ً
وأجــرى عبدي فحصا طبيا
في مستشفيات المانع العامة،
ال ـشــريــك الـطـبــي ل ـل ـنــادي .وبــدأ
عـ ـب ــدي م ـس ـي ــرت ــه االح ـت ــراف ـي ــة
م ــع نـ ـ ــادي ش ـي ـف ـي ـلــد يــونــاي ـتــد
ع ــام  ،2007ث ــم أع ـيــر لـصـفــوف
فيرينفاروسي تك موسم 2008

واستمر في صفوفه حتى .2012
وان ـ ـ ـضـ ـ ــم عـ ـ ـب ـ ــدي ل ـص ـف ــوف
أولـ ـه ــانـ ـيـ ـنـ ـس ــي الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي،
ً
ومـثــل اي ـضــا فــريــق ريزيسبور
التركي وقبل انتقاله لصفوف
هــاوجـســونــد انـضــم ليبان إلى
ليفسكي صوفيا.
(د ب أ)

وي ــدرك القادسية أن مباراته
أمام االخضر دائما لها حسابات
خاصة بغض النظر عن نتائج
الفريقين ،لــذا سـيـحــاول مدربه
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال مـ ـعـ ـن ــوي ــات الع ـب ـي ــه
المرتفعة لدك حصون العرباوية
ً
وت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز م ــرتـ ـك ــزا عـلــى
الع ـب ـي ــه الـ ـشـ ـب ــاب ال ـمــدعــوم ـيــن
بعناصر الخبرة ،وعلى رأسهم
سعد صالح وبدر جوهر وناصر
دشتي.
وعـلــى الـجــانــب اآلخ ــر يطمح
م ـ ــدرب ال ـع ــرب ــي ال ــوط ـن ــي سعد
يعقوب إلى التغلب على الظروف
الصعبة ا لـتــى يعانيها الفريق
في الفترة األخيرة ،خاصة لعنة
االص ــاب ــات ال ـتــي ت ـط ــارد العـبــي
ال ـفــريــق طـمـعــا ف ــي ن ـفــض غـبــار
الـ ـه ــزائ ــم ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة وال ـ ـعـ ــودة
ً
م ـج ــددا إل ــى سـكــة االن ـت ـصــارات
ً
م ـع ـت ـم ــدا ع ـل ــى طـ ـم ــوح وخ ـب ــرة
العـ ـبـ ـي ــه ،خ ــاص ــة ع ـبــدال ــرح ـم ــن
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي وعـ ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـم ــزيـ ـع ــل
وعـبــدالــوهــاب الـجـيــران ،وهناك
شكوك حول إمكانية لحاق أحمد

وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــدرب
حــاسـمــة فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،فمنذ
توليه قيادة "راقصي السامبا"،
خـ ــاص ال ـف ــري ــق  17مـ ـب ــاراة ولــم
يخسر وال واحدة منها.
وك ــان "الـكـنــاري" أول منتخب
م ــن أم ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ي ـتــأهــل
لـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،وأن ـ ـهـ ــى
التصفيات في المركز األول بفارق
عشر نقاط عن أوروغواي.

المال بالمباراة بداعي اإلصابة.

الكويت واليرموك
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة يسعى
الكويت الثاني بفارق االشواط عن

كاظمة الثالث ولكل منهما  7نقاط
إل ــى تـحـقـيــق ف ــوز رب ـمــا ي ـكــون في
متناول يده على حساب اليرموك
قـبــل األخ ـي ــرة ب ــ 5ن ـقــاط ،والـطــامــع
كــذلــك فــي الـتـصــدي لـقــوة االبـيــض
وتـ ـق ــدي ــم ع ـ ــرض ج ـي ــد ل ـك ــن فـ ــارق

اإلمكانيات والفروق الفردية يصب
لمصلحة األول من الناحية النظرية.

كاظمة والتضامن
وفــي الـمـبــاراة الثالثة يطمح

البرتقالي الثالث بــ 7نقاط إلى
تـ ـع ــو ي ــض سـ ـق ــو ط ــه األول فــي
الدوري على يد الكويت  -3صفر
ف ــي ال ـجــولــة ال ـمــاض ـيــة ،وت ـكــرار
الـفــوز على التضامن الــرابــع بـ5
نقاط والمنتشي بفوزه الثمين

االتحاد السكندري ينتظر رد األهلي لضم ميدو أو بركات

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

طلب مجلس إدارة نــادي االتحاد السكندري من
إدارة النادي األهلي التعاقد مع أي من الثنائي ميدو
جابر أو عمرو بركات على سبيل اإلعارة ،خالل فترة
االنتقاالت الشتوية الحالية ،لتدعيم صفوف الفريق
ال ـس ـك ـنــدري ،ف ــي ظ ــل سـيــاســة تــدعـيــم ال ـفــريــق الـتــي
يتبعها رئيس نادي االتحاد محمد مصيلحي ،خالل
الفترة الحالية ،على أمــل إنـقــاذ الفريق مــن الوضع
السيئ الذي يمر به زعيم الثغر في مسابقة الدوري
المصري الممتاز.
رئيس النادي السكندري عرض األمر على مجلس
إدارة النادي األهلي ،وينتظر محمد مصيلحي رد
إدارة القلعة الحمراء حــول انتقال أي من الالعبين
لزعيم الثغر في الفترة الحالية.
وكان النادي السكندري تعاقد مع ثنائي الزمالك
أحمد كابوريا ورزاق سيسيه على سبيل اإلعارة مدة
 6أشـهــر ،فــي حين تعاقد الـنــادي مــن قبل مــع أحمد
سمير ظهير أيسر وادي دجـلــة ،والغاني ويلسون
أكاكبو مــدافــع فريق المصري على سبيل االنتقال
النهائي لزعيم الثغر.
عـلــى صعيد آخ ــر ،أكــد ســالــم محمد ســالــم وكيل
أع ـم ــال ال ـتــون ـســي مـحـمــد ع ـلــي مـنـصــر الع ــب ن ــادي
االتحاد السكندري ،أن زعيم الثغر لم يخطره حتى

تيتي أفضل مدرب في أميركا الجنوبية
اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
الــريــاضـيــون ،الــذيــن شــاركــوا في
استطالع رأي تقليدي لصحيفة
(الـبــايــس) األوروغ ــوان ـي ــة ،مــدرب
م ـن ـت ـخــب الـ ـب ــرازي ــل األول ل ـكــرة
ال ـق ــدم ،أدي ـن ــور بــاتـشــي "تـيـتــي"،
أفضل مدرب في أميركا الجنوبية
لعام .2017
وحصل تيتي على  112صوتا
( 30.43فــي الـمـئــة) مــن بـيــن 368
صـحــافـيــا ص ــوت ــوا ،يـلـيــه م ــدرب
م ـن ـت ـخ ــب بـ ـ ـي ـ ــرو ،األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ري ـ ـكـ ــاردو ج ــاري ـك ــا ب ـ ــ 93صــوتــا
( 25.27ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة) ،وجـ ـ ــاء فــي
المركز الثالث األرجنتيني أرييل
أوالن مدرب فريق إندبنديينتي
األرجنتيني ب ــ 53صوتا (14.40
في المئة).
وأرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـف ـ ــة
األورغـ ــوائ ـ ـيـ ــة ال ـع ــري ـق ــة الـسـبــب
األسـ ــاسـ ــي الخ ـت ـي ــار ت ـي ـتــي إل ــى
الموسم الممتاز الــذي قدمه في
ال ـب ــرازي ــل ف ــي تـصـفـيــات أمـيــركــا
الـجـنــوبـيــة ال ـمــؤه ـلــة لـمــونــديــال
روسيا .2018

جانب من لقاء القادسية والعربي في القسم األول من الدوري

وس ـمــح اس ـت ـطــاع الصحيفة
األوروغـ ـ ــوائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـ ــذي أج ــري ــت
نسخته الـ ــ 32هــذا ال ـعــام ،للقراء
ب ــال ـم ـش ــارك ــة الخ ـت ـي ــار مــدرب ـهــم
المفضل.
ووقع اختيارهم على جاريكا
بـ 49234صوتا ( 49.55في المئة)،
وج ــاء تـيـتــي فــي الـمــركــز الـثــانــي
بـ 20959صوتا ( 21.09في المئة).

ميدو جابر وعمرو بركات
ً
اآلن باستمرار الالعب أو رحيله ،مشددا على أنه معار
من نادي الترجي التونسي إلى االتحاد ،ولم يخطره
أي مسؤول بالنادي حول الموقف النهائي لالعب.
ً
َّ
وشدد وكيل الالعب على أن منصر تلقى عروضا
ً
من أندية في الدوري المصري ،فضال عن رغبة نادي
الترجي التونسي في استعادة الالعب في أقرب وقت

كاسياس :سأقلع
عن التدخين
أكد الدولي اإلسباني إيكر
كاسياس ،حارس فريق بورتو
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ،أن ـ ـ ــه س ـي ـس ـعــى
لتحقيق عدة أمنيات في العام
ال ـج ــدي ــد ،م ــن بـيـنـهــا اإلقـ ــاع
ع ــن ال ـتــدخ ـيــن ،وت ـع ـلــم الـلـغــة
اإلنكليزية ،والبيانو.
وكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــب كـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــاس (36
عـ ــامـ ــا) فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ن ـشــرهــا
ع ـ ـلـ ــى "تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر" ب ـم ـن ــاس ـب ــة
ال ـع ــام ال ـجــديــد" :ع ـل ـ ّـي الــوفــاء
بـمــا وع ــدت بــه أم ــس :أن أبــدأ
نـ ـظ ــام ــا غ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــا ،وأش ـ ـتـ ــرك
ف ـ ــي ج ـ ـي ـ ـمـ ــانـ ــزيـ ــوم ،وأتـ ـعـ ـل ــم
اإلنكليزية".
وتابع" :لست نشيطا على
شـبـكــات ال ـتــواصــل .سأتخلي
عن واتساب وسأذهب بوتيرة
أكبر لحضور القداس ،وسأقلع
ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــدخ ـ ـيـ ــن ،ول ـ ـ ــن أق ـ ــرب
الكحول ،وسآخذ دروســا في
البيانو".

ممكن ،حال رحيله عن النادي السكندري خالل يناير
الـجــاري ضمن فترة االنـتـقــاالت الشتوية .وأضــاف:
"هـنــاك عــرض آخــر مــن ن ــادي الصفاقسي التونسي
لضم الالعب ،لكن األمر لم ُيحسم ،ألن نادي الترجي
اليــزال يمتلك عقد الالعب حتى اآلن في ظل إعارته
لزعيم الثغر".

على العربي  -3صفر في الجولة
الماضية والساعي كذلك للثأر
من هزيمته أمــام البرتقالي في
القسم األول  ،1-3على أمل التقدم
في جدول ترتيب البطولة.

أم صالل القطري يضم
التونسي الدراجي
أعلن نادي أم صالل القطري األحد ضم التونسي
ً
أســامــة ال ــدراج ــي حـتــى نـهــايــة الـمــوســم ق ــادم ــا من
النادي اإلفريقي التونسي ،بدال من المغربي يوسف
سكور ،الذي أنهي عقده بالتراضي الشهر الماضي.
وجاء في بيان نشره النادي على "تويتر"" ،وقع
التونسي أسامة الدراجي على عقد انضمامه إلى أم
صالل مدة نصف موسم بدال من المغربي يوسف
سكور" ،مشيرا إلى أن الالعب اجتاز الفحص الطبي.
وكان الالعب التونسي البالغ من العمر  30عاما،
أتــم هــذا األسـبــوع إج ــراء ات فسخ عقده مع النادي
اإلفريقي ،تمهيدا لالنتقال الى قطر .وأقام له النادي
التونسي احتفاال تكريميا له قبيل انتقاله.
ونشأ الدراجي في الفئات العمرية لنادي الترجي
التونسي ،قبل ان ينتقل الى سيون السويسري عام
 ،2012ويعود الى ناديه بعدها بعام.
كما خاض الالعب تجربة في السعودية مع نادي
الرائد بين يوليو  2015ويناير .2016
وسيكون الدراجي ثالث العب تونسي في الدوري
ال ـق ـط ــري ،ب ـعــد ي ــوس ــف ال ـم ـســاك ـنــي الع ــب ال ــدخ ــل،
وياسين الشيخاوي العب األهلي.
(أ ف ب)

بداية عام جيدة لهاليب وشارابوفا في «شينزين»
حققت المصنفة األولى عالميا الرومانية
سـيـمــونــا هــالـيــب والـمـصـنـفــة األولـ ــى سابقا
الروسية ماريا شارابوفا ،بداية جيدة لسنة
 2018ف ــي دورة ش ـي ـنــز يــن ا ل ـص ـي ـن ـيــة ل ـكــرة
المضرب ،بفوز األولى على األميركية نيكول
غـيـبــز  4-6و 1-6وال ـثــان ـيــة ع ـلــى الــرومــان ـيــة
ميهايال بوزارنسكو  3-6و-6صفر.
واحتاجت هاليب ،التي تسعى الى إحراز
باكورة ألقابها في البطوالت الكبرى عندما
تشارك في بطولة استراليا المفتوحة بدء ا
من منتصف الشهر الحالي ،الى ساعة وتسع
دق ــائ ــق لـتـخـطــي مـنــافـسـتـهــا الـمـصـنـفــة 110
عالميا.
واعتمدت هاليب على ضربات أمامية قوية
لحسم المجموعة االولى ولم تجد مقاومة في
الثاني لتحسم المباراة لمصلحتها.
وقالت هاليب ( 26عاما) المتوجة عام 2015
بلقب الدورة التي تقام في المدينة الصينية
الـجـنــوبـيــة إن "ال ـج ـم ـهــور ك ــان غ ـف ـيــرا ،ومــن
الممتع اللعب أمام هذا العدد" ،مضيفة" :فزت
باللقب هنا قبل ثالثة أع ــوام والـيــوم حققت
فوزي االول كمصنفة أولى عالميا .أنا سعيدة
وأستمتع بوقتي".
أما شارابوفا ( 30عاما) المتوجة بخمسة
أل ـق ــاب ف ــي ال ـب ـطــوالت ال ـك ـبــرى ،ف ـت ـشــارك في

شارابوفا
الـ ـ ــدورة الـصـيـنـيــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،ول ــم تجد
صـعــوبــة ف ــي تـخـطــي مـنــافـسـتـهــا الــرومــانـيــة
المصنفة  56عالميا في ساعة و 20دقيقة.
وكــانــت شــارابــوفــا عــادت الــى المالعب في
أبريل الماضي بعد إيقافها  15شهرا بسبب
تناولها مواد منشطة.
وأش ــادت الروسية بالجمهور الغفير في

الملعب ،مضيفة أن "هــذه مشاركتي االولــى
هنا وبالتالي لم أكن أدري ما يمكن توقعه".
وتلتقي هاليب في الدور الثاني الصينية
دوان يينغيينغ ،فــي حين تــواجــه شارابوفا
االميركية أليسون ريسكه

هيوستن روكتس ينهي  2017بفوز وإصابة هاردن

هاردن نجم هيوستن يتصدى لمحاولة كوزما نجم ليكرز

أنهى هيوستن روكتس عام  2017بفوز
هو األول بعد خمس هزائم متتالية في
دوري كــرة السلة األميركي للمحترفين،
والذي شهد محافظة بوسطن سلتيكس
على سجله األفـضــل مــع الـفــوز الـ ــ 30هذا
الموسم.
ولم تكن مباراة اليوم األخير من العام
المنصرم مثالية بالنسبة الى هيوستن،
ث ــان ــي ت ــرت ـي ــب ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة خـلــف
حامل اللقب غولدن ستايت .فالفوز الرقم
( 26مــن أصــل  35م ـبــاراة) لهيوستن أتى
بصعوبة بالغة على حساب لوس انجلس
ليكرز  ،142-148بعد شوطين إضافيين
خاضهما من دون نجمه جيمس هاردن،
الذي خرج مصابا في ختام الوقت األصلي
ل ـل ـم ـبــاراة بـتـمــزق ف ــي الـعـضـلــة الخلفية،
بعدما سجل  40نقطة.
وف ــي غ ـي ــاب ه ـ ــاردن ( 28ع ــام ــا) ،ألـقــي
ال ـح ـم ــل األكـ ـب ــر ع ـل ــى ك ــري ــس ب ـ ــول ال ــذي
أنهى المباراة مع  28نقطة ،منها  15في
الشوطين اإلضافيين.

ومكن هذا األداء هيوستن من تحقيق
أول فوز له منذ  18ديسمبر ،عندما تغلب
حينئذ على يوتا جاز بنتيجة .99-120
وشهدت مباراة اليوم األخير من ،2017
تفاوتا بين أداء الفريقين .فهيوستن أنهى
الربع األول بتقدم مريح نسبيا (،)37-44
إال أن ليكرز تفوق في الربع الثاني بفارق
 14نقطة ( .)21-35وبعد ربع ثالث متقارب
عزز لوس أنجلس فيه تقدمه بأربع نقاط،
كــانــت الـكـلـمــة الـفـصــل ف ــي ال ــرب ــع األخـيــر
لهيوستن الذي أنهاه لصالحه (.)21-32
ومع خروج هاردن في الدقيقة األخيرة
من الربع الرابع ،تولى بول زمام القيادة،
وســاهــم فــي الـشــوط اإلضــافــي األول ،في
تحقيق فــريـقــه أرب ــع م ـحــاوالت متتالية.
وبينما بــدا هيوستن فــي طريقه لحسم
الـ ـمـ ـب ــاراة ،تـمـكــن العـ ــب ل ـي ـكــرز ب ــران ــدون
إي ـن ـغ ــرام م ــن تـسـجـيــل رم ـي ـت ـيــن حــرتـيــن
قبل  0.8ثانية من نهاية الشوط ،ليعادل
النتيجة ويمتد اللقاء الى شوط إضافي
ثان.

وكان بول ( 32عاما) حاسما بتسجيله
 6رم ـيــات ح ــرة فــي الــدقـيـقــة األخ ـي ــرة من
الشوط االضافي الثاني .وسجل تريفور
أري ـ ــزا  26نـقـطــة ل ـه ـيــوس ـتــن ،بـيـنـمــا كــان
جــول ـيــوس رانـ ـ ــدال األف ـض ــل ف ــي صـفــوف
ل ـي ـك ــرز م ــع  29ن ـق ـطــة أضـ ـ ــاف ال ـي ـه ــا 15
متابعة.

كليبرز يهزم هورنتس
وفي مقابل خسارة ليكرز ،تمكن الفريق
الـثــانــي فــي ل ــوس أنـجـلــس ،كـلـيـبـيــرز ،من
ال ـف ــوز عـلــى ضـيـفــه ت ـشــارلــوت هــورنـتــس
بنتيجة  ،98-106بفضل  40نقطة سجلها
الالعب البديل لو وليامس.
وه ــو ال ـفــوز ال ـ ــ 16لكليبيرز مـقــابــل 19
خسارة ،بينما مني تشارلوت بهزيمته الـ
 23مقابل  13فوزا.
وحقق بوسطن سلتيكس صاحب أفضل
سجل في الدوري فوزه الثالثين (مقابل 10
هزائم) ،وذلك على بروكلين نتس .105-108

ال ـ ــى ذلـ ـ ــك ،خ ـس ــر أوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي
ثاندر على ملعبه أمــام داالس مافريكس
 ،116-113في فــوز يعود الفضل فيه الى
دينيس سميث جونيور الــذي سجل 19
نقطة لداالس ،منها  11في آخر مئة ثانية.
وطغى أداء سميث على النجم األبرز في
صفوف أوكالهوما راسل وستبروك ،الذي
لم يخلف موعده شبه الدائم مع الـ"تريبل
دبل" ،فسجل  38نقطة وأضاف  15متابعة
و 11تمريرة حاسمة.
وب ــرز ب ــرادل ــي بـيــل ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
فــاز فيها فريقه واشـنـطــن ويـ ــزاردز على
شـيـكــاغــو بــولــز  ،110-114بتسجيله 39
نقطة منها  17في الربع األخير.
وفي باقي مباريات األحد ،فاز فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز على فينيكس صنز -123
 ،110ومينيسوتا تمبروولفز على انديانا
بايسرز  ،90-107وممفيس غريزليز على
ساكرامنتو كينغز .96-114

ةديرجلا
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رياضة

هدف كالفان القاتل ينقذ ليفربول من كمين بيرنلي
ّ
تمكن ليفربول من تحقيق
انتصار صعب ومتأخر أمام
مضيفه بيرنلي  ،1-2أمس في
المرحلة الثانية والعشرين من
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.

سجل راجنار كالفان هدفا في
ا لــو قــت المحتسب ب ــدل الضائع
ليقود ليفربول إلــى فــوز صعب
 1-2على مضيفه بيرنلي ،أمس
ضمن المرحلة الثانية والعشرين
مــن الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي الممتاز
لكرة القدم ،ليمدد سلسلة من 16
م ـبــاراة ب ــدون هــزيـمــة فــي جميع
المسابقات.
وافـ ـتـ ـت ــح ل ـي ـف ــرب ــول الـتـسـجـيــل
ب ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــدة رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــن سـ ــاديـ ــو
م ـ ــان ـ ــي ،ث ـ ــم أدرك ي ـ ــوه ـ ــان ب ـي ــرج
جودموندسون التعادل لبيرنلي
ف ــي الــدقـيـقــة  87م ــن ضــربــة رأس،
وب ــدا أن لـيـفــربــول سـيـعـيــش ليلة
محبطة لكن مدافع استونيا كالفان
انتزع الفوز بنفس الطريقة بعدما
حول إلى الشباك كرة بالرأس من
ديان لوفرين.
وأج ـ ــرى ي ــورغ ــن ك ـل ــوب م ــدرب
ل ـي ـف ــرب ــول س ـب ـعــة ت ـغ ـي ـي ــرات عـلــى
التشكيلة التي هزمت ليستر سيتي

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

10:45

ساوثهامبتون – كريستال باالس

beINSPORTS HD4

10:45

وست هام – وست بروميتش

beINSPORTS HD3

10:45

سوانزي  -توتنهام

beINSPORTS HD5

11:00

مانشستر سيتي  -واتفورد

beINSPORTS HD2

السبت الماضي ،حيث غاب الهداف
مـحـمــد ص ــاح وفـيـلـيــب كوتينيو
لإلصابة ،وجلس روبرتو فيرمينو
على مقاعد البدالء.
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى بــاف ـت ـتــاح
ال ـمــرح ـلــة ذاتـ ـه ــا ،أه ـ ــدر بــراي ـتــون
تقدمه مرتين أمام ضيفه بورنموث
وتـ ـ ـع ـ ــادل م ـع ــه أمـ ـ ــس  ،2-2حـيــث
تقدم برايتون عن طريق الفرنسي
انطوني كونكارت ( )5قبل أن تعادل
رأسية ستيف كوك النتيجة (.)33
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،اسـتـعــاد
غلن م ــوراي ( )48تـقــدم المضيف،
ثـ ــم اهـ ـ ـ ــدر الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي خــوس ـيــه
ايسكييردو فرصة تعزيز االرقــام،
ب ـيــد أن ك ــال ــوم ول ـس ــون عـ ــادل في
نهاية اللقاء ( ،)79ليرفع برايتون
رصـيــده إلــى  23نقطة فــي المركز
الـثــانــي عـشــر ،بـفــارق نقطتين عن
بورنموث.
م ــن ج ــان ـب ــه ،س ـج ــل ال ـج ــزائ ــري
ريـ ــاض م ـحــرز هــدفــا وص ـنــع اخــر
ل ـي ـقــود لـيـسـتــر سـيـتــي إل ــى ال ـفــوز
-3صفر على هادرسفيلد.
وف ـ ـ ــي ش ـ ـ ــوط أول بـ ــاهـ ــت ك ــان
وي ـل ـف ــري ــد نـ ــديـ ــدي الع ـ ــب لـيـسـتــر
األقرب للتسجيل لكنه سدد بعيدا
ع ــن ال ـم ــرم ــى ب ـعــدمــا أرب ـ ــك إس ــام
سـلـيـمــانــي دف ــاع هــادرسـفـيـلــد مع
عودته لتشكيلة بطل انكلترا .2016
وبعد االستراحة دبــت الحياة في
المباراة ليسجل محرز هدفا جميال
في الدقيقة  53وضاعف سليماني
ال ـغ ـل ــة ب ـع ــد س ـب ــع دقـ ــائـ ــق أخـ ــرى

فرحة العبي ليفربول بعد إحراز كالفان هدف الفوز
مسجال أول أهدافه هذا الموسم.
وســدد هادرسفيلد كــرة واحــدة
عـلــى الـمــرمــى ط ــوال ال ـل ـقــاء ،حيث
عــانــى لـتـقــديــم أداء س ـلــس بينما
منح ليستر الفرصة للوافد الجديد
أدريــان سيلفا ،بعدما حصل على
الضوء األخضر للمشاركة.
وأكمل مارك البرايتون الثالثية
ليبقى ليستر ثامنا ،وهادرسفيلد

في المركز الـ 11رغم تعرضه ألول
خسارة في خمس مباريات.

تعادل أرسنال وألبيون
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أف ـســد أرس ـنــال
فرحة مدربه الفرنسي أرسين فينغر
ب ــان ـف ــراده بــالــرقــم ال ـق ـيــاســي لـعــدد
المباريات على رأس الجهاز الفني

لفريق في الدوري اإلنكليزي الممتاز
( 811مباراة) ،بتلقيه هدف تعادل في
الدقائق األخيرة من ركلة جزاء ،خالل
مباراته مع وست بروميتش ألبيون
أمس األول.
وانـتـظــر أرس ـن ــال حـتــى الدقيقة
 83ليكسر التعادل السلبي ،وتقدم
بهدف سجله جيمس ماكلين خطأ
في مرمى فريقه وست بروميتش.

وبدت نقاط المباراة في متناول
"المدفعجية" ،إلى أن احتسب الحكم
ركلة ج ــزاء لوست بروميتش بعد
ست دقائق ،اثر لمس كالوم تشامبرز
الكرة ،ليحولها جاي رودريغيز في
مرمى الحارس التشيكي بيتر تشيك.
وتـ ـ ـق ـ ــدم أرس ـ ـن ـ ــال إل ـ ــى ال ـم ــرك ــز
الخامس برصيد  38نقطة ،بفارق
نقطة عن توتنهام الــذي له مباراة

مــؤجـلــة ،يخوضها الخميس ضد
وست هام.
وتـ ـسـ ـتـ ـكـ ـم ــل الـ ـمـ ــرحـ ـلـ ــة ال ـ ـيـ ــوم
ب ـم ـب ــاري ــات وسـ ــت هـ ــام م ــع وســت
ب ــرومـ ـيـ ـت ــش الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــون ،سـ ــوانـ ــزي
س ـي ـت ــي مـ ــع ت ــوت ـن ـه ــام هــوت ـس ـبــر،
وس ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون مـ ــع كــري ـس ـتــال
بـ ـ ـ ــاالس ،وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي مــع
واتفورد.

ً
إيقاف يونغ  3مباريات بسبب السلوك العنيف غوارديوال :غابرييل جيسوس سيغيب طويال
أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم أمس
األول إيقاف العب مانشستر يونايتد آشلي
يــونــغ  3م ـب ــاري ــات ،بـسـبــب ضــربــة بــالـمــرفــق
وجـهـهــا ال ــى الع ــب ســاوثــام ـب ـتــون الـصــربــي
دوسـ ـ ــان ت ــادي ـت ــش خـ ــال مـ ـب ــاراة الـفــريـقـيــن
السبت.
وت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادل ي ـ ــون ـ ــاي ـ ـت ـ ــد ومـ ـضـ ـيـ ـف ــه
ســاوث ـم ـب ـتــون سـلـبــا ف ــي لـقــائـهـمــا
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ال ـمــرح ـلــة
 2 1م ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاز.
وبـ ـع ــد ن ـهــايــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة،
آشلي يونغ

أظهرت أشرطة مصورة قيام يونغ بتوجيه
ضربة الى تاديتش لم يتنبه لها الحكام.
وقــال االتحاد المحلي في بيان ان "آشلي
يونغ سيوقف في المباريات الثالث المقبلة
لمانشستر يونايتد" ،مشيرا إلى أن الالعب
أقر بذنبه بعدما وجهت اليه "تهمة التصرف
الـعـنـيــف خ ــال م ـبــاراة ســاوثـمـبـتــون ،اال انــه
اعتبر أن عقوبة اإليقاف مبالغ بها".
وأضاف االتحاد ان هذا االعتراض "رفضته"
لجنة تابعة له.
وسيغيب يونغ ( 32عاما) عن المباريات
الـثــاث المقبلة لفريقه (اثـنـتــان فــي ال ــدوري
وواحدة في كأس انكلترا) ،وأوالها في اليوم
األول من السنة الجديدة ضد ضيفه إيفرتون
في المرحلة .22

ميسي األفضل في التاريخ حسب «ماركا»
كشفت صحيفة "ماركا" اإلسبانية أن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي،
مهاجم برشلونة ،حصل على لقب أفضل العب في العالم لعام ،2017
طبقا لنتائج استطالع للرأي أجرته أخيرا ،متفوقا على البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،الفائز بالكرة الذهبية وجائزة األفضل لالتحاد
الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحل ميسي في المركز األول من بين الالعبين المئة الذين شملهم
االستطالع.
وأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي ح ـقــق ال ـع ــدي ــد من
االنتصارات خالل الفترة الماضية ،وسيستهل من القمة عامه الجديد الذي
يبحث فيه عن التتويج بأغلى لقب له في مسيرته الرياضية ،أال وهو كأس
العالم ،ليصبح بدون شك أفضل العب في تاريخ كرة القدم.
وألمحت "ماركا" إلى أن النقاش يدور حاليا حول التساؤل :هل ميسي
هو األفضل في التاريخ؟ ،لتؤكد أن قائد المنتخب األرجنتيني في طريقه
إلثبات هذا.
وفــاز ميسي في العام الماضي بجائزة الحذاء الذهبي ألفضل هداف
في أوروبــا للمرة الرابعة على التوالي بعد أن سجل  37هدفا في الدوري
اإلسباني ،وقاد برشلونة إلى الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم
الماضي.
وبعيدا عن األلقاب الجماعية ،عاد ميسي ليقدم أداء مذهال في  ،2017حيث
أنهى الموسم السابق بـ 54هدفا و 19تمريرة حاسمة ،كما أن كل الدالئل تشير
إلى أنه في طريقه إلى تحطيم جميع األرقام القياسية أيضا هذا الموسم.
وأكدت الصحيفة اإلسبانية أن ميسي خالل العقد األخير كان ينافس نفسه
ويتفوق عليها ويثبت في كل مرة أن طموحه بال سقف.
(د ب أ)

قال المدير الفني لمانشستر سيتي اإلنكليزي،
اإلسباني بيب غوارديوال ،أمس األول ،إن مهاجمه
البرازيلي غابرييل جيسوس ،الــذي أصيب امس
في مواجهة كريستال باالس ،سيغيب من شهر إلى
اثنين عن الفريق بسبب اإلصابة.
وقـ ــال غـ ــوارديـ ــوال ع ـقــب ال ـم ـب ــاراة ال ـت ــي انـتـهــت
بالتعادل السلبي ،إن اصابة جيسوس قد تكون أقل
خطورة مما كان متوقعا في البداية.
واستبدل الالعب في آخــر مباريات مــان سيتي
في  2017وخرج من الملعب باكيا.
وأصيب أيضا البلجيكي كيفين دي بروين في
الــوقــت ب ــدال مــن الـضــائــع وخ ــرج مــن الملعب على
محفة.
وحــول هــذا األمــر قــال غــوارديــوال "ال نعرف بعد
مــاهـيــة اصــابــة دي بــرويــن .يـجــب علينا االنـتـظــار
ومعرفة األمر".

يسعى نابولي إلى مواصلة
تقديم عروضه القوية هذا
الموسم ،عندما يستقبل أتاالنتا
اليوم في دور الثمانية من
مسابقة كأس إيطاليا لكرة
القدم.

موعد المباراة

م 10:45

 HD٣أبوظبي

ي ـل ـت ـق ــي ن ــاب ــول ــي مـ ــع ضـيـفــه
أتاالنتا اليوم في دور الثمانية
لكأس إيطاليا لكرة القدم.
وأنهى نابولي عــام  2017في
ص ـ ــدارة جـ ــدول تــرت ـيــب الـ ــدوري
اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم عبر الفوز
ع ـلــى ك ــروت ــون ــي - 1ص ـفــر مـســاء
ال ـج ـم ـع ــة ،ول ـك ــن م ـ ــدرب ال ـفــريــق
ماوريسيو ساري قلل من أهمية
ح ـص ــول فــري ـقــه ع ـلــى ل ـقــب بطل
الشتاء.
وق ـ ــال س ـ ــاري إن ـ ــه "لـ ـي ــس مــن
ال ـم ـهــم أن ت ـك ــون ب ـطــا ف ــي هــذه
الـمــرحـلــة مــن الـمــوســم ،ولـكــن ما
ف ـع ـل ـنــاه ف ــي  2017كـ ــان بـمـنــزلــة
عــودة هائلة ،وتوضح كم العمل
المبذول" ،مضيفا" :نشعر بالفخر
لذلك ،لكن علينا االستمرار على
نفس الـمـنــوال ألنـنــا لــم نفز بأي
شيء حتى اآلن".
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ــزح ــف
جماهير نابولي بــأعــداد كبيرة
خالل المواجهة أمام اتاالنتا نظرا
النخفاض أسعار تذاكر مباريات
الكأس في ملعب سان باولو.
وخ ـســر أت ــاالن ـت ــا ع ـلــى ملعبه
أمام كالياري  -2 1السبت بعد أن
اهــدر الفريق الكثير من الفرصة

غوارديوال

سيريزو يرحب بدييغو كوستا وفيتولو
رح ـ ــب رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي أتـلـتـيـكــو
مــدريــد ،إنريكي سيريزو بالعبيه
ال ـج ــدي ــدي ــن ،ال ـم ـهــاجــم اإلس ـبــانــي
البرازيلي دييغو كوستا الذي قال
عنه إنه "صديق عظيم" ،والجناح
فيكتور ماتشين "فيتولو" الذي أكد
أنه سيحظى بين صفوف األتلتي
"بـكــل مــا يحتاج إلـيــه للنجاح في
الفريق".
وقـ ـب ــل ت ـق ــدي ــم ك ــل م ـن ـه ـمــا ،فــي
مــؤتـمــر صـحــافــي بــاس ـتــاد "وان ــدا
مـتــروبــولـيـتــانــو" ،تــولــى سـيــريــزو
م ـســؤول ـيــة ال ـتــرح ـيــب بــالــاعـبـيــن
الـ ـل ــذي ــن أص ـب ـح ــا أول صـفـقـتـيــن
لألتلتي ،عقب انقضاء مدة العقوبة
المفروضة على الروخيبالنكوس
م ــن جــانــب االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم (فيفا) وحرمته من التعاقد
مع العبين جدد حتى مطلع .2018
وق ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي لــاع ـبــه
الجديد فيتولو إنه انضم لـ"فريق
عظيم" لم يتمكن من تعزيز صفوفه
على مــدار عــام ،في إشــارة لعقوبة
الفيفا ضد النادي.

وأض ـ ـ ــاف" :ف ـي ـت ــول ــو ،أنـ ــت تـبــدأ
الـ ـي ــوم ط ــري ـق ــا اح ـت ــراف ـي ــا ج ــدي ــدا
ب ــان ـض ـم ــام ــك ل ــأت ـل ـت ــي ،ال ـج ـم ـيــع
رأى قــدرتــك على العمل وتقديمك
التضحية ،وجــودتــك كالعب التي
جعلت منك العبا دوليا".
وذكر سيريزو الجناح اإلسباني
بمدى الجهد الذي يتطلبه النادي
وبـ"وحدة الفريق وقيمه" باإلضافة
إلى "دعم وحب المشجعين".
وتابع" :لديك كل ما تحتاج إليه
للنجاح في هــذا الفريق وواثقون
أ نـنــا سنستمتع قريبا بمباريات
رائعة وسنحتفل بتحقيق بطوالت
جديدة" ،مذكرا فيتولو بأنه أصبح
أول العب يتم تقديمه على الملعب
الجديد الذي افتتح في  16سبتمبر
الماضي.
وعـقــب تـقــديــم فيتولو رسميا،
رحب رئيس أتلتيكو مدريد بالعبه
كوستا الذي عاد لصفوف الفريق
قبل ثالثة أشهر قادما من تشلسي
اإلنكليزي ،لكنه كــان يـتــدرب فقط
دون أن ي ـخ ــوض أي م ـ ـبـ ــاراة مــع

دييغو كوستا خالل تقديمه
لوسائل اإلعالم
الفريق بسبب عقوبة الفيفا.
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
اإلسباني ،قال سيريزو إنه "العب
أعتقد أنــه ال يحتاج إلــى التقديم،
ألن هـ ـ ــذا ب ـ ـي ـ ـتـ ــه ...وال ـ ـي ـ ــوم ن ـق ــدم
أفضل ترحيب لمهاجم استثنائي
وشخص رائع وصديق عظيم".

نابولي يستقبل أتاالنتا في دور الثمانية لكأس إيطاليا
الـمـحـقـقــة ،لكنه مـ ــازال يقبع في
مـنـطـقــة األمـ ـ ــان وي ـح ـتــل الـمــركــز
التاسع بـجــدول ترتيب ال ــدوري
اإليطالي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو
جــاس ـب ـيــري ـنــي مـ ـ ــدرب ات ــاالن ـت ــا:
"اآلن نواجه نابولي في الكأس،
إنها مباراة أخرى ونحن ال نشعر
بأننا تحطمنا من خالل الهزيمة
أم ــام كــالـيــاري" ،مضيفا" :علينا
أن نفكر مليا فيما حــدث ،لكني
اعتقد أن الفريق في صورة جيدة
وقد يستغل هذه الهزيمة من أجل
استعادة التوازن".
وتـ ـح ــددت م ـعــالــم ال ـمــواج ـهــة
األولى في المربع الذهبي لكأس
إيطاليا حيث يلتقي مـيــان مع
التسيو.
وت ـقــام م ـبــاراة الــذهــاب لـلــدور
قبل النهائي في  31يناير الجاري
على ملعب جوزيبي مياتزا وتقام
مباراة اإلياب في  28فبراير على
االس ـ ـت ـ ــاد االولـ ـمـ ـب ــي فـ ــي روم ـ ــا،
والذي يستضيف أيضا المباراة
النهائية للبطولة في التاسع من
مايو المقبل.
(د ب أ)

وص ــرح غ ــواردي ــوال "يـجــب على الـحـكــام حماية
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن .ح ــال ـف ـن ــا ال ـت ــوف ـي ــق أم ـ ـ ــام تــوت ـن ـهــام
ونيوكاسل ،وهو ما لم يحدث اليوم".
وأردف المدرب "نعرف أن كرة القدم قوية
من الناحية البدنية في إنكلترا لكن كل
الفرق تفقد العبين كبارا وليس فقط
مانشتر سيتي".
وب ـخ ـصــوص الـلـعـبــة الـتــي
تسببت فــي اصــابــة كيفين
دي بروين أضاف "اإلعادة
تتحدث عن نفسها .علينا
حماية الالعبين".
وكــان الـحــارس البرازيلي
ادرسـ ـ ـ ـ ــون ج ـن ــب م ـ ــان س ـي ـت ــي أول
هــزيـمــة لــه فــي الـ ــدوري حينما تصدى
لركلة جزاء.

هامسيك نجم نابولي

وذكر رئيس األتلتي أن كوستا
قبل رحيله عن الـنــادي المدريدي
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـل ـع ــب بـ ـي ــن ص ـفــوفــه
ق ـب ــل ان ـت ـق ــال ــه ل ـت ـش ـل ـســي ،فـ ــاز مــع
ال ــروخـ ـيـ ـب ــانـ ـك ــوس بــال ـل ـي ـغــا فــي
 ،2014-2013وكــأس ملك إسبانيا
في  2013وغيرها من األلقاب.

واختتم مازحا" :لم يتبق سوى
أم ــر واح ــد عليك أن تـقــوم ب ــه ،إلــى
ج ــان ــب ت ـس ـج ـيــل األهـ ـ ـ ـ ــداف ،وه ــو
أن ت ــأخ ــذن ــي ل ـمــدي ـن ـتــك الج ــارت ــو
(البرازيل) التي لم أذهب إليها من
قبل ،وأود زيارتها".

مهمة صعبة للملكي خالل يناير
سيضطر ريــال مدريد مع بداية  2018إلــى خــوض مجموعة من
اللقاءات الصعبة في الدوري اإلسباني لكرة القدم خالل يناير أمام
سيلتا فيغو ،وفياريال ،وديبورتيفو الكورونيا ،وفالنسيا ،بينما
يستهل ا لـعــام الجديد بمواجهة سهلة نسبيا أ م ــام نومانثيا في
كأس الملك.
وسيتوجب على رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تجديد
معنوياتهم مع العام الجديد عقب الهزيمة في آخر مباريات 2017
أمام برشلونة بالليغا بثالثية نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو.
وال يتيح فارق النقاط الـ ،14التي تفصل برشلونة المتصدر عن
ريال مدريد حامل اللقب أي هامش ،الرتكاب أخطاء من قبل النادي
الملكي.
وقبل تحديات الليغا سيستهل ريال مدريد  2018يوم الخميس
المقبل بمواجهة نومانثيا على ملعب لوس باخاريتوس في كأس
الملك.
وسبق لنومانثيا الفوز على ريــال مدريد بثالثة أهــداف لواحد
بالليغا في موسم .2001-2000
وسيسعى الــريــال لحسم اللقاء مــن مـبــاراة الــذهــاب قبل العودة
المقررة في العاشر من يناير.
وفي الدوري يبدو جدول مباريات الفريق صعبا ،حيث سيواجه
سـيـلـتــا فـيـغــو ع ـلــى مـلـعــب ب ــاالي ــدوس ف ــي ال ـســابــع م ــن ي ـنــايــر ،ثم
سيستضيف فياريال في الثالث عشر من نفس الشهر قبل أن يواجه
ديبورتيفو الكورونيا في الحادي والعشرين من يناير على ملعب
سانتياغو برنابيو قبل اختتام الشهر بالحلول ضيفا على فالنسيا
في السابع والعشرين منه.
وتحمل مباراة سيلتا أهمية بالنسبة للنادي الجاليثي ،لرغبته
في االقتراب من المراكز المؤهلة للبطوالت األوروبية ،أما فالنسيا
فهو منافس مباشر للريال ،حيث يحتل المركز الثالث بفارق ثالث
نقاط عن النادي الملكي.

ةديرجلا
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حمى الله حكومتنا الجميلة ،وأفكارها الثورية
العجيبة .مع كل إشراقة شمس تعجن حكومتنا
شعبها بالسمسم وتضيف إليه القشطة ،وتقدمه
ً
ساخنا على سفرة الكبار .وبالهناء والشفاء.
أمـ ـ ــس ق ـ ــرأن ـ ــا ع ـ ــن ت ـف ـك ـي ــر ه ـي ـئ ــة ال ـب ـي ـئ ــة فــي
خ ـص ـخ ـص ــة الـ ـب ــر ومـ ـخـ ـيـ ـم ــات ــه .وال ـخ ـص ـخ ـصــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ع ــاق ــة ل ـهــا ب ـم ـف ـهــوم الـخـصـخـصــة
ً
االقتصادي المعروف دوليا ،تشابه أسماء ليس
إال .ك ــأن تـقــول "ا ل ـص ـحــا فــة" ،فتعتقد أ نـهــا تفعل
مــا تفعله "الـصـحــافــة" فــي الـعــالــم ،مــن بـحــث عن
األخ ـب ــار ،وتـحـقـيـقــات ج ــادة وخ ـط ـيــرة ومـهـنـيــة،
وكشف تالعب المسؤولين ،وما إلى ذلك من مهام
ا لـصـحــا فــة ،لتكتشف أن ا لـقـصــة ال تـعــدو كونها
تشابه أسماء ،فـ"الصحافة" ،في أكثر دول العالم
ُ
ال ـعــربــي ،تـكـتــب مــواضـيـعـهــا عـلــى جـلــد الـطـبـلــة،
وتوضع في المباخرُ ،
ويقاس مستوى الصحافي
بمستوى تهزيئه للشعب وتمجيده للقيادات.
لكنها صحافة على أية حال ،يحمل المنتسبون
إل ـي ـه ــا ك ــارن ـي ـه ــاتُ ،
ويـ ــدعـ ــون إلـ ــى ال ـم ـن ـتــديــات،
ويحصلون بموجب عضويتهم على خصومات
فــي بـعــض األم ــاك ــن… كــذلــك ال ـحــال مــع مصطلح
"الديمقراطية" ،ومصطلح "الشعب" ،الذي تخشاه
كــل حـكــومــة ،وتـبـحــث عــن رض ــاه ،بينما تتغنج
حكوماتنا عليه فيبحث هو عن رضاها.
ً
ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ،ع ـن ــدن ــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،غ ــال ـب ــا،
هــي تـسـلـيــم مــرافــق أو ق ـطــاعــات مــربـحــة وم ـ ّ
ـدرة
ل ـم ـج ـمــوعــة م ــن كـ ـب ــار الـ ـبـ ـش ــوت ،وف ــوق ـه ــا قـبـلــة
ع ـل ــى خ ـش ــم ك ــل م ـن ـه ــم ،ف ـي ــرف ــع ه ـ ــؤالء األس ـع ــار
على المواطنين ،ويجنون "ا لـلــو لــو وا لـمــر جــان"،
ويحولونها إ لــى حساباتهم ا لـعــا مــرة فــي بنوك
أوروبا ،بعد أن تقسم لهم الحكومة بالطالق على
ً
أال يدفعوا لها شيئا .كرم حاتمي أصيل يدل على
معدن الحكومة.
معلش ،سرح القلم على حل شعره وسحبني
مـعــه مــن ذراعـ ــي ،وتــركــت ال ـمــوضــوع األســاســي؛
هيئة البيئة تدرس خصخصة البر ومخيماته.
ً
وسنقرأ قريبا" :مخيم فالن ابن فالن ،ما شاء الله
تبارك الله ،فيه سبعون عرفجة ،وخمس وستون
رمثة ،وسبع وثالثون عوسجة ،أما مخيم عالن
ففيه ست رمثات وعوسجة ،ويخلو من العرفج،
ومـخـيــم فـلـنـتــان أق ــرع ال عــرفــج فـيــه وال عــوســج
وال رم ــث وال ح ـتــى م ـص ـيــخ" ،وب ـه ــذا يـسـتـحــوذ
المقتدرون على كل لون أخضر في هذه الصحراء
ال ـشــاح ـبــة ،ويـكـتـفــي الـبـسـطــاء بـمـشــاهــدة الـلــون
األخضر في "غوغل" ،إلى أن تجد الحكومة فكرة
أخرى لخصخصة صور غوغل واللون األخضر.

ً
حريق يخلي منطقة ويلغي عرضا للفروسية
كــافــح رجـ ــال اإلطـ ـف ــاء ف ــي مــدي ـنــة لـيـفــربــول
ً
ً
اإلنكليزية الواقعة شمال البالد حريقا ضخما
في مرآب سيارات الليلة قبل الماضية ،إذ دمر
مئات السيارات ،وأدى إلى إخالء مبان عديدة
في المنطقة المحيطة.
وقــالــت الـشــرطــة إن جميع ال ـس ـيــارات التي
كانت موجودة في مرآب سيارات كينغز دوك
متعدد الطوابق ،الذي تبلغ سعته  1600سيارة،
دم ــرت ،وعـلــى مالكي الـسـيــارات الـتــواصــل مع
شركات التأمين.
وألغي عرض فروسية دولي كان من المقرر
أن يـقــام ب ـجــوار ال ـم ــرآب .وق ــال الـمـنـظـمــون إن
جميع األشخاص المشاركين والخيول بخير.
وقــالــت هيئة إنـقــاذ وإطـفــاء مــرزيـســايــد ،إن
ً
ً
التحقيقات األولية تشير إلى أن حريقا عارضا
في سيارة واحــدة أدى إلى اشتعال السيارات
األخرى.
وفتح مجلس مدينة ليفربول مركز استقبال
لألشخاص غير الـقــادريــن على الــوصــول إلى
منازلهم بسبب الحريق.
وزار رئـيــس بلدية المدينة جــو أنــدرســون
مــوقــع الـ ـح ــادث ،ووص ـف ــه عـلــى "تــوي ـتــر" بــأنــه
ضخم.

ألعاب بغداد النارية أعمت وبترت!
أعلنت وزارة الصحة العراقية
أمس أن األلعاب النارية في بغداد
تسببت فــي بـتــر أيـ ــادي أط ـفــال،
وفقدان البعض البصر ،وحدوث
تشوهات.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن المتحدث باسم الوزارة سيف
ب ــدر ال ـقــول إن "األل ـع ــاب الـنــاريــة
والـ ـمـ ـف ــرقـ ـع ــات ال ـ ـتـ ــي ش ـهــدت ـهــا
بغداد أمس ،بمناسبة ليلة رأس

السنة الميالدية ،أدت إلى حدوث
كوارث وفواجع بالنسبة لبعض
الـعــوائــل ،حيث وقـعــت إصــابــات
بالغة بين أبنائها بسبب سوء
استخدامها".
وأضاف بدر أن "هذه األلعاب
أدت إل ـ ــى ب ـت ــر أي ـ ـ ــادي ع ـ ــدد مــن
األطـفــال ،وتشوهات فــي الوجه،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى فـ ـ ـق ـ ــدان ب ـع ـض ـهــم
ال ـب ـص ــر" ،داع ـي ــا إلـ ــى "االب ـت ـع ــاد

عن هذه األلعاب التي تؤدي إلى
أضرار بالغة".
وأعلنت دائرة صحة الرصافة
ف ــي بـ ـغ ــداد أمـ ــس تـسـجـيــل 120
إصــابــة ،بسبب األلـعــاب النارية
خالل ليلة رأس السنة.
(د ب أ)

العب يضرب «الحكم» ويقتله
أعـ ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد الـمـكـسـيـكــي
لكرة القدم أن حكما في دوري
الهواة لقي مصرعه أمس األول،
في واليــة فـيــراكــروز ،إثــر تلقيه
ضربة من أحد الالعبين.
وكـشـفــت صحيفة "الـكــولــور
ب ــول ـي ـت ـي ـك ــو" ال ـم ـك ـس ـي ـك ـي ــة أن
الـ ــاعـ ــب اع ـ ـتـ ــدى عـ ـل ــى ال ـح ـكــم
بـ ـ ـع ـ ــد أن طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرده ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ــي
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ك ـي ـل ــوم ـت ــرا ش ــرق ــي ال ـعــاص ـمــة
مكسيكو سيتي قـبــل أ سـبــوع،
ب ـي ــد أن ال ـح ـك ــم ل ـف ــظ أن ـف ــاس ــه
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة أم ـ ـ ـ ــس داخ ـ ـ ـ ـ ــل أحـ ــد
المستشفيات ،بسبب معاناته
م ــن إص ــاب ــة ف ــي ال ــدم ــاغ .وق ــال
االتحاد المكسيكي لكرة القدم،
ف ــي بـ ـي ــان" ،ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي شهد
االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى ال ـح ـكــم ل ــم يكن
ض ـمــن ال ـم ـب ــاري ــات ال ـت ــي تتبع

مؤسستنا ،لكننا ندين بشدة
أي نوع من العنف داخل وخارج
ال ـم ـل ـعــب خـ ــال م ـم ــارس ــة ه ــذه
الرياضة".
(د ب أ)

حسن العيسى

طــر حــت جــر يــدة الفايننشال تــا يـمــز ،فــي عــدد  1يناير،
نبوء اتها عــن العالم فــي ا لـعــام الجديد ،ومعظم نبوء ات
الـجــريــدة كتوقعات ،أي احـتـمــاالت األح ــداث السياسية –
االقـتـصــاديــة الـتــي قــد تـحــدث فــي هــذا الـعــام ،تــركــزت على
أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وت ـح ــددت فــي أسـئـلــة مثل
اح ـت ـمــال ب ـقــاء أو ع ــدم ب ـقــاء رئـيـســة ال ـ ــوزراء فــي المملكة
الـمـتـحــدة "م ــاي" عـلــى كــرسـيـهــا ،ومــا إذا كــان مــن الممكن
للرئيس الفرنسي أن يحصل على تعهد من المستشارة
ميركل لخارطة طريق لميزانية دول المنطقة األوروبية،
وتسأل الجريدة عن احتمال عودة الديمقراطيين بالواليات
المتحدة في االنتخابات النصفية القادمة؟ وهل هناك أمل
في توجيه اتهامات رئاسية لدونالد ترامب؟ وغير ما سبق
هناك تساؤالت "احتمالية" عن الهند والمكسيك ،وال شيء
عن الخليج هنا غير مشروع بيع حصة  5في المئة من
"أرامكو" ،وطرحها في البورصات العالمية.
مــاذا عن االحتماالت القادمة في عالم البؤس العربي؟
ً
وهل هناك "احتمال" أن نشهد حدثا يغير مسيرة أنظمتنا؟
ً
ماذا مثال عن احتمال نهاية المأساة اليمنية وعودة السالم
ألفقر بلد عربي في العام الجديد؟ وماذا عن سورية بعد
ال ـحــرب األه ـل ـيــة؟ وه ــل ه ـنــاك أم ــل أن يـتـغـيــر نـهــج اإلدارة
الـسـيــاسـيــة لـلـنـظــام بالنسبة لـلـمـعــارضــة؟ م ــاذا عــن بقية
األوطان العربية ،هل ستشهد حلحلة ألوضاعها المتيبسة؟!
مثل تلك األسئلة والترجيحات لم تطرحها "فايننشال
تــا يـمــز" ،وال يمكن تـصــور هــا فــي أغلبية جــرا ئــد األنظمة
ا لـعــر بـيــة ،ألن مـجــرد التفكير فــي التغيير وا لـحـلــم بــه هو
مـحــرم وم ـجــرم ،فــالـنـظــام الـعــربــي الـحــاكــم يــرى نفسه أنــه
قدر متعال ال يمكن تغييره أو تعديل مساره ،وإذا حدث
"خطأ" تاريخي ما ،مثل ثورات الربيع العربي عام ،2011
ً
فـهــذا يعد انـحــرافــا عــن المسيرة الـقــدريــة الـمـفــروضــة من
النظام ،والبد من إعادة قدر التاريخ االستبدادي كما تقرره
تحالفات األنظمة.
إذن ال م ـك ــان ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي ل ـ ـ "ن ــوس ـت ــرادم ــوس"
أو " كـســا نــدرا" الميثولوجيا اليونانية كــي يخبرانا عن
المستقبل العربي واحتماالت التغيير القريبة ،فقراء ة أي
منهما للعام الجديد ستكون مملة نمطية ،ألنها ستكون
نسخة كربونية عن السنوات القليلة الماضية.
ر غــم هــذا هناك وا قــع جديد يفرض نفسه ،و هــو نهاية
عمر النفط أو أسعاره المرتفعة ،التي وفرت في الماضي
كل األسباب لقلب نتائج الربيع العربي أو تحويلها إلى
م ــآس مــرع ـبــة ،وع ـنــدهــا سـتـجــد الـ ــدول ال ـتــي ال تستطيع
"التأقلم" مع هذا الواقع الصعب أن عليها إما أن تنفتح على
شعوبها وتبدأ مسيرة إصالح وتوعية وتضحيات مرة،
أو تظل على وضعها القديم تجتر أحالم الماضي ،حتى
ترى نفسها فجأة أمام هاوية السقوط فال تستطيع دفعها.
التغيير لن يحدث بالضرورة في هذا العام الجديد ،لكنه
ً
قــادم في مستقبل قريب حتما دون انتظار قــراء ة فنجان
كساندرا العربية.

وفيات
ناصر هداد سعود الحسيني

 52عاما ،شيع ،سعد العبدالله ،ق ،2ش ،208م ،8ت،99066669 :
50822899

مبسر جاسر ناصر العياف

 67عاما ،شيع ،رجال :المسايل ،ق ،5ش ،535م ،444نساء :صباح
الـســالــم ،ق ،6ش األول ،ج ،11م ،10ت،51535386 ،99639936 :
98558885

إبراهيم عبدالرحمن أحمد المنصور

 79عاما ،شيع ،رجــال :الـعــدان ،ق ،1ش ،41م ،35نساء :القصور،
ق ،6ش ،4م ،59ت96958558 ،66535566 ،66204044 ،60008085 :

زعله نقا عايض الرشيدي

زوجة نويفع رجا الرشيدي
 66عاما ،شيعت ،مقبرة صبحان ،الصباحية ،ق ،4ش ،3م ،399ت:
90001665 ،99991598

الكاكاو ينهي طفولة األفارقة!

عمر مازن عبدالكريم ناصر الفريح

 23عاما ،شيع ،رجال :النزهة ،ق ،3ش ،33م ،4نساء :السرة ،ق،2
ش ،4م ،4ت99515710 ،90010067 :

علي نوري حسن عيسى

 50عــامــا ،يشيع الـيــوم بعد صــاة الـعـصــر ،رج ــال :ال ـســام ،ق،5
ش ،515م ،55ن ـســاء :ال ـس ــام ،ق ،6ش ،609م ،8ت،67777708 :
97571191

موضي قريان السعدان السعيدي

زوجة عوض ضبعان السعدان السعيدي
 73عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،مقبرة الجهراء ،رجال:
الجهراء ،النعيم ،ق ،1ش ،16م ،21نساء :الجهراء ،النعيم ،ق ،3ش،7
م ،79ت60060069 :

ثريا أحمد حسن الكندري

زوجة حسن عبدالرحمن الكندري
 61عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،رجال :ديوان الكنادرة،
منطقة الشعب ،نـســاء :الــرحــاب ،ق ،1ش ،7م ،45ت،97329494 :
94180809 ،99481859

مواعيد الصالة
اعتادت الطفلة مواهي ،البالغة من العمر
 9سنوات ،أن ترش مبيدات للقضاء على
األعشاب الضارة خالل عملها في مزرعة
لـلـكــاكــاو يملكها وال ــده ــا .وف ــي الـصـبــاح
ً
والمساء ،دائـمــا ما تحمل الفتاة الهزيلة
دالء الـمــاء ،التي تتجاوز وزنـهــا ،مــن بئر
ً
القرية وصوال إلى منزلها.
وحتى وقت قريب ،كانت مواهي واحدة
من نحو مليوني طفل يعملون في مزارع
الكاكاو في ساحل العاج وغانا ،للمساعدة

ف ــي إنـ ـت ــاج الـ ـم ــواد الـ ـخ ــام لـصـنــع حـلــوى
الشوكوالتة ،التي يتم إنتاجها وبيعها في
البلدان الغنية والمتقدمة.
وقالت مواهي معتذرة "لم أكن أدري أن
ً
ً
سيئا ...بالنسبة ّ
إلي كان
العمل كان شيئا
ً
ً
شيئا طبيعيا".
ولكن في المرحلة التي تبدأ فيها عمالة
األطفال تنتهي مرحلة الطفولة؛ لما تشكله
ً
مــن تهديد على صحة الـطـفــل ،فـضــا عن
التأثير السلبي على تعليمه .و مــع ذ لــك،

وبسبب خليط من الجهل والتقاليد والفقر،
التزال عمالة األطفال ممارسة شائعة في
العديد مــن الـقــرى فــي جميع أنـحــاء غرب
إفريقيا.
ويــأتــي نـحــو ثـلـثــي إن ـتــاج ال ـكــاكــاو في
العالم من المنطقة ،حيث يتم توريد المواد
الخام لمنتجي الشوكوالتة مثل هيرشي،
وم ـ ــارس ،ونـسـتـلــه ،وف ــري ــرو وغ ـيــرهــا من
الشركات ،والتي سيستهلك الكثير منها
في البلدان الغنية خالل عطلة عيد الميالد.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

ً
وتــزداد حاليا أعــداد الفتيان والفتيات
العاملين في مــزارع الكاكاو .ففي ساحل
الـعــاج ،ازدادت أعــدادهــم بين عامي 2009
و 2014بحوالي  50في المئة لتصل إلى 1.2
ً
مليون طفل ،وفقا لدراسة أجرتها جامعة
توالن في نيو أورليانز بتكليف من وزارة
العمل األميركية ،أمــا في غانا ،فقد شهد
ً
ً
العدد انخفاضا طفيفا خالل الفترة نفسها،
ليصل إلى  0.9مليون طفل.
(د ب أ)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:18

العظمى

19

الشروق

06:43

الصغرى

07

الظهر

11:52

أعلى مد

ً
 12:10ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:43

 11:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:01

ً
أدنى جزر  06:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:23

 06:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

