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«التشريعية» :مفوضية عليا لالنتخابات
وحذف «حرمان المسيء» من ًالقانون

تخفيض مدة الطعون على النتائج إلى  72ساعة و 12يوما للفصل فيها
• عاشور لـ ةديرجلا :.المفوضية ستعيد رسم الدوائر إلحداث التوازن
فهد التركي

وافـقــت لجنة الـشــؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على أن
تحذف مــن قــانــون االنتخاب رقــم  2016/27الفقرة التي أضيفت إليه،
والمتعلقة بحرمان المدان بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات
اإللهية واألنبياء والــذات األميرية من المشاركة في االنتخابات ،كما
أقرت اللجنة إنشاء مفوضية عليا لالنتخابات.
وأدرج رئيس مجلس األمة ،على جدول أعمال جلسة الثالثاء ،التقرير
ال ــذي وافـقــت عليه اللجنة بــإجـمــاع أعضائها الـحــاضــريــن ،والـخــاص
بــاالقـتــراح بقانون المقدم مــن النائب صالح عــاشــور ،لتعديل بعض
أحكام القانون  35لسنة  1962بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن هذا االقتراح يتكون
من خمس مــواد ،تتضمن إنشاء مفوضية عليا لالنتخابات بمرسوم
مهمتها اإلشراف على الجداول ،وتلحق بها إدارة شؤون االنتخابات
ُ َّ
بــوزارة الداخلية ،على أن تشكل من  7أعضاء ،ويترأسها أحــد قضاة
محكمة التمييز المتقاعدين ،وتـكــون مــدة عملها أرب ــع سـنــوات غير
مرتبطة بانتهاء المجلس.
وأضاف السبيعي أن التعديل يتضمن قيام المفوضية ،كل شهرين،
بحذف اسم كل من يصدر بحقه حكم ّ
بات في عقوبة جنائية أو جريمة
ً
مخلة بالشرف واألمانة من جداول االنتخاب تلقائيا ،مما يعني حرمان
المحكوم عليه في العقوبات فقط ،مع حذف الفقرة المتعلقة بحرمان
المدان بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات اإللهية واألنبياء والذات
األميرية ،والتي أضيفت في القانون .2016/27
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كشف المحامي العام لنيابتي األموال العامة
والـشــؤون التجارية المستشار رجيب الرجيب
أن نيابة األمــوال حققت العام الماضي في ٤٠٠
قضية اعـتــداء على المال العام من أصــل ،٢٦٠٠
ً
ً
مــوضـحــا أن ذل ــك الــرقــم يـعــد مـتــوسـطــا مقارنة
بقضايا إصدار الشيك بال رصيد ،وجنح التجارة.

•

سيارات

٢٠

الدفعة األولى تلتحق بالخدمة العسكرية اإللزامية أمس

طائرة صينية تحتك بـ«كويتية» مستعدة
لإلقالع في مطار نيويورك ...وال إصابات
«الكويتية» :نقل الركاب إلى الفنادق ...وفتح تحقيق بالحادث

من جانب آخر ،كشفت مصادر ،لـ«الجريدة»،
أن القضية الجديدة التي تحقق فيها النيابة
مع عدد من مسؤولي شركة تيماس العقارية،
الـبــالــغ عــددهــم  ،١٣تتضمن مخالفة لقانون
غ ـســل األمـ ـ ـ ــوال ،وذل ـ ــك ب ـعــدمــا أث ـب ـتــت وح ــدة
الـتـحــريــات إدخ ــال المتهمين أم ــوال الشركة
فــي حساباتهم الشخصية ،وتحويلها إ لــى
حسابات أخرى.

اقتصاديات

 500مليون دينار مكاسب
البورصة في األسبوع
األول من 2018
13

ً
ترامب :أنا عبقري راجح العقل جدا

وولف :الرئيس هو اإلمبراطور العاري ويتصرف كالطفل
وس ـ ـ ــرع ـ ـ ــان مـ ـ ــا تـ ـص ــدر
الكتاب ،الذي وصفه ترامب
ب ــأن ــه "مـ ـل ــيء ب ــاألك ــاذي ــب"،
ً
قائمة الكتب األكثر مبيعا أمس األول،
ونفد بشكل سريع من مكتبات عدة في
الواليات المتحدة.
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خامنئي يتهم نجاد برعاية االحتجاجات

ُ
االضطرابات تفقد المودعين  %13من قيمة أموالهم
●

٠٦

مختصون لـ ةديرجلا :
النقل الجماعي بوابة
الحل ألزمة المرور

البنوك تواجه تحديات في
توظيف السيولة بعد استردادها
 1.1مليار دينار
13

وص ــف الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
ً
نـفـســه بــأنــه "ع ـب ـقــري راجـ ــح الـعـقــل ج ـ ــدا" ،في
أعقاب نشر المؤلف مايكل وولــف كتاب "نار
وغ ـضــب :داخ ــل بـيــت تــرامــب األب ـي ــض" ،الــذي
ينتقده فيه بشدة ،ويشكك في أهليته لتولي
الرئاسة.

الصبيح :ندرس طلب
«الهالل األحمر» جمع
الزكاة من «التعاونيات»
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أكد لـ ةديرجلا .تلقي نيابات األموال  ٢٦٠٠قضية في 2017
حسين العبدالله

٠٣

تحقيق

شباب الوطن يلبون النداء

الرجيب :حققنا في  ٤٠٠قضية مال عام
ونيابة الشؤون التجارية تختص بالشيكات
وأوض ــح الــرجـيــب ،لــ«الـجــريــدة» ،أن «األم ــوال
العامة» أصبحت مختصة ،منذ بداية هذا العام
وفــق تعميم المستشار النائب الـعــام ،بجرائم
االعتداء على المال العام ،والجمعيات التعاونية
وغ ـس ــل األم ـ ـ ـ ــوال ،ف ــي ح ـي ــن ت ـت ــول ــى «الـ ـش ــؤون
التجارية» التحقيق في جرائم إصدار الشيكات
ب ــدون رصـيــد ،والـبـنــوك ،وجـنــح الـتـجــارة وتلك
الواردة بقانون الشركات.

محليات

طهران  -فرزاد قاسمي

اتـهــم الـمــرشــد األع ـلــى اإلي ــران ــي عـلــي خامنئي
الــرئـيــس الـســابــق محمود أحـمــدي نـجــاد برعاية
حــركــة االحـتـجــاجــات الشعبية الـتــي انــدلـعــت في
ال ـبــاد مـنــذ  10أيـ ــام ،وأدت إل ــى س ـقــوط عـشــرات
القتلى والجرحى واعتقال المئات.
وب ـعــد س ــاع ــات م ــن نـشــر ال ـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
للمرشد األعلى انتقادات ّ
تحمل الرئيس السابق
مسؤولية تحريك االحتجاجات ،التي تحولت من
المطالبة بمالحقة ا لـفـســاد وتحسين األو ض ــاع
االقـتـصــاديــة إلــى المطالبة بإسقاط الـنـظــام ،أكد
علي أكبر جوانفكر ،مستشار نجاد أن األجهزة
األمنية داهمت أمس األول منزل مساعد الرئيس
السابق ،حميد رضا بقائي ،وحاولت اعتقاله ،على
خلفية اتهامه بقضية منظورة أمام القضاء ،خالل
وجود نجاد هناك.

وق ـ ــال جــوان ـف ـكــر لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» إن ن ـج ــاد حــال
دون اعتقال مساعده وتعلل بعدم انتهاء مهلة
منحتها المحكمة لبقائي كي يسلم نفسه ،وذلك
في وقت شهد محيط سجن أوين ،الذي يتم إيداع
ً
ً
ً
الموقوفين السياسيين فيه ،استنفارا أمنيا كبيرا
من قوات الشرطة ومكافحة الشغب.
وفــي وقــت ســابــق ،أب ــدى نـجــاد ،ال ــذي سبق أن
منعه خامنئي من خوض السباق الرئاسي األخير،
ً
ً
تفهما لتحرك الشارع ضد الحكومة وشن هجوما
ً
الذعا على السلطة القضائية.
ً
ً
اقتصاديا ،شهدت بورصة طهران ارتفاعا طفيفا
أمس للمرة األولى منذ اندالع االحتجاجات ،وذلك
بعد أن وصل سعر الدوالر إلى أعلى مستوى له في
ً
السوق السوداء ،ليرتفع عن  4450تومان إيرانيا.
وبالمقارنة بسعر الــدوالر في الفترة المماثلة
من العام الماضي ،حيث بلغ حينئذ  3300تومان،
يظهر أن العملة اإليرانية خسرت أكثر من 02

قبيل إقالعها إلى الكويت ،تعرضت إحدى طائرات الخطوط الجوية
الكويتية في مطار نيويورك لحادث احتكاك من طائرة تابعة لشركة
ً
صينية ،خلف أضرارا خفيفة بمتنها ،دون وقوع أي إصابات للركاب
والطاقم الذين كانوا موجودين داخلها.
وأعلنت «الكويتية» ،في بيان صحافي أمس ،أن طائرتها «بوينغ-
 »777هي التي تعرضت للحادث في أثناء وقوفها بمكانها بالمطار،
وعـلـيــه لــم تتمكن مــن تشغيل الــرحـلــة رق ــم ( 118ن ـيــويــورك -كــويــت)،
موضحة أن الحادث تم التعامل معه بحسب لوائح وإجراءات سالمة
الطيران التشغيلية الدولية.
02

الخليفة لـ ةديرجلا :.عملة
«البتكوين» الرقمية فقاعة
ستتالشى بسرعة

 ...R8قصة لن تفهمها
المحركات الجديدة

دوليات

٣٠
19

مصر :شكري والجبير
يتفقان على ضرورة تأمين
البحر األحمر

ةديرجلا

الثانية

•
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الكويت :نأمل أال يتطور الوضع في إيران إلى مزيد من العنف
العتيبي يؤكد أهمية الدبلوماسية الوقائية في منع نشوب النزاعات
أكدت الكويت أن استقرار وأمن
إيران مرتبط بأمن واستقرار
المنطقة ،وأنها تأمل أال يتطور
الوضع في إيران إلى المزيد من
أعمال العنف ،وتدعو إلى اتخاذ
ما يلزم من درجات ضبط النفس
التعامل مع المتظاهرين
في ً
تفاديا لسقوط المزيد من
الضحايا والتعامل مع مطالبهم
بحكمة.

أع ــرب ــت ال ـك ــوي ــت ع ــن اي ـمــان ـهــا
بــأهـمـيــة الــدب ـلــومــاس ـيــة الــوقــائـيــة
وتعزيز دور مجلس االمن في منع
ن ـش ــوب الـ ـن ــزاع ــات وال ـت ـع ــام ــل مع
االح ــداث واالزم ــات فــي وقــت مبكر
إذا ك ــان ــت ه ـن ــاك ب ـ ــوادر لـمـخــاطــر
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ع ـل ــى االم ـ ــن وال ـس ـلــم
االقليميين والدوليين.
جاء ذلك في كلمة لدولة الكويت
ألقاها مندوبها الــدائــم لــدى األمم
المتحدة السفير منصور العتيبي
خالل جلسة لمجلس االمن الدولي
ف ــي ن ـي ــوي ــورك ام ــس االول لبحث
األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
واالحداث التي تشهدها ايران.
وق ــال العتيبي «نــأمــل أال تأخذ
المظاهرات الشعبية التي تشهدها
الـجـمـهــوريــة االســام ـيــة االيــرانـيــة
منذ عــدة اي ــام هــذا المنحى ونــود
ان نشدد هنا عند التعامل مع مثل
هذه االحداث على ضرورة االحتكام
بالمبادئ المستقرة والمتعارف
عـلـيـهــا ف ــي ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ــدول
والمبنية على مبادئ ميثاق االمم
المتحدة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـب ــي ان «ه ـ ــذه
المبادئ تدعو الى احترام سيادة
ال ــدول وعــدم التدخل فــي الـشــؤون
الداخلية ومراعاة االختصاصات
الـ ـت ــي ح ــدده ــا ال ـم ـي ـث ــاق الج ـه ــزة
اال مــم المتحدة المختلفة» مشيرا
الى ان «المجلس ووفقا للمادة 24
مــن الـمـيـثــاق هــو الـجـهــاز المكلف
لصيانة الـسـلــم واالم ــن الدوليين

والـتـصــدي ألي تـهــديــدات حقيقية
لالمن واالستقرار العالمي».
وذكــر «ان دوال عــدة فــي منطقة
الـ ـ ـش ـ ــرق االوسـ ـ ـ ـ ــط ش ـ ـهـ ــدت خ ــال
ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة
مـ ـظ ــاه ــرات واحـ ـتـ ـج ــاج ــات كــانــت
س ـل ـم ـي ــة فـ ــي ب ــداي ــاتـ ـه ــا ول ـك ـن ـهــا
تطورت وتحولت وبكل أسف الى
اع ـم ــال ع ـنــف ن ـجــم عـنـهــا خـســائــر
بشرية هائلة ودمــار كبير للبنية
التحتية وتدخالت خارجية زعزعت
االمن واالستقرار في المنطقة».
وتــابــع العتيبي قــائــا «انتهت
بـ ـع ــض هـ ـ ــذه االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــى
اوضاع مأساوية ال يزال المجتمع
الدولي بأسره منشغال بها ويعاني
تبعاتها لذلك ال نتمنى تكرار مثل
تلك االحداث مجددا سواء كانت في
ايران او غيرها من الدول».
واكد ان «الجمهورية االسالمية
االيرانية دولة جارة وتربطنا بها
عالقات تاريخية ونحن حريصون
ك ــل ال ـح ــرص ع ـلــى ع ــاق ــات طيبة
ومـ ـسـ ـتـ ـق ــرة م ـع ـه ــا ت ـس ـت ـن ــد عـلــى
عــاقــات حـســن ال ـجــوار واالح ـتــرام
ال ـم ـت ـبــادل وال ـم ـصــالــح الـمـشـتــركــة
وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وه ـ ــو مـ ــا أك ـ ـ ــدت عـلـيــه
قــرارا تـنــا ضمن بعدها الخليجي
والعربي واالسالمي وهي االبعاد
التي نتشرف اليوم بنقل همومها
ومشاغلها للمجلس».
وأشــار العتيبي الــى «إننا نرى
أن اس ـت ـق ــرار وأمـ ــن اي ـ ــران مــرتـبــط

ب ـش ـك ــل وث ـ ـيـ ــق بـ ــأمـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار
ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم أج ـم ــع ونــأمــل
أال يـتـطــور الــوضــع واالح ـ ــداث في
ايران الى المزيد من اعمال العنف
وندعو الى اتخاذ كافة ما يلزم من
تدابير واجراءات وممارسة اقصى
درجات ضبط النفس في التعامل
مــع الـمـتـظــاهــريــن تـفــاديــا لسقوط
ال ـمــزيــد م ــن ال ـض ـحــايــا والـتـعــامــل
م ــع م ـطــال ـب ـهــم ب ـح ـك ـمــة لـتـحـسـيــن
اوضاعهم المعيشية وبما يجنب
المنطقة مــزيــدا مــن الـتــوتــر وعــدم
االستقرار».
وأف ــاد «لـقــد استمعنا باهتمام
لالحاطة التي قدمها مساعد االمين
العام للشؤون السياسية مثمنين
ما ورد بها من معلومات ومعربين
عن تقديرنا للجهود التي يبذلها
كــافــة العاملين فــي إدارة الـشــؤون
السياسية».
وأض ــاف العتيبي «كـمــا اخــذنــا
علما بما ورد في الرسالة الموجهة
من مندوب ايران الدائم الى االمين
العام لالمم المتحدة المؤرخة في
 3يناير  2018والبيان الصحافي
الـصــادر عــن الناطق باسم االمين
ال ـع ــام لــامــم ال ـم ـت ـحــدة ي ــوم امــس
والــذي عبر من خالله عن متابعة
االمين العام بقلق لالحداث االخيرة
ف ــي ايـ ــران وشـجـبــه لـلـخـســائــر في
االرواح نتيجة للمظاهرات».
وقال العتيبي «اننا وبكل أسف
نـتــابــع م ــا ج ــاء ف ــي ال ـت ـقــاريــر ومــا
ذك ــر نـقــا عــن الـسـلـطــات االيــرانـيــة

ً
السفير العتيبي متحدثا خالل جلسة مجلس األمن حول األحداث في إيران
حول سقوط العديد من الضحايا
المدنيين وأف ــراد مــن ق ــوات االمــن
ج ــراء الـمـظــاهــرات وأع ـمــال العنف
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ــدن
االيرانية منذ عدة ايام مشددين في
هــذا السياق على ضــرورة احترام
حرية التعبير والتظاهر السلمي
ال ــذي يكفله دس ـتــور الـجـمـهــوريــة
االسالمية اإليرانية».
وت ـ ــاب ـ ــع قـ ــائـ ــا «ن ـ ــؤك ـ ــد أي ـض ــا
ضـ ـ ــرورة احـ ـت ــرام ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
وفــق القانون الــدولــي بما في ذلك
مـعــاهــدة الـعـهــد ال ــدول ــي الـخــاصــة
بالحقوق المدنية والسياسية التي

اعتمدتها الجمعية العامة لألمم
المتحدة في عام  1966والتي تكفل
من بين جملة امور الحق في حرية
التعبير وحرية التجمع».
وقال العتيبي بمناسبة مشاركة
الكويت في أولــى جلسات مجلس
االمن كعضو غير دائم «بعد مضي
أربعين عاما منذ عضويتنا االولى
ف ــي مـجـلــس االم ـ ــن أود ان أغـتـنــم
هــذه الفرصة لكي أؤكــد لكم اليوم
ع ـلــى تـطـلـعـنــا ل ـل ـع ـمــل وال ـت ـع ــاون
معكم جميعا حيال كافة المسائل
وال ـق ـضــايــا ال ـمــدرجــة عـلــى ج ــدول
اعمال المجلس».

واكــد أن الكويت لن تألو جهدا
خ ـ ــال ع ـض ــوي ـت ـه ــا فـ ــي االم ـت ـث ــال
وااللتزام الكامل بأهداف ومبادئ
م ـي ـثــاق االمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة آم ـل ـيــن ان
تـتـكـلــل ج ـهــودنــا مـعـكــم ف ــي تلبية
تطلعات شعوبنا والعالم أجمع.
وكــانــت دول ــة ال ـكــويــت تسلمت
االث ـن ـي ــن ال ـم ــاض ــي م ـق ـعــدهــا غـيــر
الـ ـ ــدائـ ـ ــم بـ ـمـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــذي
س ـت ـس ـت ـمــر ف ــي ش ـغ ـلــه ع ـل ــى م ــدى
ع ــام ـي ــن ل ـت ـخ ـلــف ب ــذل ــك م ـص ــر فــي
تمثيل المجموعة العربية.

الهيئات الكويتية تواصل نشاطها اإلنساني في اليمن والعراق
مولدات كهربائية للقطاع الصحي اليمني ومركز صحي ومساعدات للمنكوبين العراقيين
واص ـل ــت ال ـمــؤس ـســات وال ـه ـي ـئــات الـكــويـتـيــة
ن ـش ــاط ـه ــا ال ـم ـت ـج ــدد فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلنسانية لالجئين والنازحين والمحتاجين
بالمنطقة مــع انـطــاقــة عــام مـيــادي جــديــد في
إطار جهود الكويت المستمرة في هذا الشأن.
وتركزت المساعدات الكويتية المقدمة خالل
األسبوع المنصرم في العراق واليمن وتنوعت
بين اإلغاثية والصحية والتعليمية.
ففي اليمن قــدمــت الكويت دفـعــة جــديــدة من
ال ـمــولــدات الـكـهــربــائـيــة دعـمــا للقطاع الصحي
في اليمن هي الرابعة من نوعها في إطار حملة
«الكويت الى جانبكم».
وأعرب وزير الصحة العامة والسكان اليمني
د .نــاصــر ب ــاع ــوم أث ـن ــاء ح ـضــور م ــراس ــم تسلم
الــدفـعــة مــن الـمــولــدات الكهربائية وعــددهــا 16
م ــول ــدا كـهــربــائـيــا ع ــن الـشـكــر وال ـت ـقــديــر لــدولــة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـم ـســاعــدات ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا لـلـقـطــاع
ال ـص ـحــي ،ورفـ ــد مـسـتـشـفـيــات الـيـمــن ب ــاألدوي ــة
والمستلزمات الطبية الحديثة ووسائل النقل
وغيرها.
مــن جانبه ،قــال المدير التنفيذي لصندوق
إع ــان ــة ال ـمــرضــى بـمـكـتــب ال ـي ـمــن أبــوإسـمــاعـيــل
القرشي ،في كلمة مماثلة ،إن الدفعة الجديدة
ترفع اجمالي الـمــولــدات التي قدمتها الكويت
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي فـ ــي ال ـي ـم ــن ال ـ ــى  45م ــول ــدا
كهربائيا.
وأضــاف القرشي أن هــذه المولدات المقدمة
من خالل اللجنة الصحية بالجمعية الكويتية
لإلغاثة ستوزع عبر البرنامج الوطني لإلمداد
الدوائي بالعاصمة عدن ومختلف المحافظات،
مؤكدا ان المولدات تشكل دعما إضافيا لتحسين
البنية التحتية للقطاع الصحي الخدمي والحد
من أضرار االنقطاعات الكهربائية المتكررة على
المرضى في المستشفيات.

جانب من توزيع النفط األبيض على متضرري زلزال كردستان
وفي العراق ،أعلنت الجمعية الطبية العراقية
الموحدة لالغاثة والتنمية افتتاح مركز صحي
في مدينة الموصل بعد االنتهاء من أعمال إعادة
تأهيله بتمويل من الجمعية الكويتية لالغاثة.
وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية احمد
الهيتي ،لـ «كونا» ،إن مركز « 30تموز الصحي»
فــي الـجــانــب االيـمــن مــن مدينة الـمــوصــل أعيد
ت ــأه ـي ـل ــه ض ـم ــن ح ـم ـل ــة «الـ ـك ــوي ــت ب ـجــان ـب ـكــم»
وب ـت ـم ــوي ــل م ــن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لــاغــاثــة

«التشريعية» :مفوضية عليا لالنتخابات...

َّ
وبين أن االقـتــراح يشمل تعديل رســم تأمين الترشح لالنتخابات
ً
ليكون  500دينار بدال من  ،50مع تخفيض المدة التي يجوز فيها الطعن
ً
ً
ً
على النتائج لتكون خالل  72ساعة من إعالنها ،بدال من  15يوما ،فضال
ً
عن تحديد  12يوما للفصل في الطعون ،بعد انتهاء مدة تقديمها.
ّ
وأشار إلى أنه بعد البحث تبين للجنة أن هذا االقتراح جاء بفكرة
نبيلة ،لكن اللجنة أوردت عليه مــا حـظــات ،فــي مقدمتها أن إ شــراك
أعضاء في السلطة القضائية في تشكيل المفوضية العليا يتعارض مع
ً
طبيعتها والعمل المطلوب منها ،كما يجب تأكيد أحقية التظلم وفقا
للقواعد العامة لمن يستبعد من الجداول االنتخابية.
بــدوره ،أكد النائب صالح عاشور أهمية مقترحه الخاص بتعديل
ً
قانون االنتخاب ،مطالبا لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية باالستعجال
في نظر هذا المقترح إلقراره في المجلس.
ً
وقال عاشور لـ«الجريدة» ،إن هذا المقترح يعالج كثيرا من إشكاليات
ً
العملية االنتخابية ،خصوصا المتعلقة بفترة الطعن ،ومن يحق له
ً
المشاركة في العملية االنتخابية من عدمه ،مؤكدا أنه من غير المعقول
استمرار فترة الطعن مدة طويلة.
وأشار إلى أن المفوضية العليا لالنتخابات ،سيسند إليها كل ما
يتعلق بالعملية االنتخابية ،ومن ضمنها إعادة رسم الدوائر ،إلحداث
التوازن بينها.
٠٤

طائرة صينية تحتك بـ«كويتية»...
وجار العمل لتوفير
وذكرت أن جميع الركاب نقلوا إلى أحد الفنادق،
ٍ
خـطــوط طـيــران أخ ــرى لنقلهم إلــى وجـهــاتـهــم ،الفـتــة إلــى أن األجـهــزة
المعنية باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه ،بالتنسيق
مع الجهات المسؤولة في مطار نيويورك.
وكانت إدارة مطار «جي إف كي» الدولي في نيويورك ذكرت ،الخميس
ً
الماضي في بيان ،أن جميع الرحالت الدولية والمحلية علقت مؤقتا
لسوء األحوال الجوية؛ بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الساحل
ً
الشرقي للواليات المتحدة حاليا.
وطلبت اإلدارة إلى المسافرين التواصل مع شركات الطيران الخاصة
بهم للحصول على أحدث بيانات استئناف الخدمة.

وإشراف خلية ادارة االزمات المدنية في مكتب
رئاسة الــوزراء العراقية وسفارة دولة الكويت
في العراق.
وأوضح ان المركز هو اول مركز ينجز كامال
في الجانب االيمن من الموصل ليقدم خدماته
لستة احياء سكنية هي « 30تموز» و« 17تموز»
و«ال ـم ـش ـيــرفــة االول ـ ـ ــى» و«ال ـم ـش ـيــرفــة ال ـثــان ـيــة»
و«االقتصاديين» و«الهرمات».
وباشرت الجمعية الطبية في  20سبتمبر

ترامب :أنا عبقري راجح...
وكتب ترامب في "تويتر" ،أمس" :في الواقع أكبر نعمتين في
ً
حياتي :رجاحة العقل وشدة الذكاء" ،مضيفا" :من رجل أعمال
ً
ً
ً
ً
ً
ناجح جدا أصبحت نجما تلفزيونيا المعا ...ثم رئيسا للواليات
المتحدة (من محاولتي األولى) ،وأعتقد أن هذا يؤهل المرء ألن
ً
ً
ً
ً
يكون ذكيا بل وعبقريا ...عبقريا راجح العقل جدا".
ً
من ناحيته ،أعلن وولف أن ما كشفه كتابه سيضع حدا على
ً
األرجح لبقاء ترامب في المنصب ،موضحا ،في مقابلة مع هيئة
اإلذاعة البريطانية ،أمس ،أن ما خلص إليه كتابه من أن ترامب
ً
ً
ً
ليس كفؤا لتولي الرئاسة أصبح رأيا يزداد انتشارا.
وقــال وولــف" :أعتقد أن أحــد المؤثرات المثيرة والواضحة
للكتاب حتى اآلن يتمثل في حكاية اإلمبراطور العاري ،وهي
حكاية تراثية تشير إ لــى أن الحقيقة وا ضـحــة للجميع حتى
وإن أخفوا علمهم بها ...إذ لم يكن اإلمبراطور في هذه الحكاية
ً
ً
ً
يــرتــدي شيئا ،لكن كــا منهم يتكتم خــوفــا أن يظنه اآلخــرون
ً
غبيا أحمق".
وأض ــاف أن هــذه "القصة تبدو كأنها تصور هــذه الرئاسة
ً
بطريقة تدل على أنه ال يستطيع أداء مهمته ،متابعا" :فجأة
ً
يقول الجميع يا إلهي ،هذا صحيح ،هو ال يرتدي شيئا ،تلك
هي الخلفية وراء هذا االعتقاد ،واإلدراك هو الذي سيضع في
ً
النهاية حدا ...لهذه الرئاسة".
وفي مقابلة له مع شبكة "إن بي سي" أمس األول ،قال وولف
إن كل المحيطين بترامب يتساء لون حيال قدرته على الحكم،
ً
ً
مضيفا" :يقولون عنه إنه كالطفل ،وإنه البد من إرضائه سريعا،
وإن كل األمور يجب أن تجري حوله".
ووصـ ــف ،فــي ك ـتــابــه ،سـفـيــرة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي األمــم
المتحدة ،األميركية ذات األصول الهندية ،نيكي هيلي ،بأنها
تمتلك "طموح شيطان" ،وأن الكثيرين في دائرة ترامب الخاصة
يتخوفون من أنها قد تصبح وريثته في الرئاسة.
وبحسب الكتاب ،فإنه منذ أكتوبر  ،2017تعتقد هيلي بأن
رئاسة ترامب ستنتهي في أي لحظة ،وأنها ستكون وريثته
فيها ،األمر الذي اعتبرته الدائرة المقربة من الرئيس "مسألة
خطيرة".
29

الماضي أعمال اعــادة التأهيل ضمن منحة
كويتية لدعم القطاع الصحي في العراق.
على صعيد آخر ،وزعت الكويت  60ألف لتر
مــن وق ــود الـتــدفـئــة عـلــى مـتـضــرري الـ ــزالزل في
محافظة «حلبجة» بإقليم كردستان العراق.
وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل
د .عمر الكندري ،في تصريح لـ«كونا» ،إن الوقود
مقدم من جمعية الهالل االحمر الكويتي ،وجرى
توزيعه بالتعاون مع نظيرتها العراقية.

وأك ـ ــد ال ـق ـن ـصــل الـ ـكـ ـن ــدري ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
م ــواص ـل ــة دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت ت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــاع ــدات
لمتضرري الزالزل التي خلفت الكثير من االضرار
المادية والبشرية في اقليم كردستان العراق،
مشيرا الى انه بعد تقديم المساعدات الغذائية
في وقت سابق ارتأت دولة الكويت تقديم مواد
التدفئة للمتضررين الذين تركوا منازلهم وبقوا
في الخيم.
وأشار الى ان المساعدات المقدمة من الكويت
تأتي ترجمة لمبادرة سمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد لتقديم العون للشعب العراقي.
وأعرب ممثل جمعية الهالل االحمر العراقي
في محافظة السليمانية يونس عبدالسالم عن
شـكــره لــدولــة الـكــويــت وجمعية الـهــال االحمر
الـكــويـتــي عـلــى تـقــديــم ال ـم ـســاعــدات لمتضرري
الزالزل في إقليم كردستان العراق.
وأشار الى انه تم توزيع  60ألف لتر من وقود
التدفئة على  1500من العائالت المتضررة في
منطقتين بـمـحــافـظــة «حـلـبـجــة» ك ــان ــوا بــأمــس
الحاجة الــى تلك المساعدات تزامنا مع موجة
الطقس البارد التي تجتاح المنطقة.
ووصف عبدالسالم المساعدات المقدمة من
جــانــب دول ــة الكويت بشكل عــام بأنها «تتميز
بالجودة والتنوع».
وكانت جمعية الهالل االحمر الكويتي قدمت
 90طنا مــن ال ـمــواد الـغــذائـيــة اضــافــة الــى مــواد
صحية ضرورية و 30ألف لتر من وقود التدفئة
ل ـم ـت ـضــرري ال ــزل ــزال ف ــي م ـنــاطــق «درب ـن ــدخ ــان»
و»حلبجة» و»كرميان» ،وذلك منذ الزلزال الذي
ضرب اقليم كردستان العراق اخيرا.

خامنئي يتهم نجاد برعاية...
 35في المئة من قيمتها خالل عام ،كما خسر المودعون في المصارف
والمؤسسات المالية اإليرانية هذه النسبة من أموالهم.
ومــع أن الـمـصــارف اإليــرانـيــة تــدفــع نحو  18فــي المئة فــائــدة على
الودائع ،كما أن هناك مؤسسات مالية ما زالت تدفع نحو  22في المئة،
فإنه يمكن القول إن المودعين خسروا في أحسن األحوال ما يزيد على
 13في المئة من قيمة ودائعهم بتلك المؤسسات.
ويعد أحد أسباب ارتفاع سعر الدوالر مقابل العملة اإليرانية هجوم

سلة أخبار
«شؤون القرآن» :دورة أساسيات
التجويد  14الجاري
أعلن مراقب حلقات القرآن
(بنين) في إدرة شؤون القرآن
بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ناصر الكندري
"بدء الدورة الخاصة لتعليم
أساسيات التجويد بمقرأة
الكويت اإللكترونية ،التي
تعمل بنظام التعلم عن بعد،
والتي ستطلقها المقرأة
لخدمة الراغبين في تعلم
أحكام التالوة في الفترة
من  14إلى  24الجاري عبر
وسائل االتصال اإللكترونية".
وكشف الكندري ،في تصريح
صحافي ،أن "الدورات التي
تقيمها المقرأة يتابعها
مشاركون من  23دولة
من مختلف بلدان العالم،
ويمنح المشارك فيها شهادة
مشاركة ،وتقدم لهم بعض
الهدايا القيمة".

نقابة «األوقاف» :خفض سن
التقاعد للقضاء على البطالة
أكد نائب رئيس مجلس إدارة
نقابة العاملين في وزارة
األوقاف طراد العنزي ،أن
"خفض سن التقاعد أصبح
أمرا ضروريا وملحا ،للقضاء
على البطالة ،وضخ دماء
شابة جديدة طموحة في
مختلف مرافق الدولة ،لكي
تكون قادرة على تحقيق رؤية
الكويت  ،2035وتتوافق مع
أهدافها".
وقال العنزي ،في تصريح
صحافي ،إن "نقابة
العاملين في (األوقاف) هي
األقرب للموظفين ،واألعلم
بمعاناتهم ومتطلباتهم،
لذا فإن خفض سن التقاعد
بات مطلبا شعبيا ال مجال
لتأخيره ،حتى يفتح المجال
أمام الكوادر الشابة في
الحصول على فرص مناسبة".

«نماء» تنظم الرحلة السنوية
الشتوية لأليتام
نظمت نماء للزكاة والتنمية
المجتمعية بجمعية اإلصالح
االجتماعي الرحلة الترويحية
السنوية الشتوية أليتامها،
ً
شارك فيها أكثر من  60يتيما،
وذلك في استراحة الوسم
تحت شعار "بسمة يتيم"،
حيث اشتملت على عدة برامج
وأنشطة منها فقرات رياضية
وثقافية وترفيهية ،باإلضافة
إلى توفير وجبة الفطور
لأليتام وبوفيه مفتوح لوجبة
الغداء .وقال مدير إدارة شؤون
وخدمات المستفيدين في نماء
فهد المطيري :نقوم بالترويح
عن األيتام من خالل الرحالت
المختلفة التي تساهم
في دمجهم في المجتمع،
وتنفيذ العديد من األنشطة
والفعاليات التي تحفز اليتيم
لتحقيق ذاته وطموحاته،
حيث تهدف رحلة األيتام
في استراحة الوسم البرية
إلدخال السرور والبهجة
على نفوس األيتام ،كما انها
تساهم كذلك في سعادة
األطفال ،والعمل على دمجهم
وزيادة مشاركتهم المجتمعية
والعائلية.

كـبــار المستثمرين األجــانــب فــي الـمــؤسـســات المالية اإليــرانـيــة على
المصارف لسحب ودائعهم وإخراجها من إيران ،ولربما كانت صور
تجمع المودعين العمانيين لسحب ودائعهم من مصرف «صادرات»
اإليراني بمدينة مسقط ،إحدى أشهر الصور التي انتشرت في وسائل
التواصل االجتماعي في إيران.
وأمر المصرف المركزي اإليراني األربعاء الماضي ،إثر هذا الوضع،
جميع الصيارفة في إيران باالمتناع عن بيع أكثر من ألفي دوالر لكل
شخص لمنع سحب هذه الودائع وانتقالها.
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محليات
الصبيح :ندرس طلب «الهالل األحمر» جمع الزكاة من التعاونيات
أكدت لـ ةديرجلا أن الجمعية لها باع طويل في األعمال الخيرية واإلنسانية
•

جورج عاطف

قالت الصبيح إن «وزارة الشؤون
تدعم الجهود التي تقوم بها
جمعية الهالل األحمر بشأن
تقديم المساعدات إلى الدول
والشعوب المتضررة ،التي تعد
عالمة بارزة في ساحات العطاء
والبذل وفعل الخير».

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وزي ـ ـ ــرة
الـ ــدولـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة،
هند الصبيح أن "ا لـطـلــب المقدم
من جمعية الهالل األحمر ،بشأن
السماح لها بجمع أم ــوال الــزكــاة
م ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة فــي
ال ـبــاد لـخــدمــة الـجـهــود الخيرية
واإلنسانية التي تقوم بها ،اليزال
قيد الدراسة".
وق ــال ــت ال ـص ـب ـيــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة"
إن "ج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر لها
ب ــاع طــويــل فــي األع ـمــال الخيرية
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وتـ ـع ــد مـ ــن أف ـضــل
الجمعيات التي قدمت إلى العالم
وجه الكويت الحضاري المشرق
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري" ،م ــؤك ــدة
دعـ ــم ال ـ ـ ـ ــوزارة وم ـس ــان ــدت ـه ــا لـكــل
التحركات والـخـطــوات والجهود
ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا الـجـمـعـيــة بـشــأن
ت ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدات إل ـ ــى ال ـ ــدول
والشعوب المتضررة ،والتي تعد
عالمة بــارزة فــي ســاحــات العطاء
وال ـب ــذل وف ـعــل ال ـخ ـيــر ،لـمـســاعــدة
المعوزين والمحتاجين في شتى
بقاع األرض.
وكانت "الهالل األحمر" تقدمت
بطلب إلى وزارة الشؤون ،ممثلة

«االئتمان» 27 :مليون دينار
قروض عقارية خالل ديسمبر
●

يوسف العبدالله

أع ـل ــن ب ـنــك االئ ـت ـم ــان أنــه
ق ـ ـ ـ ــدم ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن خ ـ ــال
دي ـس ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي 1088
قرضا ،توزعت بين العقارية
وق ـ ـ ـ ــروض الـ ـ ـم ـ ــرأة وال ـم ـن ــح
وال ـم ـح ـف ـظ ــة ،ح ـي ــث ص ــرف
ً
بموجبها  27161164دينارا
ل ـل ـقــروض ال ـع ـقــاريــة ،و160
الف دينار إلجمالي قروض
المحفظة.
وكـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
حـ ــدي ـ ـثـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــك أن ـ ـ ـ ــه قـ ــدم
ً
لـ ـلـ ـم ــوا طـ ـنـ ـي ــن  427ق ــر ض ــا
عقاريا لبناء قسائم حكومية
بـقـيـمــة  15283068دي ـن ــارا،
ً
و  4 3ق ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ــا
لـ ـبـ ـن ــاء ق ـس ــائ ــم
خــا صــة بقيمة
1834324
دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا ،و94

قــرضــا ل ـشــراء بـيــوت بقيمة
 ،3799689في حين قــدم 13
قرضا لتوسعة وترميم سكن
خــاص بقيمة  ،197115الى
ً
جــا نــب  70ق ــر ض ــا لتوسعة
وتـ ــرم ـ ـيـ ــم ب ـ ـيـ ــوت ح ـكــوم ـيــة
ب ـق ـي ـمــة  2427968د يـ ـن ــارا،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن تـ ـلـ ـبـ ـيـ ـت ــه 423
ً
طلبا لمنح ذوي اإل عــا قــة بـ
 3605000دينار.
وع ــن ق ـ ــروض الـمـحـفـظــة،
أوض ـ ـحـ ــت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة أن
البنك قــدم  16قــرضــا ،منها
 12للتوسعة والترميم بقيمة
 115ألف دينار ،إلى جانب 4
ق ــروض فقط للترميم ب ـ 45
ألفا ،في الوقت الذي لم يقدم
ال ـب ـنــك أي ق ــروض
للتوسعة.

ف ــي ق ـطــاع الـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة،
تـطــالـبـهــا م ــن خــالــه بــاعـتـمــادهــا
لـلـقـيــام بـجـمــع أم ـ ــوال ال ــزك ــاة من
الجمعيات التعاونية في البالد،
وتوزيعها على المستحقين من
األس ــر الـمـحـتــاجــة داخ ــل الـكــويــت
وخارجها.

قطع الكهرباء
وف ـ ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع آخ ـ ـ ـ ــر ،ك ـشــف
الــوكـيــل الـمـســاعــد ل ـشــؤون قطاع
الـتـنـمـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي وزارة
الشؤون االجتماعية حسن كاظم
عـ ــن "مـ ـخ ــاطـ ـب ــة بـ ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
بأسماء عشرات حضانات األطفال
غ ـي ــر ال ـم ــرخ ـص ــة الـ ـم ــوزع ــة عـلــى
ج ـم ـيــع م ـن ــاط ــق ال ـ ـبـ ــاد ،الت ـخ ــاذ
اإلجـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة حـيــالـهــا"،
مشيرا إلــى أن "الـبـلــديــة" ستقطع
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائـ ــي عـ ـ ــن هـ ــذه
الحضانات.
وأوض ـ ـ ــح ك ــاظ ــم ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،أن "الـحـمـلــة الميدانية
الـمــوسـعــة ال ـتــي نـفــذتـهــا الـ ــوزارة
ممثلة في إدارة المرأة والطفولة،
خـ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـمــاض ـيــة على
دور حـضــانــات االط ـف ــال ،أسـفــرت

هند الصبيح

ع ــن رص ــد ه ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر من
ال ـ ـح ـ ـضـ ــانـ ــات غـ ـي ــر الـ ـم ــرخـ ـص ــة،
السيما في المناطق الخارجية"،
ً
مشيرا إلــى أن "الـعــدد مرشح إلى
الــزيــادة ،خــال األيــام المقبلة ،في
ظ ــل اس ـت ـم ــرار جـ ــوالت الـتـفـتـيــش
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـحـ ـض ــان ــات
المنتشرة في مناطق كل البالد".

ترخيص الحضانات
وأكد كاظم "استمرار مفتشات
إدارة المرأة والطفولة في التفتيش

العازمي لـ ةديرجلا  :سنبحث أسباب تدني نتائج
طلبتنا في اختباري «تيمز» و«بيرلز»
•

ً
يترأس اجتماعا مع «التعليم العام» و«تطوير التعليم» بحضور مديري المناطق
قال الوزير العازمي إنه يبحث
اليوم مع قياديي "التربية"
أسباب تدني نتائج الطلبة في
االختبارات الدولية وسبل
معالجتها.

●

فهد الرمضان

ي ـ ـتـ ــرأس وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي،
ً
صباح اليوم ،اجتماعا مع مسؤولي
قـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـعـ ــام ،وال ـم ــرك ــز
ا لــو طـنــي لتطوير التعليم ،لبحث
أس ـب ــاب ت ــدن ــي ن ـتــائــج الـطـلـبــة في
اختبارات "تيمز" و"بيرلز" ،وسبل
تحسينها.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أك ــد الــوزيــر
ل ــ"ال ـجــريــدة" أن االج ـت ـمــاع سيعقد
ب ـح ـض ــور وك ـي ـل ــة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــام
فاطمة الكندري ،ومديري المناطق
التعليمية ال ـس ــت ،لـبـحــث أسـبــاب
تدني نتائج الطلبة في االختبارات
الدولية "تيمز" و"بيرلز" منذ سنوات
عديدة.
وأوضح أن االجتماع سيتناول
األسباب بالتفاصيل ،منوها إلى أنه
يسعى من خالله إلى معرفة مكامن
الخلل ،مستدركا أن "طلبة الكويت
يحققون الكثير من اإلنـجــازات في
المسابقات الدولية األخــرى ،وهذا

«الطوارئ الطبية» :تعاملنا مع  200ألف حالة
خالل  2017بزيادة نسبتها  %17عن عام 2016
قــال مــراقــب خــدمــات اإلسعاف
بإدارة الطوارئ الطبية في وزارة
الصحة جاسم الفودري إن اإلدارة
الـ ـت ــي ت ـغ ـطــي خ ــدم ــات ـه ــا جـمـيــع
مناطق البالد والحدود والجزر
تعاملت مع  200633حالة خالل
عــام  2017بــزيــادة نسبتها نحو
 17في المئة عن عام .2016
وأضاف الفودري ،في تصريح
ل ــ"كــونــا" أم ــس ،أن إجـمــالــي عــدد
الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـم ـن ـق ــول ــة ب ـس ـي ــارات
االسعاف خالل عام  2017بلغت
 149266حالة بزيادة قدرها 4419
حالة عن عام .2016
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن إ جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ل ـ ـ ــي عـ ـ ــدد

الـبــاغــات الـطــارئــة الـتــي تلقتها
إدارة الطوارئ الطبية خالل عام
 2017ب ـل ـغــت  132203بــا غــات
بــزيــادة قــدرهــا  12259بالغا عن
عام .2016
وبين أن عدد الحاالت الطارئة
المنقولة في  2017بلغت 88384
حـ ــالـ ــة ف ـ ــي حـ ـي ــن بـ ـل ــغ إج ـم ــال ــي
الـحــاالت غير الـطــارئــة المنقولة
ل ـن ـفــس الـ ـع ــام  60882ح ــال ــة في
حين تم نقل  83444حالة طارئة
خــال  ،2016وبلغ عــدد الحاالت
غير الطارئة المنقولة للعام ذاته
 61403حاالت.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن عـ ـ ـ ـ ــدد ح ـ ـ ــاالت

عـلــى دور الـحـضــانــات المشهرة،
لرصد وإزالة المخالفات ،والوقوف
ع ـل ــى م ـ ــدى ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ل ـل ـق ــان ــون،
وال ـت ــأك ــد م ــن تــرخ ـي ـص ـهــا ،وع ــدم
استغاللها في أمور أخرى خالف
المشهرة من أجلها" ،مشددا على
أن "ال ـ ـ ــوزارة سـتـتـخــذ اإلج ـ ــراءات
القانونية الالزمة حيال المخالف

م ـن ـهــا ،والـ ـت ــي ت ـصــل إلـ ــى سـحــب
ً
ال ـت ــرخ ـي ــص م ــؤقـ ـت ــا ،أو اإلغـ ــاق
اإلداري إلى حين تعديل أوضاعها
وتالفي مخالفاتها".
ونــاشــد "أول ـيــاء األم ــور التأكد
من ترخيص الحضانة قبل إيداع
أبنائهم بها ،السيما مع انتشار
بـعــض الـحـضــانــات الـتــي تـمــارس

أع ـمــال ـهــا دون تــرخ ـيــص مـسـبــق،
ف ـض ــا عـ ــن أن ب ـع ـض ـهــا ي ـخــالــف
أدنــى اشتراطات األمــن والسالمة
ال ـتــي تـضـمـنـهــا ال ـقــانــون رق ــم 22
لسنة  ،2014ال ـصــادر بـشــأن دور
الحضانة الـخــاصــة ،ومــن شأنها
حماية األط ـفــال ،ومـنــع تعرضهم
ألي مكروه".

حوادث الطرق المنقولة بسيارات
اإلسـ ـ ـع ـ ــاف خـ ـ ــال  2017بـلـغــت
 10306حاالت بزيادة قدرها 143
حــالــة عــن  ،2016فيما بـلــغ عــدد
الـ ـح ــاالت ال ـم ـن ـقــولــة بــاإلس ـعــاف
الجوي العام الماضي  910حاالت
بانخفاض بلغ  92حالة عن عام
.2016
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــأن عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـح ـ ــاالت
المنقولة بطائرات االخالء الطبي
ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة بـلــغ
 91حــالــة خ ــال ال ـع ــام الـمــاضــي
بــان ـخ ـفــاض ق ـ ــدره  14ح ــال ــة عن
عام .2016
ولـفــت إلــى أن المعدل الزمني

لــوصــول س ـيــارات االس ـعــاف الى
مـكــان ال ـحــدث لنقل الـمـصــاب أو
المريض بلغ  11.3دقيقة خالل
ع ــام  ،2017ف ــي ح ـيــن ك ــان 11.1
دقيقة في عام .2016
وقال الفودري إن عدد التمارين
الوهمية التي أجرتها "الطوارئ
الطبية" خالل عام  2017بلغ 96
تمرينا بزيادة  60تمرينا عن عام
 ،2016مضيفا أن عدد المناسبات
وال ـف ـعــال ـيــات ال ـعــامــة المختلفة
ا ل ـت ــي ق ــا م ــت اإلدارة بتغطيتها
خالل  2017بلغت  4535مناسبة
بزيادة قدرها  1143مناسبة عن
عام .2016

حامد العازمي

يضع الكثير من عالمات االستفهام
حـ ـ ــول ت ــدن ــي ن ـت ــائ ـج ـه ــم فـ ــي ه ــذه
ً
االختبارات تحديدا".
وأض ــاف الـعــازمــي أنــه طلب من
مديري المناطق التعليمية تقارير
مفصلة عن الوضع في مدارسهم،
وكيفية االستعداد لهذه االختبارات،
إض ــاف ــة إل ــى أن م ـســؤولــي الـمــركــز
الــوط ـنــي سـيـتـقــدمــون بـتـقــاريــرهــم

ونـتــائـجـهــم ال ـتــي رص ــدوه ــا خــال
السنوات الماضية عن االختبارات
وال ـت ـن ــائ ــج الـ ـت ــي ح ـق ـق ـهــا الـطـلـبــة
وأس ـب ــاب ال ـتــدنــي م ــن وج ـهــة نظر
الـ ـم ــرك ــز ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ـ ــه ي ــأم ــل أن
الوصول إلى حلول تساهم في رفع
مـسـتــوى الـطـلـبــة ،وتحقيق نتائج
أفضل.
وأك ـ ــد م ـس ــؤول ــو "ال ـت ــرب ـي ــة" في
تصريحات سابقة أن الوزارة تعول
كثيرا على المناهج الجديدة القائمة
على نظام الكفايات والمطبقة حاليا
فــي تحسين مـسـتــوى الـكــويــت في
االخ ـت ـب ــارات الــدول ـيــة مـثــل "تـيـمــز"
و"بـيــرلــز" ،حيث يعتقدون أن هذه
الـمـنــاهــج ق ــادرة عـلــى إح ــداث نقلة
في مستوى الطلبة وإخراجهم من
طرق التلقين والحفظ إلى الدراسة
عن طريق الفهم والبحث والتفكير
واالستنتاج ،وكذلك التشديد على
تــواجـيــه الـعـمــوم ب ـضــرورة تدريب
ال ـط ـل ـبــة ع ـلــى أس ـئ ـلــة االخ ـت ـب ــارات
الدولية ،لتحسين األداء والحصول
ع ـل ــى مـ ــراكـ ــز أف ـ ـضـ ــل ،مـ ــع اه ـت ـمــام

اإلدارات المدرسية بتوعية الطلبة
بـهــا ،وتـحـفـيــزهــم عـلــى االسـتـعــداد
الجيد لها.
ي ــذك ــر أن دراس ـ ـ ـ ــة االتـ ـج ــاه ــات
ف ـ ــي ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـع ـلــوم
وال ــري ــاضـ ـي ــات ( )TIMSSدراس ـ ــة
دولـ ـي ــة ت ـع ـقــد لـتـقـيـيــم الـتـحـصـيــل
الـتــربــوي بـصــورة دوري ــة منتظمة
كل  4سنوات ،لقياس مستوى أداء
الـ ـط ــاب ف ــي م ــادت ــي الــريــاض ـيــات
وال ـع ـلــوم ،مــا يجعلها أداة تقويم
ذات م ـقــارنــة دول ـي ــة ،وت ـه ــدف إلــى
تشخيص الواقع التعليمي ووضع
ح ـل ــول ل ــرف ــع م ـس ـتــوى الـتـحـصـيــل
التربوي في هاتين المادتين ،بينما
تقوم الدراسة الدولية لقياس مدى
تقدم القراءة في العالم ( )PIRLSعلى
أساس المقارنة لقياس قدرات طلبة
الـصــف الــرابــع فــي مـهــارات الـقــراءة
بلغتهم األم ،لتحديد جوانب القوة
والضعف لديهم ،ومن ثم تطوير تلك
المهارات واالرتقاء بها ،بما يحقق
أهداف التعليم ،ويسهم في تطوير
قدرات الطلبة وكفاياتهم.

«المعلمين» للمشاركة بمؤتمرها الـ ٤٣
أعلنت جمعية المعلمين فتح بــاب المشاركات
العلمية فــي مؤتمر الجمعية السنوي ال ــ ،43الــذي
س ـي ـقــام ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن  9إلـ ــى  10أب ــري ــل الـمـقـبــل
تحت عنوان "التنمية المهنية للمعلم والتحديات
المعاصرة" ،وذلــك اعتبارا مــن يــوم أمــس حتى 25
فبراير المقبل.
وقال رئيس الجمعية ،مطيع العجمي ،في تصريح
صحافي ،إن المؤتمر الــذي يقام بمشاركة نخبة من
األكاديميين والباحثين يهدف الى تقديم الدراسات
العلمية واالستفادة من التجارب والخبرات التي تخدم
العملية التربوية والتعليمية.
وأضاف أنه سيتم رفع توصيات المؤتمر المناسبة
وال ـم ــدروس ــة لـلـجـهــات الـمـخـتـصــة لـتـتـشــارك مــع أهــل
ال ـم ـيــدان ال ـتــربــوي فــي الـمـســاهـمــة بـتـطــويــر العملية
التعليمية في البالد.
وذكر أن المؤتمر جسد على مدار سنواته السابقة
اه ـت ـمــام ال ـق ـي ــادة الـسـيــاسـيــة الـكـبـيــر بـتـعــزيــز مـكــانــة
المعلمين واالرت ـقــاء بها والـحــرص على دعــم جهود

الجمعية لتطوير العملية التعليمية والتأكيد على
دورها ورسالتها.
مــن جـهـتـهــا ،أوض ـحــت ال ـم ـقــررة الـعــامــة للمؤتمر،
رئـيـســة الـلـجـنــة الـعـلـيــا د .مـنــى الـقـطــان ،فــي تصريح
م ـم ــاث ــل ،أن ال ـل ـج ـنــة ح ـ ــددت عـ ــدة مـ ـح ــاور لـلـمــؤتـمــر
تتضمن التنمية المهنية للمعلم في العصر الرقمي،
واالحتياجات التدريبية للمعلم ،والتحديات المعاصرة
وتأثيرها على التنمية المهنية للمعلم.
وأض ــاف ــت ال ـق ـطــان أن م ــن ال ـم ـح ــاور أي ـضــا تـقــويــم
المعلم في ضوء مجاالت التنمية المهنية والخبرات
والممارسات الميدانية المؤثرة في مجاالت التنمية
المهنية ودور المؤسسات التعليمية في تأهيل المعلم
وتنميته مهنيا.
وأش ــارت الــى وجــود تحديات واسعة باتت تشكل
هاجسا مقلقا لمسألة التأهيل المهني للمعلم ،مشددة
على أهمية طرحها على مائدة النقاش خالل المؤتمر
للخروج بتوصيات تساهم في تنمية وتعزيز امكانات
وقدرات المعلم مهنيا وتطويرها.

جوالت لتبيان استيفاء الجواخير لشروطها «عمال الكويت» يحذر «الحكومي» من التدخل
في انتخابات نقابة التربية
دعــا رئـيــس االتـحــاد الكويتي
لمربي الثروة الحيوانية محمد
ال ـب ـغ ـي ـلــي ج ـم ــوع ال ـم ــرب ـي ــن ال ــى
الـ ـح ــذر م ــن اس ـت ـغ ــال ال ـق ـســائــم
المخصصة من هيئة الزراعة في
غير االغراض المخصصة لها.
وق ـ ــال ال ـب ـغ ـي ـلــي ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ان االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
يـحــذر جميع منتسبيه وجميع
مربي الثروة الحيوانية من تغيير
نشاط تلك القسائم او الجواخير
لغير االغ ــراض المخصصة لها
واكد ان االتحاد سيقوم بجوالت
تـفـقــديــة عـلــى ع ــدد م ــن الـقـســائــم

والجواخير لمتابعة مطابقتها
للنشاط الــذي خصصته الدولة
للمربي ،مشددا على ان غير ذلك
االمـ ــر يـعـتـبــر مـخــالـفــا وي ـعــرض
ص ــاحـ ـب ــه ل ـم ـش ــاك ــل وعـ ـق ــوب ــات
قانونية.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـب ـغ ـي ـل ــي عـ ــن اس ــف
االت ـ ـح ـ ــاد لـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــوم بـ ــه بـعــض
المربين من تغيير نشاط القسائم
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـتــرب ـيــة ال ـمــاش ـيــة
بتحويلها ا لــى منشأة صناعية
او مخازن او تأجيرها لشركات او
مصانع وهو امر مخالف قانونا.

حــذر سكرتير االتـحــاد العام لعمال الكويت
مـحـمــد الـ ـع ــرادة ،ات ـحــاد ن ـقــابــات الـعــامـلـيــن في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي مـ ــن الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي شـ ــؤون
انتخابات نقابة التربية ،مشددا على أنه "ليس
من حقه فرض شروطه على النقابة ألنها سيدة
قراراتها وصاحبة الحق في تحديد مكان انعقاد
جمعيتها العمومية واجراء انتخابات مجلس
ادارتها والجهة التي تشرف عليها".
وق ــال ال ـع ــرادة ،فــي تـصــريــح صـحــافــي أمــس،
إن "محاولة اتحاد نقابات العاملين في القطاع

الحكومي التدخل في هذا االمر من باب العبث
وخ ـلــق الـبـلـبـلــة ووضـ ــع ال ـعــراق ـيــل أمـ ــام جميع
الجهات المعنية ،وزرع العقبات في طريق عودة
الحركة النقابية إلى اجواء االنتخابات النزيهة
وصناديق االقتراع الشفافة ،وإلى ممارسة العمل
النقابي الديمقراطي السليم".
وحــذر الـعــرادة "اتحاد نقابات العاملين في
القطاع الحكومي مــن مـحــاوالت اع ــادة الفساد
وزرع الفتنة والفوضى في منظماتنا النقابية"،
مشددا على أن "عمال الكويت" سيعمل على ردعه

بكل الوسائل القانونية المتاحة ،ولن يسمح له
باعادة الحركة النقابية إلى الماضي البغيض.
وقال إن "االتحاد العام لعمال الكويت خاطب
وزي ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل ،هـنــد
الصبيح ،ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة
بهذا االم ــر ،ولــن يتوانى عــن اتـخــاذ االج ــراءات
الـقــانــونـيــة كــافــة ال ـتــي تـمـنــع ال ـت ـصــرفــات الـتــي
ترمي إلى جر الحركة النقابية إلى اجواء العبث
والجمعيات العمومية الوهمية واالنتخابات
الشكلية الباطلة".

سلة أخبار
تطمينات بيئية حيال
انبعاثات «الدوحة»
أكدت الهيئة العامة للبيئة
متمثلة في إدارة رصد جودة
الهواء أن االنبعاثات الصادرة
عن محطة الدوحة لتوليد
الكهرباء وتقطير املياه منذ
الثالثاء غير اعتيادية.
وطمأنت الهيئة املواطنني
واملقيمني الى سالمة جودة
الهواء طوال فترة الرصد وعدم
تأثرها باالنبعاثات الناجمة
التي ربما تكون نتيجة مشكلة
فنية لدى وزارة الكهرباء في
عمليات الصيانة وعملية
احتراق غير كاملة للوقود مما
ينجم عنها انبعاثات الى الهواء
الخارجي باالضافة لثاني
أكسيد الكبريت.
واتخذت الهيئة اجراءاتها
االدارية الالزمة وخاطبت
املسؤولني في وزارة الكهرباء
لبيان أسباب صدور االنبعاثات
تمهيدا التخاذ االجراءات
الالزمة.

حاويات «أمنية» البيئية في
جمعيتي الضاحية والزهراء
ثمن فريق "أمنية" البيئي
التعاون املثمر مع الجمعيات
التعاونية في مختلف مناطق
الكويت ،والتي تساهم وتدعم
املحافظة على البيئة من مخاطر
النفايات البالستيكية من خالل
وضع حاويات لتجميع تلك
املواد ،ونحو تفعيل نشر ثقافة
الوعي البيئي ،وترسيخ الدور
املجتمعي من باب املساهمة
في تشجيع ودعم املشروعات
الصغيرة املمولة من الصندوق
الوطني لتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة من الدولة.
وفي هذا الجانب قالت مديرة
مشروع "أمنية" البيئي سناء
الغمالس في تصريح صحافي
أن الفريق استقبل العام الجديد
بوضع حاويتني جديدتني
في جمعيتي ضاحية عبدالله
السالم والزهراء ،مثمنة تعاون
أعضاء مجلس إدارة الجمعيتني
التعاونيتني.

«المهندسين» لإلسراع في
تطبيق البصمة اإللكترونية
حثت جمعية املهندسني الجهات
املعنية في الدولة إلى العمل
على تعزيز إنتاجية العاملني
فيها ،من خالل تطوير قرارات
التقييم املتبعة ،والتي يصدرها
مجلس الخدمة املدنية ،وتطوير
نظام البصمة واالسراع في
اعتماد البصمة اإللكترونية.
واوضحت الجمعية أن
األنظمة املعمول بها حاليا
تعوق التنمية وتعرقل تعزيز
اإلنتاجية ،وخاصة للموظفني
العاملني في املواقع امليدانية،
والتي تحتاج الى مرونة وتفاعل
في التقييم ،الفتة الى ان تطبيق
نظام البصمة الحالي أثبت
فشال ذريعا وأعاق التنمية.
ودعا عضو مجلس إدارة
الجمعية عبدالعزيز النكاس
الى ضرورة االنتباه إلى تعزيز
االنتاجية بمختلف مرافق
الدولة ،من خالل التركيز على
إنتاجية املهندسني باملشاريع
واملواقع التي يعملون فيها
على مدار الساعة ،وليس على
مواعيد حضورهم وانصرافهم.

قرية صباح األحمد تنظم
«ماراثونًا» رياضيًا
أعلن مدير قرية صباح األحمد
التراثية سيف الشالحي إقامة
ماراثوان رياضي للمرة األولى
خالل الفترة القليلة املقبلة،
ضمن فعاليات مهرجان املوروث
الشعبي الخليجي هذا العام،
وستكون املشاركة فيه مفتوحة
للجميع ،ووفق فئتني ،األولى
لكبار السن ،والثانية ملتوسطي
األعمار.
ولفت الشالحي في تصريح إلى
أن هذا املاراثون يأتي ضمن نطاق
االهتمام بالتنويع والتجديد في
الفعاليات التي تنظمها القرية
لروادها من املواطنني واملقيمني،
وأبناء دول مجلس التعاون
الخليجي ،حيث إن هناك الكثير
من محبي هواية الرياضة واملشي،
و"بالتالي كان الحرص على
تنظيم هذا املاراثون ،الذي يرسخ
أهمية ممارسة الرياضة ،ويساهم
في خلق املنافسة الشريفة".
وأضاف أن مهرجان املوروث
الشعبي الخليجي يتضمن أيضًا
أنشطة متنوعة بينها املعارض
الفنية والتجارية ،وعروض
الفرق الشعبية ،وفعاليات خاصة
باألطفال مثل املراسم املتنقلة،
وفعاليات خاصة بالبيئة.

4
برلمانيات
«التشريعية» توافق على حذف «حرمان المسيء» من قانون االنتخابات
ةديرجلا
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أقرت إنشاء مفوضية عليا لالنتخابات و 72ساعة للطعن
فهد التركي

وافـ ـق ــت ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة
البرلمانية عـلــى مـقـتــرح نيابي
تـقــدم بــه الـنــائــب صــالــح عاشور
بحذف النص المتعلق بحرمان
المدان بحكم نهائي في جريمة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاس ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــذات اإلل ـ ـه ـ ـيـ ــة
واألميرية واألنبياء ،من المشاركة

ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات ،والـ ـت ــي اضـيـفــت
بــال ـقــانــون رقـ ــم  ،2016/27على
أن يـقـتـصــر الـ ـح ــرم ــان ع ـلــى من
صدرت بحقهم عقوبة جنائية أو
جريمة مخلة بالشرف واألمانة،
على أن تقوم المفوضية العليا
لالنتخابات كل شهرين بحذف

هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـم ــدانـ ـي ــن م ـ ــن ج ـ ـ ــداول
االنتخابات.
وقــال رئيس اللجنة التشريعية
ال ـن ــائ ــب ال ـح ـم ـي ــدي ال ـس ـب ـي ـعــي إن
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس االم ـ ـ ــة أح ـ ـ ــال ال ــى
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ب ـ ـقـ ــانـ ــون فــي
 ،2017/1/26ل ــدرا سـ ـت ــه و ت ـق ــد ي ــم
تقرير بشأنه الى المجلس ،وعقدت
اللجنة لـهــذا ال ـغــرض اجتماعين،
االول في  2017/11/15والثاني في
.2017/12/11
وتبين للجنة ان االقتراح بقانون
يتكون من خمس مواد ،جاءت على
النحو التالي :نصت المادة االولى
على استبدال نصوص الـمــواد (،2
 )50 ،41 ،21 ،19من القانون رقم 35
لسنة  1962المشار اليه.
ن ـصــت الـ ـم ــادة  2ع ـلــى ان تـقــوم
ال ـم ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات
بصفة دوريـ ــة كــل شـهــريــن بحذف
اس ـ ــم كـ ــل مـ ــن يـ ـص ــدر ب ـح ـقــه حـكــم
(بعقوبة جنائية او جريمة مخلة
ب ــالـ ـش ــرف واالمـ ـ ــانـ ـ ــة) مـ ــن ج ـ ــداول
االنتخاب تلقائيا بمجرد صيرورة
الحكم باتا ،وبالتالي فإن التعديل
على ال ـمــادة يـحــرم المحكوم عليه
فــي العقوبات فقط مــن االنتخاب،
ويحذف الفقرة المتعلقة بحرمان
ال ـم ــدان بـحـكــم نـهــائــي ف ــي جريمة
ال ـم ـســاس ب ــال ــذات اإلل ـه ـيــة وال ــذات
االميرية واالنـبـيــاء والـتــي اضيفت
بالقانون رقم .2016/27

المادة  82من الدستور ،كما نصت
الـمــادة  21على تعديل مبلغ رسم
التأمين للترشح لالنتخابات ليكون
 500ديـ ـن ــار بـ ــدال م ــن  50ديـ ـن ــارا،
ونـصــت ال ـمــادة  41عـلــى تخفيض
المدة التي يجوز فيها الطعن في
نتاج االنتخابات لتكون  72ساعة
من اعالن النتائج النهائية بدال من
 15يوما.
وبين انه تم أيضا تحديد فترة
زمنية يتم مــن خاللها الفصل في
طلبات الطعن في النتائج وهي 12
يوما مــن تــاريــخ نهاية مــدة تقديم
الـطـلـبــات ،ونـصــت ال ـمــادة  50على
ان تـسـقــط ال ـع ـضــويــة ع ــن العضو
إذا فـقــد أح ــد ال ـشــروط ال ـ ــواردة في
الـمــادة  82مــن الــدسـتــور أو الـمــادة
 19من هذا القانون ،وذلك بعد إعالن
النتيجة أو إذا تبين انه فاقد الحد
هذه الشروط قبل االنتخاب ،ويعلن
سقوط العضوية بقرار من المجلس.

شروط الترشح

مواد جديدة

واض ـ ــاف الـسـبـيـعــي ان ال ـم ــادة
 19نـصــت عـلــى ال ـش ــروط الــواجــب
توافرها في المرشح ،كما حددتها

واردف السبيعي« :قضت المادة
الثانية من االقتراح بقانون بإضافة
م ـ ــواد ج ــدي ــدة ل ـق ــان ــون االن ـت ـخــاب

صالح عاشور

«التشريعية» في اجتماع سابق
الـمـشــار إل ـيــه بــرقــم ( 1م ـك ــررا) و(8
م ـك ــررا) وف ـقــرة ثــانـيــة لـلـمــادة ()20
وذلك على النحو التالي:
نـ ـ ـص ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادة ( 1مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــررا)
ع ـل ــى وج ـ ـ ــوب أن ي ــرف ــق مـ ــا يـفـيــد
ق ـي ــد ال ـم ــرش ــح ف ــي أحـ ــد الـ ـج ــداول
االنتخابية لقبول طلب الترشيح.
ك ـم ــا ن ـص ــت ال ـ ـمـ ــادة ( 8م ـك ــررا)
عـ ـل ــى أن ت ـن ـش ــأ م ـف ــوض ـي ــة عـلـيــا
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات بـ ـم ــرس ــوم ،وت ـك ــون
م ـه ـم ـت ـهــا اإلش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ج ـ ــداول
االنتخاب ،وتشكل المفوضية من 7
أعضاء برئاسة أحد قضاة محكمة
التمييز المتقاعدين وعضو آخر من
قضاة محكمة التمييز ،وعضوين
يرشحهما مجلس االمــة ال تنتهي
عضويتهما بانتهاء مدة المجلس
الي سبب ،وعضو يرشحه مجلس
الــوزراء ،وعضوين يتم اختيارهما
من بين اعضاء منظمات المجتمع
المدني ،وتكون مدة عمل المفوضية
أربع سنوات غير مرتبطة بانتهاء
المجلس ،ويعين اعضاء المفوضية
وتـحــدد اختصاصاتهم بـقــرار من
مجلس الوزراء ،ويكون للمفوضية
امانة عامة وميزانية مستقلة.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن

االختصاصات للمفوضية ،أهمها
االش ـ ــراف ع ـلــى جـ ــدول االن ـت ـخــاب،
وتلحق بها إدارة شؤون االنتخابات
ب ــوزارة الــداخـلـيــة ،وكــذلــك التعاون
م ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس االع ـ ـل ـ ــى ل ـل ـق ـضــاء
بترشيح رج ــال الـقـضــاء والنيابة
العامة لــاشــراف على االنتخابات
ول ـج ــان ـه ــا ،وال ـت ـح ـق ــق م ــن الـ ـت ــزام
جميع أطــراف العملية االنتخابية
بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة
بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع رؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـل ـج ــان
وابداء الرأي القانوني فيما يعرض
عـلــى الـلـجــان مــن مـشـكــات تتعلق
بسير العملية االنتخابية وتلقي
البالغات والشكاوى من الناخبين
والمرشحين.
أمــا الـمــادة الثالثة مــن االقـتــراح
بقانون فقد نصت على ان تستبدل
ب ـع ـبــارة «وزارة الــداخ ـل ـيــة» عـبــارة
«المفوضية العليا لالنتخابات» ،كما
تستبدل بعبارة «وزي ــر الداخلية»
ع ـبــارة «رئ ـيــس الـمـفــوضـيــة العليا
لالنتخابات» اينما وردتا بالقانون
رقم  35لسنة  1962المشار اليه.
ويهدف االقتراح بقانون المشار
الـ ـي ــه ح ـس ـب ـم ــا ورد فـ ــي م ــذك ــرت ــه
االي ـضــاح ـيــة الـ ــى تـجـنــب االزم ـ ــات

الـبــرلـمــانـيــة واالرتـ ـب ــاك السياسي
ووضع امانة التشريع والرقابة بأيد
امينة تضع مصلحة الكويت العليا
فوق كل مصلحة.
واش ـ ــار الـسـبـيـعــي ال ــى ان ــه بعد
البحث وال ــدراس ــة تبين للجنة أن
االقـتــراح بقانون جــاء بفكرة نبيلة
اال انها اوردت عليه مالحظات يجب
مراعاتها من قبل اللجنة المختصة،
وذلك على النحو اآلتي:
 رأت اللجنة ان اش ــراك اعضاءفــي السلطة القضائية فــي تشكيل
ال ـم ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات
يتعارض مع طبيعة هذه المفوضية
والعمل المطلوب منها.
 رأت الـلـجـنــة ان ــه يـجــب تأكيدأحقية التظلم وفقا للقواعد العامة
لـمــن يـتــم اسـتـبـعــاده م ــن ال ـج ــداول
االنتخابية.
وقال السبيعي إنه بعد المناقشة
وت ـب ــادل اآلراء انـتـهــت اللجنة الــى
الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من
أعضائها على االقتراح بقانون بعد
االخذ بالمالحظات السابق ذكرها.

«المحاسبة» :العجز  5.9مليارات دينار في 2017/2016
●

فهد التركي

شدد رئيس ديوان المحاسبة
بــاالنــابــة ع ــادل الـصــرعــاوي على
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ان تـ ـ ـق ـ ــوم الـ ـحـ ـك ــوم ــة
بمسؤولياتها الكاملة في وقفة
جادة لالصالح الهيكلي للمالية
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ف ــي ظ ــل تــراجــع
اسعار النفط.
وطالب الصرعاوي في تقرير
دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ع ــن ال ـحــالــة
الـمــالـيــة ل ـلــدولــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
 2017/2016ب ـ ـضـ ــرورة ا ص ــاح
االختالالت الهيكلية في االقتصاد
ال ــوط ـن ــي ب ـعــد ان وصـ ــل الـعـجــز
ب ــال ـم ــوازن ــة ال ـمــال ـيــة ال ــى 5.918
مليارات دينار في السنة المالية
 2017/2016محذرا من استمرار
اعتماد الدولة على مصدر وحيد
لـلــدخــل وهـيـمـنــة الـحـكــومــة على
القطاعات االقتصادية وضعف
دور القطاع الخاص.
وقال الصرعاوي في التقرير:
نأمل ان يكون ما تضمنه التقرير
م ــن ب ـي ــان ــات وت ـح ـل ـي ــات مــالـيــة
ومــاحـظــات وتــوصـيــات محققا
ل ـل ـغ ــاي ــة الـ ـم ــرج ــوة مـ ــن ال ــرق ــاب ــة
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ك ـم ــا نــؤكــد
ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ع ـلــى م ــا تـبــدى

للديوان من موضوعات في غاية
االهمية تستدعي مــن مجلسكم
الموقر دراستها لتحقيق الهدف
المنشود.
وفيما يلي نص التقرير كامال:
اوال :ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـ ــا ا ظـ ـه ــره
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي لـ ـ ـ ـ ــادارة
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة عـ ـ ــن ال ـس ـن ــة
ا ل ـمــا ل ـيــة  2017/2016م ــن عجز
بـ ـل ــغ مـ ـ ـق ـ ــداره  5.918مـ ـلـ ـي ــارات
ديـنــار مـقــارنــة بعجز عــن السنة
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة  2016/2015مـ ـق ــداره
 5.975مليارات نتيجة التراجع
ال ــواض ــح الس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـخــام
ف ـ ــان ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة يــؤكــد
عـلــى ان تـقــوم الـحـكــومــة بتحمل
مسؤوليتها فــي وقفة جــادة في
االصالح الهيكلي للمالية العامة
واصالح االختالالت الهيكلية في
االقتصاد الوطني والمتمثلة في
اعتماد الدولة على مصدر وحيد
وهيمنة الحكومة على القطاعات
االقتصادية وضعف دور القطاع
الخاص في التنمية االقتصادية
المستدامة.
ث ــانـ ـي ــا :ن ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك قــامــت
ال ـح ـكــومــة ب ــاالق ـت ــراض بــاصــدار
س ـن ــدات دي ــن عــال ـم ـيــة ب ــال ــدوالر
االميركي استحقاق خمس وعشر

سنوات بهدف سد عجز الميزانية
العامة للدولة ،االمر الذي يتطلب
وضع استراتيجية طويلة االجل
ت ــأخ ــذ ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار ال ـس ـي ــاس ــات
المالية للدولة واالصالحات التي
من المفترض اجراؤها للتعامل
م ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوزات ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
الـمـتــوقـعــة فــي ال ـمــوازنــة الـعــامــة
للدولة ووضع حلول في حالتي
ارتفاع وانخفاض اسعار النفط
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام االس ـ ـل ـ ــوب االمـ ـث ــل
ل ـض ـمــان الـمـحــافـظــة ع ـلــى ال ـمــال
العام.
ث ــال ـث ــا :اس ـ ــوة ب ـم ــا ه ــو مـتـبــع
عالميا وبما يتناسب مع المكانة
المالية واالقتصادية المرموقة
ل ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ي ـ ـ ــرى دي ـ ـ ــوان
المحاسبة ضــرورة الــزام الهيئة
العامة لالستثمار بتبني معايير
ال ـت ـقــاريــر الـمــالـيــة الــدول ـيــة عند
اعتمادها للسياسات المحاسبية
لــاحـتـيــاطــي ال ـع ــام واحـتـيــاطــي
االج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق
ال ـش ـفــاف ـيــة ل ـه ــذه االح ـت ـيــاط ـيــات
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ص ـن ــدوق ــا س ـيــاديــا
وكذلك الزام المؤسسات المالية
االخ ـ ـ ـ ــرى لـ ـم ــا لـ ــذلـ ــك م ـ ــن تــأث ـيــر
ج ــوه ــري ع ـلــى ن ـتــائــج اعـمــالـهــا
ومركزها المالي.

رابعا :ضرورة تعديل المواعيد
ال ـم ـق ــررة ل ـت ـقــديــم ب ـي ــان االم ـ ــوال
المستثمرة الى الوزير المختص
المنصوص عليها في المادة رقم
 7من القانون رقم  1لسنة 1993
بـ ـش ــأن ح ـم ــاي ــة االمـ ـ ـ ــوال ال ـعــامــة
ليكون اعتبارا من تاريخ نهاية
الـسـنــة الـمــالـيــة مـمــا يسهل عمل
الجهات المشار اليها في المادة
الثانية والحد من الفروق الناجمة
من تداخل التقارير في اكثر من
سنة مالية ويكون البيان سنويا
ب ــدال مــن سـتــة اشـهــر لـيـكــون عن
سنة مالية كاملة وبالتالي يعطي
انعكاسا عن نتائج استثمارات
س ـنــة مــال ـيــة ول ـي ــس س ـتــة اشـهــر
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال م ـ ــدة ث ــاث ـي ــن يــومــا
ال ـم ـقــررة لـتـقــديــم ال ـب ـيــان بثالثة
اشهر حتى تتمكن هذه الجهات
من تقديم بيانا مدققا ذلك ان مدة
الثالثين يوما قصيرة نسبيا.
خامسا :يؤكد الديوان ان فترة
الـثــاثــة اشـهــر مــن انـتـهــاء السنة
الـمــالـيــة ال ـتــي ح ــدده ــا التكليف
غير كافية العــداد التقرير حيث
ان ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــاسـتـثـمــار
تحتاج فترة زمنية كافية العداد
حـســابــاتـهــا واس ـت ـخــراج الـمــركــز
المالي لالحتياطي العام للدولة

عادل الصرعاوي

واحتياطي االجيال القادمة وذلك
بعد االنتهاء من اعــداد الحساب
الـ ـخـ ـت ــام ــي لـ ـل ــدول ــة وال ـه ـي ـئ ــات
ال ـم ـل ـح ـقــة وال ـم ـس ـت ـق ـلــة لـتـحــديــد
مـ ـق ــدار ال ـف ــائ ــض او ال ـع ـج ــز فــي
الميزانية العامة للدولة من جهة
واحـتـســاب قيمة المستقطع من
االيرادات العامة للدولة المحولة
ال ــى ح ـســاب احـتـيــاطــي االج ـيــال
القادمة من جهة اخرى.

العفاسي
«الميزانيات» تبحث مع
ً
مخالفات «أمانة األوقاف» غدا
تعقد لجنة الميزانيات البرلمانية غــدا االثنين اجتماعا مهما
لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمخالفات والتجاوزات
المالية التي ارتكبتها االمانة العامة لالوقاف واصدر ديوان المحاسبة
تقريرا خاصا بشأنها من ثالثة مجلدات نشرته «الجريدة» كامال.
وسيحضر االجتماع وزيــر االوق ــاف والـشــؤون االسالمية وزيــر
ال ـعــدل فـهــد الـعـفــاســي ورئ ـيــس واع ـضــاء االمــانــة الـعــامــة لــاوقــاف،
وسـتـبـحــث الـلـجـنــة م ــع مـمـثـلــي ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ه ــذا الـصـعـيــد كل
المخالفات وأسبابها.
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ً
حفظ بالغ ضد الصالح لتعيينه مستشارا أدانه «المحاسبة»

«الديوان» أبلغ لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء إحالة المسؤول المخالف إلى «مكافحة الفساد»
حسين العبدالله

أكدت لجنة «تحقيق الوزراء»
انتفاء خطأ الصالح في البالغ ً
المقدم ضده لتعيينه مستشارا
أدانه «المحاسبة» ،ومن ثم
تنتفي معه الجريمة ،التي أثارها
بما يتعين معه
المبلغ في بالغه ً
حفظ البالغ نهائيا النتفاء
الجريمة.

لجنة التحقيق أكدت
أن تعيين المسؤول
ال يتضمن شبهة
بعد استقالته من
منصب وكيل مساعد
بعد وقوع المخالفة

اللجنة أكدت سالمة
مسلك وزير المالية
السابق بتشكيله
لجنة للتحقيق
في المخالفات

قررت لجنة التحقيق الدائمة في
محكمة الــوزراء ،برئاسة المستشار
أس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــاب ـ ـط ـ ـيـ ــن وعـ ـضـ ــويـ ــة
المستشارين بدر الطريري وعصام
ال ـف ـهــد ،حـفــظ التحقيق ف ــي الـبــاغ
المقدم من أحد المحامين ضد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
السابق أنــس الصالح ،على خلفية
تعيينه أحــد المسؤولين بــالــوزراة
ب ــدرج ــة مـسـتـشــار بمكتبه ،بعدما
استقال األخير من منصبه بالوزارة
بـ ــدرجـ ــة وكـ ـي ــل مـ ـس ــاع ــد ،وث ـب ــوت
مخالفات بحق هــذا الـمـســؤول من
دي ــوان المحاسبة ،نتيجة توقيعه
أحد العقود مع شركة المشروعات
السياحية .ولفتت لجنة التحقيق
أن اإلجـ ـ ــراءات ال ـتــي اتـبـعـهــا وزراء
المالية مصطفى الشمالي ونايف
ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف وأنـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـصـ ــالـ ــح فــي
المخالفات المنسوبة للعقود بين
ام ــاك الــدولــة وشــركــة المشروعات
السياحية سليمة ،من خالل تشكيلهم
ً
لجانا وفــرقــا للتحقيق ،فضال عن
ان المخالفات التي وضعها ديوان
المحاسبة على وزارة المالية تمت
معالجتها ،وان المسؤول المخالف
عنها تمت إحالته الى هيئة مكافحة
الفساد ،فضال عن سبق احالته الى
هيئة المحاكمة التأديبية التابعة
لديوان المحاسبة مع آخرين بشركة
المشروعات السياحية.

مخالفات
وأكدت لجنة التحقيق ان خالصة
ما نسبه المبلغ في بالغه وتناولته
التحقيقات بشأن المخالفات التي
ش ــاب ــت ال ـع ـق ــد ال ـم ـب ــرم ب ـي ــن ادارة
المالك الدولة وشركة المشروعات
الـسـيــاحـيــة ال ـ ـ ــواردة بـكـتــاب دي ــوان
المحاسبة الموجه إليه ،وعدم موافاة
الــديــوان بنتائج بشأن المخالفات
التي أضرت بالمال العام ،فضال عن
إرجائه التحقيق مع احد المسؤولين
ف ــي وزارة ال ـمــال ـيــة ب ــدرج ــة وكـيــل
مـســاعــد ،والـ ــذي أج ــرى التعديالت
ب ــال ـع ـق ــد ال ـم ـخ ــال ــف ووقـ ـ ـ ــع ع ـل ـيــه،
وتقديم استقالته من منصبه لعدم
الـمـســؤولـيــة ،وقـيــام الــوزيــر المبلغ
ً
ض ــده بتعيينه مـسـتـشــارا بمكتبه
ب ــال ــوزارة ،بــدال مــن اتـخــاذ اج ــراءات
التحقيق معه.
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة إل ـ ـ ــى أن تـلــك
المخالفة المنسوبة للوزير الصالح

تثير شبهة مقارفته الفعل المؤثم
بالمادة  14من القانون رقم  1لسنة
 1993بشأن حماية االمــوال العامة،
إال ان هذه الشبهة سرعان ما ينقشع
غبارها وي ــزول اثــرهــا مــن االوراق،
ذلك انه من المقرر-وعلى ما استقر
عليه القضاء -أن النص في المادة
 14من قانون حماية االموال العامة
على ان "كل موظف عام او مستخدم
عـ ــام او ع ــام ــل تـسـبــب بـخـطـئــه في
إلحاق ضــرر جسيم بــأمــوال الجهة
التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم
وظيفته او بأموال الغير او مصالحه
المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان
ً
ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في
اداء وظيفته او عن اخالل بواجباتها
او ع ــن إسـ ـ ــاءة اس ـت ـع ـمــال السلطة
داخ ـ ــل ال ـب ــاد او خــارج ـهــا يعاقب
بالحبس المؤقت مدة ال تزيد على
ثــاث سـنــوات ،وبـغــرامــة ال تقل عن
ثــاثــة آالف دي ـن ــار ،وال تــزيــد على
عشرين ألف دينار او بإحدى هاتين
العقوبتين".

توافر الجريمة
وبـيـنــت الـلـجـنــة أن ــه ي ـلــزم لقيام
الجريمة تــوافــر عــدة اركـ ــان؛ أولـهــا:
صفة الجاني ،وهي ان يكون موظفا
عاما ،وثانيها ركن مادي يتكون من
ثالثة عناصر هــي الخطأ والضرر
وعالقة السببية فيما بينهما .وفيما
يختص بعنصر الخطأ في الجريمة
فقد حدد له المشرع صورا ثالثا على
سبيل الحصر ،واشترط لقيامها ان
يـنــدرج خطأ الموظف تحت احــدى
هذه الصور ،وهي:
 -1اإلهـ ـم ــال ف ــي أداء الــوظـيـفــة
ومعناة تقاعس الموظف عن القيام
ب ــال ــواج ـب ــات ال ـت ــي تـفــرضـهــا عليه
مقتضيات وظيفته ،سواء اتخذ ذلك
ص ــورة امتناعه كلية عــن ممارسة
اختصاصه بصفة عامة أو بالنسبة
لـنــوع معين مــن األع ـم ــال ،كما وقد
ي ـت ـخــذ اإله ـ ـمـ ــال ص ـ ــورة م ـمــارســة
ال ـم ــوظ ــف الخ ـت ـص ــاص ع ـلــى وجــه
أغـفـلــت فـيــه ال ـقــواعــد الـقــانــونـيــة أو
ّ
الفنية ،التي يتعين عليه التزامها ،كل
يؤدي عمله الوظيفي على أكمل وجه.
 -2اإلخ ــال بــواجـبــات الوظيفة
وي ـن ـص ــرف إل ـ ــى م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـ ــأداء
األعـ ـم ــال الــوظ ـي ـف ـيــة أو م ــا يتعلق
مـنـهــا بــالـسـلـطــة ال ـت ـقــديــريــة وغـيــر
ذلــك مــن واج ـبــات يقتضيها حسن

أنس الصالح
أداء الوظيفة ،وتتمثل فيما يمكن
ً
الـتـعـبـيــر ع ـنــه اص ـط ــاح ــا بــأمــانــة
الوظيفة العامة.
 -3إس ـ ـ ــاءة اس ـت ـع ـمــال الـسـلـطــة
وهــو تعبير ينصرف إلــى مخالفة
الغرض ،الذي من أجله خول المشرع
الـمــوظــف ال ـعــام اسـتـعـمــال سلطته
التقديرية في أمر من األمور ،وبمعنى
آخــر أن يبتغي الموظف بممارسة
اختصاصه تحقيق غاية مختلفة عن
تلك ،التي حددها القانون لألعمال
الداخلية في هذا االختصاص ،كما
أن الـعـنـصــر ال ـثــانــي وه ــو ال ـضــرر،
ً
فيشترط أن يكون ماديا بحيث يلحق
بأموال أو مصالح الجهة ،التي يعمل
لديها الموظف ،والمراد بالمصلحة
فــي هــذا المقام المصلحة المادية،
الـتــي يمكن تقويمها بــالـمــال ،وأن
ً
ً
يكون جسيما ومحققا وإال فال تقوم
ً
الجريمة ،وأخـيــرا العنصر الثالث،
وه ــو راب ـط ــة الـسـبـبـيــة بـيــن الخطأ
والـ ـض ــرر ،وه ــو أن يــرت ـبــط الخطأ
المسبب بالسبب بأن يكون الضرر
ً
ً
نــاتـجــا عــن الـخـطــأ ومـتــرتـبــا عليه،
وثالث أركان هذه الجريمة هو الركن
المعنوي ،وهو أن يقوم على الخطأ
غـيــر ال ـع ـمــدي ،وم ــن ث ــم ي ـخــرج عن
المدلول العام للخطأ من حيث إخالل
الشخص بواجبات الحيطة والحذر،
التي يفرضها القانون بالنظر إلى
الـ ـظ ــروف ال ــواق ـع ـي ــة ،ال ـت ــي يـبــاشــر
فيها تـصــرفــه ،وقــد تــواتــرت أحكام
القضاء على أن اإلهمال في األموال
والوظائف العامة ،وهو صــورة من
صـ ــور ال ـخ ـطــأ ال ـفــاحــش يـنـبــئ عن
انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف
والمعقول للموظف العادي في مثل
ظروفه وقوامه تصرف إرادي خاطئ
ي ــؤدي إل ــى نتيجة ض ــارة توقعها
الـفــاعــل أو ك ــان عليه أن يتوقعها،

والسلوك المعقول العادي للموظف
تحكمه الحياة االجتماعية والبيئية
والعرف ومألوف الناس في أعمالهم
وطبيعة مهنتهم وظروفها ،فإن قعد
عن بذل الجهد ،بذل يبذله أكثر الناس
ً
تهاونا في أامور نفسه كان تصرفه
ً
خطا جسيما.
وب ـي ـنــت الـلـجـنــة أن ال ـثــابــت من
وق ـ ــائ ـ ــع ال ـت ـح ـق ـي ــق وم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــدم مــن
مـسـت ـنــدات عـلــى الـتـفـصـيــل ســالــف
السرد ،أنها قد خلت من دليل على
وقوع الخطأ من جانب الوزير المبلغ
ض ــده ب ــأي م ــن صـ ــورة م ــن الـصــور
المعاقب عليها في النص اإلجرائي
المار ذكــره ،فقد أنكر الوزير المبلغ
ضده ما نسب إليه في البالغ جملة
وتفصيال ،وثبت للجنة على نحو
مــا تقدم بيانه أنــه استجاب لطلب
ديــوان المحاسبة بموافاته بنتائج
تحقيق الـلـجـنــة المشكلة مــن قبل
وزيـ ــر الـمــالـيــة ال ـســابــق (وال ـحــالــي)
نايف الحجرف ،ولجنة التقييم ،التي
شكلت من قبل الوزير (وزير المالية)
الـســابــق مصطفى الشمالي بشأن
المخالفات الـتــي رصــدهــا الــديــوان
في العقد موضوع البالغ ،كما قام
الوزير المبلغ ضده في استجابة منه
لتوصيات ديوان المحاسبة بكتابه
المؤرخ في  2015/5/19بإصدار قرار
بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول
المخالفات الــواردة بتقرير الديوان،
وبعد أن وافى الديوان بنتائج أعمال
هــذه اللجنة قــام دي ــوان المحاسبة
ب ـتــوج ـيــه ك ـت ــاب إل ـي ــه بـمــاحـظــاتــه
ً
على عمل ونتائج اللجنة طالبا منه
تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في
ً
المخالفات ،ونفاذا له أصدر الوزير
ق ــراره رقــم  2017/57بتشكيل لجنة
مـحــايــدة مشكلة مــن أس ـت ــاذة كلية
الحقوق للتحقيق بشان المخالفات
الواردة بالعقد والعقود المتفرعة منه
وبعد أن باشرت اللجنة المحايدة
أعمالها انتهت في تقريرها إلى عدة
تــوصـيــات ،منها توقيع العقوبات
ع ـلــى ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـمــوق ـع ـيــن على
العقد ،وقام بموافاة ديوان المحاسبة
بنتائج عمل اللجنة األخ ـيــرة ،وقد
أفادت كبيرة مدققي ديوان المحاسبة
ف ــي أقــوال ـهــا بــالـتـحـقـيـقــات بـعــد أن
أبــدت مالحظات على عمل ونتائج
هــذه اللجنة بــأن دي ــوان المحاسبة
أحـ ــال ال ـعــديــد م ــن م ـســؤولــي إدارة
أمــاك الــدولــة ،وشركة المشروعات
السياحية إلى المحاكمة التأديبية

بشأن المخالفات ،التي رصدها في
العقد مــوضــوع ال ـبــاغ ،إلضــرارهــم
بــال ـمــال ال ـع ــام ،وق ــدم ــت صـ ــورة من
ت ـقــريــر االتـ ـه ــام وقــائ ـمــة بالمشكو
بحقهم وم ــن بينهم الـمـســؤول عن
جار تقديم
المخالفة ،وأضافت بأنه ٍ
تقرير بهذه المخالفات للهيئة العامة
لمكافحة الفساد.

توصيات
وبينت اللجنة أن الثابت من ردود
الوزير المقدمة إليها ،وما أرفق بها
مــن مستندات أن ــه ش ــرع فــي تنفيذ
توصيات لجنة التحقيق المحايدة
األخيرة ،وأرفق بمحافظ مستنداته
فــي التحقيقات المخاطبات ،التي
تمت بشأن تنفيذ توصياتها وبردود
ال ـج ـهــات المختصة بـشــأنـهــا ،كما
ثـبــت للجنة مــن واق ــع المستندات
المقدمة في التحقيقات أن الموافقة
على استقالة الـمـســؤول المخالف
قــد تمت قبل ص ــدور تقرير دي ــوان
المحاسبة بشأن المخالفات ،التي
ش ــاب ــت ال ـع ـقــد وتــوص ـي ـتــه ب ــإج ــراء
التحقيق بشأنها ،وخلت األوراق مما
يفيد بأن المسؤول المذكور كان وقت
ً
تقدمه باستقالته محاال للتحقيق أو
ً
ً
موقوفا من العمل أو متخذا ضده أي
من اإلجراءات التأديبية ،السيما أن
من المقرر أن استقالة الموظف العام
ال تعفيه من المسؤولية الجزائية أو
ً
المدنية عند االقتضاء وفقا للمادة
 31مــن ال ـمــرســوم بـقــانــون الخدمة
المدنية رقم  ، 1979/15كما ان تعيينه
ً
م ـس ـت ـش ــارا بـ ـ ـ ــإدارة م ـك ـتــب ال ــوزي ــر
ك ــان فــي تــاريــخ ســابــق عـلــى ثبوت
ضلوعه بالمخالفات الـتــي شابت
العقد مــوضــوع الـبــاغ ،الــذي أسفر
عنه تقرير اللجنة المحايدة األخيرة
المشكلة من قبل الوزير المبلغ ضده
 ،وأن ما أثاره المبلغ في بالغه حول
تعمد الــوزيــر إرج ــاء التحقيق معه
محض قول مرسل خلت األوراق من
دليل عليه ،هــذا إلــى أن الثابت من
كتاب الوزير المؤرخ بأنه تقرر عدم
تجديد االستعانة بخبراته بــإدارة
مكتب الــوزيــر األم ــر ،ال ــذي تخلص
منه اللجنة من حاصل ما تقدم إلى
انتفاء خطأ الوزير المبلغ ضده من
األوراق ،ومن ثم تنتفي معه الجريمة،
التي أثارها المبلغ في بالغه برمتها
ً
بما يتعين معه حفظ البالغ نهائيا
النتفاء الجريمة.
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«تعاونية الصليبيخات والدوحة»:
الجرد اآللي يبشر بالخير
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـمـ ـعـ ـي ــن فــي
جمعية الصليبيخات والدوحة
الـتـعــاونـيــة د .حسين الـحـمــادي
ان ـت ـهــاء عـمـلـيــة ال ـج ــرد الـسـنــوي
ف ــي ج ـم ـيــع األس ـ ـ ــواق ال ـمــركــزيــة
والفروع التابعة للجمعية للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2017حـ ـي ــث شـ ـمـ ـل ــت س ــو ق ــي
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات وال ـ ــدوح ـ ــة و7
بقاالت ،ومكتبتين ،وفرعي غاز،
وبنشرين ،وفرعي تموين ،وفرع
لـ ــوازم ال ـعــائـلــة ،وف ــرع الـصـيــانــة
المنزلية .وأوضــح د .الحمادي،
في تصريح صحافي ،أن السنة
ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة تـعـتـبــر اول
سنة رسمية يطبق فيها الجرد
آليا ،وساهم ذلك في قفزة نوعية
في إنجاز الجرد بشكل قياسي
من ناحية الوقت ،واالبتعاد عن
الجانب الورقي ،واالعتماد أيضا
على آلية تطبيق الباركود على
جـمـيــع األصـ ـن ــاف وال ـس ـلــع بكل
األس ــواق وال ـفــروع ،وذلــك لحفظ
حقوق الجمعية والمورد وكذلك
الـ ـمـ ـس ــاه ــم .وكـ ـش ــف أن ـ ــه سـيـتــم
االفـصــاح عــن البيانات والمركز
ا لـمــا لــي للجمعية بـعــد التدقيق
ع ـل ـي ـهــا واعـ ـتـ ـم ــاده ــا م ــن وزارة
الشؤون االجتماعية ،مفيدا بأن

حسين الحمادي
ال ـمــؤشــرات األول ـي ــة بـعــد الـجــرد
تبشر بالخير من ناحية السيولة
المالية ،وتعديل المركز المالي
لألفضل ،وكذلك معالجة الرواكد.
وشكر مراقبي وزارة الشؤون
اوال
ف ــي م ـتــاب ـعــة الـ ـج ــرد اآلل ـ ــي ً
ب ــأول فــي كــل األس ــواق والـفــروع،
إذ كـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـه ـ ــم دور ا ي ـ ـجـ ــا بـ ــي
ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـج ـم ـع ـي ــة ب ـت ـح ـق ـيــق
الـنـتــائــج الـمــالـيــة الـمــرضـيــة عبر
ت ــوجـ ـيـ ـه ــاتـ ـه ــم واقـ ـت ــراح ــاتـ ـه ــم
ال ـم ـث ـم ــرة ،م ـب ـي ـنــا أن الـجـمـعـيــة
تعمل بشكل حثيث على تنويع
الـ ـخ ــدم ــات ب ــأسـ ـع ــار ت ـنــاف ـس ـيــة
للمستهلكين ومساهمي أهالي
منطقتي الصليبيخات والدوحة.

انطالق «المشاريع الصغيرة»
في «تعاونية» صباح الناصر
أطـلـقــت جـمـعـيــة ص ـبــاح ال ـنــاصــر الـتـعــاونـيــة ال ـم ـعــرض األول
للمشاريع الصغيرة واأل س ــر المنتجة للمرة األو ل ــى فــي تاريخ
الجمعية ،حيث شهد االفتتاح حضورا حاشدا من أبناء المنطقة
ورواد الجمعية.
واكد رئيس مجلس إدارة الجمعية طالل المطيري أن هذا هو
المعرض األول من نوعه منذ تأسيس الجمعية ،حيث تم تنظيمه
انطالقا من دعمنا للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة واألسر
المنتجة التي تجد في مثل هذه المعارض دعما مميزا وفرصة
لالنطالق في الحياة العملية واالنخراط في العمل الحر.
وأض ــاف أن ــه تــم تــوزيــع الـمـعــرض الــواقــع فــي ال ـمــول الـتـجــاري
على  ١٥٠بوثا بشكل مميز ومنظم ،إضافة إلى تخصيص منطقة
ألعاب لألطفال بأسعار رمزية ،ما شهد إقباال منقطع النظير على
المعرض ســواء من أهالي المنطقة أو من خارجها ،الفتا إلى أن
هذه الفعالية ساهمت في تعزيز إيرادات الجمعية وتنشيط حركة
المتسوقين ورواد مركز الضاحية بشكل كبير جدا.

6
محليات
«الخدمة العسكرية» استقبلت الدفعة األولى من المكلفين
ً
ةديرجلا
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●  82مجندا ...ومدة الخدمة سنة ميالدية ● العميري :خدمة الوطن واجب مقدس وأداؤها شرف للمجند
المجندون بالمهاجع ...وفي اإلطار أحد المجندين يوقع على تسلم العهدة

مجندون بعد تسلم العهد العسكرية

محمد الشرهان

اسـتـقـبـلــت هـيـئــة ال ـخــدمــة الــوطـنـيــة
العسكرية ،صباح أمس ،الدفعة  ،46التي
تعتبر األولى في قانون الخدمة الوطنية
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،والـ ـت ــي ي ـب ـلــغ ع ــدده ــا 82
ً
مجندا ،بعد أن أتموا جميع اإلجراءات،
واجـ ـت ــازوا االخ ـت ـب ــارات والـفـحــوصــات
الـطـبـيــة ال ــازم ــة لـقـبــولـهــم والـتـحــاقـهــم
بالهيئة .وكان في استقبال المجندين
لـحـظــة دخــول ـهــم ض ـبــاط وأف ـ ــراد هيئة
الخدمة الوطنية ،ومعهد تدريب ضباط
الصف واألفــراد ،ومجموعة من ضباط

سرايا المجندين ،الذين قاموا بدورهم
بتنظيم الدخول ،وإنهاء كل اإلجراء ات
المتعلقة لالتحاق بالخدمة.
وألقى رئيس هيئة الخدمة الوطنية
العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري
كـلـمــة رح ــب م ــن خــال ـهــا بــالـمـجـنــديــن،
وحثهم على االستفادة من الدروس التي
سيتلقونها ب ــال ــدورة خ ــال تدريبهم،
والـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـش ـم ــل دروسـ ـ ـ ـ ــا ع ـس ـك ــري ــة
نظرية وعملية أساسية ،الفتا إلــى أن
«خ ــدم ــة ال ــوط ــن واج ـ ــب مـ ـق ــدس ،وأداء

ال ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــة شـ ــرف لـلـمـجـنــد».
وحث العميري الجميع على التحلي
بروح الشجاعة والتعاون فيما بينهم،
وحـ ــب ال ـت ـض ـح ـيــة ف ــي س ـب ـيــل ال ــوط ــن،
«فأنتم أبناؤه المخلصون ،وعلينا دائما
أن نكون مستمرين في العمل والتدريب،
لخدمة وحماية الوطن ،الذي عشنا على
ً
أرضه ،وأعطانا الكثير ،والمضي قدما
في ميادين الشرف والبطولة والفداء،
ً
ذودا عن الوطن وعزته وشموخه».
وات ـ ـخـ ــذت ه ـي ـئــة ال ـخ ــدم ــة الــوط ـن ـيــة

جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــرت ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــات الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ال ـ ــازم ـ ــة الس ـت ـق ـب ــال
المجندين.
الجدير بالذكر أن مدة الخدمة العاملة
سـنــة م ـيــاديــة تـنـقـســم ال ــى قـسـمـيــن4 ،
أشهر تشمل التدريب وتعليم المجندين
مختلف العلوم العسكرية واألكاديمية،
وتـ ــزويـ ــدهـ ــم ب ــالـ ـمـ ـه ــارات ال ـع ـس ـكــريــة،
والقسم الثاني  8أشهر ويشتمل على
الخدمة الميدانية في معسكرات خاصة
للمجندين.

زوجته الخليجية أمام ابنتهما
قتل
باألحمدي
مواطن
ّ

أطلق عليها رصاصتين من بندقية «شوزن» وسلم نفسه إلى مخفر الرقة
●

محمد الشرهان

شهدت منطقة الرقة في محافظة األحمدي
صباح أمس جريمة قتل بشعة اقدم خاللها
مــواطــن بــالـعـقــد ال ــراب ــع مــن عـمــره عـلــى قتل
زوجته الخليجية ،المقاربة له في العمر ،بعد
أن أطلق عليها عيارين ناريين من بندقية
شــوزن أمــام ابنته البالغة  18عاما ،قبل أن
يسلم نفسه إلى مخفر شرطة الرقة ،وبحوزته
سالح الجريمة.
وفي التفاصيل التي رواهــا مصدر أمني
لـ «الجريدة» أن غرفة عمليات وزارة الداخلية

تلقت بالغا صباح أمس من مواطنة أفادت
فـيــه ب ــأن والــده ــا أطـلــق ال ـنــار عـلــى والــدتـهــا
داخل منزل األسرة في الرقة ،وأن والدها حمل
ســاح الجريمة وغــادر المنزل ،وفــي مــوازاة
ذلك تلقت غرفة العمليات بالغا آخر يفيد بأن
ً
مواطنا سلم نفسه إلى مخفر الرقة وبحوزته
بندقية وأبلغ رجال األمن أنه قتل زوجته.
وأضــاف المصدر أن رجــال األمــن بقيادة
المدير العام ألمن محافظة األحمدي العميد
عبدالله سـفــاح ،ومــديــر مباحث المحافظة
العقيد عمر الرشيد ،ووكـيــل النائب العام،
والطبيب الشرعي ،ورجــال االدلــة الجنائية

انـتـقـلــوا إل ــى مــوقــع ال ـب ــاغ وش ــاه ــدوا جثة
ً
المجني عليها في صالة المنزل ،مشيرا إلى
أن المعاينة األولية للجثة من قبل الطبيب
ال ـش ــرع ــي دلـ ــت ع ـلــى أن ال ــوف ــاة نــات ـجــة عن
إصابتها بطلقين ناريين في الصدر ،ومن
مسافة قريبة مما ادى إلى وفاتها فورا.
وذكر أن رجال المباحث استمعوا إلفادة
االبـنــة الـتــي ذك ــرت أن والــدهــا هــو مــن اطلق
النار على والدتها بسبب خالفات عائلية،
ً
مشيرا إلى أن االبنة أبلغت رجال المباحث
أن والدها يعالج في الطب النفسي ويحمل
بـطــا قــة مــن مستشفى ا لـطــب النفسي تثبت

إصابته ،كما أنه مدمن مخدرات ومن أرباب
ً
السوابق ،الفتا إلى أن رجال المباحث انتقلوا
إلى مخفر شرطة الرقة وتحفظا على الزوج
القاتل وعلى سالح الجريمة.
وأشار إلى أن وكيل النائب العام أمر برفع
جـثــة الـمـجـنــي عليها وإحــالـتـهــا إل ــى إدارة
الطب الشرعي ،وكلف رجال المباحث إجراء
التحريات الالزمة حول الواقعة ،وأمر بحجز
الزوج القاتل على ذمة القضية ،وعرضه على
النيابة العامة وتحريز السالح المستخدم
فــي الـجــريـمــة وإحــال ـتــه إل ــى اإلدارة الـعــامــة
لالدلة الجنائية.

إحباط محاولة تهريب  2كيلو من الهيروين

آسيوي أخفاها في تجاويف سرية بحقائبه وضبط بمطار الشيخ سعد
تمكن رجــال الجمارك في مطار
ال ـش ـي ــخ س ـع ــد أمـ ـ ــس مـ ــن إح ـب ــاط
مـحــاولــة تهريب  2كيلو مــن مــادة
الـهـيــرويــن ال ـم ـخــدرة ،وض ـعــت في
أط ــراف حقيبة واف ــد آس ـيــوي ،قدم
م ـ ــن م ــوطـ ـن ــه وأخ ـ ـف ـ ـيـ ــت ب ـطــري ـقــة
مبتكرة ،وتـمــت إحــالــة المتهم مع
الـمـضـبــوطــات ال ــى االدارة العامة
لمكافحة المخدرات.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ــإدارة
العامة للجمارك المستشار جمال
ال ـج ــاوي ،فــي تـصــريــح صحافي،
إن رجال االدارة تمكنوا من إحباط

ضبط بضائع مقلدة بميناء
الشويخ في  6حاويات

ّ
تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من ضبط كمية كبيرة من البضائع
المقلدة والمغشوشة عبر ضبطيتين منفصلتين ،األول ــى عـبــارة عــن 5
حاويات تحتوي على  2984كرتونة لبضائع متنوعة ،واألخرى  570كرتونة
تحتوي على أحذية مقلدة ،وحقائب نسائية ،وأدوات ماكياج ،وشواحن
وأذرع ألعاب وأجهزة إلكترونية .وقال عضو لجنة اإلعالم الجمركي مراقب
التفتيش واالسـتـيــداع بالميناء مساعد الحليلة ،إن «الضبطيات تأتي
ترجمة لتوجيهات المدير العام لإلدارة العامة للجمارك المستشار جمال
الجالوي ،ونائبه لشؤون المنافذ الجمركية عدنان القضيبي ،لحماية البالد
من تهريب الممنوعات ،والتصدي لعمليات الغش التجاري ،ومكافحة
البضائع المقلدة ،والحفاظ على دعم حقوق الملكية».

وفاة مواطن
في حادث مرور
ل ـق ــي م ــواط ــن ف ــي الـعـقــد
الـثــانــي مــن عـمــره مصرعه،
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،إث ـ ــر حـ ــادث
م ـ ـ ــروري وق ـ ــع ع ـل ــى طــريــق
الصبية ،وتمثل في انقالب
م ــركـ ـبـ ـت ــه ،كـ ـم ــا أس ـ ـفـ ــر عــن
إصابة مواطن آخر نقل إلى
المستشفى بحالة خطيرة.
وفـ ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـت ــي
رواه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ـن ـ ــي
لـ ـ ـ ــ»الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،ان غ ــرف ــة
ع ـم ـل ـيــات وزارة الــداخ ـل ـيــة
تـلـقــت بــاغــا ص ـبــاح أم ــس،
يفيد بوقوع حادث انقالب
مركبة على طريق الصبية
ً
عند الكيلو  ،25مشيرا إلى
أن ـ ــه ف ـ ــور ت ـل ـقــي الـ ـب ــاغ تــم
توجيه دوريات قسم الحركة
ال ـم ــروري ــة ف ــي إدارة م ــرور
مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء وفنيي
الطوارئ الطبية.
وأضاف المصدر انه فور
وصــول رجــال المرور تبين
ان الحادث عبارة عن انقالب
مركبة تقل شخصين ،وانه
أسفر عن وفاة قائد المركبة
وإصــابــة مرافقه ،الفتا إلى
أن رجـ ــال األدل ـ ــة الـجـنــائـيــة
أحـ ــالـ ــوا ال ـج ـث ــة إل ـ ــى إدارة
ال ـطــب ال ـشــرعــي ،فـيـمــا نقل
ا ل ـم ـصــاب ا ل ــى المستشفى
بحالة خطيرة.

محاولة لتهريب نحو  2كيلو من
م ــادة الهيروين ال ـخــام ،عبر منفذ
مطار الشيخ سعد.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـج ـ ــاوي ان رجـ ــال
االدارة اشتبهوا في حقيبة تخلف
أحـ ـ ــد ال ـ ـقـ ــادم ـ ـيـ ــن م ـ ــن ال ـج ـن ـس ـيــة
اآلس ـيــويــة عــن اسـتــامـهــا وتركها
لـلـتـمــويــه ،وت ــم وضـعـهــا فــي مكان
تـحــت ال ـمــراق ـبــة ،وب ـعــد ي ــوم تـقــدم
المسافر ألخذها ،إال أن الحقيبة بعد
وضعها في األجهزة المتخصصة
أع ـطــت إش ـ ــارة ع ــن وجـ ــود أجـســام
بأطرافها ،وبعد التفتيش اليدوي

تــم العثور على مــا يـقــارب  ٢كيلو
هروين.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد االدارة
استراتيجية واضحة وخطة محكمة
لمنع تهريب الممنوعات إلى البالد،
لحماية الــوطــن وســامــة اراضـيــه،
مؤكدا ان رجال الجمارك بالمرصاد
لـكــل مــن تـســول لــه نفسه االض ــرار
ب ــأم ــن وس ــام ــة الـ ـك ــوي ــت ،مـشـيــدا
بـيـقـظـتـهــم واالج ـ ـهـ ــزة ال ـم ـســانــدة
والفعالة في الكشف عن الممنوعات
عبر المنافذ الجمركية كافة ،لمنع
تهريب الممنوعات بكل أشكالها.

ةديرجلا
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تحقيق

المشكلة المرورية في البالد «خانقة» ،وتعاني الطرقات
أصبحت
ً
ً
ازدحاما مروريا في العديد من المناطق ،حتى وصفها أحد
بـ«األنين» ،لكبر حجم األزمة ،التي تدفع إلى حلول
المختصين
ً
جذرية منها ،وفقا ًللهيئة العامة للنقل البري« ،النقل الجماعي»،
الذي ترى فيه مخرجا لتلك المشكلة يحقق األهداف كأحد الحلول
الرئيسيةً ،فيما رأى البعض اآلخر أن «النقل الجماعي» في الكويت
يعد تحديا غير قابل للتطبيق ،السيما ان هناك كثيرين ال يتخلون
عن سياراتهم في حال اعتماد المشروع ،حتى لو كلفهم ذلك الوقت
والجهد.

سيد القصاص

مختصون لـ ةديرجلا• :النقل
الجماعي بوابة الحل ألزمة المرور

محطة الحافالت في الكويت خالية من الركاب

تطبيق القوانين المرورية دون استثناء دافع أساسي إلى التفكير بإيجابية في اعتماد بدائل السيارات الخاصة
عندما يسافر
المواطن يعتمد
على «حافالت»
النقل العام

حل مشاكل
النقل الجماعي
يستوجب
تعاون كل
جهات الدولة
مع هيئة النقل

النقي

المناطق
الحضارية تئن
من ازدحامات
المرور

 %85من
الطرقات
متخمة
وسرعتها أقل
من المستويات
التي خططت
لها

المحيلبي

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل
الـبــري المهندس سـعــود النقي،
أن " ل ــدى الهيئة خـطــة لمعالجة
م ـش ــاك ــل "ال ـن ـق ــل ال ـج ـم ــاع ــي" فــي
ال ـكــويــت ،تـبــدأ بتطوير شــركــات
ً
النقل وخطوطها" ،الفتا إلــى أن
"الـشــركــات التي تعمل فــي النقل
ً
الجماعي حاليا تمارس عملها
على الخطوط ا لـتــي تحصل من
خاللها على أرباح".
ول ـف ــت ال ـن ـقــي إلـ ــى أن ال ــرؤي ــة
الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـه ـي ـئــة ال ـن ـق ــل فــي
ت ـطــويــر ال ـن ـقــل ال ـج ـمــاعــي تــركــز
ع ـل ــى وس ــائ ــل ال ـن ـق ــل الـمـتـنــوعــة
مثل القطارات الخفيفة (الترام)،
وال ـحــافــات ذات ال ــدوري ــن ،التي
من شأنها القضاء على االزدحام
المروري ،وتوفير الوقت والمال
والجهد ،مع إيجاد خدمة الئقة
للمواطنين والمقيمين.
وشـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة الـتــوعـيــة
ب ــال ـق ـض ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة ،وال ـن ـق ــل
ال ـج ـمــاعــي ك ــأح ــد ال ـح ـل ــول الـتــي
يجب تطبيقه فعليا بشكل الئق
خ ـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة،
مـنــوهــا إل ــى أن ال ـمــواطــن عندما
يسافر إلى الخارج لديه اإلمكانية
أن يستأجر سـيــارة داخ ــل البلد
ال ـ ــذي س ــاف ــر إلـ ـي ــه ،لـكـنــه يفضل
االعـتـمــاد عـلــى الـنـقــل الجماعي،
ً
لكونه أسهل وأوفر ماديا وزمنيا،
باإلضافة إلى الراحة والخدمات
التي يقدمها.

وق ــال "نـحــن فــي هيئة الـطــرق
ال نطلب مــن الـمــواطــن أن يخرج
مـ ـ ــن بـ ـيـ ـت ــه ويـ ـ ـق ـ ــف فـ ـ ــي م ـح ـطــة
"بـ ـ ـ ــاص" ي ـن ـت ـظــر إل ـ ــى أن يــأت ـيــه
ليذهب إلــى وجهته ،لكن ندرس
وجــود مــراكــز على حــدود المدن
م ـ ـثـ ــل مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ي ــوج ــد
ب ـهــا م ــواق ــف سـ ـي ــارات مـجــانـيــة،
وخ ــدم ــات مـخـتـلـفــة م ــن انـتــرنــت
إلى غير ذلك على أعلى مستوى
يـسـتـحـقــه الـ ـم ــواط ــن ،ف ـضــا عن
وجود "باصات" تمر كل  5أو 10
دقائق تذهب بالمواطن إلى داخل
المدينة ومن ثم لوجهته ،وتنقله
مرة أخرى إلى مكان سيارته".
وتــابــع" :بـهــذه الطريقة يمكن
أن نخفف من االزدحام المروري
داخـ ــل ال ـم ــدن ون ـق ـلــل م ــن آثـ ــاره،
ونـ ــوفـ ــر ع ـل ــى الـ ـم ــواط ــن ال ـج ـهــد
وال ـ ـ ـمـ ـ ــال والـ ـ ــوقـ ـ ــت عـ ـب ــر خ ــدم ــة
النقل الجماعي تكون على أعلى
ً
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات" ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
البعض يستسهل التعدي على
القوانين ،ويقف صفا ثانيا ،أو
فــوق األرصـفــة ،إلــى غير ذلــك من
مخالفات يمكن أن تعوق الحركة
المرورية داخل المدن المزدحمة
بــالـسـيــارات والـسـكــان ،لــذلــك حل
مشاكل النقل الجماعي يجب أن
تتعاون فيها جهات الــدولــة من
أجل إنجاحها ،فاألمر ال يتوقف
على هيئة النقل البري فقط ،بل
البــد أن تتكاتف جميع الجهود
إلنجاح هذا المشروع.

حركة المرور

تطبيق القوانين

وأشــار إلى أنه لتطبيق "النقل
ال ـج ـمــاعــي" ف ــي ال ـكــويــت الب ــد من
دراسـ ـ ــة ح ــرك ــة الـ ـم ــرور ال ـحــال ـيــة،
بــاإلضــافــة إلــى رفــع ثقافة الوعي
ب ـهــذه الــوسـيـلــة ل ــدى الـمــواطـنـيــن
والمقيمين ،فالتوعية قضية ال تقل
أهمية عن الحلول الفعلية ،مؤكدا
أن ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ـمـ ــروريـ ــة سـتـصــل
ف ــي مــرح ـلــة م ــن ال ـم ــراح ــل إل ــى أن
ّ
يضيع نصف الـيــوم كي
اإلنـســان
يذهب إلى وزارة أو مؤسسة إلنهاء
معاملة ،لذلك ال بديل مستقبال من
استغالل النقل الجماعي.

وأكــد أهمية تطبيق القوانين
المرورية المختلفة على الجميع
دون استثناء ،مما يدفع الناس
إلـ ـ ــى ال ـت ـف ـك ـي ــر ب ــإي ـج ــاب ـي ــة عـنــد
اس ـت ـخ ــدام ال ـن ـقــل ال ـج ـمــاعــي في
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى وج ـه ــات ـه ــم دون
مخالفات ،أو عرقلة للسير عند
استخدامهم سياراتهم الخاصة،
ً
مشددا على أنه في حال تطبيق
القانون سيفكر الناس بإيجابية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال "ف ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــر أك ـ ـتـ ــوبـ ــر
الماضي تم تعيين وكيل الطرق
ف ــي األش ـ ـغـ ــال ال ـم ـه ـن ــدس أح ـمــد

الناس تعاني
االختناقات
وقلة المواقف
والدولة تتكبد
الخسائر

الركيبي

ً
الحصان مديرا لهيئة النقل ،وتم
االج ـت ـمــاع مـعــه مــن قـبــل مجلس
إدارة ه ـي ـئــة الـ ـط ــرق ،ومـنــاقـشــة
ال ـعــديــد م ــن الـقـضــايــا المتعلقة
بــالـمــرور ،ومشاكل االزدحــامــات
الـمــروريــة ،والـحـلــول الـتــي يمكن
أن يتم تطبيقها فعليا ،ويستفيد
منها الـجـمـيــع ،وطـلــب مهلة من
أج ــل تــرتـيــب أوراق ـ ــه وأولــويــاتــه
خالل المرحلة القادمة".
وأض ـ ــاف ال ـن ـقــي "أنـ ــا مـتـفــائــل
بحل العديد من المشاكل خالل
المرحلة الـقــادمــة ،منها مشاكل
االزدحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وأحـ ـ ـ ــد ح ـ ـلـ ــول ه ــذه
ال ـم ـش ــاك ــل س ـت ـك ــون ع ـب ــر ال ـن ـقــل
الجماعي".

أساليب التطوير

النقل الجماعي
لن ينجح
في الكويت
ألن أصحاب
السيارات لن
يتخلوا عنها

البارون

م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ــدي ــر مــركــز
ال ـ ـن ـ ـقـ ــل وال ـ ـس ـ ــام ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة
د .فهد الركيبي ،إن "تطوير النقل
الجماعي في الكويت وتحسين
أدائه يعتمد على مسارات النقل
والـخــدمــات الـتــي يمكن أن تقدم
لـلـمـسـتـخــدمـيــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـم ــدة الــزمـنـيــة ال ـتــي سـتــوفــرهــا
وسائل النقل للمواطن أو المقيم".
وأض ــاف الركيبي "إذا حققنا
شـ ـ ــروط إنـ ـج ــاح خ ــدم ــات الـنـقــل
الـجـمــاعــي بــالـشـكــل ال ــذي يـخــدم
األه ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة م ـ ــن ذل ــك
الـ ـمـ ـش ــروع ف ـس ـن ـن ـجــح ون ـج ــذب
المواطن والمقيم إلى ترك سيارته
ً
واستخدام النقل الجماعي" ،الفتا
إلى أن المواطن إذا ذهب بسيارته
إلن ـجــاز معاملة ل ــه ،واستغرقت
مدة رحلته ساعة ،بينما من خالل
ال ـن ـقــل ال ـج ـمــاعــي ن ـصــف ســاعــة

حلول فنية لمسار السكك الحديدية
أكد النقي أن هيئة النقل اجتمعت مع مجلس الوزراء وناقشت
معه مشروع "السكك الحديدية" ،وتم فعليا وضع حلول لمسارها
بـصـيـغـتـهــا ال ـف ـن ـي ــة ،م ـض ـي ـفــا "ي ـب ـق ــى خـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة
ُ
والمستقبلية أن تنفذ تلك الحلول على أرض الواقع لتنفيذ "السكك
الحديدية" ،وفق الخطة الموضوعة لذلك".

سيارات ال
يتخطى
سعرها 1000
دينار ّ
تكبد
الدولة الماليين
بتعطيل المرور

رؤية الهيئة
ً
تجعله حال
ُيعتمد عليه
لتقليل
االزدحام

سعود النقي

فهد الركيبي

فإنني أعتقد أن فــي تلك الحالة
ستكون وسائل النقل الجماعي
جاذبة للمواطنين.
وت ـ ــاب ـ ــع "هـ ـ ـن ـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـ ـت ــي ت ــؤك ــد ن ـجــاح
مشاريع النقل الجماعي وإمكانية
تطبيقها ،إذا قدمت تلك الخدمة
بالشكل الــائــق ووف ــق األه ــداف
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــة" ،م ـن ــوه ــا إلـ ـ ــى أن
ال ـم ـش ـك ـل ــة اآلن ع ـل ــى ال ـط ــرق ــات
ال ت ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى االزدحـ ـ ــامـ ـ ــات
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة ،إنـ ـم ــا أصـ ـب ــح ه ـنــاك
معاناة فعلية لدى الناس من عدم
وجود مواقف في بعض الجهات
لـكـثــرة االزدح ــام ــات ،ف ــإذا وفــرت
خدمات من شأنها أن تقلل الوقت
والـجـهــد وال ـمــال فما الـمــانــع من
استخدام النقل الجماعي؟
الدولة متضررة
وقال إن "قضية النقل الجماعي
ال تتعلق بالمواطن فـقــط ،فتلك
ال ـح ـلــول سـتــوفــر آالف الــدنــانـيــر
ع ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ،وم ـ ــن خ ـ ــال ه ــذه
المشاريع يمكن أن نحقق رؤية

سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـمــد فــي تحويل الكويت إلى
مركز مالي وتجاري عالمي".
وشـ ــدد ع ـلــى أن االزدح ــام ــات
تؤثر سلبا على اقتصاد الدولة،
فالتأخير الذي يحدث بالشوارع
ً
يؤثر سلبا على عمليات اإلنتاج
فــي كــل الـمــؤسـســات ،مـمــا يــؤدي
إل ـ ــى ت ـع ـط ـيــل م ـش ــاري ــع ال ــدول ــة،
باإلضافة إلى أنه يؤثر على أداء
األشخاص واألفراد كذلك ،فالكل
يعاني فــي ال ـشــوارع المزدحمة،
والطريق الذي يستغرق  20دقيقة
أصبح يستغرق ساعة" ،فال يمكن
أن تخرج إلى الطريق وتحدد مدة
وصولك إلى هدفك في ظل ازدحام
مروري متغير في كل لحظة".
وأضـ ــاف الــركـيـبــي ان "حــادثــا
بسيطا يـمـكــن أن يـعـطــل طريقا
كامال ،فحادث سيارة أو "بنشر"
يكلف ا لــدو لــة ماليين الدنانير،
ألنـ ــه ي ـع ـطــل ال ـط ـب ـي ــب ،ودكـ ـت ــور
الجامعة ،والمهندس ،وأصحاب
ال ـم ـه ــن ،ل ــذل ــك ال ـس ـي ــارة ال ـت ــي ال
يتخطى سعرها  1000دينار قد
تكبد الــدولــة مــايـيــن الدنانيير
بتعطيلها حركة المرور".

البيئة الكويتية
من ناحيته ،قال رئيس جمعية
المهندسين ا لـســا بــق المهندس
سـعــد الـمـحـيـلـبــي ،إن "الـمـنـطـقــة
ال ـح ـضــاريــة ف ــي ال ـكــويــت حــالـيــا
تـ ـع ــان ــي اخ ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــات م ـ ــروري ـ ــة،
باإلضافة إلــى معاناة الطرقات،
ح ـت ــى أص ـب ـح ــت ت ـل ــك ال ـط ــرق ــات
ال ت ـط ــاق ف ــي س ــاع ــات ال ـ ـ ــذروة"،
مضيفا أن "النقل الجماعي أصبح
مــن الحلول المهمة غير القابلة
للنقاش فــي مثل هــذه المناطق
ً
ال ـت ــي أص ـب ـحــت ت ـئــن ف ـع ـل ـيــا من
االزدح ـ ـ ـ ــام ،ل ــذل ــك البـ ــد أن نــدفــع
بتطبيق ا ل ـح ـلــول ا لـعـمـلـيــة مثل
النقل الجماعي ،فالوضع أصبح
ال يحتمل".
وتابع" :استخدام النقل الفردي
سبب الزحام المروري ،وأصبحت
 85في المئة من الطرقات متخمة
بالسيارات إلى مراحل أصبحت
السرعة فيها أقل من المستويات
الـ ـ ـت ـ ــي خـ ـطـ ـط ــت لـ ـ ـه ـ ــا ،وأص ـ ـبـ ــح
الجميع يشعر بالمعاناة".

التطوير
جانب من صعود بعض الركاب إلى إحدى الحافالت

وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـم ـح ـي ـل ـب ــي إل ـ ــى أن
تطوير النقل الجماعي سيكون

تطوير «النقل
الجماعي»
ً
سيكون جاذبا
بقدر قابلية
االستخدام
واألسعار

سعد المحيلبي

جاذبا للمواطنين والمقيمين ،إذا
كــان قابال لالستخدام وأسعاره
م ـنــاس ـبــة" ،فـ ـ ــإذا وفـ ــر ال ـم ـشــروع
الوقت والجهد والمال ،باإلضافة
إلـ ـ ـ ــى مـ ـح ــافـ ـظـ ـت ــه عـ ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة
الكويتية مــن ع ــوادم الـسـيــارات،
ب ـس ـبــب ك ـث ــرت ـه ــا ،ف ــا م ــان ــع مــن
اس ـت ـخ ــدام ال ـن ـقــل ال ـج ـمــاعــي في
تلك الحالة".

لن يطبق
بدوره ،قال أستاذ علم النفس
ف ــي ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت د .خـضــر
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارون "ال أعـ ـتـ ـق ــد أن ال ـن ـقــل
ال ـج ـمــاعــي ي ـم ـكــن أن ي ـن ـجــح في
الكويت ،ألن اإلنسان الذي يملك
سيارة لن يفكر أن يتركها".
وأضاف البارون "عندما يبدأ
الـطـفــل فــي االن ـت ـقــال إل ــى مرحلة
ال ـش ـب ــاب يـطـمــح أن ي ـك ــون لــديــه
س ـيــارة يـقــودهــا عـلــى الـطــرقــات،
لـ ـيـ ـشـ ـع ــر أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــر ،ح ـت ــى
األشخاص الفقراء إذا سألتهم عن
أحالمهم فستكون من أولوياتهم
شـ ـ ـ ـ ــراء سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة ،فـ ـكـ ـي ــف ي ـم ـكــن
بـعــد شـ ــراء ال ـس ـيــارة أن يتركها
ويستخدم النقل الجماعي".
ولـفــت إلــى أن الـنــاس تتباهى
كــذلــك بــأنــواع سـيــاراتـهــم ،وهــذه
حقيقة نعيشها اليوم ،فكثير من
الناس يستدين بــاآلالف ويأخذ
قروضا من أجل شراء أفخم أنواع
الـسـيــارات ،فهناك أن ــواع باهظة
الـثـمــن تختلف عــن غـيــرهــا يقال
عنها انها شعبية.
وأشار إلى أن النقل الجماعي
كــوس ـي ـلــة ف ــي ظ ــل االزدحـ ــامـ ــات
المرورية الحالية وأزمة الشوارع
واالخ ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــات الـ ـت ــي ي ـعــان ـي ـهــا
الجميع يـكــون فــي خــدمــة البلد،
وهـ ـن ــاك أنـ ـ ــاس ي ـش ـع ــرون ب ـهــذه
األزمة فعليا ويستخدمون النقل
ال ـج ـم ــاع ــي م ــن أجـ ــل الـمـصـلـحــة
العامة ومصلحة البلد.
وأوضح البارون أنه "في بلدان
أوربية نجد مواطنيها يتواعدون
في أماكن محددة لكي يستقلوا
إحدى سياراتهم للذهاب بها إلى
عملهم ،كما يتبادلون السيارات
يوميا ،خصوصا مع طول الطرق
فــي بـعــض األح ـي ــان ،وه ــذا األمــر
قــد يطبق فــي الـكــويــت إذا كانت
المسافات طويلة ،وعندئذ يمكن
أن يوفر النقل الجماعي الجهد
والوقت والمال على المواطنين".

أكاديميا
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المطيري لـ ةديرجلا• :معادلة دبلوم
«التجارية» عدا «القانون» في مصر
المكتب الثقافي يسعى لمعادلة باقي التخصصات خالل الفترة المقبلة
حمد العبدلي

وافق المجلس األعلى
للجامعات في مصر على معادلة
الشهادات الصادرة من
كلية الدراسات التجارية في
هيئة التطبيقي بالكويت ،في
تخصصات المحاسبة واإلدارة
والتأمين والبنوك والحاسب
اآللي ،لاللتحاق بالسنة
التجارة
الثالثة بإحدى كليات
ً
بالجامعات المصرية ،اعتبارا من
العام الجامعي .2019 /2018

كـشــف رئ ـيــس الـمـكـتــب الثقافي
الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،د .أح ـم ــد
ال ـم ـط ـي ــري ،ع ــن م ــواف ـق ــة الـمـجـلــس
األع ـلــى للجامعات فــي مـصــر على
م ـع ــادل ــة الـ ـشـ ـه ــادات ال ـ ـصـ ــادرة من
كلية الــدراســات التجارية في هيئة
التطبيقي بالكويت في تخصصات
المحاسبة واإلدارة والتأمين والبنوك
والحاسب اآللــي ،لاللتحاق بالسنة
ال ـثــال ـثــة ب ــإح ــدى ك ـل ـيــات ال ـت ـجــارة
بالجامعات المصرية ،اعتبارا من
العام الجامعي .2019 /2018
وأك ــد المطيري لــ"الـجــريــدة" ،أنه
"بـجـهــود رئـيــس وأع ـض ــاء المكتب
الـثـقــافــي ،وال ـت ــي اس ـت ـمــرت شـهــورا
مــع وزيــر التعليم العالي المصري
ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات وم ـج ـلــس
الـمـعــادالت ،تمت معادلة دبلومات
الـ ـتـ ـج ــاري ،ب ـف ـضــل تـ ـع ــاون وزارة
التعليم العالي الكويتية معنا".
وأض ــاف أن "أهمية هــذا اإلنجاز
تـكـمــن ف ــي الـتـخـفـيــف ع ــن أبـنــائـنــا
الطلبة ،خصوصا أن غالبيتهم كانوا
ي ـب ــدأون دراس ـت ـهــم ف ــي الـجــامـعــات
المصرية من الصفر ،ولديهم دبلوم،
بعد دراســة سنتين ونصف السنة
فــي كلية ال ــدراس ــات الـتـجــاريــة .أما
اآلن ،فجميع الطلبة الذين يرغبون

أحمد المطيري

ب ــال ــدراس ــة ف ــي م ـص ــر بــال ـس ـنــوات
المقبلة سيبدأون من الفرقة الثالثة،
بما يوفر وقتهم وأموالهم".
وأوضـ ــح الـمـطـيــري أن "المكتب
الثقافي يسعى جاهدا خالل الفترة
المقبلة لمعادلة باقي التخصصات،
والتي منها الدبلوم الصادر من قسم
القانون بكلية الدراسات التجارية،
ودب ـل ــوم ال ــدراس ــات التكنولوجية
ال ـص ــادر م ــن (الـتـطـبـيـقــي) ،وسيتم
اإلع ــان عــن آخــر المستجدات حال
الموافقة عليها من المجلس األعلى
للجامعات".

academia@aljarida●com

«التطبيقي» :آلية لحل مشكلة
صرف المستحقات ألساتذتها
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،االتفاق على آلية
لتسوية جميع المطالبات المالية المستحقة ألعضاء هيئتي التدريس
والتدريب عن السنة المالية الحالية والسنوات السابقة ،فضال عن تسوية
جميع المالحظات التي أوردتها وزارة المالية خالل الفترة الماضية ،خالل
االجتماع الذي ُعقد بين مسؤولي الهيئة ووزارة المالية ،في  4الجاري.
وذك ـ ــرت أن ذل ــك يــأتــي ف ــي إطـ ــار ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة ل ـســرعــة صــرف
مستحقات األساتذة المتأخرة ،وبمتابعة مستمرة من نائب المدير العام
للهيئة للشؤون اإلدارية والمالية م .حجرف الحجرف.
وتطرق االجتماع ،الذي حضره الحجرف وعدد من مسؤولي الهيئة،
ومن وزارة المالية الوكيل خليفة حمادة ،ومعه عدد من مسؤولي الوزارة،
لعدة مواضيع ،من أهمها مناقشة مستحقات نهاية الخدمة واألحكام
القضائية.

االنتهاء من توصيف
الرويشدً ً :
 12برنامجا علميا بـ «األساسية»
ك ـش ــف ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة ال ـتــرب ـيــة
األســاسـيــة فــي هيئة التطبيقي،
د .ف ـهــد ال ــروي ـش ــد ،ع ــن االن ـت ـهــاء
مـ ــن وضـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط ال ــدراسـ ـي ــة
وتوصيف المقررات لـ 12برنامجا
عـلـمـيــا ألقـ ـس ــام :ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
وآداب ـه ــا ،ال ــدراس ــات اإلســامـيــة،
ال ــري ــاض ـي ــات ،ال ـع ـل ــوم ،الـتــربـيــة
الفنية ،التربية البدنية والرياضة،
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـت ـع ـل ـي ــم ،ال ـل ـغــة
اإلنكليزية ،التربية الموسيقية،
التصميم الــداخـلــي ،الـحــاســوب،

إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــواد ال ـث ـقــاف ـيــة
والمهنية.
وق ـ ــال ال ــروي ـش ــد ف ــي تـصــريــح
صحافي بشأن إع ــداد صحائف
الـ ـتـ ـخـ ــرج (الـ ـخـ ـطـ ــة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة)
الجديدة ،وتوصيف مقررات تلك
الصحيفة ،إن التطوير الشامل
لجميع بــرامــج األقـســام العلمية
وجميع المقررات التي تطرح من
األقسام العلمية الهدف الرئيسي
الذي تعمل عمادة الكلية عليه في
الوقت الحالي.

«اتحاد الجامعة»
إللغاء اختبار قدرات
«العربية» والكيمياء
أعلن االتحاد الوطني لطلبة
جامعة الكويت األس ـبــاب التي
تدعو إلى إلغاء اختبار القدرات
لمادتي اللغة العربية والكيمياء،
الفتا إلى أن "طلبة كلية الحقوق
مـ ـطـ ـل ــوب م ـن ـه ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـلــى
المناقشة والتحدث بلغة عربية
فـصـحــى وسـلـيـمــة ،وهـ ــذا م ــا ال
يتطلبه اختبار القدرات منهم".
وأش ــار االتـحــاد عبر حسابه
بــ"تــويـتــر" ،إلــى أنــه "عـنــد النظر
إلــى أسـمــاء ونتائج القبول في
الكليات األدبية نرى أن اختبار
القدرات المتعلق باللغة العربية
ال يؤثر على عدد المقبولين ،إنما
يخفض معدل القبول فقط ،دون
تغيير في الترتيب".
وذك ـ ــر االتـ ـح ــاد أن "اخ ـت ـبــار
مادة الكيمياء ُيعد شرطا للقبول
فــي مركز العلوم الطبية ،الــذي
يستقبل سنويا ما يقارب 300
طالب ،وهــذا العدد ال يستدعي
وضـ ــع هـ ــذا االخ ـت ـب ــار الـمـكـلــف
إداريا وماليا".
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ال ـت ــي تـ ـ ــدرس في
الـمــركــز تتعلق بـفــرع الكيمياء
الـحـيــويــة ،بـمــا ال ينطبق على
الكيمياء العامة ،التي يختبر بها
الطلبة من خالل اختبار القدرات.

« »GUSTتطلق نظام توظيف
ً
جديدا لطلبتها وخريجيها
أعلنت جامعة الخليج للعلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ( )GUSTإطــاق
ب ــرن ــام ــج ت ــوظـ ـي ــف خـ ـ ــاص بـهــا
أط ـل ـق ــت ع ـل ـيــه اسـ ــم "،"Beyond
ي ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى مـ ـس ــاع ــدة ال ـط ـل ـبــة
والخريجين للحصول على فرص
عمل في مختلف القطاعات ،سواء
كانت هذه الفرصة عبارة عن عمل
ك ــام ــل ،أو ج ــزئ ــي ،أو ع ـب ــارة عن
فترة تدريب داخل المؤسسات.
وك ـ ــان ق ـس ــم ت ـط ــوي ــر األع ـم ــال
والتعاون المؤسسي ( )BDCRفي
الجامعة ابتكر هذا النظام ،مقدما
بــذلــك خــدمــة مـجــانـيــة للشركات
ت ـت ـي ــح ل ـه ــم ف ــرص ــة ال ـب ـح ــث عــن
المتقدمين المناسبين ،وإعــان
الوظائف الشاغرة لديهم.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس أم ـن ــاء
الـ ـج ــامـ ـع ــة د .سـ ــالـ ــم ال ـط ـح ـي ــح:
"ب ـف ـض ــل ه ـ ــذه األداة ال ـم ـط ــورة
ال ـج ــدي ــدة ،نـجـعــل طلبتنا أق ــرب
إلى إظهار إمكاناتهم ،من خالل
رب ـط ـه ــم ب ـم ـج ـمــوعــة وافـ ـ ـ ــرة مــن
الشركات وفرص العمل المناسبة
لتخصصاتهم في السوق المحلي
الكتساب الخبرة واالنخراط مع
الشركات لتطوير مهاراتهم التي
اك ـت ـس ـبــوهــا ف ــي ق ــاع ــات الـ ــدرس
بالجامعة".
جــديــر بــالــذكــر أن ه ــذا النظام
" "Beyondمـ ــا هـ ــو إال ا مـ ـت ــداد
للجهود المبذولة من قبل جامعة

سالم الطحيح

الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
لـتــوفـيــر ف ــرص ال ـع ـمــل لطلبتها
وخ ـ ــريـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،فـ ـ ـف ـ ــي ك ـ ـ ــل ع ـ ــام
يستضيف قسم تطوير األعمال
والـ ـتـ ـع ــاون ال ـمــؤس ـســي مـعــرض
ال ـفــرص الــوظـيـفـيــة ،والـ ــذي يعد
أح ــد أك ـبــر ال ـم ـعــارض الوظيفية
بالكويت.
ويهدف النظام ضمان انتقال
الطلبة بعد تخرجهم فــي سوق
ال ـع ـم ــل ب ـش ـكــل س ـل ــس ،وبـفـضــل
ه ــذه ال ـج ـهــود وال ـن ـظــام الـجــديــد
ال ــذي أطـلـقـتــه الـجــامـعــة سيكون
أمام الطلبة شبكة فرص واسعة
الـ ـنـ ـط ــاق ،ل ـل ـب ـحــث ع ــن ال ـفــرصــة
المناسبة ،والتي لم تكن متوفرة
بهذه السهولة كما هي اآلن.
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محليات

ً
«طوارئ العاصمة» :إتالف  32طنا من األغذية
ً
الفاسدة وغلق  52محال في 2017
ً
تحصيل  12ألف دينار وإزالة  1179تعديا على أمالك الدولة
علي حسن

تمكن فريق الطوارئ بفرع
بلدية العاصمة خالل حمالت
العام الماضي ًمن مصادرة
وإتالف  32طنا و 406كغم من
المواد الغذائية غير الصالحة
لالستهالك اآلدمي.

أعـلــن رئـيــس فــريــق ال ـطــوارئ بـفــرع بلدية محافظة
العاصمة زيد العنزي ،حصيلة اإلنجازات التي نفذها
الفريق أثناء الحمالت التفتيشية للحمالت الميدانية
خالل العام الماضي ،مؤكدا أنه تمت مصادرة وإتالف
 32طنا و 406كغم من المواد الغذائية غير الصالحة
لالستهالك اآلدم ــي .وق ــال العنزي فــي تصريح لــه ،إن
المفتشين قاموا بتحرير  611مخالفة ،طبقا للقرارين
الوزاريين  172لسنة  2006و 87لسنة  2015الخاصين
بالئحة اإلعالنات والمحال العامة والمقلقة للراحة ،الفتا
إلى أن المخالفات التي تم تحريرها طبقا للقرار الوزاري
 131لسنة  2012بلغت  219مخالفة أغذية.
وأشــار إلى أن المفتشين قاموا بتحرير  67مخالفة
بناء طبقا للقرار ال ــوزاري  206لسنة  ،2009مبينا أن
إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل معها
من خالل الخط الساخن التابع لفريق الطوارئ بلغ 1825
شكوى ،إضافة إلى التعامل مع  31شكوى سكن عزاب
طبقا للمرسوم بقانون  125لسنة .1992
وأفاد بأنه تم توجيه  515إنــذارا داخل العقار طبقا

تعد على
للقرار الــوزاري
 206لسنة  ،2009و 742إنذار ٍ
ً
أمالك الدولة طبقا للمرسوم بقانون  105لسنة ،1980
تعد على أمــاك الدولة
إلــى جانب توجيه  957تنبيه ٍ
طبقا لالئحة الزراعة  172لسنة  ،1980و 31إنذارا طبقا
لمرسوم بقانون  125لسنة  1992بشأن حظر سكن غير
العائالت في السكن الخاص والنموذجي.
ً
وأوضح العنزي أنه تمت إزالة  1172تعديا وفق الئحة
الزراعة  172لسنة  2007ومرسوم على أمالك الدولة 105
لسنة  ،1980وإزالــة  7تعديات على أمــاك الدولة وفق
قانون السالمة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة
العامة رقم  18لسنة  .1978ولفت إلى أنه فيما يخص
استغالل العقار لغير الغرض المرخص ألجله تم إخالء
 217من البقاالت والمعارض والحضانات ،والتعامل مع
 53شكوى إقامة معرض ،الفتا إلى أنه تم غلق  52محال
إداريــا ،وفتح  42محال ،إلى جانب توجيه  314تعهدا
طبقا للقرار الوزاري  87لسنة .2015
وقال إجمالي اإليرادات التي تم تحصيلها خالل العام
الماضي بلغت  12100دينار

اتحاد صيادي األسماك يدعو إلى إخالء
نقعة الشمالن من اليخوت السياحية
دع ــا االت ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـص ـيــادي األس ـمــاك
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة بـقـطــاع الـصـيــد إل ــى تـحـ ُّـمــل
مسؤولياتها ،وتنفيذ توصية مجلس الوزراء،
بالعمل على إخراج جميع القطع البحرية غير
المرخصة للصيد من نقعة الشمالن ،الفتا إلى
أن طراريد النزهة والسفن واليخوت السياحية
ت ـت ـك ــدس ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـن ـق ـعــة بـ ــأعـ ــداد ك ـب ـيــرة،
وأصبحت الطراريد واللنجات المرخصة للصيد
ال تجد مكانا تقف فيه ،بعد توقف موسم صيد
الروبيان ،والذي انتهى أول الشهر الجاري.
وأوض ـ ــح االت ـح ــاد ف ــي ب ـيــان ل ــه ،أن طــراريــد
النزهة واللنجات واليخوت السياحية أصبحت
تشكل عبئا ثقيال على نقعة الشمالن ،وتتسبب
في مزاحمة لنجات وطراريد الصيد الكويتية،
فضال عما تسببه من تلوث في النقعة ،إضافة
إلــى وضعها مــرابــط فــي وســط النقعة وحــاالت
الصخب والضوضاء التي تحدث يوميا ،وتزداد
في عطلة نهاية األسبوع.
وأش ـ ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى أن االت ـ ـحـ ــاد ال ـكــوي ـتــي
ل ـص ـيــادي األس ـم ــاك طـلــب م ــن لـجـنــة الـخــدمــات
العامة في اجتماعها باألمانة العامة لمجلس
الـ ــوزراء ض ــرورة إخ ــراج جميع سفن وطــراريــد
النزهة واليخوت السياحية من نقعة الشمالن

نقعة الشمالن
ف ــي غ ـض ــون ش ـه ــر ،ق ـبــل ان ـت ـه ــاء م ــوس ــم صيد
ال ــروب ـي ــان ب ـف ـتــرة ،وق ـب ــل ت ــوق ــف ل ـن ـجــات الـجــر
الخلفي بالنقعة ،والـتــي ستتوقف لـمــدة تزيد
عـلــى سبعة أش ـهــر ،حـيــث "إن ـنــا أيـضــا مقبلون
على بداية موسم جديد ،وكل الصيادين الذين
ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى ط ــراري ــد ال ـص ـيــد خ ـ ــارج ال ـبــاد
بالوقت الحالي ،وســوف يـبــدأون بالعودة إلى

الكويت فــي بــدايــة فبراير ألكـثــر مــن  170طــراد
صيد ،وكل هذا ّ
الكم من الطراريد لن يجدوا مكانا
للوقوف بنقعة الشمالن".
وأض ــاف أن الـشــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة هي
التي سهلت دخول تلك القطع البحرية إلى نقعة
الشمالن ،نظير مقابل مــادي ،بغض النظر عن
الضرر الواقع على الصيادين.

10

زوايا ورؤى

ةديرجلا

•
العدد  / 3648األحد  7يناير 2018م  20 /ربيع اآلخر 1439هـ

opinion@aljarida●com

أوقفوا جيش قتلة األطفال

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :صحة أو بطالن اجتماعات المجلس دون تمثيل الحكومة
تدور اآلراء المبطلة لصحة
جلسات مجلس األمة في
غياب تمثيل الحكومة ،حول
تطبيق قاعدة التكامل
في تفسير النصوص
الدستورية ،وقد أوردها
أصحاب هذا الرأي في غير
موردها وأحلوها في غير
محلها.

ال يمكن أن
يتساوى
غياب أكثر من
نصف أعضاء
المجلس عن
اجتماعاته
بتخلف عضو
واحد

في الحراك السياسي والدستوري الذي ال تغرب شمسه
عن التجربة الديمقراطية في الكويت التي ال تزال نابضة
بالحياة بالرغم من كل التحديات والصعاب التي يواجهها
وطننا العربي ،قدم النائب المحترم مبارك الحجرف اقتراحا
إلــى مجلس األم ــة بــإحــالــة طلب تفسير ال ـمــادة ( )116من
الدستور إلى المحكمة الدستورية بشأن صحة أو بطالن
اجتماعات المجلس دون تمثيل الحكومة.

مشاري العنجري هو أول من فجر القضية
وقد أعاد هذا االقتراح إلى األذهان أن نائب رئيس مجلس
األمة األسبق السيد مشاري جاسم العنجري هو أول من
فجر هذه القضية في جلستي مجلس األمــة المعقودتين
بتاريخ  1981 /11 /3و ،1981 /11 /17ففي أوالهما كان السيد
أحمد السعدون نائب رئيس مجلس األمــة وقتئذ يترأس
الجلسة ،وقد اكتمل نصابها ،ولم يكن في الجلسة سوى
وزير واحد هو وزير العدل الراحل الشيخ سلمان الدعيج
الصباح ،عندما غادر الجلسة ،وأثناء مغادرته لها نبه عليه
الرئيس بأنه الوزير الوحيد ،فقال إنه سيعود ،وعندما طال
غيابه فض الرئيس أحمد السعدون الجلسة ،لعدم صحتها
بعدم وجود تمثيل الحكومة ،وهو ما اعترض عليه النائب
مشاري العنجري ،وفى الجلسة التالية عاد النائب مشاري
العنجري ليؤكد ما قاله في الجلسة السابقة ،وأقره أحمد
السعدون على رأيه واعترف بأنه أخطأ في إبطال الجلسة.

ترتيب البطالن دون نص
وألن ترتيب بطالن اجتماعات مجلس األمة على تخلف
عضو من أعضائه دون نص صريح يقرره الدستور فيما
يعنيه مــن اعـتـبــار االجـتـمــاع غير قــائــم وأن ــه لــم يقم أبــدا،
بالرغم من حضور أغلبية أعضاء المجلس ،وهي األغلبية
التي تطلبتها المادة ( )97من الدستور لصحة انعقاده ،فإن
ترتيب هذا البطالن دون نص صريح على ذلك يمثل خطرا
كبيرا على السلطة التشريعية وهي سلطة قائمة بذاتها،
في ظل مبدأ الفصل بين السلطات ،فإن مثل هذا األمر يلقي
على اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس األمة مسؤولية

د .مصطفى البرغوثي*

كبيرة في إعداد طلب التفسير سالف الذكر.
ذلك أنني ال أستطيع أن أكتم خشيتي من النتائج التي
يمكن أن يصل إليها أي تفسير لنصوص الدستور ،في هذه
المسألة الخطيرة ،يمكن أن يبنى على أي تحليل سياسي
للظروف التي تمر بها البالد اآلن ،والتي تمثل خصوصية
ال يمكن أن تبنى عليها األحكام.

وإن كان اعتذار الحكومة عن الحضور في بعض الجلسات
هــو حــق مـشــروع لـهــا ،يخضع تـقــديــره للمجلس فــي حال
انعقاده بأكثر من نصف أعضائه دون حضور الحكومة،
والمجلس سيد قــراره بفض االجتماع أو استمرار عقده،
إذا لم ير في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ما
يستدعي حضورها.

الخالف في الرأي حول الموضوع

االلتزام بروح الدستور

ومــن خــال اآلراء التي خاضت في هــذا الموضوع ،بما
في ذلك األبحاث والدراسات التي تناولته ،يتنازع صحة
اجتماع مجلس األمة ،دون تمثيل الحكومة رأيان أحدهما
يــرى صحة االجـتـمــاع ،ألن الـمــادة الــوحـيــدة فــي الدستور
التي تصدت لصحة اجتماع مجلس األمة ،حين ينعقد في
الزمان والمكان المقررين له ،هي المادة ( )97التي نصت
على أن "يشترط لصحة اجتماع مجلس األمة حضور أكثر
من نصف أعضائه ،"...وأن المادة  116من الدستور فيما
نصت عليه مــن أنــه "ويـجــب أن تمثل ال ــوزارة فــي جلسات
المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ،"...لها مضمون
محدد ومستقل عن نص المادة (.)97

ويبقى أمام المجلس والحكومة االلتزام بروح الدستور
المتمثلة بالغايات التي استهدفها والتي تتمثل بالطريق
الوسط الذي اختاره بين النظامين البرلماني والرئاسي
مع انعطاف أكبر إلــى أولهما ،والــذي يمنع تقرير بطالن
اجتماعات مجلس األمــة ،في غياب الحكومة قياسا على
الحكم الوارد في المادة  ،97بعد صحة اجتماع المجلس،
عندما يتخلف أكثر من نصف أعضائه.
كذلك أنــه ال يمكن أن يتساوى في رأيــي غياب أكثر من
نصف أعضاء المجلس عن اجتماعاته ،والذي يترتب عليه
عدم صحة االجتماع ،إعماال للمادة ( )97من الدستور في
الحكم ،بتخلف عضو واح ــد ،ألنــه يحمل حقيبة وزاري ــة،
ووجوب تمثيل الوزارة في اجتماعات المجلس طبقا للمادة
( )116من الدستور هو فرض كفاية ال فرض عين كما يقول
األصوليون ،يكفي فيه حضور وزير واحد.
لــذلــك فــإنــه ال بـطــان إذا امتنعت الحكومة عــن حضور
جـلـســات الـمـجـلــس إلب ـطــال ان ـع ـقــاده ،وال صـحــة الجتماع
ال ـم ـج ـلــس إذا ح ـ ــال ال ـم ـج ـلــس ب ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــة وح ـض ــور
االجتماع ،ألنهما يفقدان بذلك ضمنا حقها في التمسك
ببطالن االجتماع أو صحته ،ألنها قد نزلت عن ذلك ضمنا
بامتناعها سالف الذكر.
ومن قواعد أصول الفقه في هذا السياق ،معاملة الشخص
بنقيض مقصوده ،وأن من سعى إلى نقض ما تم على يديه
فسعيه مردود عليه.
خــرج الفقه اإلســامــي هاتين القاعدتين على الحديث
الشريف :الذي يقول فيه رسول الله -صلى الله وعليه وسلم
"إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى" ولنا فيه
أسوة حسنة.

التوافق ال التعارض
وعلى النقيض ذلك تدور اآلراء المبطلة لصحة جلسات
مجلس األمــة في غياب هذا التمثيل ،حول تطبيق قاعدة
التكامل فــي تفسير النصوص الــدسـتــوريــة ،وقــد أورده ــا
أص ـحــاب ه ــذا ال ــرأي فــي غـيــر مــوردهــا وأح ـلــوهــا فــي غير
محلها ،عندما أصبح تكامل هذين النصين– حسب رأيهم–
يؤدي إلى التعارض الصارخ مع كل النصوص الدستورية
التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي ،والتكامل يدعو
إلى التوافق وينهى عن التعارض.
وال ش ــك ف ــي أه ـم ـيــة تـمـثـيــل ال ـح ـكــومــة ف ــي اجـتـمــاعــات
المجلس ضــرورة ،باعتباره التزاما يفرضه الدستور أبو
القوانين جميعا ،تكفله الضمانات الدستورية في العالقات
المتبادلة بين السلطات في ظل مبدأ الفصل بين السلطات،

هل فقد النظام في إيران
شرعيته؟
د .حمد حميد البلوشي
مــا إن تخرج مظاهرات فــي إي ــران حتى ترتفع أص ــوات عديدة
تتساء ل عن مصير النظام هناك ،ويعتبر هذا التساؤل مشروعا
ألن إيران مكون وفاعل أساسي في المنطقة ،ولها نفوذ كبير فيها،
إال أن ما يتم تداوله في بعض وسائل اإلعــام هو أقــرب ما يكون
إلى األمنيات منه إلى تحليل وتفسير واقعي لما يحدث في إيران.
وقبل الخوض في األحداث األخيرة ،من المهم التطرق ولو بشكل
مختصر إلــى شكل نـظــام الحكم فــي جمهورية إي ــران اإلســامـيــة،
وال ــذي يعد نظاما فــريــدا مــن نــوعــه ،فـهــذا النظام هــو الوحيد في
العالم الذي يقوم على نظرية والية الفقيه ،كما أنه يتكون من عدد
من المؤسسات التي تتداخل مهامها وتتفاعل فيما بينها ليتم في
النهاية صنع القرار ،ويعتبر منصب المرشد أو الولي الفقيه هو
المنصب األكثر قوة وتأثيرا في الدولة ،إال أن القرارات التي يتخذها
هي نتيجة قراءته للساحة السياسية في الدولة ونتيجة تفاعله مع
المؤسسات األخرى.
وإل ــى جــانــب هــذا المنصب هـنــاك منصب رئـيــس الجمهورية
ومجلس صيانة الــدسـتــور ومجلس الـخـبــراء ومجمع تشخيص
مصلحة النظام باإلضافة إلى السلطتين التشريعية والقضائية
والمجلس األعلى لألمن القومي .هذا عالوة على القوات المسلحة
بمختلف أفرعها ،وبعض المؤسسات الخيرية ذات الميزانيات
الضخمة والتأثير االقتصادي الكبير "كبنياد مستضعفان" على
سبيل المثال.
ورغــم هذه التعددية الواضحة والفريدة في إيــران ،فإن النظام
اإليراني ليس بالنظام الديمقراطي ،فالتعددية المسموح بها هي
ألبناء النظام والذين يؤمنون بمبادئه ويعملون على الحفاظ عليه،
وينتمي أبناء النظام إلى تيارات ثالثة رئيسة هي التيار المحافظ
والتيار المعتدل والتيار اإلصالحي.
تتبادل هذه التيارات المواقع في المؤسسات المنتخبة في النظام
من خالل صناديق االقتراع ،إال أن الترشح يحتاج أن يمر عبر مجلس
صيانة الدستور ،وبالتالي تكون العملية االنتخابية محصورة
فيمن يتم تأييد ترشيحهم من المجلس ،ويحد ذلك من خيارات
الشعب اإليراني أثناء االنتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو
البلدية وحتى في انتخابات مجلس الخبراء.
إال أن هــذه الـمـحــدوديــة ال تعني أن الـنـظــام اإليــرانــي هــو نظام
شمولي ،فالتعددية المسموح بها تسهم في حــدوث تفاعل بين
أبناء النظام وتشرك الناس أيضا في عملية اتخاذ القرار بصورة
أو بــأخــرى ،كما تــؤدي هــذه التعددية المقيدة إلــى حالة من الشد
والجذب بين التيارات سابقة الذكر ،والتي تجد في الشارع وسيلة
من وسائل الضغط على بعضها.
وعليه يمكن فهم األحداث األخيرة من خالل هذه الزاوية ،فعالقة
حسن روحاني الــذي ينتمي إلــى التيار المعتدل متوترة بالتيار
المحافظ ،وعلى األخــص جناحه المتشدد ،وبــدأ هــذا التوتر منذ
توليه للسلطة سنة  ،٢٠١٣حيث شكك المتشددون بطريقة إدارته
للملفات االقتصادية والسياسية وحتى الحقوقية ،ودخل روحاني
في سجال معهم في مواضع مختلفة.
ومــن المهم التأكيد أن وســائــل االحتجاج فــي إي ــران ال تقتصر
عـلــى الـمـظــاهــرات ،بــل تظهر فــي بـعــض الـفـعــالـيــات الـتــي تنظمها
التيارات المختلفة ،فعلى سبيل المثال ،نظم التيار المتشدد فعالية
بعنوان "قلقون" في بعض المدن للتعبير عن قلق المنتمين إليه
مــن السياسات التي يتبعها حسن روحــانــي ،كما تشتمل أدوات
االحتجاج على كتابة البيانات وإرسال الرسائل.
وتعد المظاهرات األخـيــرة وسيلة ضغط أخــرى اتبعها التيار
المحافظ للضغط على روحــانــي وذلــك احتجاجا على سياساته
االقتصادية ،إال أن هذه الوسيلة كان لها ارتداد عكسي على النظام
بسبب دخــول فئات مناوئة له على خط االحتجاجات وترديدها
شعارات مناهضة له ولرموزه وداعية إلى إسقاطه.
ولكن ،هل فقد النظام شرعيته؟ ال يمكن القول إن النظام قد فقد
شرعيته بسبب هذه المظاهرات ،بل يمكن القول إن النظام الحالي
هو بمثابة األمر الواقع بالنسبة إلى اإليرانيين وال أدل على ذلك
مــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األخ ـي ــرة وال ـتــي ش ــارك فـيـهــا نـحــو ٤١
مليون ناخب وبنسبة تفوق الــ %٧٠من مجموع الناخبين ،وتعد
هــذه النسبة كبيرة عند مقارنتها بنسبة المشاركة في كثير من
دول العالم ،عــاوة على ذلــك هناك عــدد ال بــأس به من اإليرانيين
المؤيدين والداعمين للنظام ولبقائه والمستعدين للدفاع عنه
من منطلقات شرعية ودينية ،وبإمكان النظام حشد هؤالء في أي
مواجهة يخوضها مع مناوئيه.
ويحق للشعب اإليراني االحتجاج على األوضاع التي يعيشها
خصوصا أن هناك مشكالت اقتصادية جدية تحتاج إلــى حلول
جذرية وسريعة ،كما أن ملف الفساد شائك وملف حقوق اإلنسان
يحتاج مراجعة مــن الحكومة اإليــرانـيــة ،إال أن مـحــاوالت التدخل
الخارجي إلسقاط النظام غير مجدية ،فهي تضعف الموقف الشعبي
وتقوي موقف النظام ،كما أن من غير المتوقع أن تسقط الجمهورية
اإلسالمية على المدى القريب نتيجة المظاهرات واالحتجاجات،
فاالحتجاجات األخيرة ليست األولى وقد ال تكون األخيرة ،كما أن
النظام اإليراني أثبت خالل العقود الماضية قدرته على التعامل
مع تلك التحركات.

كولسترول الرقابة

ياسر عبد العزيز*

إعالم فلسطين ال يخدم قضيتها
اإلعالم الفلسطيني يعاني أنماط أداء
تستهدف الوحدة الوطنية منذ مشهد
االنقسام ،ويشهد تركيزا على القضايا
الحزبية غير الجوهرية على حساب القضايا
األساسية للجمهور ،في ظل عدم ربط
المادة اإلعالمية في وسائل اإلعالم الحزبي
بالواقع الفلسطيني ،ونقص كفاءتها
كمصدر للمعلومات عن القضايا األساسية.
ال يوجد نظام إعالمي عربي رشيد بما يكفي
لكي نقدمه إلى العالم والمنطقة كأنموذج لما
يجب أن يكون اإلع ــام عليه ،لكن مــع ذلــك ،فإن
اإلع ــام الفلسطيني بــالــذات يجب أن يتخلص
م ــن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـم ــارس ــات ال ـخ ــاط ـئ ــة ،ال ـتــي
تعوقه ،وتحرف أداء ه ،وتصعب مهمة الشعب
الفلسطيني في نيل استقالله وخدمة قضيته.
ال تعطي ا ل ـت ـطــورات السياسية المتالحقة،
وآخرها قــرار الرئيس األميركي دونالد ترامب
بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس،
والذي صدر خالل شهر ديسمبر  ،2017الفرصة
المناسبة لدراسة مشكالت اإلعالم الفلسطيني،
ً
واتخاذ خطوات جادة نحو تطويره ليكون قادرا
على الوفاء بدوره في تقديم محتوى يتحلى بقدر
مناسب من المهنية لجمهور متعطش.
يعكس اإلعالم الفلسطيني الحالة السياسية
الـ ـت ــي ي ـه ـي ـمــن ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـصـ ــراع فـ ــي األراض ـ ـ ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــوض ــوح؛ وهـ ــو ص ـ ــراع مـتـعــدد
المستويات ومتباين ا لــو تـيــرة ،لكنه نجح في
تـقــويــض اح ـت ـمــاالت الـنـمــو وال ـت ـقــدم ف ــي قـطــاع
اإلعـ ـ ــام ،وأبـ ـق ــاه ره ـي ـنــة ل ـت ـجــاذبــات الـسـيــاســة
ومعاركها.
يتنوع المشهد اإلعالمي الفلسطيني ،ويحظى
بدرجة ملحوظة من التعدد ،في ظل عدم وجود
سلطة مــر كــز يــة متسلطة كتلك ا لـتــي تحكم في
بعض دول المنطقة ،ومع ذلك فإن هذا التنوع ال
يخدم حالة الحوار الوطني المرغوبة.
ف ـم ـنــذ ات ـ ُف ــاق ـي ــات أوس ـ ـلـ ــو ،أن ـش ـئ ــت صـحــف
جديدة ،كما أطلقت محطات إذاعية وتلفزيونية
رس ـم ـيــة ومـسـتـقـلــة فـلـسـطـيـنـيــة ،ل ـكــن ال ـص ــراع
الفلسطيني -اإلسرائيلي أثــر بشدة فــي البيئة
اإلعالمية الفلسطينية؛ حيث عمل اإلعالميون
الفلسطينيون فــي ظــل ظ ــروف صعبة للغاية،
وسجلت بعض المنظمات الدولية شكاوى عديدة
من انتهاكات بحقهم.
وفــي عــام  ،2000اندلعت االنتفاضة الثانية،

ومــا تبعها مــن تأثير على قطاع اإلع ــام ،الــذي
ُمني بمشكالت مالية في العديد من المؤسسات،
وح ـت ــي مـنـتـصــف عـ ــام  2017اس ـت ـمــر ال ـص ــراع
السياسي الداخلي بين الفصائل الفلسطينية،
وخصوصا الـصــراع الــدائــر بين حركتي "فتح"
و"حـ ـم ــاس" ،مـمــا انـعـكــس عـلــى األداء اإلعــامــي
الفلسطيني ،وأدى إلى المزيد من التدهور في
بيئة العمل اإلعالمي.
ف ــي ظ ــل ان ـط ــاق ج ــول ــة ج ــدي ــدة م ــن ج ــوالت
"الـمـصــالـحــة الــوطـنـيــة" بـيــن "ف ـتــح" و"ح ـم ــاس"،
في خريف عام  ،2017برعاية مصرية ،تنتعش
األماني في أن تنعكس تداعيات تلك المصالحة
ً
إيجابا على الحالة اإلعالمية في حال نجاحها.
بالنظر إلى النظام اإلعالمي في فلسطين ،نجد
أن األحزاب تهيمن على نسبة معتبرة من ملكية
وسائل اإلعــام ،حيث إن معظم وسائل اإلعالم
المرئية والمطبوعة واإللكترونية تملكها أحزاب
وفصائل ،أو تمولها وتدافع عنها.
وتبرز "الحزبية" كأحد أهــم المعوقات التي
ٌ
ً
ً
تواجه اإلعالم الفلسطيني ،كما تشكل جزءا مهما
من االنقسام الحاصل منذ عام  ،2007باإلضافة
إلى الصراع مع إسرائيل.
لـقــد اهـتــم هــذا اإلع ــام الـحــزبــي بــالـصــراعــات
الحزبية والمشاكل الداخلية أكثر مــن غيرها،
وتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل سطحي،
ليتحول اإلعالم الفلسطيني باختالف أنواعه إلى
آلة صراع في النزاع الداخلي بين حركتي "فتح"
و"حماس" .كما عمل الصحافيون المنتمون إلى
كــا الـفــريـقـيــن عـلــى تشجيع م ـمــارســات طرفي
ً
ال ـصــراع وتـبــريــر أفعالهما ،بـعـيــدا عــن االلـتــزام
بـقـيــم الـمــوضــوعـيــة وال ـح ـيــاد ،فــي ظــل االل ـتــزام
بالسياسات التحريرية للمؤسسات اإلعالمية
التابعين لها أو المقربين منها.
تدعم السلطة الفلسطينية وسائل اإلعالم في
الضفة الغربية ،أما في قطاع غزة ،فتتبع معظم
وسائل اإلعالم الفصائل الفلسطينية ،وبعضها
يؤيد "حـمــاس" .ومــع غياب اإلع ــام "العمومي"
بشكل كبير ،ال يمكن اإلشــارة إلــى وجــود إعالم
مستقل في غزة ،فيما يمكن اإلشارة إلى ذلك في
الضفة الغربية ،ولكن مع "رقابة ذاتية" تضمن
إرضاء السلطة وتجنب المواجهة معها.
اسـ ـتـمــرت ال ـح ـ ــرب اإلعــام ـيــة بـ ـيــن الطـرفين
ولـم تتوقـف ،حتـى خـالل محـاوالت رأب الصـدع
بـينهما ،والمبـادرات التـي سعت إليها أطــراف
محلية وعربية ،ولم يراع أي منهما في إعالمه
ً
حـ ـ ــدودا فـ ـ ــي كـيـ ـ ــل االت ـهــام ـ ـ ــات لـلـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ــر
والتحــريض عليــه ،وتوصــيفه بأوصــاف تحــض
علــى الكراهية ،فــي مخالفة وا ضـحــة للقوانين
المحلية ،والمعايير الدولية.
لقد أدى تطور حالة االنقسام الداخلي ،منذ

ما زالت في ذاكرتنا جريمة الجيش اإلسرائيلي بقتل الفتيين
الفلسطينيين نديم نوارة ومحمد أبو ظاهر في  15مايو من عام
 ،2014ولم ننس ما فعله المستوطنون بالطفل محمد أبو خضير
الذي أحرق حيا ،أو أطفال عائلة الدوابشة الذين أحرقوا
داخــل بيتهم ،ولكن قائمة قتل األطفال الفلسطينيين على يد
الجنود اإلسرائيليين ما انفكت تكبر وتتواصل.
فقبل ثالثة أيــام قتل جيش االحـتــال الطفل الشهيد مصعب
فراس تميمي وعمره  16عاما في دير نظام ،وهو جالس على حجر،
بإطالق الرصاص الحي عليه من مسافة ال تزيد على بضعة أمتار،
وذلك بعد أن داهم ضباط جيش االحتالل بيته قبل مقتله بيومين،
وهددوه بشهادة والده ،بأنه سينال العقاب على يدهم قريبا.
إطالق الرصاص تم بهدف القتل المتعمد ألن الرصاصة أطلقت
على عنق الشهيد واخترقته مــن جهة إلــى أخ ــرى ،فنزف دمــاء ه
واستشهد قبل أن يصل الى المستشفى ،أما الوقاحة فتجلت في
ادعــاء الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن الطفل الشهيد كان
مسلحا لتبرير جريمتهم النكراء.
ويوم الخميس ،الرابع من يناير ،وأثناء جنازة الشهيد مصعب،
أطلق جنود االحتالل النار على رأس الشاب محمد عفيف البرغوثي
وهو طالب في السنة الثانية في جامعة بيرزيت ،فأصابوه إصابة
خطيرة في رأسه ،وواضح أن الرصاصة أطلقت عليه من مسافة
قريبة جدا على الرأس وبهدف القتل ،وهذا ما رأيت آثاره بنفسي
عندما زرته في غرفة العناية المشددة بالمستشفى.
وفــي يــوم الخميس أيـضــا ،اقتحم جنود االحـتــال مــرة أخــرى
مخيم الدهيشة في بيت لحم ،وأطلقوا الرصاص على األطفال،
فــأصــابــوا  12طفال ومنهم  8أصـيـبــوا بــالــرصــاص الـحــي ،وأحــد
المصابين كــان الطفل حسن إبــراهـيــم مــزهــر ال ــذي أطلقت عليه
رصــاصــة فــي الظهر فأصابت نخاعه الـشــوكــي ،وهــو مـهــدد اآلن
بالشلل التام.
تعيدنا هذه المشاهد إلى ذكريات االنتفاضة الشعبية األولى،
وتذكرنا بسياسة تكسير العظام ومئات الشباب الذين أصيبوا
بالشلل إلى األبد ،وفي كل يوم يطلق الجيش اإلسرائيلي الرصاص
على المتظاهرين العزل ويعرض حياتهم لخطر القتل.
وف ــي ه ــذه الـلـحـظــة يــوجــد  312طـفــا فلسطينيا فــي سجون
االحتالل منهم  12طفلة ،وهناك  450أسير اعتقلوا أطفاال وبلغوا
عامهم الثامن عشر وهم في سجون االحتالل ومراكز اعتقاله.
المتحدثتان باسم الرئيس ترامب ووزارة خارجيته برعتا في
الحديث عن ضرورة حماية المتظاهرين اإليرانيين ،وحقهم في
التعبير عن الرأي بالتظاهر ،وعندما سألهما المراسلون عما إذا
كــان للفلسطينيين الحق نفسه فــي التظاهر دون أن يتعرضوا
للقتل واالعتقال ،تلعثمتا وفقدتا بالغتهما ،وتهربتا من اإلجابة.
هذا النفاق ،وازدواجية المعايير ،والصمت المريب في وسائل
اإلعــام الغربية عما يجري من قمع إسرائيلي للفلسطينيين ال
يحتمل ويجب أال نتعايش معه ،واالستمرار في السماح إلسرائيل
وجيشها المحتل بأن يكون فوق القوانين اإلنسانية والدولية يمثل
مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين المناضلين
من أجل كرامتهم وحريتهم.
الشهيد إبراهيم أبو ثريا ،الذي فقد رجليه في قصف إسرائيلي
قبل أعوام ،ثم فقد حياته برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي على
رأســه وهــو جالس على كرسي متحرك وعاجز عن الــوقــوف ،هو
شهادة إدانــة ووصمة عــار في جبين كل جيش االحـتــال ،وعلى
جبين كل من يصمت عن جرائمه ويتستر عليها أو يتجاهلها.
الشهيد ابراهيم أبو ثريا كان عاجزا عن الوقوف على قدميه
لكنه لم يكن عاجزا عن النضال وحمل العلم الفلسطيني من أجل
حرية شعبه ،والشعب الفلسطيني مكبل باالحتالل لكنه ليس
عاجزا عن مواصلة نضاله من أجل الحرية.
من واجبنا جميعا اليوم أن نخوض أوسع حملة عالمية لحماية
أطفالنا ولفضح ممارسات جيش االحتالل ،ولتجنيد كل ضغط
ممكن عليه لوقف جرائمه ضد أطفالنا.
ّ
لـكــن جيشا يـخــاف مــن أطـفــال كعهد التميمي ،ونــديــم ن ــوارة،
وحسن مزهر لن يرى النصر ،بل يسير نحو الهزيمة.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

مظفر عبدالله

ً
عشرة أعوام تقريبا ،إلى التأثير سلبا في حرية
الرأي والتعبير ،وهو أمر له تداعيات خطيرة على
النظام اإلعالمي الفلسطيني ،ألنه يفرز مؤسسات
إعالمية متحيزة وبخاصة الرسمية منها ،التي
تعمل على تقييد الحريات للطرف المعارض لها.
ويمكن القول ،إن اإلعالم الفلسطيني يعاني
أنماط أداء تستهدف الوحدة الوطنية منذ مشهد
االنقسام ،ويشهد تركيزا على القضايا الحزبية
غير الجوهرية على حساب القضايا األساسية
للجمهور ،في ظل عدم ربط المادة اإلعالمية في
وســائــل اإلع ــام الـحــزبــي بــالــواقــع الفلسطيني،
ونقص كفاءتها كمصدر للمعلومات عن القضايا
األساسية.
وبـهــذا أضـحى الخطـاب اإلعــامـ ــي الحزبـي
فـي فلسـطين يعتمد علــى قاعــدتين أساســيتين:
تتمثــل األولــى بتضــخيم األنــا وتلميعهــا ،وتقــوم
الثانيــة علــى تقــزيم اآلخــر وتشويهه ،والتقليل
من قدره ،دون االعتماد على أي دليل ،وهو أمر
يـنــال فــي النهاية مــن ص ــورة القضية الوطنية
الفلسطينية.
يـ ـع ــد االن ـ ـق ـ ـسـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي وال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي
واإلعـ ــامـ ــي ب ـي ــن ال ـف ـص ــائ ــل الـفـلـسـطـيـنـيــة مــن
أبــرز مالمح المرحلة الراهنة ،مع بــروز خطاب
إع ــام ــي تـحــريـضــي ،يـصــل لـمــرحـلــة الـتـخــويــن،
ً
وربما التكفير أحـيــانــا .وفيما يخص الجانب
ُ
اإلعالمي ،كشف الغطاء عن عجز اإلدارة االعالمية
الفلسطينية عن إدارة حوار وطني ،ونبذ أجواء
ال ـفــرقــة وال ـت ـع ـصــب .ول ــم ت ـتــوافــر ل ــدى حــركـتــي
"فتح" و"حماس" إرادة سياسية حقيقية ،طوال
ً
عشر سنوات تقريبا ،من أجــل إجــراء مصالحة
وطنية وإنهاء حالة الفرقة واالنقسام ،ومع بداية
طريق المصالحة الوطنية برعاية مصرية منذ
ً
 ،2011وحتى توقيعها مبدئيا في أكتوبر ،2017
ودخــولـهــا المفترض حيز الـنـفــاذ فــي ديسمبر
 ،2017مازالت هناك شكوك في إتمام ذلك الطريق.
وألن بيئة اإلعــام تتأثر بالمجال السياسي
بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ف ــا يـمـكــن ت ــوق ــع س ـي ـنــاريــوهــات
مستقبلية لــإ عــام الفلسطيني ،دون ا لــر جــوع
للخلفية السياسية لحالة الصراع الدائرة بين
ً
الفصائل الفلسطينية الرئيسة ،خصوصا "فتح"
و"حماس" ،لكن اآلمال ما زالت قائمة في أن يثمر
نجاح المصالحة الوطنية المأمول ،وينعكس في
تقليل خطاب التحريض والكراهية بين طرفي
الصراع ،وأن يتحول إلى قناة للتفاهم والحوار
ً
بين أبناء الجماعة الوطنية الفلسطينية ،وصوال
إل ــى وف ــاء اإلع ــام الــوطـنــي الفلسطيني ب ــدوره
فــي خــدمــة مــواطـنـيــه ،والـتـعـبـيــر عــن مشاكلهم
ومــواق ـف ـهــم وإرادتـ ـه ــم ،فــي طــريــق حــل القضية
الفلسطينية التي ما زالت تهم كل عربي.
* كاتب مصري
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ترسانة التشريعات التي وافق عليها مجلس األمة والحكومة
بشأن قوانين النشر المكتوب والمسموع والمرئي ،التقليدي منه
واإللكتروني ،فاقت التوقعات في إغالق صحف وفضائيات وسجن
أفراد ،لكن ما الفائدة النهائية من كل ذلك؟ هل تمت «تربية»
باقي مستخدمي هذه الوسائل؟
أول العمود :بيت لوذان مبنى له تاريخ ال يستسيغ الهدم ،كان
من السهل اإلبقاء عليه ،وبطرق كثيرة مجتمعة.
***
الئحة قانونية تنظم النشر على "تويتر".
ً
كان ذلك "مانشيتا" تصدر الصفحة األولى في الزميلة "األنباء"
في أول يوم من العام الجديد  ،٢٠١٨وفيه أن الحكومة تقوم بإعداد
مشروع للسيطرة على ما تراه يزعج الناس أو أجهزتها من خالل
ما ُينشر في "تويتر" أو تطبيقات أخرى!
أظــن أن "كولسترول الرقابة" قد وصــل حــدا غير مسبوق في
ُ َّ
الكويت ،ولم تتبخر من الذاكرة صرخات الكتاب والمثقفين بسبب
َجور الرقابة على الكتب في معرض الكتاب األخير.
ف ــي م ـســألــة ال ــرق ــابــة ع ـلــى حــريــة الـتـعـبـيــر ه ـنــاك مــاحـظـتــان
بــارزتــان يمكن التقاطهما من المشهد الكويتي :األولــى تغافل
مسألة التوعية واإلرشاد القانوني والسلوكي لمستخدمي هذه
الوسائل التي أصبحت "قوتا يوميا" لحياة ماليين الناس في
العالم ،وخصوصا الشباب واالهـتـمــام بالعقوبات والسيطرة
على تلك الوسائل فقط ،وهي استراتيجية ال تضمن األمان ،بل
المزيد من التشنج االجتماعي .وثانيا الحساسية المفرطة من
النقد لشخصيات ارتضت أن تدير حياة الناس من خالل مناصب
كبيرة وحساسة.
َّوسائل التواصل االجتماعي أصبحت أسلوب حياة وطريقة
ُمفضلة للتعبير ،و هــي عصية على السيطرة ومسبب رئيس
لصداع الحكومات ،ولذلك ال بد من تغيير طريقة التعامل معها
بوسائل موازية ،ومنها إصالح اإلدارة التي هي أصل "الخبائث".
ترسانة التشريعات التي وافق عليها مجلس األمة والحكومة
بشأن قوانين النشر المكتوب والمسموع والمرئي ،التقليدي
منه واإللكتروني ،فاقت التوقعات في إغالق صحف وفضائيات
وسـجــن أف ــراد ،لكن مــا الـفــائــدة النهائية مــن كــل ذل ــك؟ هــل تمت
"تــربـيــة" بــاقــي مستخدمي هــذه الــوســائــل وإرش ــاده ــم إلــى درب
"السنع" الحكومي؟
م ــن ت ـجــربــة ومــاح ـظــة ع ــام ــة الس ـت ـخ ــدام وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي أرى أال تتوقف الجهات الرسمية والمدنية عن تعليم
ً
النشء أصول استخدامها ،والتوعية بكونها فضاء عاما ،وأن
يبدأ ذلك في مناهج التعليم العام التي أعتقد أنها غائبة عنها
بسبب الجهل ،وعلى الخط ذاته التأكيد على حق التعبير وتوجيه
النقد ألي مسؤول عن إدارة شؤون الناس وفي أي موقع كان ،أما
اإلمعان في السيطرة على هذه الوسائل كما هو مشروع الحكومة
المقترح تجاه "تويتر" فما هو إال زرع في أرض بائرة.

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

٦.٤٥٤

٤٠٩

٩٣٦

2.٤٤٤ 2.٧٥١ 3.٣١٦

شركات إدارة أصول تتهرب من تضمين الرسوم في عقود العمالء
بعضها طلب إجراء تعديالت لربط أتعاب مدير الصندوق بالموجودات
عيسى عبدالسالم

هناك اختالف في الرسوم
المفروضة على إدارة الصناديق
والمحافظ االستثمارية ،حيث
ترتفع على إدارة الصناديق
االستثمارية من قبل شركات
إدارة األصول مقابل إدارة
المحافظ.

كشفت حمالت التفتيش التي
أجــرتـهــا أس ــواق ال ـمــال أخ ـيــرا أن
بعض الشركات المتخصصة في
إدارة األصول ،السيما المحافظ
وال ـص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،لم
ت ـض ـمــن ال ـم ـص ــاري ــف واالتـ ـع ــاب
والـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـت ـقــديــم
ال ـخ ــدم ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـهــا ضمن
ال ـع ـق ــود ال ـم ـبــرمــة بـيـنـهــا وبـيــن
عمالئها ،مخالفة بذلك ما نص
عليه الـقــانــون رقــم  7لعام 2010
والتعليمات المنظمة لذلك.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" إن تـ ـ ـ ــرك ال ـ ـبـ ــاب
م ـف ـتــوحــا أمـ ـ ــام هـ ــذه ال ـش ــرك ــات،
وإتاحة المجال لها بعدم احتواء
االتـعــاب والــرســوم الخاصة بها
ضمن سياق العقود يزيد الشك
والريبة لدى هيئة اســواق المال
ب ــأن ه ـنــاك خـلــا م ــا ،وق ــد تـكــون
ه ـ ـنـ ــاك ه ـ ـبـ ــات وم ـ ــزاي ـ ــا يـحـصــل
عليها مديرو هذه االستثمارات
بما يخالف التعليمات ،خاصة
أنه من المفترض أن تحرص كل
االطراف على االتفاق على الرسوم
وال ـم ـص ــاري ــف ال ـت ــي تـتـقــاضــاهــا
الشركات المديرة ألموال العمالء
حفظا للحقوق ،وضـمــان الـتــزام
كال الطرفين.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر ان هيئة
أسواق المال طلبت من الشركات
تـعــديــل ال ـع ـقــود الـمـبــرمــة بينها
وب ـيــن عـمــائـهــا ،وال ـتــأك ـيــد على
ذكــر رســوم االتـعــاب والمصارف
وارس ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـق ــاري ــر وافـ ـ ـي ـ ــة ب ـه ــا،
مشيرة الــى أن هناك الزاما على
ك ــل الـ ـش ــرك ــات بـ ــإرسـ ــال ت ـقــاريــر
دوريـ ـ ـ ــة ل ـل ـع ـم ــاء ت ــوض ــح فـيـهــا

ً
البرميل الكويتي ينخفض  18سنتا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  18سنتا فــي تــداوالت
الجمعة ليبلغ  64.76دوالرا أميركيا مقابل  64.94دوالرا للبرميل
في تداوالت الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
و فــي اال س ــواق العالمية انخفضت أ سـعــار النفط أ مــس االول
مع تزايد انتاج النفط األميركي وتراجع الطلب على المنتجات
المكررة والتوترات السياسية في إيران ثالث أكبر منتج للنفط
ف ــي مـنـظـمــة ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة ل ـل ـب ـتــرول (أوب ـ ــك) وال ـت ــي دفـعــت
األسعار إلى االرتفاع.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت
 45سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى
 6 7 . 6 2د و ال ر ا ك ـ ـمـ ــا ا نـ ـخـ ـف ــض
سـعــر بــرمـيــل نـفــط خ ــام الـقـيــاس
األميركي غرب تكساس الوسيط
 57س ـن ـتــا ل ـي ـصــل ا لـ ــى م ـس ـتــوى
 61.44دوالر.

محتويات المحافظ االستثمارية
والـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة
باستثماراتهم.

إعادة النظر
وأفـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن ش ــرك ــات إدارة
األصـ ــول ب ــدأت تـعـيــد الـنـظــر في
ال ــرس ــوم ال ـتــي تـتـقــاضـهــا مقابل
إدارة ال ـم ـح ــاف ــظ وال ـص ـن ــادي ــق
االستثمارية ،حيث تصل حاليا
إل ـ ــى  2فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي
ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة لـلـمـحـفـظــة أو
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ك ـ ـعـ ــوائـ ــد سـ ـن ــوي ــة،
مقارنة بمستويات وصلت إلى
 1.16ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي الـصـنــاديــق
ال ـتــي اسـتـطــاعــت ال ـص ـمــود أم ــام
انـ ـج ــراف ــات أسـ ـ ــواق األسـ ـه ــم في
تلك الفترة.
وأوض ـحــت أن هـنــاك اختالفا
فـ ــي ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـلــى
إدارة الـ ـصـ ـن ــادي ــق وال ـم ـح ــاف ــظ
االستثمارية ،حيث ترتفع على
إدارة الصناديق االستثمارية من
قبل شركات إدارة األصول مقابل
إدارة الـمـحــافــظ ،كــونـهــا تتطلب
جهدا ووقتا أكثر وتحمل مخاطر
أكبر ،ولها أسلوب إدارة منفصل
تنظمه الجهات الرقابية.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـم ــدي ــرة ت ـفــرض رس ــم اش ـت ــراك،
إض ــاف ــة إل ــى رس ــم إدارة سـنــوي
مقابل خدماتها يتراوح بين ربع
و 2في المئة كعائد سنوي للقيمة
السوقية للصندوق والمحفظة،
وهناك شركات تتنازل عن رسوم
االشـتــراك مقابل طلب زيــادة في
رسوم العائد على اإلدارة.

و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت ان شـ ـ ــر كـ ـ ــات إدارة
األص ـ ــول ت ـف ــرض أي ـض ــا رســومــا
على إدارة صناديق األسهم تزيد
ع ـلــى نـظـيــرتـهــا م ــن ال ـص ـنــاديــق
النقدية والمرابحة ،وفــي بعض
الصناديق المتخصصة تفرض
ش ــرك ــات إدارة األص ـ ـ ــول رس ـمــا
مـبــدئـيــا يـ ـت ــراوح ب ـيــن  1و 2في
المئة ،وتطلب زيادة بعد فترة في
حال تحقيقها عوائد استثنائية

ت ــزي ــد ع ـل ــى  10ف ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
رأسمال الصندوق.

تعديل الرسوم
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،طالبت
بعض الشركات بإجراء تعديالت
ع ـل ــى أتـ ـع ــاب م ــدي ــر ال ـص ـن ــدوق،
ن ـظــرا ل ـل ـت ـطــورات األخ ـي ــرة الـتــي
ل ـ ـح ـ ـقـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع س ـ ــوق
الكويت ل ــأوراق المالية ،وعلى

رأس ـهــا أت ـعــاب مــديــر الـصـنــدوق
التي يحصل عليها مقابل قيامه
بــواج ـبــاتــه ال ـم ـق ــررة وال ـم ـحــددة
ل ــه ب ـم ــوج ــب ال ـن ـظ ــام األس ــاس ــي
ل ـل ـص ـنــدوق ،وتـبـلــغ سـنــويــا 1.5
في المئة من صافي قيمة أصول
الصندوق.
وأوضحت المصادر أن أتعاب
مـ ــديـ ــر ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق ،ال ـ ـتـ ــي ك ــان
ً
يتقاضها وفقا للنظام األساسي

«المركزي البحريني» يضع ملف شركة إنوفست
تحت مجهر الرقابة والتدقيق
البنك الحظ جملة تعامالت وممارسات غير قانونية
•

محمد اإلتربي

كشفت مصادر مطلعة ان البنك المركزي
البحريني وضع ملف تعامالت شركة انوفست
تحت مجهر الرقابة والتدقيق ،حيث تشير
ال ـم ـص ــادر الـ ــى أن ال ـم ـلــف بـ ــات ف ــي ع ـهــدتــه،
خصوصا ان الشركة تعتبر مرخصة كبنك
استثماري مقره الرئيسي وبلد المنشأ.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة" ،إن "المركزي"
الح ـ ــظ ج ـم ـل ــة تـ ـع ــام ــات وم ـ ـمـ ــارسـ ــات غـيــر
قانونية ،إضــافــة إلــى تــوافــر معلومات لديه
فـقــام على أثــر ذلــك بالتحرك الـفــوري لــدرس
الملف والـتــواصــل مــع مختلف األط ــراف ،من
أجل التحقق فيما إذا كانت هناك ممارسات
غير حميدة من عدمه ،حماية للشركة وسمعة
البنوك االستثمارية في البحرين ،ولضمان
النأي بها عن أي ممارسة ،وضمان سالمتها
المالية وحماية حقوق المساهمين انطالقا
من دوره الرقابي.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه م ــن الـمـنـتـظــر أن يـكــون
هناك تعاون بين الجهات الرقابية في الكويت

والمركزي البحريني ،إن لزم األمــر ،عن طلب
بـعــض االس ـت ـف ـســارات عــن عـمــاء أو غيرهم،
أو طلب بعض البيانات وكشوفات التعامل،
وه ــو ت ـعــاون مـعـمــول بــه وقــائــم فــي الـحــاالت
التي يكون فيها تشابك ملكيات أو إدراجات
متبادلة.
جدير بالذكر أن شركة إنوفست مملوكة
ب ــأغ ـل ـب ـي ــة ل ـم ـس ـت ـث ـمــري ــن ك ــوي ـت ـي ـي ــن أفـ ـ ـ ــرادا
ومــؤسـســات ،كما أن مجلس اإلدارة يسيطر
عليه أيضا أعضاء كويتيون.
في سياق متصل ،لوحظ في الفترة األخيرة
ارتفاع ملكية أسعد السند ومجموعته شركة
سند القابضة وشركة تــداول العالمية لبيع
وشراء األسهم ،الى  24.441في المئة في آخر
افصاح.
وبينت المصادر ان المجموعة التي ظهرت
في إفساح انوفست عادت وتراجعت ملكيتها
بـشـكــل الفـ ــت ،إذ تـشـيــر ال ـم ـع ـلــومــات ال ــى ان
ثـمــة اتـفــاقــا عـلــى فــك الـتـشــابـكــات بـيــن بعض
المجاميع التي ظهرت فجأة ومجموعة السند،
حـيــث شـهــد األم ــر ال ـت ـخــارج كـلـيــا م ــن شــركــة

ريم العقارية مقابل التخفيف من ملكية تلك
المجموعة في انوفست ،لتستقل كل مجموعة
بذاتها دون اي تحالفات او تنسيق.
وأش ــارت مصادر رقابية الــى أنــه حتى لو
كانت الشركة مدرجة في ســوق الكويت فإن
الـجـهــات الــرقــابـيــة فــي بـلــد المنشأ لـهــا اليد
الطولى عليها ،حيث سبق ان رفض المركزي
الـبـحــريـنــي ات ـم ــام مـ ــزاد عـلــى اس ـهــم الـشــركــة
فــي ســوق الـكــويــت ،وطلب ان تنفذ مثل هذه
المزادات في سوق البحرين.
أ مــا هيكل الملكيات فهي كالتالي :اسعد
السند ومجموعته  24.441في المئة ،شركة
بيت االستثمار الخليجي ومجموعتها شركة
بـيــت اإلع ـم ــار الـخـلـيـجــي  13.610فــي الـمـئــة،
شركة ميكانيزم للتجارة العامة  8.708في
المئة ،بنك دبي اإلسالمي  6.990في المئة.
ويضم مجلس ادارة الشركة اربعة اعضاء
مــن الكويت ،مقابل عضو واحــد مــن الخارج
والرئيس التنفيذي.

ا لـقــد يــم للصندوق مقابل قيامه
بــواج ـبــاتــه ال ـم ـق ــررة وال ـم ـحــددة
ل ــه ب ـم ــوج ــب ال ـن ـظ ــام األس ــاس ــي
للصندوق "أتعاب سنوية" تبلغ
 10في المئة من صافي األربــاح
ال ـم ـح ـق ـقــة ،وتـ ـس ــدد ب ـش ـكــل رب ــع
سنوي طوال مدة الصندوق.
واضــافــت أن مــديــر الصندوق
ك ـ ـ ــان يـ ـتـ ـق ــاض ــى اي ـ ـضـ ــا أت ـع ــاب ــا
تشجيعية تــد فــع ف ــي نـهــا يــة كل

سـ ـن ــة ت ـب ـل ــغ  15ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
صافي األرباح ،والتي تزيد على
 8في المئة في أصول الصندوق،
مـشـيــرة إل ــى ع ــدم ج ــواز أن يزيد
إجمالي األتعاب ،التي يتقاضها
ً
مدير صندوق 5 ،في المئة سنويا
من صافي قيمة أصول الصندوق.

«الصناعة» تخصص «الشدادية»
لـ  3أنواع من الصناعات
•

سند الشمري

كـشـفــت م ـصــادر ل ــ"ال ـجــريــدة أن الـهـيـئــة الـعــامــة للصناعة
ستخصص منطقة الشدادية لثالثة أنواع من الصناعات ،هي
صناعات البتروكميكال والصناعات الغذائية والصناعات
الصغيرة المتنوعة األخرى.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن "الـصـنــاعــة" انـتـهــت مــن وض ــع خطة
استراتيجية جــديــدة تهدف إلــى تفضيل قطاعات صناعية
على أخــرى ،بناء على حاجة السوق المحلي وبهدف زيادة
المنافسة بين الشركات.
وأوضـحــت أن مــن أهــم القطاعات الصناعية ،الـتــي تعمل
الهيئة على دعمها ،هو القطاع الغذائي على وجه التحديد،
ب ـهــدف اع ـت ـمــاد ال ــدول ــة عـلــى مـنـتـجــاتـهــا الـمـحـلـيــة ،وخـفــض
اس ـت ـيــراد الـمـنـتـجــات ال ـغــذائ ـيــة ،ال ـتــي بــاتــت تـشـهــد مـعــدالت
مرتفعة.
وذكرت أن هيئة الصناعة درست القطاعات الصناعية ،التي
ً
ً
تشهد طلبا عاليا عليها ،ويحتاجها السوق المحلي ،إذ تعمل
"الصناعة" على تنفيذ االستراتيجية بعد االنتهاء من منطقة
الشدادية الصناعية.
ً
يذكر أن "الشدادية" ستضم سكنا للعمال ،الذي سيتكون
مبان سكنية بمساحة  100ألف متر مربع بعدد  23مبنى
من
ٍ
لمساجد ،ونقاط طبية ومالعب وساحات مفتوحة ،وموقع
محطة تنقية مـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي ،ومــواقــع استعماالت
مستقبلية ،ومناطق تجارية ،وخدمات واستعماالت إدارية،
ونقطة أمنية ،إذ بلغت نسبة اإلنجاز ما يتجاوز  95في المئة.

«نفط الهالل»« :الخصخصة» تتطلب
مؤشرات حقيقية عن أداء االقتصاد
دول الخليج تتجه إلى تطبيقها في قطاعات مختلفة
أشارت «الهالل» إلى
التوقعات المتداولة ألداء
القطاعات غير النفطية لدى
الدول الخليجية المنتجة
للنفط خالل عام ،2018
والتي تقدر بنسبة  4.5في
المئة.

أظ ـ ـهـ ــرت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ـت ــداول ــة
ً
مؤخرا أن الدول والحكومات باتت
تتجه نحو خصخصة القطاعات
االقتصادية ،والتوسع في عمليات
ً
الخصخصة ،وصوال إلى القطاعات
الـحـيــويــة أو أج ــزاء مــن الـقـطــاعــات
االستراتيجية ،في ظل خطط إدارة
ال ـت ـق ـشــف ،وس ــد ال ـع ـج ــوزات الـتــي
تنتهجها الكثير من االقتصادات
حـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وفـ ــي ال ــوق ــت ال ــذي
بـ ــاتـ ــت فـ ـي ــه الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـح ــدي ـث ــة
ل ـخ ـط ــط ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ت ـس ـت ـهــدف
تحقيق قفزات نوعية على مستوى
ال ـك ـفــاء ة واإلن ـتــاج ـيــة ،والـتـخـلــص
م ــن ال ــروت ـي ــن ،وتـحـسـيــن مـسـتــوى
المنافسة على المستويين المحلي
والـ ـع ــالـ ـم ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى مـنــح
ال ـق ـطــاعــات ح ــري ــة وم ــرون ــة حــركــة
أك ـب ــر ف ــي وض ــع االس ـتــرات ـي ـج ـيــات

و تـنـفـيــذ هــا ،و بـمــا يمكن الكيانات
الجديدة من تحقيق قفزات نوعية
على مستوى اإلنتاجية والعوائد
اإلجمالية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ن ـ ـفـ ــط الـ ـ ـه ـ ــال،
فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــرهـ ــا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــي ،إن
"االتـ ـج ــاه ن ـحــو ال ـمــزيــد م ــن خطط
ً
الخصخصة ،وصوال إلى قطاعات
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــات وقـ ـ ـط ـ ــاع
ال ـطــاقــة ،يـتـطـلــب تــوفـيــر مــؤشــرات
حقيقية وقوية عن أداء القطاعات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـف ـ ـط ـ ـيـ ــة وغـ ـي ــر
النفطية ،ألن التراجع االقتصادي
أو م ـع ــدالت ا لـنـمــو ل ــن تـعـمــل على
ت ـن ـش ـي ــط خـ ـط ــط ال ـخ ـص ـخ ـص ــة أو
خـ ـط ــط الـ ـتـ ـح ــول ال ـ ـتـ ــي وض ـع ـت ـهــا
معظم الدول".
وأشارت "الهالل" إلى التوقعات
ا ل ـم ـت ــداو ل ــة ألداء ا ل ـق ـط ــا ع ــات غـيــر

ال ـن ـف ـط ـيــة لـ ــدى الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة
المنتجة للنفط خــال عــام ،2018
والتي تقدر بنسبة  4.5في المئة،
حـ ـي ــث يـ ـت ــو ق ــع أن يـ ـنـ ـم ــو ا لـ ـن ــا ت ــج
الـمـحـلــي فــي نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي
إ لــى  3.2فــي المئة مـقــار نــة بمعدل
نـمــو بـلــغ  2.1فــي ا لـمـئــة فــي نهاية
 ،2017و ب ــا لـ ـت ــا ل ــي فـ ـ ــإن اال ت ـ ـجـ ــاه
ن ـ ـحـ ــو طـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن خ ـط ــط
الـخـصـخـصــة ع ـلــى ك ــل ال ـق ـطــاعــات
ً
سـ ـيـ ـبـ ـق ــى م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــا ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـيــع
الصعد ،لكون التوقعات اإليجابية
ا عـتـمــدت عـلــى قـيــام دول المنطقة
بتنفيذ خـطــط إ ص ــاح ا قـتـصــاد يــة
وبرامج تحفيز اقتصادي شاملة،
ت ـس ـت ـهــدف ت ـح ـس ـيــن ورف ـ ــع ك ـف ــاء ة
األداء االقتصادي وفاعلية اإلنفاق
العام.
وأوضحت أن خطط الخصخصة

بــا تــت ترتبط
بمعدالت النمو
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـج ـ ـل ـ ـهـ ــا
ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة
بـيــن اقـتـصــاد آخ ــر ،وقــدرتـهــا على
مـ ـق ــاوم ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات وال ـع ـق ـب ــات
ا ل ـق ــا ئ ـم ــة ،ح ـي ــث إن ن ـت ــا ئ ــج األداء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي فـ ــي ع ــام
 2017تشير إلى تحقيق مستويات
م ــر تـ ـفـ ـع ــة مـ ـ ــن األداء وا لـ ـتـ ـن ــو ي ــع
االقتصادي واالستقرار السياسي،
م ــع ت ــوق ـع ــات ت ـس ــارع ال ـن ـمــو عـلــى
الناتج المحلي اإلجمالي في العام
الحالي بنسبة ال تقل عن  4.3في
المئة حتى عام  ،2019مع توقعات
ب ــأن يـظــل الـنـمــو لـلـقـطــاع الـنـفـطــي
ً
محدودا .
ف ــي ال ـم ـقــابــل ت ـش ـيــر ال ـتــوق ـعــات
إل ــى إم ـكــان ـيــة ت ــراج ــع ن ـتــائــج أداء

وأربـ ـ ــاح ق ـط ــاع ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات
ا ل ـس ـعــودي بـشـكــل طـفـيــف ،نتيجة
ارتفاع أسعار عدد من المدخالت
والمواد األولية ،وارتفاع مصاريف
التشغيل مع تسجيل أسواق النفط
المزيد من االستقرار.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت "الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال" إل ـ ـ ــى خ ـطــط
الـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة لـ ــدى
ا ق ـت ـص ــادات دول ا ل ـم ـن ـط ـقــة ،حـيــث
بـ ــاتـ ــت ن ـت ــائ ـج ـه ــا إيـ ـج ــابـ ـي ــة ع ـلــى
القطاعات النشيطة ،التي مازالت
م ـ ـقـ ــاومـ ــة لـ ـلـ ـضـ ـغ ــوط ــات ال ـم ــال ـي ــة
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،وسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـلــى
القطاعات ذات األداء المتراجع.

واخ ـت ـت ـم ــت ت ـقــريــرهــا
ب ـ ــأن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ــرس ـم ـي ــة
ً
أ كـثــر ب ـعــدا  ،و ت ـحــاول التنبؤ
للمستقبل ضمن إ طــار التخطيط
الشامل لالقتصاد الكلي ،في حين
تبدو الشركات أو القطاعات ذات
العالقة محاصرة ضمن خيارين،
أول ـه ـم ــا ال ــدخ ــول ف ــي خ ـط ــط نـمــو
لـ ـتـ ـج ــاوز ال ـت ـح ــدي ــات ال ـق ــائ ـم ــة أو
اعتماد خطط خصخصة نهائية،
ل ـت ـج ــاوز ك ــل أنـ ـ ــواع ال ـض ـغــوطــات
المحلية والخارجية.
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تحديات في توظيف السيولة والبحث عن عمالء جدد
ةديرجلا
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• ندرة العميل الجيد المليء ترفع حدة المنافسة • «تمويل األفراد» ال يمكنه استيعاب السيولة الكبيرة
محمد اإلتربي

ستكون المصارف مطالبة
بمجهود إضافي ومضاعف
لتوظيف السيولة المستردة،
والبحث عن عمالء جدد ،في
حين تراجعت قوائم أهم
العمالء مقارنة بما قبل عام
 2008الذي كان ،بحسب
مصرفيين ،عمالء يمكنهم أن
يحصلوا على التمويل من خالل
اتصال أو عبر إرسال ميزانية
بالفاكس.

ق ــدرت م ـصــادر مصرفية حجم
إجمالي السيولة ،التي عــادت إلى
القطاع المصرفي نتيجة عمليات
سداد مجاميع كبرى َمدينة أغلقت
مراكز مديونياتها كاملة ،إضافة
إل ــى عـمـلـيــات ال ـس ــداد المستحقة
ً
أيضا العام الماضي ،بأنها تفوق
ً
المليار دينار ،وتبلغ تحديدا 1.1
ً
مليار تقريبا.
ب ـ ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن هـ ــذه ال ـس ـيــولــة
ال ـك ـب ـي ــرة سـ ــاح ذو ح ــدي ــن ،فـمــن
ن ــاحـ ـي ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــارف
أموالها بأقل مخاطر تذكر ،وأغلقت
انكشافات على بعض المجاميع،
ً
الـتــي كــانــت تـبــدو ملتزمة نسبيا
ف ــي سـ ـ ــداد الـ ــديـ ــن ،ل ـك ــن ظــروف ـهــا
االق ـت ـصــاديــة وقــوت ـهــا الـمــالـيــة لم
تعد كما كانت قبل األزمــة المالية
العالمية ع ــام  2008بــالـتــالــي فــإن
خيار السداد عامل إيجابي لطرفي
العالقة.
أمـ ــا ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ،فــإن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــارف س ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـط ــال ـب ــة
بـ ـمـ ـجـ ـه ــود إضـ ـ ــافـ ـ ــي ومـ ـض ــاع ــف
لـتــوظـيــف ه ــذه الـسـيــولــة والـبـحــث
عن عمالء جدد ،في حين تراجعت
قوائم أهم العمالء مقارنة بما قبل
عـ ــام  2008ال ــذي ــن ك ــان ــوا بحسب
م ـ ـصـ ــرف ـ ـي ـ ـيـ ــن ،ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ي ـم ـك ـن ـه ــم
الحصول على التمويل مــن خالل
اتـ ـص ــال أو ع ـبــر إرسـ ـ ــال مـيــزانـيــة
بالفاكس.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــرد م ـ ـص ـ ــرف ـ ـي ـ ــون ج ـم ـل ــة
ال ـمــواص ـفــات ،ال ـتــي يـتــم الـتــدقـيــق
عليها بالنسبة لتمويل العمالء
الجدد ومن أهمها مايلي:
 - 1ي ـق ــول م ـصــرفــي :ك ــل عميل
يـمـكـنــه ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـتـمــويــل
الالزم بشرط أن تكون لديه الكفاءة
المالية للسداد وااللتزام.
 - 2م ـ ـصـ ــادر الـ ـت ــدف ــق ال ـن ـقــدي
للمتقدمين إلى طلب التمويل باتت
أهم من الرهونات والضمانات ،إذ
ً
تشير المصادر إلى أن ثمة بنوكا
عالمية بــا تــت تنافس فــي السوق
ال ـم ـح ـل ــي بـ ـق ــوة وت ـم ـن ــح ش ــرك ــات
ً
تمويل من دون ضمانات استنادا
إلى مالءتها العالية وقوة تدفقاتها
وج ـ ــودة ن ـم ــوذج ال ـع ـمــل وال ـت ـنــوع

الجغرافي الجيد ،الذي يضمن لها
االس ـت ـمــراريــة فــي الـتــدفــق الـنـقــدي
وتـ ـع ــوي ــض أي تـ ـب ــاط ــؤ فـ ــي ه ــذا
السوق أو ذاك.
 - 3مـ ـ ــراعـ ـ ــاة حـ ـج ــم ال ـت ـم ــوي ــل
الـ ـق ــائ ــم مـ ــن جـ ـه ــات أخـ ـ ــرى وق ــت
ً
طلب التمويل قـيــاســا إلــى حقوق
المساهمين.
 - 4دراس ـ ــة ال ـفــرصــة الـمـطـلــوب
لها التمويل بشكل جيد من ناحية
الجدوى االستثمارية واالقتصادية.
ً
 - 5أي ـ ـضـ ــا ح ـج ــم اإلصـ ـ ـ ـ ــدارات
األخــرى ،كالصكوك والسندات ،إن
وج ــدت ،وال ـقــدرة عـلــى الــوفــاء بها
في المواعيد المحددة ،إضافة إلى
االلتزام بسداد الفوائد أو العوائد
المقررة.
 - 6مدى التزام الجهة بتعليمات
الـحــوكـمــة والـتـعـلـيـمــات الــرقــابـيــة
للجهات الخاضعة لها.
 - 7سـ ـج ــل الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ل ــدى
الشركة ،ومــا إذا كــان لديها سجل
حــافــل بــالـتــاعـبــات واالح ـت ـيــاالت
ب ـي ـن ـهــا وبـ ـي ــن ش ــرك ــات أخـ ـ ــرى أو
وقـ ـع ــت ت ـح ــت تـ ــأديـ ــب وع ـق ــوب ــات
الجهات الرقابية في قضايا مالية
أو مخالفات استراتيجية.
 - 8م ــراج ـع ــة ت ـق ــاري ــر مــراق ـبــي
الحسابات لفترة تاريخية سابقة
وال ـتــدق ـيــق ف ــي ال ـمــاح ـظــات الـتــي
يسجلها المراقبون.
 - 9هيكل الملكية االستراتيجي
ل ـل ـش ــرك ــة ،الس ـي ـم ــا وس ـ ــط مــوجــة
ال ـتــاع ـبــات ال ـت ــي ب ــدت م ـنــذ فـتــرة
بقيام مجاميع مضاربية بجوالت
راع
ع ـلــى ش ــرك ــات «ل ـق ـي ـطــة» وب ــا ٍ
رئ ـي ـس ــي ،بـ ـه ــدف ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
م ــاف ـي ـه ــا مـ ــن س ـي ــول ــة «ك ـ ـ ــاش» أو
الحصول على تمويل ومن ثم شراء
أصول من أطراف ذات صلة للتنفيع
المباشر بأموال الشركات.
 - 10درجة سائلية األصول ،التي
تقدمها الـشــركــة كـضـمــان وتقييم
الـبـنــك لـهــا بـعــد إج ــراء خصومات
على السعر والتقييم الــذي تقدمه
الشركة.

مشاريع الحكومة والخاص
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أف ـ ــادت ال ـم ـصــادر

ً
ً
ً
بأن هناك أمال كبيرا معقودا على
تـســريــع تنفيذ الـعــديــد المشاريع
الحكومية ،وطرح مشاريع جديدة
ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـس ـتــوعــب وتـمـتــص
ال ـفــوائــض الـكـبـيــرة ف ــي الـسـيــولــة،
إذ إن ت ــوظـ ـي ــف الـ ـمـ ـب ــال ــغ ،ال ـت ــي
اسـتــردتـهــا الـبـنــوك تـبــدو مــن أبــرز
الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،الس ـي ـم ــا أن ال ـق ـطــاع
المصرفي تخطى تحديات كبيرة
في المحافظة على السالمة المالية

والقدرة على تحقيق نمو معقول
ً
ً
ومستدام يمثل تحديا مستمرا.
وتحتاج دورة طــرح المشاريع
لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـ ـحـ ــديـ ــث ت ـش ــري ـع ـي ــة
تـ ـضـ ـم ــن س ـ ــرع ـ ــة الـ ـ ـط ـ ــرح وع ـ ــدم
التأجيل والترحيل وتحرير الدورة
الـمـسـتـنــديــة الـطــويـلــة إضــافــة إلــى
اختصار التنفيذ مقارنة بما حدث
مع مشاريع في السابق استمرت
أكثر من  10سنوات.

ت ــؤك ــد الـ ـمـ ـص ــادر أن م ـشــاريــع
القطاع النفطي تعد إحــدى اآلمال
االستراتيجية للقطاع المصرفي
فــي الـمــرحـلــة الــراه ـنــة ،السـيـمــا أن
م ـص ــرف ـي ـي ــن ي ـت ـح ــدث ــون عـ ــن ثـمــة
ً
تـشـبـعــا فــي تـمــويــل ق ـطــاع األف ــراد
والـ ـتـ ـج ــزئ ــة ،فـ ــي ظـ ــل ال ـم ـنــاف ـســة
ً
ال ـ ـشـ ــديـ ــدة ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أن ق ـط ــاع
التمويل الفردي ال يمكنه بمفرده
أن يـسـتــوعــب ال ـق ـطــاع ك ـكــل إذ إن

األساس والعمق االستراتيجي هي
المشاريع الكبرى.
ً
أيضا االستمرارية في تهيئة
البيئة المناسبة للقطاع الخاص
وتسهيل اإلجــراء ات كي يتحرك
ب ـم ــرون ــة وح ــري ــة أك ـب ــر وأوسـ ــع
ف ــي تـنـفـيــذ م ـشــاري ـعــه م ــن دون
عقبات ترفع وتزيد الكلفة عليه،
ً
إذ يعتبر منفذا آ خــر يستوعب
مبالغ كبيرة.

 500مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة باألسبوع األول من 2018
«بيان» 27.4 :مليار دينار القيمة الرأسمالية ...والمتوسط اليومي للسيولة ارتفع أكثر من %90
قــال تقرير صــادر عن شركة
«بيان» لالستثمار ،إن بورصة
ال ـك ــوي ــت أن ـه ــت ت ـع ــام ــات أول
أسـ ـب ــوع م ــن عـ ــام  ،2018ال ــذي
اقـتـصــرت ت ــداوالت ــه عـلــى ثــاث
جلسات فقط ،محققة مكاسب
جيدة لمؤشراتها الثالثة ،وهو
األسبوع الذي اتسمت تداوالته
ب ــال ـن ـش ــاط الـ ـمـ ـلـ ـح ــوظ ،وس ــط
ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـشـ ــراء وال ـت ـج ـم ـيــع
المستمرة منذ األسبوع األخير
م ــن ال ـع ــام ال ـم ـن ـصــرم ،وتـتــركــز
ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــات ب ـش ـك ــل كـبـيــر
على أسهم الشركات القيادية
والتشغيلية ،تحت تأثير قرب
إعــان تلك الشركات نتائجها
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ،الـ ـت ــي تـ ـت ــراف ــق مــع
توزيعات األرب ــاح ،إضافة إلى
تدني أسعار العديد من األسهم،
ً
ً
الذي مثل بدوره عامال مشجعا
على الشراء.
ووفق التقرير ،أدى ذلك األداء
إلى تحسن مستويات التداول
بشكل الفت خالل األسبوع ،إذ
زاد المتوسط اليومي للسيولة
النقدية بأكثر من  90في المئة
لـيـصــل إل ــى  15م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
تقريبا ،في حين نما متوسط
ع ــدد األس ـهــم ال ـم ـتــداولــة خــال
األسبوع بأكثر من  80في المئة
ليصل إل ــى  108مــايـيــن سهم
ً
تقريبا.
وع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـب ــداي ــة
ال ـس ـل ـب ـيــة ،ال ـت ــي اف ـت ـت ـحــت بها
ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ال ـ ـعـ ــام
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،إذ اس ـت ـه ـل ــت أولـ ــى
جلسات  2018على تراجع شمل
ً
مؤشراتها الثالثة ،وخصوصا
المؤشر السعري ،الذي انخفض
بـشـكــل ح ـ ــاد ،وف ـق ــد ن ـحــو 100
نـ ـقـ ـط ــة ع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ــع الـ ـضـ ـغ ــوط
البيعية وعمليات جني األرباح،
التي شملت الكثير من األسهم
المدرجة وعلى رأسها األسهم
الـصـغـيــرة ،لـكــن ال ـســوق تمكن
فــي الجلستين ا لـتــا لـيـتـيــن من
تعويض خسائره ،التي تكبدها
في الجلسة األولــى ،واستطاع
إن ـه ــاء ت ـعــامــات األس ـب ــوع في
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء وسـ ــط
تـكـثـيــف ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـشــرائ ـيــة
على األسهم القيادية والثقيلة،

ً
وال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـح ـقــق أرب ــاح ــا
سنوية جيدة.
وسجلت الـبــورصــة مكاسب
ســوقـيــة تـخـطــت الـ ـ ــ 500مليون
دينار خالل ثالث جلسات فقط،
إذ و صـلــت القيمة الرأسمالية
إلجـ ـم ــال ــي األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـم ــدرج ــة
فــي الـســوق الرسمي مــع نهاية
األس ـب ــوع الـمــاضــي إل ــى 27.44
مـلـيــار دي ـنــار ،بــارتـفــاع نسبته
 1.87فـ ــي ال ـم ـئ ــة عـ ــن قـيـمـتـهــا
فــي األس ـبــوع األخـيــر مــن العام
المنصرم ،إذ بلغت آنذاك 26.94
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار( .م ـل ـحــوظــة :يتم
اح ـت ـســاب الـقـيـمــة الــرأسـمــالـيــة
للشركات المدرجة في السوق
الرسمي على أس ــاس متوسط
عدد األسهم القائمة بحسب آخر
بيانات مالية رسمية متوفرة).
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي م ـ ـكـ ــاسـ ــب ال ـ ـسـ ــوق
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ارت ـ ـفـ ــاع أس ـعــار
الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ،ووصـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــا ألعـ ـل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـن ــذ م ـن ـت ـصــف ع ــام
ً
 2015تقريبا بدعم من التوترات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــدهــا
ب ـ ـعـ ــض دول ا لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة هـ ــذه
الفترة ،إضافة إلى تحسن أداء
األسواق العالمية ،مما انعكس
على أداء معظم أسواق األسهم
الخليجية ،التي تمكنت بدورها
من تحقيق مكاسب متباينة في
األسبوع األول من العام الجديد،
بــاسـتـثـنــاء ب ــورص ــة الـبـحــريــن،
ال ـ ـتـ ــي سـ ـب ــح م ــؤش ــره ــا عـكــس
التيار وأنهى تداوالت األسبوع
في المنطقة الحمراء.
وجـ ـ ــاء س ــوق ــا اإلم ـ ـ ـ ــارات فــي
مقدمة األســواق الخليجية من
حـيــث الـمـكــاســب المسجلة في
األسبوع األول من  ،2018فيما
شـغـلــت ب ــورص ــة قـطــر الـمــرتـبــة
الثالثة ،وجاءت بورصة الكويت
في المرتبة الرابعة قبل السوق
المالي السعودي وسوق مسقط
لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة إذ جـ ــاء ا في
المرتبتين الخامسة والسادسة
على التوالي.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــداوالت
ب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ،ف ـق ــد تـمـكــن
ال ـ ـسـ ــوق مـ ــن إن ـ ـهـ ــاء ت ـع ــام ــات
األ س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع األول م ـ ـ ــن ا ل ـ ـعـ ــام
ً
الجديد محققا مكاسب متباينة

ل ـم ــؤش ــرات ــه ال ـث ــاث ــة ،لـيــواصــل
ب ــذل ــك أداء ه اإليـ ـج ــاب ــي ،ال ــذي
يشهده فــي األســابـيــع األخـيــرة
ب ــدع ــم مـ ــن الـ ـنـ ـش ــاط ال ـش ــرائ ــي
الواضح على العديد من األسهم
المدرجة ســواء القيادية منها
أو ال ـص ـغ ـيــرة ،وس ــط االرت ـف ــاع
الالفت ،الذي سجلته مستويات
السيولة المالية ووصول قيمة
الـ ـ ـت ـ ــداول ألعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى لـهــا
م ـن ــذ م ـن ـت ـصــف ش ـه ــر نــوفـمـبــر
الـ ـم ــاض ــي ،وجـ ـ ــاء ذلـ ــك نـتـيـجــة
تـ ــزايـ ــد ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـشـ ــراء عـلــى
ً
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة خ ـصــوصــا،
السيما في قطاع البنوك الذي
استحوذ على نصيب األسد من
السيولة النقدية خالل األسبوع
المنقضي.

البورصة أنهت
تعامالت األسبوع في
المنطقة الخضراء
وسط تكثيف العمليات
الشرائية على األسهم
القيادية والثقيلة

وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت
الـ ـي ــومـ ـي ــة ،ف ـق ــد شـ ـه ــدت أولـ ــى
ً
ج ـل ـســات األسـ ـب ــوع انـخـفــاضــا
ً
واضـ ـ ـح ـ ــا ل ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الـ ـس ــوق
ً
ال ـثــاثــة ،وخ ـصــوصــا الـمــؤشــر
السعري ،الــذي تراجع بصورة
كبيرة ووصلت نسبة خسائره
إلــى نحو  1.5فــي المئة ،وجــاء
ذلـ ـ ــك ن ـت ـي ـجــة ع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـيــع
المكثفة التي شهدها السوق،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــرك ـ ــزت عـ ـل ــى األسـ ـه ــم
الصغيرة.
وتمكن السوق في الجلستين
التاليتين من تعويض خسائره
واستطاعت مؤشراته الثالثة
أن تتحول للون األخضر بدعم
من عودة عمليات الشراء التي
اس ـت ـح ــوذت األس ـه ــم الـقـيــاديــة

والتشغيلية على نصيب وافر
منها ،مما انعكس على أداء كل
مؤشرات السوق ،وعلى رأسها
مؤشر «كويت  »15الــذي تمكن
من إضافة حوالي  22نقطة إلى
قيمته في ثــاث جلسات فقط،
ً
لينهي تداوالت األسبوع محققا
مكاسب نسبتها  2.40في المئة.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ش ـه ــد
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ارت ـ ـفـ ــاع
ً
أسعار نحو  83سهما من أصل
ً
ً
 157سهما مدرجا في السوق
الرسمي ،مقارنة مع األسبوع،
الذي سبقه ،في حين انخفضت
ً
أسعار  41سهما ،مع بقاء 33
ً
سهما دون تغير.
وأقـ ـ ـف ـ ــل الـ ـم ــؤش ــر ال ـس ـع ــري
م ــع نـهــايــة األس ـب ــوع الـمــاضــي

تداوالت القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز األول لجهة
حجم الـتــداول خــال األسـبــوع الماضي ،إذ
بلغ عدد األسهم المتداولة للقطاع 123.89
ً
مليون سهم تقريبا شكلت  38.15في المئة
مــن إجـمــالــي تـ ــداوالت ال ـس ــوق ،فيما شغل
قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية ،إذ
تم تــداول نحو  93.16مليون سهم للقطاع
أي ما نسبته  28.69في المئة من إجمالي

تداوالت السوق .أما المرتبة الثالثة ،فكانت
مــن نصيب قـطــاع ال ـع ـقــار ،إذ بلغت نسبة
حجم تداوالته إلى السوق  17.32في المئة
بعد أن وصل إلى  56.26مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول ،فقد شغل قطاع
البنوك المرتبة األولى ،إذ بلغت نسبة قيمة
تداوالته إلى السوق  47.34في المئة بقيمة
ً
إجمالية بلغت  21.56مليون دينار تقريبا،

عند مستوى  6.454.16نقطة،
ً
ً
م ـس ـج ــا ن ـ ـمـ ــوا ن ـس ـب ـتــه 0.72
فــي الـمـئــة عــن مـسـتــوى إغــاقــه
األس ـب ــوع قـبــل ال ـمــاضــي ،فيما
ً
س ـجــل ال ـمــؤشــر ال ــوزن ــي ن ـمــوا
نـسـبـتــه  1.91ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بعد
أن أغلق عند مستوى 409.07
نـ ـق ــاط ،وأقـ ـف ــل م ــؤش ــر «كــويــت
 »15عند مستوى  936.86نقطة
بارتفاع نسبته  2.40في المئة
ع ــن إغ ــاق ــه ف ــي األسـ ـب ــوع قبل
الماضي.
وشهد السوق نمو المتوسط
اليومي لقيمة الـتــداول بنسبة
بلغت  91.09فــي المئة ليصل
ً
إلى  15.18مليون دينار تقريبا،
ك ـ ـمـ ــا س ـ ـجـ ــل م ـ ـتـ ــوسـ ــط ك ـم ـيــة
ً
التداول ارتفاعا نسبته 80.69
في المئة ،ليبلغ  108.25ماليين
ً
سهم تقريبا.

مؤشرات القطاعات
وجــاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة
الثانية ،إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى
الـســوق  14.89فــي المئة وبقيمة إجمالية
ً
بلغت  6.78ماليين دينار تقريبا.
أم ـ ــا ال ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة ف ـش ـغ ـل ـهــا ق ـطــاع
االتصاالت ،إذ بلغت قيمة األسهم المتداولة
للقطاع  6.62ماليين دينار شكلت  14.53في
المئة من إجمالي تداوالت السوق.

سجلت ثمانية من قطاعات
ً
ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت نـ ـ ـم ـ ــوا فــي
مــؤشــرات ـهــا بـنـهــايــة األس ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي ،ف ــي ح ـيــن تــراج ـعــت
م ــؤش ــرات ثــاثــة ق ـطــاعــات ،مع
ب ـقــاء ق ـطــاع الــرعــايــة الصحية
دون تغير يذكر.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــع
االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـق ــدم ــة
ً
القطاعات التي سجلت ارتفاعا،

وأقـ ـف ــل م ــؤش ــره ع ـن ــد 851.31
ً
ً
نقطة مسجال نموا نسبته 3.52
فــي المئة .تبعه قـطــاع البنوك
فــي الـمــركــز الـثــانــي مــع ارتـفــاع
مؤشره بنسبة  2.69في المئة،
بعد أن أغلق عند  937.18نقطة.
وش ـ ـغـ ــل ق ـ ـطـ ــاع االت ـ ـصـ ــاالت
المرتبة الثالثة بعد أن سجل
ً
ً
مؤشره نموا أسبوعيا بنسبة
ً
بلغت  2.25فــي ا لـمـئــة ،منهيا
تداوالت األسبوع عند مستوى
 570.97نقطة.
ً
أم ــا أق ــل الـقـطــاعــات ارتـفــاعــا
فكان قطاع الخدمات المالية،
الذي أغلق مؤشره عند 622.55
ً
نقطة مـسـجــا ز ي ــادة نسبتها
 0.59في المئة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ـص ــدر قـطــاع
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
الـمـتــراجـعــة ،إذ أن ـهــى مــؤشــره
تداوالت األسبوع عند مستوى
 471.04نقطة بتراجع نسبته
 1.57ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ت ـب ـعــه قـطــاع
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات االسـ ـت ـه ــاكـ ـي ــة فــي
الـمــرتـبــة الـثــانـيــة ،حـيــث سجل
م ـ ــؤش ـ ــره خـ ـ ـس ـ ــارة أس ـب ــوع ـي ــة
ً
نسبتها  1.56في المئة ،مغلقا
ع ـنــد م ـس ـتــوى  887.04نـقـطــة،
ف ـي ـم ــا شـ ـغ ــل ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ــأم ـي ــن
الـمــرتـبــة الـثــالـثــة بـعــدمــا أغلق
عند مستوى  1.093.61نقطة،
ً
مـ ـسـ ـج ــا خـ ـ ـس ـ ــارة أس ـب ــوع ـي ــة
نسبتها  1.12في المئة.

اقتصاد
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

دخول  420ألف شاب وشابة سوق العمل خالل  15سنة
«االقتصاد الكويتي إما ضعيف النمو أو في حالة انكماش ...والبطالة السافرة تنخفض!»
أكد تقرير «الشال» ضرورة
تطوير اإلحصاءات واحتساب
المقنعة،
نسب البطالة
ً
وحسابها بسيط جدا ،يبدأ
اختيار خدمة أو أكثر من تلك،
التي يقدمها القطاع العام،
ثم مقارنتها بخدمة في دولة
أخرى فيها قطاع عام منتج،
لجهة عدد من يقوم بها،
وتكلفتها ،والمدى الزمني
إلنجازها ،ثم إعالن النتيجة،
وكلنا يعرف أن بطالة القطاع
العام المقنعة أعلى من
.%50

البطالة ال توافق
معدالت النمو وما
يحدث في الكويت
ً
العكس وخالفا لعلم
االقتصاد

قال تقرير "الشال" االسبوعي،
إن ــه ص ــدر ع ــن اإلدارة ال ـمــركــزيــة
لــإح ـصــاء ت ـق ــري ــران ،األول حــول
أرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـط ــال ــة ال ـ ـسـ ــافـ ــرة ك ـمــا
ف ــي  ،2017/4/20و ه ـ ــو ا ل ـت ـقــر يــر
الــرابــع منذ أبــريــل مــن عــام ،2004
والـثــانــي يغطي تـقــديــرات الناتج
المحلي اإل جـمــا لــي للربع الثالث
.2017-2010
و ت ـقــوم اإلدارة بجهد مشكور
لضمان حداثة وسالمة البيانات
ال ـتــي تـنـشــرهــا لـتـعــويــض تخلف
البيانات حول
الكويت في قاعدة َ َ
وسبقنا كثيرون
االقتصاد وغيره،
فــي نشر أرق ــام التقريرين ،لكننا
سوف نستعرض بعضها من باب
الدعوة إلى تطويرها بالربط بين
البطالة والنمو ومبدأ االستدامة.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ووفـ ــق تـقــريــر
البطالة السافرة ،تذكر اإلدارة أن
أرق ــام ـه ــا إل ــى ان ـخ ـف ــاض ،إذ كــان
ً
حجمها عـنــد  19016عــا طــا عن
الـعـمــل ع ــام  ،2012انـخـفــض إلــى
ً
ن ـح ــو  14822ع ــاط ــا ف ــي أب ــري ــل
ً
 ،2017وه ــي نـسـبــة مـتــدنـيــة جــدا
وتوحي بأن االقتصاد بلغ مرحلة
العمالة الكاملة .وهو مؤشر مريح
في االقتصادات التقليدية.
وفـ ــي ت ـق ــري ــر ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإل جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي ،ت ـ ــذ ك ـ ــر اإلدارة أن
ً
االقتصاد الكويتي حقق انكماشا
ً
حقيقيا في الربع الثالث من عام
 2017بحدود  3.7في المئة ،مقارنة
بالربع الثالث من عام  ،2016وحقق
ً
ان ـك ـمــاشــا ب ـح ــدود  1.2ف ــي الـمـئــة
م ـق ــارن ــة ب ــال ــرب ــع ال ـث ــان ــي م ــن عــام
ً
 ،2017وانكماشا لألشهر التسعة

األولــى من عــام  2017بحدود 3.2
في المئة ،مقارنة باألرباع الثالثة
األولى من عام .2016
وت ـ ـظ ـ ـه ـ ــر كـ ـ ـ ــل اإلحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات
الـمـنـشــورة لـلـمــؤسـســات الــدولـيــة
والخاصة ،أن االقتصاد الكويتي
ً
ك ــان األض ـعــف ن ـمــوا مـقــارنــة بكل
اقتصادات إقليم الخليج منذ أزمة
ال ـعــالــم الـمــالـيــة ع ــام  2008حتى
عام  ،2017وباختصار ،االقتصاد
ال ـكــوي ـتــي إم ــا ضـعـيــف ال ـن ـمــو أو
في حالة إنكماش ،بينما البطالة
السافرة تنخفض ،والمعلوم ،أن
البطالة تعاكس مـعــدالت النمو،
أي ترتفع بانحسار معدالت النمو،
وتنخفض بارتفاع تلك المعدالت،
بما يعنيه النمو مــن ارت ـفــاع في
مستوى النشاط االقتصادي ،وما
ً
يحدث في الكويت العكس ،وخالفا
لمبادئ علم االقتصاد.
ً
وال ب ــأس ل ــو ك ــان األمـ ــر قــابــا
ل ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن اسـ ـت ــدامـ ـت ــه
مستحيلة ،والتأخر في مواجهته
ي ـج ـع ــل ت ـك ـل ـف ـتــه غـ ـي ــر م ـح ـت ـم ـلــة،
ويــدفـعـهــا شـبــان وشــابــات البلد.
ل ــذل ــك ،نـعـتـقــد بـ ـض ــرورة تـطــويــر
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات واحـ ـتـ ـس ــاب نـســب
البطالة المقنعة ،وحسابها بسيط
ً
جــدا ،يبدأ اختيار خدمة أو أكثر
من تلك التي يقدمها القطاع العام،
ث ــم م ـقــارن ـت ـهــا ب ـخــدمــة ف ــي دول ــة
أخــرى فيها قطاع عــام منتج ،من
حيث عدد من يقوم بها ،وتكلفتها،
والـ ـم ــدى ال ــزم ـن ــي إلنـ ـج ــازه ــا ،ثم
إع ــان النتيجة ،وكلنا يـعــرف أن
بطالة القطاع العام المقنعة أعلى
من  50في المئة.

واإلدارة المركزية لإلحصاء،
تــوفــر ق ــاع ــدة ب ـيــانــات افـتـقــدتـهــا
ال ـك ــوي ــت ،وب ـع ــد ان ـت ـك ــاس ســوق
الـ ـنـ ـف ــط ،بـ ــاتـ ــت الـ ـك ــوي ــت ودول
ً
النفط عموما ،بحاجة إلى نوعية
إضافية مــن المعلومات ،تشمل

ً
كــل مــا يصدر حاليا مــن اإلدارة،
إضــافــة إلــى بعض التحليل بما
يمكن من توظيفها في سياسات
استباقية مختلفة عن تلك التي
سادت في زمن رواج سوق النفط.
وللربط بين النمو واالستدامة،

ال ي ـج ــب االع ـ ـت ـ ــداد ب ـم ــا ت ــوف ــره
إعالنات ديــوان الخدمة المدنية
حول الوظائف المتوفرة ،فاألصل
فــي تــوفـيــرهــا اصـطـنــاعــي وغير
مـسـتــدام ،وه ــو الـسـعــة المكانية
واألموال ،المرصودة في أي جهة

عامة ،وليس نشاطها أو حاجتها
للعمالة ،واألهم هو أن استمرارها
مستحيل مع قدوم  420ألف شاب
وشابة إلى سوق العمل خالل 15
سنة قادمة.

ضرورة تطوير
اإلحصاءات
واحتساب نسب
البطالة المقنعة

 34.9مليار دينار حجم ودائع القطاع الخاص  4مليارات دينار العجز المتوقع للميزانية العامة
في البنوك المحلية
أكد تقرير الشال أن النشرة اإلحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر
 )2017لبنك الكويت المركزي ،المنشورة على موقعه على اإلنترنت،
تذكر بعض المؤشرات االقتصادية والنقدية ،التي تستحق تطوراتها
ً
ً
متابعة وتوثيقا ،ومن ذلك ،مثال ،أن إجمالي عدد السكان في الكويت،
بلغ نحو  4.463ماليين نسمة ،كما في نهاية الربع الثالث من العام
الماضي ،وهو رقم يزيد بنحو  90ألف نسمة ،على الرقم المسجل في
نهاية الــربــع الثالث مــن الـعــام الفائت ،أي بنسبة نمو سنوي بلغت
نحو  2.1في المئة.
ً
وتشير النشرة إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصا
ً
واردات سلعية -قد حقق فائضا ،في الربع الثالث من عــام ،2017
بلغ نحو  1.611مليار دينار ،بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت
السلعية ،خالل هذا الربع ،نحو  4.089مليارات دينار ،منها نحو 89.5
في المئة صادرات نفطية ،بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -ال
تشمل العسكرية -نحو  2.478مليار دينار .وكان الميزان التجاري
ً
قد حقق فائضا ،في الربع األول من عام  ،2017بلغ نحو  1.625مليار
دينار ،وانخفض هذا الفائض في الربع الثاني ،إلى نحو  1.472مليار
ً
دينار ،أي أن الميزان التجاري قد حقق فائضا ،في األرباع الثالثة
األولــى من  ،2017بلغ نحو  4.708مليارات ديـنــار ،أو نحو 6.277
مليارات دينار ،فيما لو حسب للعام  ،2017بكامله ،وهو فائض أعلى،
بما نسبته نحو  34.8في المئة ،عن مثيله المحقق في عام 2016

والبالغ نحو  4.658مليارات ،وذلك بسبب التحسن في أسعار النفط.
ً
وحققت أسعار المستهلك ،في الربع الثالث من عــام  ،2017نموا
ً
موجبا ،بلغت نسبته نحو  0.3في المئة ،إذ بلغ معدلها نحو 112.4
ً
(سنة  ،)100=2013مرتفعا من معدل  ،112.1في الربع الثاني ،وهو معدل
في الحدود المحتملة ،ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار
األنشطة الترفيهية والثقافية من معدل  ،99.7إلى معدل +2.1( ،101.8
في المئة) ،للفترة نفسها .وارتفاع أسعار السلع والخدمات المتنوعة
من معدل  ،103.4إلى معدل  +1.5( ،104.9في المئة) للفترة نفسها.
وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع
إلى نحو  1.617في المئة ،في الربع الثالث ،من نحو  1.606في المئة،
في الربع الثاني من عام  ،2017أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.7
في المئة ،وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ،ارتفاعه ،من
نحو  4.714في المئة إلى نحو  4.736في المئة ،أي بنسبة ارتفاع ربع
سنوي نحو  0.5في المئة ،للفترة نفسها.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص ،لدى البنوك المحلية ،نحو 34.945
مليار دينار ،بارتفاع من مستوى  34.599مليار دينار ،في نهاية الربع
ً
الثاني ،أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو  1في المئة ،وارتفعت ،قليال،
مطالب البنوك المحلية ،على القطاع الخاص ،إلى نحو  37.631مليار
دينار ،عن مستوى  37.404مليارا ،في نهاية الربع الثاني ،محققة نسبة
نمو ربع سنوي بنحو  0.6في المئة.

قــال تقرير الشال إن وزارة المالية
تـشـيــر فــي تـقــريــر الـمـتــابـعــة الـشـهــري
لإلدارة المالية للدولة ،حتى نوفمبر
 ،2017وا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــور عـ ـل ــى م ــو ق ـع ـه ــا
اإل لـكـتــرو نــي ،إ لــى أن جملة اإل ي ــرادات
الـمـحـصـلــة فــي نـهــايــة الـشـهــر الـثــامــن
من السنة المالية الحالية 2018/2017
بـلـغــت ن ـحــو  9.831م ـل ـي ــارات د ي ـن ــار،
أو م ــا ن ـس ـب ـتــه ن ـحــو  73.7ف ــي ا لـمـئــة
مــن جملة اإل يـ ــرادات ا لـمـقــدرة ،للسنة
المالية ا لـحــا لـيــة ،بكاملها ،والبالغة
نحو  13.344مليار دينار.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،بـلـغــت اإلي ـ ــرادات
النفطية ،الفعلية ،حتى ،2017/11/30
نـحــو  8.927مـلـيــارات د ي ـنــار ،أي بما
ن ـس ـب ـت ــه نـ ـح ــو  76.2ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
اإل يـ ـ ــرادات ا لـنـفـطـيــة ا ل ـم ـق ــدرة ،للسنة
المالية ،الحالية ،بكاملها ،والبالغة
نحو  11.711مليارا ،وبما نسبته نحو
 90.8ف ــي ا ل ـم ـئــة م ــن جـمـلــة اإل ي ـ ــرادات
المحصلة ،وقد بلغ معدل سعر برميل
ا ل ـن ـف ــط ا ل ـك ــو ي ـت ــي ن ـح ــو  50.4دوالرا

أم ـي ــرك ـي ــا خ ـ ــال فـ ـت ــرة مـ ــا م ـض ــى مــن
السنة المالية الحالية .2018/2017
وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل
مـ ــا ق ـي ـم ـت ــه نـ ـح ــو  904.578مــا ي ـيــن
ديـ ـن ــار ،إي ـ ـ ــرادات غ ـيــر ن ـف ـط ـيــة ،خــال
الـفـتــرة نـفـسـهــا ،وبـمـعــدل شـهــري بلغ
ن ـحــو  113.072م ـل ـيــو نــا ،بـيـنـمــا كــان
ا لـمـقــدر فــي ا ل ـمــواز نــة ،للسنة المالية
ا ل ـح ــا ل ـي ــة ،ك ـل ـهــا ،ن ـحــو  1.634مـلـيــار
دينار ،أي ان المحقق ،إن استمر عند
هذا المستوى ،فسيكون أدنى للسنة
ا ل ـم ــا ل ـي ــة ،ك ـل ـهــا ،ب ـن ـحــو  277-مـلـيــون
دينار ،عن ذلك المقدر.
وأضاف ان "اعتمادات المصروفات،
ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ك ــان ــت قــد
ق ـ ـ ــدرت ب ـن ـح ــو  19.9مـ ـلـ ـي ــار د ي ـ ـنـ ــار،
ً
ً
وصرف ،فعليا -طبقا للنشرة ،-حتى
 ،2017/11/30نحو  9.976مليارات ،وتم
اال ل ـتــزام بنحو  1.274مـلـيــار ،و بــا تــت
فــي حـكــم ا ل ـم ـصــروف ،لـتـصـبــح جملة
المصروفات -الفعلية وما في حكمها-
نحو  11.250مليارا".

وذ كــر التقرير أن المعدل الشهري
لـلـمـصــرو فــات بـلــغ نـحــو  1.406مليار
دي ـن ــار ،ورغ ــم أن ال ـن ـشــرة تــذهــب إلــى
خ ــاص ــة ،م ــؤداه ــا أن الـ ـم ــوازن ــة ،فــي
ن ـهــايــة األش ـه ــر ال ـث ـمــان ـيــة األول ـ ــى مــن
ً
السنة المالية الحالية ،حققت عجزا
ب ـلــغ ن ـحــو  1.419م ـل ـيــار د يـ ـن ــار ،قـبــل
خـصــم ال ـ ــ 10فــي الـمـئــة مــن اإليـ ــرادات
لمصلحة احتياطي األجيال القادمة،
إال أ نـ ـن ــا ن ــر غ ــب فـ ــي نـ ـش ــره مـ ــن دون
النصح باعتماده ،ورقم العجز يعتمد
ً
أســاســا عـلــى أس ـعــار الـنـفــط وإنـتــاجــه
لما تبقى من السنة المالية الحالية
أي األشهر األربعة القادمة ،ونتوقع له
أن يراوح ما بين  4-3.5مليارات دينار
عند صدور الحساب الختامي.

أداء أسواق العالم في  2018تتنازعه عوامل إيجابية وأخرى سلبية
السوق القطري أكبر الخاسرين في  2017والهندي أكبر الرابحين بمكاسب %27.9
أفاد «الشال» بأن ثاني أكبر
الرابحين خالل عام 2017
كان السوق األميركي،
بمكاسب بحدود ،%25.1
ومبررات رواجه راوحت بين
استمرار التوسع في السياسة
النقدية -فوائد متدنية -فترة
طويلة ،ووعود الرئيس ترامب
بالتوسع في السياسة المالية
ً
أيضا باإلنفاق على البنى
التحتية وخفض الضرائب.

ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء شهر ديسمبر،
انـتـهــى ع ــام  ،2017ومـ ــال أداء شـهــر ديسمبر
لالتجاه اإليـجــابــي ،كما انتهى أداء كامل عام
ً
 2017بنفس االت ـجــاه ،لكن الـفــرز ظــل واضـحــا
ً
وكـ ـبـ ـي ــرا ل ـم ـص ـل ـحــة ب ـ ــورص ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادات
الناضجة والناشئة ،وفي غير مصلحة بورصات
إقليم الخليج.
وحـســب الـتـقــريــر ،حققت فــي شهر ديسمبر
الـمــاضــي  9أس ــواق مـكــاســب ،بينما سجلت 5
أسواق خسائر ،وحصيلة أداء كامل عام ،2017
تحقيق  10أ س ــواق لمكاسب ،بينما حققت 4
أسواق خسائر ،كلها في إقليم الخليج ،وكانت
األسواق الخاسرة منذ بداية العام ،حتى نهاية
شهر نوفمبر  5أسواق ،لكن ،السوق السعودي
ارت ـقــى إل ــى حــافــة المنطقة الـمــوجـبــة بـعــد أداء
موجب في شهر ديسمبر.
وفي التفاصيل ،كان أكبر الرابحين في شهر
ديسمبر السوق القطري ،الذي أضاف مكاسب
بنحو  10.5في المئة في شهر واحــد ،خفضت
خسائره منذ بداية العام من مستوى  -26.1في
المئة نهاية شهر نوفمبر ،إلى  -18.3في المئة
مع نهاية العام.
ثاني أكبر الرابحين خالل شهر ديسمبر كان
الـســوق البريطاني ،بمكاسب بـحــدود  4.9في
المئة ،بعد توارد األخبار حول تسوية خالفات
المرحلة األولــى لخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،وأنهى كامل العام بمكاسب بحدود
 7.9في المئة.
ثــالــث أك ـبــر الــرابـحـيــن خ ــال شـهــر ديسمبر
كان السوق البحريني بمكاسب بحدود  3.7في
المئة ،وهــي مكاسب عــززت موقعه في صــدارة
أداء أسواق إقليم الخليج ،بمكاسب منذ بداية
العام بنحو  9.1في المئة.
أكبر الرابحين خالل عام  ،2017كان السوق
الـهـنــدي بمكاسب بنحو  27.9فــي الـمـئــة ،بما
يـتـســق وت ـف ــوق االق ـت ـص ــاد ال ـه ـن ــدي ف ــي نـمــوه

االقتصادي على كل أسواق العينة ،وبمعدل نمو
متوقع بحدود  6.7في المئة لعام  2017و 7في
ً
المئة عام  2018وفقا لتقديرات "صندوق النقد
الدولي" في تقريره لشهر أكتوبر الفائت.
وثاني أكبر الرابحين خــال عــام  2017كان
الـســوق األمـيــركــي ،بمكاسب بـحــدود  25.1في
المئة ،وم ـبــررات رواج ــه راوح ــت بين استمرار
التوسع في السياسة النقدية -فوائد متدنية-
لفترة طويلة ،ووع ــود الرئيس دونــالــد ترامب

ً
بتوسع في السياسة المالية أيضا باإلنفاق على
البنى التحتية وخفض الضرائب.
وثالث أكبر الرابحين عام  2017كان السوق
الياباني الــذي أضــاف مكاسب بنحو  19.1في
المئة ،ويبدو أن االقتصاد الياباني بدأ يظهر
مؤشرات على تجاوز حقبة ضعف طويلة دامت
ربع قرن.
أكبر الخاسرين في شهر ديسمبر كان سوق
دبي ،الذي فقد نحو  -1.5في المئة ،ليظل ضمن

األس ـ ــواق األرب ـع ــة ال ـخــاســرة مـنــذ ب ــداي ــة الـعــام
وبنحو  -4.6في المئة.
ثاني أكبر الخاسرين في شهر ديسمبر كان
السوق الفرنسي ،الذي فقد مؤشره نحو  -1.1في
المئة ،لكنه ظل سادس أفضل أسواق العينة أداء
بمكاسب في عام  2017بحدود  9.3في المئة.
وثالث أكبر الخاسرين في شهر ديسمبر كان
السوق األلماني الذي فقد مؤشره نحو  -0.8في
المئة ،لكنه ظل رابع أفضل األسواق أداء في عام

 2017بمكاسب بنحو  12.5في المئة بدعم من
بداية استقرار ألداء اقتصادات منطقة اليورو
ونتائج بعض انتخاباتها.
أكـ ـب ــر ال ـخ ــاس ــري ــن ع ـ ــام  2017ك ـ ــان ال ـس ــوق
القطري ،في حدود المتوقع ،إذ بلغت خسائره
كما ذكرنا نحو  -18.3في المئة ،وأكبر خسائره
تحققت منذ نشوب أزمة دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ف ــي  4يــون ـيــو  .2017وث ــان ــي أكـبــر
الخاسرين عام  2017كان سوق مسقط بفقدان
مؤشره نحو  -11.8في المئة ،وشارك في األداء
ً
السالب لعام  2017كال من سوق دبي كما ذكرنا،
وسوق أبوظبي الذي بلغت خسائره نحو -3.3
في المئة.
ويتنازع أداء أسواق العالم عام  2018عوامل
إيجابية وأخرى سلبية ،فالتوقعات تشير إلى
نمو أعلى لالقتصاد العالمي ،وذلــك ينسحب
ع ـلــى مـعـظــم االقـ ـتـ ـص ــادات الــرئ ـي ـس ـيــة ضـمـنــه،
وأسـ ـع ــار ال ـن ـفــط م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـصـمــد عند
مستواها الحالي ،وذلــك يحفظ التوازن الهش
بين مصلحة المنتج والمستهلك.
بينما المخاطر تنحصر في احتمال حدوث
أزمة أسعار أصول في وضع استنزفت فيه كل
أدوات السياسات النقدية والمالية ،والثاني
واألهم تطور األوضاع الجيوسياسية وأثرها
على األســواق في الغرب أو الشرق أو محيطنا
الجغرافي.
ويفترض ،إن استقرت األوضاع عند مستواها
الحالي ،أن يكون أداء معظم األسواق عام 2018
ف ــي االتـ ـج ــاه اإلي ـج ــاب ــي ،ل ـك ــن ،م ـ ــازال مـسـتــوى
الـمـخــاطــر ومـعــه حــالــة ع ــدم اليقين مرتفعين،
فكل العوامل التي ذكرناها قابلة لدعم اإلتجاه
اإليجابي إن تطورت لألفضل ،والعكس بنفس
الدرجة صحيح.
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ً
الفارس :إعداد قانون جديد للسجل التجاري قريبا
بهدف معالجة بعض المعضالت التي تواجه العمل
ذكر الفارس ،أنه يحق ألي
مواطن يعمل في القطاع
الحكومي أن يشارك في
تأسيس شركة ،لكن المعضلة
الوحيدة التي تواجهه اشتراط
يكون المدير
عقد التأسيس ًأال ً
للنشاط موظفا حكوميا ،بالتالي
يحق فقط لموظفي القطاع
الخاص أو المتقاعدين تأسيس
شركات ،ويتولون إدارتها.

ق ــال أح ـمــد ال ـف ــارس وك ـيــل وزارة الـتـجــارة
المساعد لـشــؤون الشركات والـتــراخـيــص ،إن
ً
ً
هـنــاك قــانــونــا ج ــدي ــدا للسجل ال ـت ـجــاري قيد
اإلعداد ،ويمر في قنوات رسمية ،قبل أن ينتهي
في مجلس األمة إلقراره بهدف معالجة بعض
المعضالت ،التي تواجه العمل التجاري.
وأضاف الفارس ،خالل حديثه في ديوانية
ف ـي ـصــل ال ـع ـم ــر رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة شــركــة
المنظومة العقارية ،أنه سيتم تطبيق النظام
اآللي في وزارة التجارة بخصوص التراخيص
ً
التجارية منذ بداية فبراير ،موضحا أن الهدف
مــن ذل ــك ،هــو تيسير إجـ ـ ــراء ات المتعاملين،
وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى م ــرح ـل ــة ي ـم ـكــن م ــن خــال ـهــا
اسـتـكـمــال ك ــل إجـ ـ ــراءات تــأسـيــس وتــرخـيــص
ال ـشــركــات عـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،دون ال ـحــاجــة إلــى
ً
حضور المراجع شخصيا.
وذك ــر أن تأسيس الـشــركــات كــان يستغرق
أك ـث ــر م ــن  3أشـ ـه ــر ،ب ـس ـبــب ج ـمــع الـتــأسـيــس
والترخيص في إجراء واحد ،لكن البنك الدولي
أوصى بعد زيارته إلى الكويت بالفصل بين
مــرح ـل ـتــي ال ـتــأس ـيــس وال ـت ــرخ ـي ــص ،بــالـتــالــي
ً
أصبحت مرحلة التأسيس حاليا ال تستغرق
ً
أكثر  3إلى  4أيــام ،الفتا إلى أن الــوزارة تمنح
مــؤسـســي ال ـشــركــات مـهـلــة  6أش ـهــر لـيـقــومــوا
خاللها بالترخيص ،وفي حال انتهاء المهلة
دون الـقـيــام بــذلــك يتم إبـطــال عقد التأسيس
ً
تلقائيا في وزارة.
وبين أن كــل مــن يرغب فــي ممارسة العمل
التجاري يستطيع اختيار أي نشاط يرغب في

مزاولته من الالئحة الموجودة على الموقع
ً
اإللكتروني لمركز الكويت لألعمال ،مشيرا إلى
ً
أن وزارة التجارة تتولى حاليا التنسيق مع
مختلف الجهات الحكومية في حالة النشاطات
التجارية ،التي تتطلب موافقة مسبقة منهاز
وق ـ ــال الـ ـف ــارس إن ه ـن ــاك خ ـم ـســة ك ـيــانــات
قانونية مختلفة للشركات موجودة في نظام
غــرفــة الـتـجــارة ،هــي شــركــة الشخص الــواحــد،
والشركة ذات المسؤولية المحدودة ،والشركة
القابضة ،والشركة التضامنية ،والشركة غير
الهادفة للربح.
وأكــد أن قطاع الشركات في وزارة التجارة
يشرف على خمس إدارات هي إدارة شركات
األشخاص المعنية بأي شركة يتم تأسيسها
من خالل إدارة النافذة الواحدة وإدارة الشركات
ال ـم ـســاه ـمــة ،ال ـت ــي تـخـتــص بـجـمـيــع شــركــات
الـمـســاهـمــة الـعــامــة والـمـقـفـلــة وإدارة السجل
التجاري ،المعنية بمتابعة تسجيل الوكاالت،
التي تحصل عليها الشركات والتعديالت ،التي
تتم على كيان الشركات أو نشاطاتها وإدارة
التأمين المسؤولة عن كل شركات التأمين في
الكويت ،إضافة الى إدارة التراخيص التجارية
التي تتابع المؤسسات الفردية.
وذك ــر أن أي شــركــة مـســاهـمــة عــامــة ترغب
في زيادة رأسمالها تحتاج إلى موافقة وزارة
ال ـت ـج ــارة ،ومــواف ـقــة هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،في
حـيــن تـحـتــاج شــركــة الـمـســاهـمــة المقفلة إلــى
مــوافـقــة وزارة ال ـت ـجــارة ف ـقــط ،إذ يـتــم الـتـقــدم
بطلب زي ــادة رأس الـمــال ودراس ــة هــذا الطلب

ومــراج ـعــة الـبـيــانــات الـمــالـيــة مــن خ ــال إدارة
الشركات المساهمة قبل منح الموافقة على
عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة من
أجل زيادة رأسمالها.
وفيما يخص النشاط التجاري للموظفين
الحكوميين ،قال الفارس إنه يحق ألي مواطن
يـعـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي أن ي ـش ــارك في
تأسيس شركة لكن المعضلة الوحيدة ،التي
تــواج ـهــه اشـ ـت ــراط ع ـقــد ال ـتــأس ـيــس أال يـكــون
ً
ً
المدير للنشاط موظفا حكوميا ،بالتالي يحق
فقط لموظفي القطاع الخاص أو المتقاعدين
تأسيس شركات ويتولون إدارتـهــا ،في حين
ال ـمــوظــف ال ـح ـكــومــي ي ـحــق ل ــه ال ـم ـشــاركــة في
تأسيس نشاط تجاري ،لكن دون أن يتم تعيينه
ً
مديرا بسبب بنود في قانون الخدمة المدنية
ال تسمح بذلك.
وأض ـ ـ ــاف أن وزارة الـ ـتـ ـج ــارة ت ـس ـعــى إل ــى
تشجيع موظفي الــدولــة على ممارسة العمل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوط ـن ــي
للمشاريع الـصـغـيــرة ،إذ أج ــاز قــانــون إنـشــاء
الصندوق لموظفي الحكومة تأسيس شركات
وتولي إدارتها ،وفي حال وافق الصندوق على
تمويل المشروع ،الذي يرغب الموظف تأسيسه
ً
عندها يتم انتدابه مؤقتا ليعمل في شركته
ف ـتــرة ث ــاث س ـن ــوات ،وإذا رأى أن ــه يستطيع
االس ـت ـم ــرار وال ـن ـجــاح ف ــي ن ـشــاطــه ال ـت ـجــاري،
فعندها يقدم استقالته مــن الوظيفة ويكمل
في عمله التجاري ،وإذا رأى ان المشروع لم
يحالفه الحظ يستطيع العودة لعمله الوظيفي.

«بيتك» :مزايا وتسهيالت على تمويل شراء
العقار المحلي والدولي في  6أفرع
«نوفر أفضل الحلول التمويلية واالستشارات بخبرة عريقة وكوادر مؤهلة»
يــوفــر ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
(ب ـي ـت ــك) م ــزاي ــا ع ــدي ــدة م ــن خ ــال
خ ـ ــدم ـ ــة ت ـ ـمـ ــويـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـسـ ـك ــن
ال ـ ـخـ ــاص عـ ـب ــر م ـج ـم ــوع ــة ح ـل ــول
متكاملة للتمويل العقاري تناسب
احتياجات العمالء لتسهيل اقتناء
العقار السكني (بيت -أرض -شقة)
س ــواء داخ ــل الـكــويــت أو خارجها
فـ ــي « تـ ــر ك ـ ـيـ ــا ،واألردن ،و مـ ـص ــر،
ود بــي» ،مما يتيح لعمالء «بيتك»
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن إمـكــانـيــة
ت ـم ــوي ــل امـ ـت ــاك ال ـع ـق ــار الـسـكـنــي
وفق سلسلة من اإلجراءات السهلة
والميسرة والمتوافقة مــع أحكام
ال ـش ــري ـع ــة وض ــواب ــط وتـعـلـيـمــات
ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة .وقـ ــال الـمــديــر
ا لـتـنـفـيــذي للمنتجات التمويلية
لــأفــراد في «بيتك» عــادل الرشود
إن ال ـخ ــدم ــة حــال ـيــا م ـتــاحــة ف ــي 6
أفرع موزعة على مناطق متنوعة
«الـ ـم ــرك ــز ال ــرئـ ـيـ ـس ــي -األنـ ــدلـ ــس -
خيطان -مبارك الكبير -الفيحاء-
ح ـط ـي ــن» ت ـس ـه ـيــا ع ـل ــى ال ـع ـم ــاء،
ولخدمة اكبر شرائح ممكنة ،كما
ان خــدمــة تـمــويــل ال ـع ـقــار الــدولــي
ت ـقــدم فــي «تــرك ـيــا -األردن -مـصــر-

د بـ ـ ـ ــي» دون تـ ـح ــد ي ــد ألي ن ـط ــاق
جغرافي.
وأض ـ ـ ــاف الـ ــرشـ ــود أن ب ـم ـقــدور
«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» أن يـ ــوفـ ــر لـ ـعـ ـم ــائ ــه مــن
المواطنين والمقيمين الراغبين في
ش ــراء وح ــدات سكنية بالتقسيط،
ال ـع ـقــار الـ ــذي يـطـمـحــون إل ـي ــه ،مع
تقديم بعض اآلراء االستشارية في
ضوء تحركات السوق والتطورات
التشريعية والتنظيمية المختلفة
محليا ودوليا ،كما يخضع العقار
ايـ ـض ــا ل ـت ـق ـي ـيــم ع ـ ـ ــادل مـ ــن جــانــب
خـبــراء فــي مجال التقييم العقاري
معتمدين لضمان سعر عــادل عند
ال ـش ــراء .وذك ــر أن مــن أب ــرز الـمــزايــا
المهمة التي يقدمها «بيتك» للعمالء،
إتاحة الخدمة بالتضامن مع أكثر
من عميل القتناء العقار المناسب
وبحد أعلى  70ألف دينار لكل عميل
متضامن ،مع إمكانية التملك الحر
لـلـعـقــار ،وتـسـجـيــل مـلـكـيـتــه بــاســم
الـعـمـيــل أو الـعـمــاء المتضامنين
معه ،إضــافــة الــى امكانية التعامل
مــع الـمـبــالــغ مــن بـنــك االئ ـت ـمــان اذا
كــان للعميل دفعة لديه ،كما يقوم
«ب ـي ـت ــك» ب ـ ــدور ال ـم ـســانــد وال ــداع ــم

عادل الرشود
وال ـم ـتــابــع ال ــدائ ــم لـجـمـيــع مــراحــل
الـعـمـلـيــة الـبـيـعـيــة لـضـمــان حقوق
جميع اطرافها ،وتسخير خبراته
وإمكاناته القانونية التمام الصفقة
بنجاح ،ومن ذلك ضمان حق الواعد
بــالـشــراء ،بحيث ال يتم صــرف أي
مبالغ للبائع حتى يتم نقل الملكية
بــاســم ال ــواع ــد بــال ـشــراء ،ومتابعة
استخراج وثيقة التسجيل العقاري
نيابة عن العميل لدى وزارة العدل.
وأك ــد أن ال ـمــزايــا والـتـسـهـيــات
الـتــي يقدمها «بـيـتــك» عـلــى خدمة

التمويل الـعـقــاري تــؤكــد استمرار
دوره ف ــي ال ـن ـشــاط ال ـع ـق ــاري منذ
نشأته ،ودعمه لحركة السوق وفق
منظور اجتماعي وقيمي يركز على
أهمية العقار السكني تحديدا في
حياة األس ــرة الكويتية واستقرار
ال ـم ـج ـت ـمــع ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،وتـحـقـيــق
رسالته في خدمة جهود التنمية،
وخاصة أن خدمات «بيتك» العقارية
أحدثت نقلة منذ طرحها ،إذ وفرت
ال ـخ ـيــار ال ـشــرعــي ال ـم ـنــاســب أم ــام
العمالء للحصول على احتياجاتهم
العقارية ،مــن خــال عــدة منتجات
مثل المرابحة واإلج ــارة وغيرها،
ويتميز «بيتك» بتقديم مجموعة
خــدمــات مـســانــدة أبــرزهــا التقييم
الـ ـعـ ـق ــاري ال ـم ـع ـت ـمــد ،إض ــاف ــة إل ــى
الـخـبــرة والـتـجــربــة الــواسـعــة التي
تــوفــر لـلـعـمــاء الـثـقــة واالطـمـئـنــان
بــال ـت ـعــامــل والـ ـت ــواص ــل م ــع فــريــق
مـتـكــامــل م ــن ال ـك ـف ــاءات والـ ـك ــوادر
الكويتية المؤهلة والمدربة بحرفية
كاملة ومهنية عــالـيــة ،وفــي ضوء
الـ ـض ــواب ــط واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـن ـظــم
المعمول بها مــن جــانــب الهيئات
والجهات الرقابية المختلفة.

شخصيات مرموقة
وتسلم الجائزة بالنيابة عن
ب ـنــك ورب ـ ــة رئ ـي ــس الـمـجـمــوعــة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات بــاســل

الجابر لـ ةديرجلا « :االستثمار المباشر»
تدرس طلبات جديدة ألجانب
•

«لجنة مشتركة مع هيئة الصناعة لتنسيق الطلبات والتراخيص»
●

جراح الناصر

كـشــف ا لـمــد يــر ا ل ـعــام لهيئة
تشجيع االستثمار المباشر،
الشيخ د .مشعل جابر األحمد،
عن وجود استثمارات أجنبية
م ـق ـب ـلــة خـ ــال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي،
و قـ ـ ــال إن « ل ــد ي ـن ــا ا ل ـك ـث ـيــر مــن
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة ح ــالـ ـي ــا،
ون ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـيـ ـف ــائـ ـه ــا،
ومتى ما تم االنتهاء من ذلك،
فــإ نــه سيتم إ ص ــدار تراخيص
استثمارية وتجارية».
وأضاف الجابر لـ «الجريدة»،
أن «تشجيع االستثمار» تنسق
مــع ا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للصناعة
ف ــي م ـســألــة ت ــوزي ــع األراض ـ ــي،
ال ف ـ ـتـ ــا إ لـ ـ ــى أن « ه ـ ـنـ ــاك ل ـج ـنــة
مشتركة لتنسيق التراخيص
وال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات .أم ـ ـ ــا األراضـ ـ ـ ـ ــي،
فـ ـه ــي ل ـ ــدى ه ـي ـئ ــة ال ـص ـن ــاع ــة،
ـار الـتـنـسـيــق حــال ـيــا عـلــى
وج ـ ـ ٍ
التراخيص والطلبات المقدمة
لنا».
وتعمل «تشجيع االستثمار»
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر ح ـ ــواف ـ ــز ج ــذب
االستثمارات األجنبية ،حيث

مشعل الجابر
إن للمستثمر األ جـنـبــي دورا
إيـجــابـيــا كـبـيــرا عـلــى اقـتـصــاد
البلد ،وتطوير المعرفة ،ونقل
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،ك ـم ــا ي ـســاهــم
في توفير العديد من الفرص
الوظيفية في البلد.
وذ كـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـجـ ــا بـ ــر أن « ح ـج ــم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ف ـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
الحالي أكثر مــن  707ماليين
دي ـن ــار ،وال ـكــويــت تـعـمــل على
جذب العديد من االستثمارات
األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذا ل ـخ ـط ــة
التنمية ،بهدف تنويع مصادر

الـ ـ ــدخـ ـ ــل» .وذك ـ ـ ـ ــرت «ت ـش ـج ـيــع
االستثمار» ،أن استقطاب هذه
االس ـت ـث ـمــارات الـمـبــاشــرة ذات
ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـضــافــة سـتـنـعـكــس
آثاره على العديد من مكونات
االقـتـصــاد الــوطـنــي ،مــن خــال
تحقيق التنويع االقتصادي،
و تـعــز يــز دور ا لـقـطــاع الخاص
فـ ـ ـ ــي االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي،
وتحفيز النمو المستدام ،بما
ي ــدع ــم ال ـم ــرت ـك ــزات ال ـت ـن ـمــويــة
ل ـلــرؤ يــة ا لــو ط ـن ـيــة  .2035كما
وضعت الهيئة في وقت سابق
خـطــة استراتيجية تستهدف
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن األج ـ ــان ـ ــب ،مــع
أولـ ـ ــويـ ـ ــة لـ ـب ـع ــض الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد
المناطق الجغرافية في البلد،
كـ ـم ــا سـ ـت ــوف ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ا ل ـ ـمـ ــر خـ ــص لـ ـه ــا نـ ـح ــو 1000
فـ ـ ــرصـ ـ ــة عـ ـ ـم ـ ــل لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
و عــددا مضاعفا من الوظائف
غـيــر ا لـمـبــا شــرة عـلــى مستوى
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي ف ــي
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـهــذه
المشاريع.

«البورصة» تقيم ورشة عمل عن استحقاقات األسهم
بحضور الشركات والبنوك المدرجة واتحاد مصارف الكويت
تضمنت ورشة العمل شرحا
تفصيليا لمفاهيم مهمة ،شملت
استحقاقات األسهم ،وتاريخ
حيازة السهم ،ويوم االستحقاق،
ويوم تداول السهم دون
االستحقاق ،ويوم التوزيع.

«وربة» يحصد جائزة أفضل بنك لتقديم استشارات
للشركات من «سي بي آي فايننشال»
حصد بنك ورب ــة ،فــي إنجاز
ج ــدي ــد يـ ـض ــاف إل ـ ــى مـجـمــوعــة
إنـ ـج ــازات ــه ال ـت ــي ح ـق ـق ـهــا خ ــال
عــام 2017؛ جــائــزة مــرمــوقــة من
مؤسسة «سي بي آي فايننشال»،
تقديرا لتفوقه في قطاع تمويل
الشركات وتحقيقه نتائج مميزة
على الصعيد التمويلي ،وعلى
صعيد الخدمات المبتكرة التي
يـقــدمـهــا ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،مما
انعكس إيجابا على مؤشراته
األدائ ـ ـيـ ــة وال ـم ــال ـي ــة خـ ــال ع ــام
.2017
وت ـع ـت ـبــر مــؤس ـســة «س ــي بي
آي فايننشال» واحدة من أفضل
المؤسسات على مستوى العالم،
والتي تعنى بتقييم ومراقبة أداء
مختلف المؤسسات في القطاع
المالي ،كما تدير جوائز التمويل
والعمل المصرفي ،وتنشر عددا
م ــن أه ــم ال ـم ـجــات ال ـمــال ـيــة في
العالم ،بينها مجلة بانكر ميدل
إيست.
وتتم عملية اختيار الفائزين
بــالـجــوائــز بـنــاء عـلــى توصيات
ل ـج ـن ــة ت ـح ـك ـيــم خ ــاص ــة مــؤل ـفــة
مــن خـبــراء مستقلين فــي قطاع
ال ـ ـص ـ ـيـ ــرفـ ــة ،مـ ـ ــا يـ ـضـ ـف ــي ع ـلــى
الجوائز الممنوحة المصداقية
والـشـفــافـيــة ،وم ــن بـعــدهــا تقوم
اللجنة بتقييم المرشحين وفق
مجموعة من األسس والمؤشرات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم ال ـت ـصــويــت
الختيار الفائزين ضمن قائمة
من المرشحين.
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اقتصاد

أقامت شركة بورصة الكويت،
تزامنا مع انتهاء السنة المالية
للشركات المدرجة في البورصة،
ومـ ـ ـ ــا يـ ـسـ ـف ــر عـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ــن إقـ ــامـ ــة
جـمـعـيــات عـمــومـيــة وتــوزي ـعــات
لـ ــأربـ ــاح ،ورش ـ ــة ع ـم ــل ب ـع ـنــوان
«استحقاقات األسهم» ،الخميس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـم ـث ـلــي
الـ ـش ــرك ــات والـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ــدرج ــة
ف ــي ال ـب ــورص ــة ،ومـمـثـلــي ات ـحــاد
مصارف الكويت.
وت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت ورشـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـم ــل
شرحا تفصيليا لمفاهيم مهمة،
ش ـم ـل ــت اس ـت ـح ـق ــاق ــات األسـ ـه ــم،
وتـ ــاريـ ــخ حـ ـي ــازة ال ـس ـه ــم ،وي ــوم
االستحقاق ،ويوم تــداول السهم
دون االستحقاق ،ويوم التوزيع،
كما تناولت شرحا وافيا لدورة
الـتـســويــة  T+3مــع ع ــرض أمثلة
توضيحية.
كما تم من خالل ورشة العمل
بيان اإلجراءات التي يتم اتخاذها
مــن قبل الـشــركــات بعد كــل حالة
من حاالت االستحقاق ،سواء في
حــال تــوزيــع أرب ــاح نقدية أو في
حال توزيع أسهم منحة مجانية
ب ــدون أربـ ــاح نـقــديــة ،وكــذلــك في
حال توزيع أرباح نقدية ،إضافة
إلى أسهم منحة مجانية.
وتناولت ورشــة العمل أيضا

أشرف سمير رئيس قطاع الشؤون القانونية واإلشراف على السوق
اس ـت ـع ــراض ق ـ ــرار ه ـي ـئــة أسـ ــواق
المال رقم  63لسنة  ،2017والذي
يلزم الشركات المدرجة بإخطار
الهيئة بجدول أعمال الجمعية،
وم ــوع ــد ومـ ـك ــان االج ـت ـم ــاع قبل
تاريخ االنعقاد بعشرة أيام عمل
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،وب ـ ـمـ ــوافـ ــاة الـهـيـئــة
ب ـم ـح ـض ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــدق خ ـ ـ ــال م ــدة
أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد
االجتماع ،واإلفصاح في البورصة

عــن بياناتها المالية المرحلية
ً
ال ـم ــراج ـع ــة ،خـ ــال  45ي ــوم ــا من
تاريخ انتهاء الفترة المالية.
وتــأتــي ورشــة العمل فــي إطــار
البرامج التوعوية التي تحرص
ب ــورص ــة ال ـكــويــت ع ـلــى إقــامـتـهــا
بشكل دوري ،لتحقيق أكبر قدر
مــن االس ـت ـفــادة لجميع األط ــراف
ذات الـ ـصـ ـل ــة ،تـ ـع ــزي ــزا ل ــدوره ــا
ال ـ ــري ـ ــادي ال ـ ـبـ ــارز ف ــي الـمـجـتـمــع
االقتصادي الكويتي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

جانب من تسلم الجائزة
العبيد ،خالل الحفل الذي أقامته
مؤسسة سي بي آي فاينانشال في
دبــي ،بحضور شخصيات كبيرة
وم ــرم ــوق ــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـم ـصــارف
اإلسالمية والتقليدية في الشرق
األوسط وشمال افريقيا.
وح ـ ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ـ ــذا اإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاز ،قـ ــال
العبيد« :يسعدنا أن نختتم عام
 2017بهذه الجائزة المرموقة من
نوعها ،والتي تضاف إلــى سجل
ب ـنــك وربـ ــة ال ــذه ـب ــي ،وت ــؤك ــد مــرة
جديدة على مكانة بنك وربــة في
الـســوق الكويتي بوصفه الخيار
األفضل للعمالء سواء كانوا أفرادا
أو شركات».
وأض ـ ــاف« :ن ـحــن س ـع ــداء بـهــذه
ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ،وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـســه
ف ـخــورون بالنتائج الـتــي حققها
بنك وربة خالل مسيرته القصيرة

كــأحــدث بنك إســامــي فــي السوق
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـعـكــس
النشاط المتنامي للبنك وسعيه
الدائم لتلبية احتياجات العمالء
والبحث عن فرص جديدة ومجدية
بوسائل وخدمات مبتكرة ،السيما
في قطاع تمويل الشركات وتوفير
متطلباتهم التمويلية بأسلوب
عصري متوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية».

الوجهة األولى
وأوضح العبيد أنه بفضل الله
ثم بجهود الموظفين ،تمكن بنك
ورب ـ ــة م ــن االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى ثقة
عمالئه من فئة الشركات ،وأصبح
وجـهـتـهــم األولـ ــى لـلـحـصــول على
ال ـت ـمــويــات الـمــالـيــة ف ــي مختلف

المجاالت أو الخدمات المصرفية
ال ـم ـم ـي ــزة الـ ـت ــي ي ـم ـت ـل ـك ـهــا ،ن ـظــرا
للتسهيالت الكبيرة التي يقدمها
البنك ،وسرعة إنجاز المعامالت،
وكنتيجة لهذا نجح بنك وربة في
قيادة قطاع تمويل الشركات وعقد
صفقات كبيرة في السوق الكويتي.
وأض ـ ـ ــاف أن ب ـن ــك وربـ ـ ــة حـقــق
خــال الـفـتــرة الماضية نجاحات
كبيرة في قطاع تمويل الشركات،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات واالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ال ـ ـت ـ ـجـ ــار،
والدخول في شراكات استراتيجية
مع عدد من المشاريع التي تقدم
خدمات مبتكرة ومساعدتها في
النهوض بأعمالها.
واشار الى ان البنك نجح ايضا
بفضل خبرته التي اكتسبها في
هذا المجال في فتح قنوات تعامل

مـ ــع شـ ــركـ ــات م ـح ـل ـيــة وإق ـل ـي ـم ـيــة
وع ــالـ ـمـ ـي ــة م ــرم ــوق ــة م ـك ـن ـت ــه مــن
تحقيق مــزيــد مــن ال ـت ـفــوق وســط
منافسة عالية ،وج ــاء ت الجائزة
لـ ـتـ ـت ــوج ج ـ ـهـ ــود الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي ه ــذا
القطاع.
وأش ـ ـ ـ ــاد ب ــال ـم ـس ـت ــوى الـ ــراقـ ــي
ال ــذي يـقــدمــه مــوظـفــو بـنــك ورب ــة،
ومهنيتهم وحــرفـيـتـهــم الـعــالـيــة،
حـ ـي ــث ي ـ ـقـ ــوم الـ ـبـ ـن ــك ب ـت ــدري ـب ـه ــم
ل ـي ـكــونــوا ع ـلــى أه ـب ــة االس ـت ـع ــداد
لتقديم أفضل االستشارات المالية
للعمالء ،مع الحرص على تقييم
هـ ــذه ال ـح ـل ــول م ـع ـه ــم ،وال ــوق ــوف
على درجــة رضاهم عن الخدمات
الـمـقــدمــة ،وكــذلــك التعامل مــع كل
االقتراحات المقدمة من جانبهم
لتطوير منتجات قائمة أو ابتكار
أخرى جديدة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

 RDXمن المــال  ACURAبخمـ�س �سنــوات
�صيــانة مجانيـة و�سنـة ت�أميــن �شـامـل ذهبي

يقدم المال  ACURA RDXس � � ��يارة الدفع
الربـاعــي اليـابـانية الفاخرة موديل 2018
بخمس س � � ��نوات صيانة مجانية وسنة
تأمين شامل ذهبي وخمس سنوات كفالة
أو  200ألف كلم وخمس س � � ��نوات سيارة
بديل � � ��ة وخمس س � � ��نوات مس � � ��اعدة على
الطريق ،وبهذا يكون المال  ACURAقد قدم
لعمالئه هدية العام الجديد  2018بأفضل
تكلفة اقتن � � ��اء لس � � ��يارة ياباني � � ��ة فاخرة
مع راحة البال ،وه � � ��ي باختصار عنـــــوان
لفخــــامـــة السيـــارات الرياضيـــة المتعـــددة
االستخدامات ( )SUVبحجم مناسب .فإن
كنت تعشق السيارات الرياضية ذات الدفع
الرباعي التي تمزج بـــــين الفــــــــــــــخـــــــــــامـــــــــــة
والتكنــــولوجيــــــات الحديثة القائمة على
مفهـــــوم "التناس� � � �ـــــق الكامل بين اإلنسان
واآللة" ،فإن خيارك األمثل تجده لدى المال
ِ ACURAفي سيارة .RDX
 ACURA RDXتمن � � ��ح قائد ه � � ��ا متع � � ��ة
ال تضاه � � ��ى عل � � ��ى الطرقات الس � � ��يما أن
اس � � ��تجابتها ال مثيل لها .هذه الس � � ��يارة
مصنوعــــة لترضــي ش � � ��غفـــــك ،ومصممة
ً
ً
لتصبح جزء ا مكمال لش � � ��خصيتك أثناء
القيادة.
حضور الفت
يغلب الطابع الرياضي لسيارة رياضية
متعددة االستخدامــــات علــــى التصميــــم
الخــــارجي لسيارة  RDXالجديدة بالكامل،
فهـــــي تتمتع بش � � ��كل وحض � � ��ور قوي مع
عجالت قياس� � � �ــــية من األلمنيوم قيــــــاس
 18بوصة وبإطارات تعمل بالتضافر مع
أقواس كبيرة للعجالت.

ذكاء التصميم
ترتقي الفخامة في  RDXإلى مس � � ��توى أعلى من خالل تجهيزها بمزايا جديدة في
الداخل مثل الدخول الذكي ،وواقيات من أشعة الش � � ��مس في صف المقاعد الثاني،
ونظام تحديد المواق � � ��ع العالمي ( ،)GPSومكيف ه � � ��واء أوتوماتيكي ذكي ،وفتحات
لمكيف الهواء في الخلف.
وتضم  RDXتقنيات رائدة للسالمة من بينها تقنية الهندسة المتوافقة المتطورة
( )ACEالشهيرة لبنية الهيكل ،سلسلة واسعة من الوسائد الهوائية ،ونظام المساعدة
فـي ثبـــــــــات الســــــــيارة ( ،)VSAونــــــــــظـــــــام الفرامـــل المـــــانعـــــــة النغالق العجــــــالت ()ABS
مـــــع نظام مســـاعدة الفــــرامل ( )BrakeAssistومقاعد أمامية مع مساند نشطة للرأس.
لمشاهدة  RDXزورونا في مركز المال  ACURAالكائن على الدائري الرابع في منطقة
الري.

وتتميـــز  RDXأيضــــــا بتصميــــــم مصــــقـــول
وأيروديناميكـــي فـــــــي الخارج يعطي شكال
انس � � ��يابيا ،خاصا ،رياضي � � ��ا وراقيا ،في
وقت تتمتع بعدد من المزايا القياس � � ��ية
الرائعة في الخارج مثل أضواء للضباب،
وفتحة في السقف تعــــمل بلمسة واحدة،
وجن � � ��اح هوائ � � ��ي عل � � ��ى الب � � ��اب الخلفي
ومخمدات للصدمات في غطاء المحرك.
وفي مقدم � � ��ة المقصورة ،يتمي � � ��ز مقعدا
السائق والراكب األمامي بتعديل كهربائي
في  8اتجاهات مع ذاكرة ،وهي مصممة
من الجل � � ��د الطبيعي م � � ��ع تهوية وتحكم

بدرجة حرارة المقاعـــــد ،إلـــى جانب نظام
مالحي باللغــــــتي � � ��ن العربـــــية واإلنليزية
على شاش � � ��ة قيــــاس  8بوصـــــات ،إضافة
إلى شاش � � ��ة ثانية عالية الوضوح تعمل
باللم � � ��س ويتمكن الس � � ��ائق بالتحكم في
أغلب خواص السيارة.
انسيابية بجدارة
تمتاز  RDXالجديدة بالكامل بهيكل
مصقول ،انس � � ��يابي وعالي الكفاء ة
مـــــــــ � � ��ن النـــاحيـــــــ � � ��ة األيروديناميكية،

وأ ض � � ��واء  Jewel Eyeن � � ��وع ،LED
ومقص � � ��ورة م � � ��ن الجل � � ��د ،وتش � � ��غيل
المحرك عن بعد وبمحرك قوي سعة
 3.5لترات مع نظام إدارة السيلندرات
المتغير.
وتأتي  RDXبمحرك  i-VTECV6سعة
 3.5لترات مع نظام إدارة السيلندرات
المتغير ( ،)™VCMينتج قوة تصل
إلى  278حصانا عند  6200دورة في
الدقيقة وعزما يصل إلى  342نيوتن
– متر عند  4200دورة ف � � ��ي الدقيقة
ليضمن أداء مذهال.

ةديرجلا
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اقتصاد

«المركزي» :إيفاد بعثات ماجستير دراسية للكويتيين الخياط :ال انخفاضات بأسعار العقار
الهاشل :المبادرة موجهة لتنمية قدرات الكوادر الوطنية في دعم مسيرة التنمية السكني في 2018
ق ـ ـ ــال مـ ـح ــاف ــظ بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـمــركــزي ،رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
معهد ال ــدراس ــات المصرفية ،د.
مـحـمــد ال ـهــاشــل ،إن «ال ـمــركــزي»،
وبالتعاون مع البنوك الكويتية،
طرح للسنة الرابعة على التوالي
مبادرة تتمثل في برنامج بعثات
دراسـ ـي ــة لـلـكــويـتـيـيــن إلي ـفــادهــم
للحصول عـلــى الماجستير في
تخصصات التمويل ،االقتصاد،
المحاسبة ،وإدارة األع ـمــال ،من
أفضل الجامعات في العالم.
وذك ــر أن ذل ــك يــأتــي فــي إطــار
التعاون المستمر بين «المركزي»
والـ ـبـ ـن ــوك ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،لـتـجـسـيــد
أهـمـيــة الـمـســؤولـيــة المجتمعية
ل ـل ـب ـنــوك ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي ال ـعــديــد
مــن المجاالت المرتبطة بخدمة
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ب ـنــاء
ك ـ ــوادر وكـ ـف ــاءات وط ـن ـيــة ق ــادرة
على المساهمة في دعم المسيرة
التنموية في الكويت.
وأشار المحافظ إلى أنه تنفيذا
لهذه الـمـبــادرة تــم تشكيل لجنة
ت ـض ــم أعـ ـض ــاء م ــن «الـ ـم ــرك ــزي»،
وال ـب ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة الـتـقـلـيــديــة

محمد الهاشل

واإلسالمية ،حيث قامت باإلعداد
لـهــذا الـبــرنــامــج ،وبــاشــر المعهد
ت ـن ـف ـيــذه وم ـتــاب ـع ـتــه واإلش ـ ـ ــراف
عليه.
وأوض ــح أن الالئحة الخاصة
ب ـهــذا ال ـبــرنــامــج ،وال ـتــي تشتمل
على التفاصيل الخاصة بشروط
وضـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــط االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مـ ـن ــه،
منشورة على الموقع اإللكتروني
لـ ــ»ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة» ،وأن ــه
ب ــإم ـك ــان ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ــن حـمـلــة

ال ـش ـه ــادة ال ـجــام ـع ـيــة الــراغ ـب ـيــن
في االستفادة من هذا البرنامج
االطـ ـ ــاع ع ـلــى هـ ــذه الـتـفــاصـيــل،
ومدى انطباق شروطها عليهم،
ً
وتقديم الطلبات ،اعـتـبــارا مــن 7
الجاري ،حتى  31مايو .2018
وفي هذا الشأن ،أكد المحافظ
ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ـ ــود أي ش ـ ـ ـ ـ ــروط ف ــي
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ت ـ ـلـ ــزم ال ـم ــرش ـح ـي ــن
ل ـت ـلــك ال ـب ـع ـث ــات ،ب ـعــد تـخــرجـهــم
وح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ـ ــة
الماجستير ،بالعمل في القطاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ،أو بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ،ح ـ ـيـ ــث إن ل ـ ـهـ ــؤالء
المبتعثين حرية العمل لدى أي
مؤسسة ،سواء في القطاع العام
أو القطاع الخاص.
ويأتي هذا الخيار ،انطالقا من
أن هذه المبادرة موجهة لتنمية
قــدرات الكوادر الوطنية في دعم
الـ ـج ــوان ــب ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـم ـس ـيــرة
التنمية االقتصادية واالجتماعية
في الكويت وبجميع القطاعات.
وأع ـ ــرب ال ـهــاشــل ع ــن تـقــديــره
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي
ساهمت ودعـمــت هــذا المشروع

ال ــوط ـن ــي ال ـم ـت ـم ـيــز ،م ـش ـيــرا إلــى
أن «ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي» ،وبــال ـت ـن ـس ـيــق
مـ ــع الـ ـبـ ـن ــوك ال ـك ــوي ـت ـي ــة يـتـبـنــى
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ش ــام ـل ــة لـتـطــويــر
وت ـن ـم ـيــة ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة في
القطاعات المصرفية والمالية،
وأط ـل ــق ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار خمسة
برامج حيوية موجهة للكويتيين
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف حـ ــدي ـ ـثـ ــي الـ ـتـ ـخ ــرج
وال ـش ـبــاب الــراغ ـب ـيــن ف ــي دراس ــة
ال ـمــاج ـس ـت ـيــر وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت أم ـ ــن ال ـم ـع ـلــومــات
والباحثين بالشأن االقتصادي،
إضافة إلى القيادات الوسطى في
القطاعات المصرفية والمالية.
وتـمـنــى أن تـتــواصــل الجهود
الرامية التي يبذلها «المركزي»
لتلبية طموحات الكوادر الوطنية
فــي االرت ـقــاء بــدورهــا فــي تدعيم
مقومات بناء وتطوير الوطن.

أكد يوسف الخياط رئيس مجلس إدارة شركة
«الفرقدان» اإلقليمية ،أن قطاع العقار االستثماري
ً
ً
ً
شهد تراجعا ملحوظا العام الماضي ،مضيفا أن
أبرز العوامل ،التي دفعت إلى تراجع هذا القطاع،
هو قانون البناء ،الذي ساهم بشكل كبير في نزول
أسعار العقارات االستثمارية ،وأدى غلى عدم الثقة
بـهــذه النوعية مــن ال ـع ـقــارات ،إضــافــة الــى خــروج
المستثمرين الصغار من السوق مع ارتفاع تكلفة
البناء وشح قنوات التمويل.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــاط ،إن تـ ـحـ ـس ــن س ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـق ــار
االستثماري مرتبط بالظروف في العراق ،السيما
مع عدم قدرة موظفي الشركات العاملة في العراق
على السكن داخلها ،وعلى اعتبار أن الكويت هي
ً
أق ــرب مجتمع سـكـنــي ،ف ــإن ذل ــك سيخلق هامشا
ً
ك ـب ـيــرا م ــن الـطـلــب عـلــى ال ـع ـقــار اال َّس ـت ـث ـمــاري في
الكويت ،كما سيساعد في زيادة الشغل في الغرف
الفندقية من فئة األربع نجوم.
وعــن أداء قطاع العقار السكني أوضــح أن هذا
القطاع يعد الفئة العقارية التي ال تتأثر بأي من
الـقــرارات ،ســواء اإليجابية أو السلبية ،ألنه يلبي
حــاجــة أســاسـيــة مــن متطلبات الـحـيــاة للمواطن،
ً
ً
إذ يبقى دائـمــا محافظا على نسب الطلب عليه،
ً
خصوصا لناحية ارتفاع عدد الطلبات المتراكمة
لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وذكــر أنــه ال يوجد استثمار أجنبي فــي سوق
ً
العقار الكويتي ،إذ يعتبر السوق محليا بامتياز،
في حين يمكن جذب مليارات الدنانير ،التي يتم

ً
تحويلها سـنــويــا مــن قبل الــوافــديــن إلــى بالدهم
ب ـغ ــرض االس ـت ـث ـم ــار ،م ــن خـ ــال ال ـس ـم ــاح لـلــوافــد
بتملك شقة.
ورأى أن أداء قـ ـط ــاع عـ ـق ــار ا ل ـس ـك ــن ا ل ـخ ــاص
سيستمر عـلــى ال ـم ـنــوال الـحــالــي نـفـســه ،لناحية
األسعار ،فال انخفاضات ألسعار السكني في ،2018
ً
فيما سـيـكــون ا لــو ضــع مختلفا بالنسبة للعقار
ً
االستثماري ،متوقعا تقلبات في أسعاره وانتقائية
ً
ً
ً
حسب المحافظة ،وتوقع أيضا انخفاضا طفيفا في
األسعار وسط انخفاض نمو أعداد الوافدين خالل
العامين األخيرين.
ً
وذكر أن أداء العقار في  2018لن يكون بعيدا عن
 2017بل قد يكون أفضل منه ،ذلك أن دورة الركود
ً
التي بــدأت منذ عام  2014تقريبا قد وصلت إلى
ً
نهايتها تقريبا ،بدليل أن أداء القطاعات العقارية
خالل  2017بدأت باالستقرار بشكل واضح.
ً
ً
وأضــاف أن القطاع التجاري يشهد نموا قويا
في هذه األونة ،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ،منها
االنفتاح االقتصادي الذي تمر به البالد ،وقرارات
البلدية ،التي شجعت بــو ضــوح البناء التجاري
المتميز ،وزوال الهاجس األمني عن البالد ،وثقة
ً
المستثمرين في السوق ،فضال عن دخول شركات
ومؤسسات جديدة إلى السوق المحلي وبحثها
عن مقرات لها داخل العاصمة.

«الوطني» يرعى رحلة «لوياك» التطوعية إلى تايلند
الباقر :البنك يحرص على دعم الشباب لالنفتاح على الثقافات األخرى
 ...ويقدم الرعاية البالتينية لمعرض
الصناع العالمي «ميكر فير »2018

المشاركون في الرحلة
رعـ ــى ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
رحلة مؤسسة «لوياك» التطوعية
إل ـ ــى ت ــاي ـل ـن ــد ،والـ ـت ــي اس ـت ـمــرت
 8أي ـ ــام ،ب ـم ـشــاركــة أك ـثــر م ــن 18
ً
متطوعا من الفئة العمرية ما بين
ً
 14و 18عاما.
وتأتي هذه المبادرة في إطار
رعاية البنك المستمرة لفعاليات
وأن ـ ـش ـ ـطـ ــة مـ ــؤس ـ ـسـ ــة «لـ ـ ــويـ ـ ــاك»
ال ـه ــادف ــة إلـ ــى تـشـجـيــع الـطـلـبــة،
ً
والتزاما من البنك بمسؤوليته
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـك ـ ــوادر
الوطنية الشابة.
وتخللت الرحلة مجموعة من
الفعاليات واألنشطة الهادفة إلى
التعرف على الثقافة المحلية من
خالل العمل الميداني ،إلى جانب
الــزيــارات إلــى المعالم الحيوية
والحضارية في هذه البالد مثل
زيارة المزارعين في حقول األرز

وا لـمـحـمـيــات الطبيعية للفيلة،
والمشاركة في عمليات تطوعية
مـيــدانـيــة والـتـفــاعــل االجتماعي
والـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاري م ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــان
المحليين وغيرها من النشاطات.
وقال مسؤول فريق العالقات
العامة في البنك يعقوب الباقر،
إن «البنك يحرص باستمرار على
دعـ ــم ال ـش ـب ــاب م ــن خـ ــال رعــايــة
م ـثــل هـ ــذه ال ـب ــرام ــج الـتـعـلـيـمـيــة
والتدريبية الهادفة ،لتشجيعهم
ع ـل ــى االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ــى ال ـث ـقــافــات
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ـي ـ ـطـ ــوروا خ ـب ــرات ـه ــم
وم ــدارك ـه ــم ،ك ـمــا تـمـنـحـهــم هــذه
الـ ـ ــرحـ ـ ــات ال ـت ـش ـج ـي ــع الـ ـك ــاف ــي
ل ـل ـت ـف ـك ـيــر ب ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم وب ـن ــاء
خياراتهم األكاديمية والعملية
من خالل ما يكتشفونه من قدرات
جديدة لديهم».
ول ـف ــت ال ـب ــاق ــر إلـ ــى أن رعــايــة

«الوطني» لهذه الرحلة تأتي في
إطار دعمه المتواصل لفعاليات
وأنشطة «لــويــاك» غير الربحية
الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى ت ـم ـك ـيــن ال ـش ـبــاب
الكويتيين ،وتعزيز خبرتهم في
مجاالت التطوع.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ــرحـ ـل ــة حـقـقــت
أهـ ـ ــداف ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ـف ــاع ــل
الـمـشــاركـيــن مــع بــرامــج الــرحـلــة،
ح ـ ـيـ ــث اك ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــوا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الخبرات والمهارات التي تنمي
شخصيتهم وتزيد من اعتمادهم
عـلــى أنـفـسـهــم ،إضــافــة إل ــى أنها
قدمت ورش عمل للتنمية الذاتية
والتطوعية والترفيهية.
وأشار إلى أن برنامج الرحلة
تضمن زيارة المتطوعين لبعض
المدارس ومشاركتهم في ورش
لتعليم األطفال التايلنديين اللغة
االن ـك ـل ـيــزيــة ،ك ـمــا ق ــام متطوعو

«ل ـ ــوي ـ ــاك» ب ـب ـن ــاء م ـح ـم ـي ــات فــي
ال ـم ــزارع الـعـضــويــة فــي تايلند،
للحفاظ على المنتجات والثمار
ً
الصحية التي يتم إنتاجها بعيدا
عــن ال ـمــواد الكيميائية ،إضافة
إلى تقديم الطعام لألسر الفقيرة.
وزاد أن «ا ل ــر حـ ـل ــة تـضـمـنــت
ً
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا إقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرات ع ـ ـ ــن الـ ـثـ ـق ــاف ــة
الـ ـت ــايـ ـلـ ـن ــدي ــة شـ ـمـ ـل ــت دروسـ ـ ـ ــا
ف ــي ال ـط ـبــخ ،ال ـل ـغــة ،الـمــوسـيـقــى
والعادات والتقاليد التايلندية،
إضافة إلى تعليم الطالب بعض
الـ ـفـ ـن ــون ال ـق ـت ــال ـي ــة ال ـم ـش ـه ــورة
ً
ه ـن ــاك ،مــوض ـحــا أن ــه ف ــي نهاية
ا لــرحـلــة زار المتطوعين إحــدى
مـحـمـيــات الـفـيـلــة لـلـتـعــرف على
طبيعة حياتها وطرق حمياتها
من االنقراض.
ويحرص «الوطني» باستمرار

على دعــم فئة الشباب من خالل
رعـ ــايـ ــة م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات،
ً
انـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــام ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــع س ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه
الراسخة للنهوض بمسؤولياته
ً
االجتماعية ،وإيمانا منه باألثر
الفعال لهذه البرامج الهادفة في
خــدمــة الـمـجـتـمــع وأب ـن ــائ ــه ،كما
أنها تعكس الدور القيادي الذي
يلعبه البنك في هذا المجال منذ
عقود طويلة.
وت ـ ـهـ ــدف «ل ـ ــوي ـ ــاك» إل ـ ــى دع ــم
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ــوفـ ـي ــر
ا لـ ـف ــرص ا ل ـتــدر ي ـب ـيــة لتمكينهم
وإشراكهم في البرامج التنموية،
وت ـس ـت ـه ــدف الـ ـشـ ـب ــاب ب ـي ــن 14
ً
و 23ع ــام ــا م ــن خـ ــال ال ـب ــرام ــج
والمشاريع التعليمية والتدريبية
والتطوعية المخصصة لهم.

قدم بنك الكويت الوطني ،في
إطــار دعمه المتواصل لشريحة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،رع ــايـ ـت ــه
الـبــاتـيـنـيــة ل ـل ـعــام ال ـثــانــي على
التوالي لمعرض الصناع العالمي
«م ـي ـكــر ف ـيــر – ال ـك ــوي ــت ،»2018
الـ ــذي تـقـيـمــه ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
لــاسـتـثـمــار ،تـحــت رعــايــة سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
من  6إلى  10فبراير المقبل ،في
قاعة  5بأرض المعارض الدولية
بمشرف.
وتـ ـه ــدف ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لالستثمار ،من خــال تنظيمها
ل ـل ـم ـعــرض ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي عـلــى
التوالي ،بموجب االمتياز الذي
حـ ـصـ ـل ــت عـ ـلـ ـي ــه م ـ ــن الـ ـمـ ـع ــرض
األم فــي الــواليــات المتحدة ،إلى
ت ـش ـج ـيــع ف ـك ــرة ال ـت ـص ـن ـيــع ل ــدى
جميع أفراد المجتمع عن طريق
تبسيط هــذا المفهوم ،وتسليط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى هـ ـ ــذه االب ـ ــداع ـ ــات
والصناعات الشبابية الناشئة.
وقالت مساعدة المدير العام
إلدارة العالقات العامة فــي بنك
الكويت الوطني منال المطر إن
«ال ـب ـن ــك ي ــول ــي اه ـت ـمــامــا خــاصــا
بـ ـش ــريـ ـح ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـ ــن خ ــال
مـشــاركـتــه ورعــاي ـتــه لـلـعــديــد من
الـمـعــارض المتميزة التي تهتم
بمشاريع وأفكار هذه الشريحة
المهمة في المجتمع».
وأضـ ــافـ ــت ال ـم ـط ــر أن ت ـقــديــم
بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي لــرعــايـتــه
الـبــاتـيـنـيــة ل ـل ـعــام ال ـثــانــي على
ال ـت ــوال ــي ل ـم ـعــرض ال ـص ـنــاع في

المحفزات ليكونوا شركاء فاعلين
في التنمية المجتمعية وخدمة
المجتمع ،وليس أدل على ذلك من
الشباب الكويتيين الذين تجلت
مــواهـبـهــم مــن خ ــال مشاركتهم
بأعمالهم الرائعة فــي المعرض
العام الماضي ،إذ تستحق العديد
من األعمال التي قدمت التقدير
والرعاية.

تكاتف الجهود
منال المطر

دورتـ ـ ـ ــه الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ج ـ ــاء ب ـع ــد أن
حققت ال ــدورة األول ــى للمعرض
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي األهـ ـ ـ ــداف
المرجوة منها ،حيث أثمرت عن
جـمـلــة م ــن ال ـم ـشــاريــع واألف ـك ــار
المتميزة للصناع ا لـشـبــاب من
الكويتيين ،بعضها فــي طريقه
إل ــى ال ـن ــور ،وال ـب ـعــض اآلخ ــر قد
يجد فرصة الحقة خــال انعقاد
ال ــدورة الثانية للمعرض أو في
الدورات التالية.
وذكرت أن رعاية بنك الكويت
الوطني لمعرض الصناع ميكر
فير ،الذي يندرج هذا العام تحت
مظلة معرض الكويت التجاري
ال ــدول ــي «ك ــوي ــت إك ـس ـبــو» ،تــأتــي
انطالقا من رسالته االجتماعية
الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى دع ـ ــم ك ــل ش ــرائ ــح
المجتمع ومؤسساته ،وخاصة
المؤسسات التي تعنى بالشباب،
الس ـي ـم ــا أن ـه ــم ب ـح ــاج ــة إلـ ــى كــل

وشــددت المطر على ضــرورة
تكاتف الـجـهــود فــي سبيل دعم
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،وتـ ـع ــزي ــز
دور الصناعة الكويتية ،داعية
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن الـ ـع ــام
والـخــاص إلــى المضي قدما في
هذا االتجاه.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـبـ ـن ــك،
م ــن خ ـ ــال مـ ـب ــادرات ــه ورع ــاي ـت ــه
للمشاريع المجتمعية الهادفة،
ي ـك ــرس ب ــذل ــك م ــوق ـع ــه ال ــري ــادي
ل ـم ـفــاه ـيــم االسـ ـت ــدام ــة الـبـيـئـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وتـنـمـيــة الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ،في
إطـ ـ ـ ــار ال ـ ـتـ ــزامـ ــه ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ــه
الوطنية.

«التجاري» يدعم حملة توزيع بطانيات الشتاء
على العمال والمحتاجين بمحافظة الفروانية

«الخليج» :سحب جائزة مليونير الدانة الكبرى
يقام  11يناير على الهواء مباشرة

ف ــي إط ـ ــار ت ـع ــاون ــه ال ــدائ ــم م ــع مــؤس ـســات
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي غـ ـي ــر ال ـ ـهـ ــادفـ ــة ل ـلــربــح
والقائمة على خــد مــة المجتمع والفعاليات
المجتمعية التي تصب في خدمة المواطن،
يجدد البنك التجاري الكويتي عهده بتقديم
الدعم والمساندة والرعاية لعدد من األنشطة
االجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت
ل ـخــدمــة أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ،وم ـن ـهــا مـحــافـظــة
الفروانية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــام البنك بــدعــم حملة
ت ــوزي ــع «ب ـطــان ـيــات ال ـش ـت ــاء» ،ال ـتــي نظمتها
إدارة محافظة الفروانية ،بالتعاون مع بلدية
المحافظة ،لتوزيع البطانيات الشتوية على
عمال البلدية والمحتاجين.
وفي تعقيبها على تعاون البنك الدائم مع
مؤسسات المجتمع المدني والمحافظات،
ومـنـهــا مـحــافـظــة ال ـفــروان ـيــة ،قــالــت مـســاعــدة
المدير العام– إدارة اإلعالن والعالقات العامة،
أمــانــي ال ــورع« :ي ــدرك البنك التجاري مفهوم
الجهود المكرسة لخدمة المجتمع الكويتي،
بكل أطـيــافــه ،ومــن هــذا المنطلق جــدد البنك
مـبــادرتــه بــدعــم الفعاليات المجتمعية التي
تقوم محافظات الكويت على تنظيمها».
وبينت الورع أن دعم البنك لحملة توزيع
ب ـطــان ـيــات ال ـش ـت ــاء ال ـت ــي نـظـمـتـهــا مـحــافـظــة
الفروانية جاء لينسجم مع الجهود الحثيثة
التي يبذلها للمحافظة على البيئة ،من خالل

يقيم بنك الخليج السحب السنوي على
جائزة الدانة الكبرى البالغة قيمتها مليون
دينار ،في السابعة مساء الخميس المقبل
ال ـم ــواف ــق  ١١ي ـنــايــر الـ ـج ــاري  ،ف ــي مجمع
األفنيوز ،وخالل نفس الفعالية سيتم إجراء
السحب األخير لحساب .red
وي ـقــدم الـسـحــب اإلعــامــي الشهير عمر
العثمان ،وتستضيف الفعالية فرقة الماص
للفنون الشعبية ،ويعد سحب الدانة األكبر
من نوعه في الكويت ،حيث يتم من خالله
تقديم أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب
بنكي على مستوى العالم ،بحسب موسوعة
غينيس لألرقام القياسية ،وكالعادة يقام
السحب تحت إشراف ممثل وزارة التجارة
والصناعة.
ويعد «الدانة» الحساب الرئيسي لدى بنك
الخليج ،ويتيح لعمالئه فرصة الفوز في
سحوبات يومية وربع سنوية تصل قيمتها
إلى  500000دينار ،وللمشاركة في السحب
ليس على العمالء سوى المحافظة على حد
أدنى للرصيد  200د.ك ،وزيادة فرص الفوز
بزيادة المبالغ النقدية التي يتم إيداعها
في الحساب.

مشاركون في الحملة
مد يد العون والمساعدة لعمال النظافة الذين
يعملون على تنظيف وتجميل الشوارع.
وأك ــدت حــرص البنك الــدائــم على ترسيخ
ثـقــافــة الـعـمــل االجـتـمــاعــي الـمـشـتــرك بـمــد يد
الـ ـع ــون وال ـم ـس ــاع ــدة ل ـمــؤس ـســات الـمـجـتـمــع
ا لـمــد نــي ،تعزيزا للمبادئ السامية للتكافل
والتضامن االجتماعي ،وهو ما لمسه فريق
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة بــال ـب ـنــك أثـ ـن ــاء مـشــاركـتــه
مسؤولي محافظة الفروانية وبلدية الفروانية
عند توزيع البطانيات على العمال.

وبهذه المناسبةَّ ،
عبر مسؤولو محافظة
الفروانية عن شكرهم وامتنانهم لـ»التجاري»
على مساهمته ودعـمــه الـمـتــواصــل ألنشطة
المحافظة ،مثمنين هــذا ا لــد عــم االجتماعي
واإلن ـســانــي ال ــذي ســاهــم فــي إدخ ــال البهجة
والسرور على هذه الفئة ،ومتمنين المزيد من
التقدم واالزدهار ألسرة «التجاري».

خدمات متميزة
ويمكن للراغبين في فتح حساب الدانة

الـقـيــام بــذلــك مــن خ ــال زيـ ــارة أح ــد فــروع
ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج الـ ـ ـ ــ ،57وإي ـ ـ ــداع ال ـن ـق ــود من
خالل خدمة الدفع اآللي الجديدة «»ePay
الـمـتــوفــرة عبر الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي لبنك
الخليج ،أو تطبيق بنك الخليج للهواتف
الذكي.
كما يوفر حساب الــدانــة أيـضـ ًـا العديد
من الخدمات المتميزة ،منها خدمة «بطاقة
الدانة لإليداع الحصري» التي تمنح عمالء
ال ــدان ــة حــريــة إي ـ ــداع ال ـن ـقــود ف ــي أي وقــت
يناسبهم ،إضــافــة إلــى خدمة «الحاسبة»

التي تمكن عمالء الدانة من احتساب ما
لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.
وص ـم ــم ح ـس ــاب  redم ــن ب ـنــك الـخـلـيــج
خ ـص ـي ـص ــا ل ـط ـل ـب ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس الـ ـث ــان ــوي ــة
والكليات والجامعات ممن تتراوح أعمارهم
بين  15و 25عاما ،ودون شرط وجود حد
أدنـ ــى لـفـتــح ال ـح ـســاب ،ويـحـصــل أصـحــاب
حساب  redعلى فرصة دخول السحوبات
الـشـهــريــة تلقائيا عـنــد تـحــويــل إعــانــاتـهــم
الطالبية.

١٨
اقتصاد
نمو «االكتتابات العامة» بالخليج ألعلى مستوى في  3سنوات
ةديرجلا
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«كامكو» :بلغت  3.2مليارات دوالر العام الماضي مقابل  700مليون في  2016و 1.5مليار في 2015
قـ ــال ت ـقــريــر ل ـشــركــة «كــام ـكــو»
إن سـ ـ ــوق االك ـ ـت ـ ـتـ ــابـ ــات ال ـع ــام ــة
األولية في دول مجلس التعاون
ً
ً
الخليجي شهد نشاطا مكثفا في
ً
 ،2017بعد أن كــان أداؤه خافتا
عـلــى م ــدى عــامــي  2015و،2016
حيث حقق عــام  2017اتجاهات
ً
ارتفاعا يفوق العامين السابقين
مجتمعين.
وأض ــاف التقرير أن إجمالي
االكـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة األولـ ـ ـي ـ ــة
للشركات وصناديق االستثمار
العقارية المتداولة في المنطقة
مجتمعة بلغ  25اكتتابا مقابل
 4اك ـت ـتــابــات ف ــي ع ــام  ،2016و6
اكـتـتــابــات فــي  .2015كـمــا بلغت
إصـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـش ــرك ــات م ــن خ ــال
االكتتابات أعلى مستوياتها على
مدى  3سنوات ،حيث بلغ اجمالي
رأس المال المجمع  3.2مليارات
دوالر أميركي مقابل  700مليون

ف ــي ع ــام  ،2016و 1.5م ـل ـيــار في
عام .2015
ورغ ـ ـ ــم أن أن ـش ـط ــة ال ـش ــرك ــات
المدرجة في البورصات الرئيسية
ً
لــم تشهد تـحـسـنــا يــذكــر مقارنة
ب ــال ـع ــام ال ـس ــاب ــق م ــن ح ـيــث عــدد
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ،ف ـ ـ ـ ــإن إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات
ص ـنــاديــق االس ـت ـث ـمــار الـعـقــاريــة
الـ ـمـ ـت ــداول ــة والـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـمـ ــوازي
لالكتتابات العامة األولـيــة قاما
بتعويض هــذا النشاط المعتدل
من خالل عدد من اإلصدارات في
عام .2017
ورغـ ـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،يـ ـج ــب اإلشـ ـ ـ ــارة
إلــى اسـتـمــرار مـخــاوف الشركات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة ل ــاكـ ـتـ ـت ــاب ــات ت ـج ــاه
ت ـق ـل ـب ــات األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
وأسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف
الـجـيــوسـيــاسـيــة ،وإال ك ــان عــدد
أكبر من الشركات الكبرى قد اتخذ
سبل االكتتابات العامة األولية

في عام  2017من وجهة نظرنا.
وأش ــار التقرير إلــى أن خلفية
االكـتـتــابــات الـعــامــة األول ـيــة على
الـمـسـتــوى الـعــالـمــي كــانــت قوية
ً
جدا ،وتم تسجيل أعلى مستوى
مـ ــن عـ ـ ــدد الـ ـصـ ـفـ ـق ــات فـ ــي س ــوق
االكتتابات العامة األولية منذ عام
 ،2007حيث قفز عدد االكتتابات
العامة األولية بواقع  49في المئة
على أساس سنوي في عام ،2017
ليبلغ  1.624صفقة مقابل 1.093
ً
صـفـقــة ف ــي  ،2016و ف ـق ــا لمكتب
ارنست آند يونغ.
وارتفعت عائدات االكتتابات
أي ـضــا ف ــي ع ــام  2017ب ــواق ــع 40
في المئة على أساس سنوي من
 134.5مليار دوالر في عام 2016
إلى  188.8مليارا في عام .2017
أم ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
اإلقـلـيـمـيــة ،فـقــد هـيـمـنــت منطقة
آس ـ ـيـ ــا الـ ـمـ ـحـ ـي ــط ال ـ ـ ـهـ ـ ــادئ ع ـلــى

الـنـشــاط العالمي مــن حيث عدد
ال ـص ـف ـق ــات والـ ـع ــائ ــدات ف ــي ع ــام
 ،2017م ـس ـت ـحــوذة ع ـلــى  58في
المئة من عدد الصفقات ،و 39في
المئة من العائدات.
وم ـ ــن ح ـي ــث أسـ ـ ـ ــواق األوراق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي سـ ــاه ـ ـمـ ــت فــي
أنشطة االكتتابات العامة األولية
ال ـعــال ـم ـيــة ،ف ـقــد ج ـ ــاءت بــورصــة
نيويورك في الـصــدارة من حيث
ح ـجــم االك ـت ـت ــاب ــات ،ح ـيــث أش ــار
تـقــريــر «ايــرنـســت ان ــد يــونــغ» إلــى
بلوغها  30مليار دوالر في عام
 ،2017تبعتها شـنـغـهــاي (20.2
م ـل ـي ــار دوالر) ث ــم ه ــون ــغ كــونــغ
بقيمة ( 15.6مـلـيــار دوالر) .أ مــا
الصين العظمي فقد كانت الدولة
الــرائــدة من حيث عــدد الصفقات
وساهمت بحوالي  36في المئة
من الصفقات العالمية األساسية،
ً
وكــانــت أك ـثــر الـقـطــاعــات نـشــاطــا

«األهلي المتحد» يعلن الرابح بربع مليون دينار
أجـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ف ــي 27
ديـسـمـبــر الـمــاضــي الـسـحــب عـلــى الـجــائــزة
الربع سنوية الكبرى (راتــب مدى الحياة)،
التي يقدمها البنك من خالل برنامج جوائز
الحصاد اإلسالمي ،وكانت اللحظة الفارقة
في حياة سمر نجيب المحمود ،التي ربحت
ربع مليون دينار كراتب مدى الحياة لمدة
 250شهرا.
وبهذه المناسبة ،تقدم «المتحد» بالتهنئة
للفائزة ،التي أصبح بإمكانها اآلن تحقيق
الكثير من أحالمها المادية ،سواء بامتالك
م ـنــزل الـعـمــر ،أو ش ــراء ال ـس ـيــارة المفضلة
ل ــدي ـه ــا ،أو ال ـس ـف ــر لـ ـلـ ـخ ــارج ،أو تــأسـيــس
مشروع استثماري ،أو غيرها من األحــام
والتطلعات ،كما يؤكد البنك اعتزازه بنجاح
ب ــرن ــام ــج ج ــوائ ــز ال ـح ـص ــاد اإلس ــام ــي في
تحقيق أحالم وطموحات عمالء البنك ،من
خالل أضخم برنامج للجوائز في الكويت.
كذلك ،تقدم البنك لعمالئه بالشكر على
ث ـق ـت ـهــم ال ـم ـت ـنــام ـيــة ،والـ ـت ــي ت ـض ــاع ــف مــن
التزامه تجاه تقديم المزيد من المنتجات
وا لـخــد مــات المصرفية المتميزة ،متمنيا
للجميع االس ـت ـفــادة مــن م ـم ـيــزات بــرنــامــج

الحصاد اإلسالمي ،الــذي يقدم أعلى قيمة
مــن ال ـجــوائــز ،الـتــي تـصــل إل ــى  3.4ماليين
دينار سنويا ،إضافة إلى تقديمه  26جائزة
أس ـبــوع ـيــة ،وه ــي أك ـبــر ع ــدد م ــن الـفــائــزيــن
أسبوعيا.
وت ـ ـت ـ ـل ـ ـخـ ــص ش ـ ـ ـ ـ ــروط االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ــن
السحوبات على جوائز الحصاد للتوفير
اإلس ــام ــي ف ــي فـتــح ح ـســاب تــوفـيــر بقيمة
 100دينار ،وتتيح كل  50دينارا في حساب
العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب
الربع سنوي ،بشرط أن يحافظ على رصيده
لـ ـم ــدة أس ـب ــوع ـي ــن ع ـل ــى األقـ ـ ــل ق ـب ــل ت ــاري ــخ
السحب.
أما بالنسبة للسحب األسبوعي ،فيحصل
العميل على فــرصــة واح ــدة للمشاركة في
الـسـحــب األسـبــوعــي عــن إي ــداع  50دي ـنــارا،
بشرط أن يحافظ العميل على رصيده لمدة
 7أيام على األقل قبل تاريخ السحب .وكلما
زاد المبلغ الـمــودع ،زادت فــرص المشاركة
وال ـفــوز ،علما بــأن عمالء حساب الحصاد
في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة
ف ــي س ـحــوبــات «ال ـح ـص ــاد» ،طـبـقــا لـشــروط
وأحكام البرنامج.

سمر المحمود ووالدها يتسلمان الجائزة من رئيس الفروع عامر نجم

على المستوى العالمي من حيث
عــدد الصفقات على الصعيدين
ال ـص ـنــاعــي وال ـت ـك ـنــولــوجــي ،في
حـ ـي ــن تـ ـص ــدر قـ ـط ــاع الـ ـخ ــدم ــات
المالية القطاعات من حيث كمية
رأس الـ ـم ــال الـ ـ ــذي ت ــم إص ـ ـ ــداره،
ي ـت ـب ـع ــه ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــان ال ـص ـن ــاع ــي
والتكنولوجي.
ك ـمــا ش ـهــد س ــوق االك ـت ـتــابــات
الـ ـع ــام ــة األولـ ـ ـي ـ ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة أن ـش ـط ــة مـ ـت ــزاي ــدة مــع
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ع ـ ـ ــدد االك ـ ـت ـ ـتـ ــابـ ــات فــي
بــورص ـتــي ن ـي ــوي ــورك ،ون ــاس ــداك
بواقع  55في المئة في عام ،2017
في حين ارتفعت العائدات بواقع
 84في المئة على أساس سنوي،
وبلغت  39.5مليار دوالر.
وع ـل ــى م ـس ـتــوى دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،حــاف ـظــت
السعودية على موقعها الريادي
فـ ــي س ـ ــوق االكـ ـتـ ـت ــاب ــات ال ـع ــام ــة

األو لـ ـي ــة ا ل ـخ ـل ـي ـجــي بتسجيلها
أكبر عدد من االكتتابات .وارتفع
عدد االكتتابات العامة األولية في
السعودية إلى  16اكتتابا في عام
 2017مقابل  4صفقات فقط تمت
في عام .2016
أم ــا م ــن حـيــث ال ـع ــائ ــدات ،فقد
ً
ً
ل ـع ـبــت اإلم ـ ـ ـ ــارات دورا رئ ـيـس ـيــا
واس ـت ـحــوذت عـلــى  70فــي المئة
من إجمالي إصدارات رأس المال،
فيما يعزى إلى حد كبير الثنين
م ـ ــن اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـكـ ـب ــرى ه ـمــا
إعمار للتطوير ( 1.3مليار دوالر)
وأدنوك ( 851مليار دوالر).
وب ـلــغ إج ـمــالــي ال ـع ــائ ــدات 2.2
ً
مـلـيــار ،وحـلــت الـسـعــوديــة ثانيا
ب ــإجـ ـم ــال ــي بـ ـل ــغ  767م ـل ـي ــون ــا.
وعـلــى خــاف عــام  ،2016حينما
اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوذت ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ع ـلــى
س ـ ــوق االكـ ـتـ ـت ــاب ع ـل ــى مـسـتــوى
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي

وكانت المشارك الوحيد به ،كان
ً
ً
عام  2017مختلفا ،وشهد انتشارا
ً
مــو س ـعــا م ــن ق ـبــل دول خليجية
أخرى.
ففي عمان ،كان نشاط السوق
ً
األول ــي مرتفعا مقارنة بالسوق
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوازي م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ط ـ ـ ـ ــرح 5
اكتتابات أولية عامة من ضمنها
 4ش ــرك ــات تــأم ـيــن ه ــي الـتــأمـيــن
األهلية للتأمين ،ورؤية للتأمين،
والشركة الوطنية للتأمين على
الحياة والعام ،والشركة العمانية
القطرية للتأمين.
وب ـل ــغ إج ـمــالــي ال ـع ــائ ــدات في
ع ـ ـمـ ــان  112مـ ـلـ ـي ــون دوالر فــي
عــام  .2017أمــا قطر ،فقد شهدت
صفقة واحدة تمثلت في مجموعة
استثمار القابضة بعائدات بلغت
 135مـلـيــون دوالر مــع اسـتـمــرار
تـ ـخ ــوف الـ ـش ــرك ــات مـ ــن أوض ـ ــاع
السوق.

و«الداخلية» نظما
«بروماس»
ً
ً
برنامجا تدريبيا للقياديين
ً
أق ــام ــت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة بــرنــام ـجــا
ً
ً
تدريبيا وتأهيليا للقياديين بالتعاون
مع معهد «بــرومــاس» للتدريب األهلي
ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن الـ ـمـ ـت ــدربـ ـي ــن وال ـم ـه ـت ـم ـيــن
بالمهارات السلوكية المطلوبة للدور
القيادي ّ
الفعال والمهارات الالزمة لبيئة
عمل قيادية ،بغرض الوصول إلى أفضل
مـنــاخ وظـيـفــي ،وذل ــك بمنتجع ونــادي
صحارى في الفترة بين  3و 7ديسمبر
.2017
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ن ــائ ــب
المديرالعام ومدير التدريب بالمعهد
حسين سعيد ،الذي أفاد بأن البرنامج
يهدف إلى تسليط الضوء بشكل مبسط
على «القيادة بين التعريف والتطبيق»
و«القيادة في القرن الجديد وأثرها على
نمو المنظمة» و«األدوار القيادية التي
يمثلها القائد في قيادة اآلخرين» و»دور
الرمز األعلى للمجموعة».

وقال سعيد ،إن البرنامج ،الذي أقيم
على مدار  5أيام استعرض أنواع القيادة
الحديثة ،وتنمية العالقة الفعالة بين
ً
ال ـق ــادة ،وخـصــوصــا فــي ح ــال الـتـفــاوت
الــوظـيـفــي بــالـمـنــاصــب اإلداري ـ ـ ــة ،ال ــذي
بـ ـ ـ ــدوره س ـي ـش ـكــل ح ــال ــة مـ ــن اإلحـ ـب ــاط
الــوظـيـفــي ،إن لــم يـتــم الـتــأهـيــل الـفـعــال
لـلـقــادة بــال ـم ـهــارات ،ال ـتــي تمكنهم من
قيادة القياديين ،وارتكز البرنامج على
طــرح الـمـهــارات الـتــي تمكن الـقــائــد من
القيادة السليمة.
وتوجه بالشكر والتقدير للواء أنور
البرجس المدير الـعــام ل ــإدارة العامة
للتدريب والعقيد مشعل الفودري مدير
إدارة التنسيق والمتابعة
ود .را ش ــد الشطي خبير استشاري
تدريب وتطوير أعمال لتغطية البرنامج
من كل جوانبه القيادية واإلدارية.

ةديرجلا
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اقتصاد

الخليفة لـ ةديرجلا :.عملة «البتكوين» فقاعة
ستتالشى بسرعة ًويجب أخذ والحذر

«الكويت من أولى الدول خليجيا في تطبيق عمليات التدقيق»
حذر الشريك والمدير التنفيذي في مكتب الرومي وشركاؤه
للتدقيق واالستشارات ضاري الخليفة من فقاعة عملة
الرقمية ،التي ستتالشى بسرعة ،ألنها تجارة
"البتكوين" ً
"وهم" ،ناصحا باالبتعاد عنها في الفترة المقبلة ،ومن حقق
ربحا سريعا فعليه الخروج قدر اإلمكان.
وقال الخليفة ،في حوار مع "الجريدة" ،إن العملة ارتفعت
جراح الناصر

شركات التدقيق
تطبق المعايير
الدولية إلعداد
التقارير المالية

يجب فصل
مكاتب التدقيق
عن تقديم خدمة
االستشارات
المالية للشركة
ذاتها

بشكل قياسي من  20دوالرا إلى  16ألفا ،وعلى المستثمرين
أخذ الحيطة والحذر واالبتعاد عنها حتى وإن كان ربحها
فعليا ،وهناك بنوك مركزية عدة حذرت منها ،مشيرا إلى أن
عدد العمالت اإللكترونية ،التي تتداول بذات الطريقة ،بلغ
أكثر من .1000
وأكد أن لشركات التدقيق المحاسبي دورا مهما في

● حدثنا عن دور شركات المحاسبة
في استقرار االسواق؟
 ل ـش ــرك ــات ال ـتــدق ـيــق الـمـحــاسـبــيدور مهم في المحافظة على استقرار
ال ـســوق ال ـمــالــي ،فـمــن خــالـهــا يعرف
المستثمر القيمة الحقيقية للسهم
والــربـحـيــة والـعــائــد عـلــى الـسـهــم ،من
خ ـ ــال ال ـم ـي ــزان ـي ــة واالرق ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــواردة
فـيـهــا ،كـمــا يستطيع تمييز االس ــس
ال ـم ـحــاس ـب ـيــة ك ــال ـع ــائ ــد ال ــرأس ـم ــال ــي
وال ـع ــائ ــد االس ـت ـث ـم ــاري وغ ـي ــره ــا من
المفاهيم.
واود ان او ضـ ـ ـ ــح ا ن ـ ـنـ ــا ك ـم ـكــا تــب
مـحــاسـبــة ن ــدق ــق ونـ ـق ــدم اس ـت ـش ــارات
كذلك ،إال أن قيمة عقود التدقيق المالي
بسيطة مـقــارنــة بقيمة االسـتـشــارات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وأن ـ ـ ــا ال أحـ ـب ــذ أن تـصـبــح
الـمـكــاتــب ال ـتــي تــدقــق عـلــى الـشــركــات
مستشارا ماليا لها ،خوفا من أن يكون
هناك نوع من التالعب.
وعـ ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـيــد ن ــذك ــر أك ـبــر
فضيحة انهيار حدثت بسبب مكتب
مـحــاسـبــي ع ــام  2001بـشــركــة إن ــرون
لـلـطــاقــة ،حـيــث كــانــت إح ــدى كبريات
شركات الطاقة األميركية ،والتي أعلنت
إفــاس ـهــا عـقــب إق ــراره ــا بـمـمــارســات
محاسبية مريبة ،ويعد هذا االفالس
األكـبــر فــي تــاريــخ الــواليــات المتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـ ــم ت ـع ـي ـي ــن ال ـم ـك ـتــب
لالستشارات بمئات اآلالف من االموال
وتساهل معهم في التدقيق.
وأطالب بأن تبتعد مكاتب التدقيق
عــن تقديم خــدمــة االس ـت ـشــارات لــذات
الشركة ،واألفضل القيام بعمل واحد،
إمـ ــا تــدق ـيــق أو اسـ ـتـ ـش ــارات ،ح ـتــى ال

تحدث أزمات مماثلة مستقبال.

القواعد المحاسبية
● هـ ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـهـتـمــة
بالقواعد المحاسبية؟
 بالطبع ،فالشركات الكويتية تطبقالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
( ،)IFRSكما انها مطالبة بتطبيق المعايير
الـ ـم ــوح ــدة ،سـ ـ ــواء ك ــان ــت ال ـم ـي ــزان ـي ــة في
بــريـطــانـيــا او امـيــركــا او ال ـكــويــت ،وامـتــد
تاريخ تطبيقها محليا ألكثر من  13سنة.
وتـسـيــر شــركــات الـتــدقـيــق عـلــى أســس
ومعايير ،حيث إن الشركات المحلية يجب
ان تعتمد ميزانياتها مــن مكتب تدقيق،
والذي يدقق على الشركات المساهمة في
البورصة والتي تحتاج الى مكتبين ،أما
التي خارج البورصة فتحتاج الى مكتب
واح ــد ،وجـمـعـيــات الـنـفــع ال ـعــام واالنــديــة
الرياضية والجمعيات التعاونية.

تحصين االقتصاد
● م ــا ال ـس ـب ــل ال ـص ـح ـي ـحــة لـتـحـصـيــن
االقتصاد من االزمات المالية؟
 التحصين صعب ،فــي ظلاق ـت ـصــاد وه ـمــي ه ــش وســط
مـ ـض ــارب ــات فـ ــي ال ـب ــورص ــة
وتقييم عقاري خاطئ ،بدليل
ش ــراء البعض ع ـقــارا بقيمة
أل ـ ــف ديـ ـن ــار وت ـق ـي ـي ـمــه بـ ــ10
آالف ،فكيف نستطيع الحماية
فــي ظــل وجــود هــذه المعطيات،
اال ان ك ــان االق ـت ـص ــاد مـتـيـنــا ويـقــي
نفسه ذاتيا.

المحافظة على استقرار السوق المالي ،خاصة المحلي،
ً
مضيفا أن الكويت من أولى الدول في مجلس التعاون
التي فتحت مكاتب تدقيق وعملت بها ،ما يؤكد أن
الكويت دائما سباقة في عمليات التدقيق والحفاظ على
سالمة المستثمر ،وفيما يلي التفاصيل:

واغلب سوقنا استهالكي واالقتصاد
ليس بالمأمول ،وقــد توقع المستثمر
والمحلل المالي األميركي ،جيم روجرز،
أن يشهد ســوق األوراق المالية كارثة
جــديــدة خ ــال  ،2018السيما ان ــه تنبأ
ً
بانهيار السوق سابقا ،وما االمور التي
ات ـخ ــذت لـلــوقــايــة السـيـمــا ان ـنــا ال نــرى
ً
حاليا أي نشاط او تحرك استثماري أو
دعم اقتصادي في ظل ركود االقتصاد
المحلي.
وحذر روجرز الشركات والمستثمرين
من االزمة ،ويجب ان يعلم ان هناك شركات
تـعـمــل ف ــي ال ـع ـق ــارات واالراض ـ ـ ــي وتــأخــذ
قــروضــا عليها ،ولــو حــدث اي هبوط في
اال س ـع ــار فستتأثر بشكل كبير بخالف
الشركات المستثمرة في االمور ذات القيم
الثابتة ،مثل جيليت وبيبسي كوال ،حيث
سيكون تأثرها بشكل بسيط ،وستكون
محصورة فــي انخفاض مبيعاتها ،ولن
تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ازمـ ـ ــة ك ــاالسـ ـه ــم ،ل ـ ــذا عـلــى
المستثمر التوجه نحو االماكن التي تعلم
كيفية نشاطها.
وأتوقع ان يحافظ البنك المركزي على
م ـعــدالت ال ـفــائــدة الـحــالـيــة فــي الـعــام
ال ـم ـق ـب ــل ،الن ـ ــه اذا رف ـعــت
امـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ف ـ ـ ـ ــإن اغـ ـل ــب
االس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق

ستتبعها ،اما الكويت فالتوقعات بأنها
لن ترفع المعدل.

أما إن كانت تلك االمور غير متوافرة فلن
يستطيع العمل ،وحتى إن تم منحه االموال
فسيخسرها ،النــه ال تتوافر لديه البيئة
التجارية المناسبة.

● ه ــل تــؤيــد تـطـبـيــق ضــري ـبــة القيمة
المضافة في الوقت الراهن؟
 أود ان اذكر ان تطبيق القيمة المضافةامر ممتاز ،لكن يجب ان تطبق على السلع
الفارهة ،الن من يشتريها ليس بحاجتها،
ومــن االفـضــل ان تشمل الـسـيــارات غالية
الـثـمــن ،وال ـتــي تـصــل ال ــى  50أل ــف ديـنــار،
والساعات ،النها زيادة على حاجة الفرد،
وان كانت تراعي الجانب الصحي فيجب
ان تطبق على سلع اخرى للمحافظة على
صحة المواطن.
● ما رأيك في البنية التحتية بالكويت؟
 يجب ان نعلم ان البنية التحتية ليستع ـبــارة عــن ط ــرق وص ــرف ص ـحــي ،وإنـمــا
عبارة عن إنشاء مدن صناعية وخطوط
انتاج ومصانع واستيراد وتصدير وتهيئة
بنية تجارية وقوانين تساعد الشركات
بالتزامن مع إنشاء موانئ بوبيان ومبارك
الكبير.
وفي عام  2015في الكويت تحديدا ،اعلن
رئيس ال ــوزراء الماليزي األسبق مهاتير
محمد نجاح تجربته ،وتحقيق النهضة
الماليزية الـتــي تحققت عندما خالف
قرارات سياسات البنك الدولي ،مبينا ان
جميع الدول التي اخذت بإرشادته وقعت
تحت وطأة الضغط عليها.
ونصح محمد باالستثمار في الشعب،
عبر توفير بيئة تجارية وتوقيع اتفاقيات
مــع ال ــدول وتــوفـيــر الـمـنــاخ االسـتـثـمــاري
وال ـت ـجــاري وجـعـلــه ينطلق نـحــو العمل،

شروط قبول الميزانية

«القيمة المضافة»

● م ــا االم ـ ــور ال ـتــي ي ـجــب ان تــراعـيـهــا
مكاتب التدقيق والمحاسبة؟ وهل هناك
تنسيق مع «التجارة»؟
 تشترط وزارة التجارة لقبول الميزانيةمن أي شركة او التي تحتاج الى تجديد
رخ ـص ـت ـهــا ،رؤيـ ــة خ ـتــم مـكـتــب الـتــدقـيــق،
لتكون معتمدة ،وتكون األرقــام متطابقة
مع الميزانية ،وشروط االفصاح ،وتوافق
اربــاح الشركة او تحقيقها خسائر ،وذلك
ف ــي جـمـيــع مـيــزانـيــات ال ـشــركــات االهـلـيــة
والخاصة والعائلية والمساهمة وجمعيات
النفع العام والقطاع االهلي.
وت ـع ــد ال ـك ــوي ــت م ــن اوائ ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدول في
الخليج التي فتحت مكاتب التدقيق وعملت
بها ،ما يؤكد ان الكويت دائما سباقة في
عـمـلـيــات ال ـتــدق ـيــق ،حـيــث طـبـقــت الـنـظــام
العالمي االلــزامــي لحماية المستثمرين
وال ـم ــاك وم ــن يــرغــب فــي االسـتـثـمــار في
ال ـش ــرك ــات وم ـعــرفــة اصــول ـهــا واربــاح ـهــا
ورأسمالها وخسائرها.
وتستطيع شركتنا ان تحلل البيانات
بشكل واضح عن طريق خدمة االستشارات
ومـعــرفــة االع ـب ــاء الـمــالـيــة وال ــدي ــون التي
تنوي التخلص منها والقراءات التحليلية
للميزانية بناء على االرقام بشكل صحيح،
وت ـع ـت ـبــر م ـه ـنــة م ـكــاتــب ال ـتــدق ـيــق إنـ ــارة
وتوضيحا لطريق االستثمار وفق خطوات
صحيحة بكل ثقة.

وتـتـطـلــب مـهـنــة الـمـحــاسـبــة ومـكــاتــب
ال ـتــدق ـيــق وجـ ــود االم ــان ــة ،وان تتماشى
وفـ ــق ال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ه ــي فــي
ت ـطــور دائ ــم ومـسـتـمــر ،فــاالمــانــة وحــدهــا
تجعل الميزانيات نظيفة ،لكن إن كانت
غير متوافقة مع المعايير فإن االمــور لن
تسير على مــا ي ــرام ،أمــا إذا كــانــت مبنية
ع ـلــى الـمـعــايـيــر وع ـلــم دق ـيــق دون أمــانــة
فإن الميزانية لن تكون نظيفة ،وبالتالي
أؤكد أهمية وجود الشرطين لكي تكتمل
الميزانية ،وهما االمانة وأصول المهنة.

عملة «البتكوين»
● ما رأيــك بعملة «البتكوين» الرقمية
وارتفاعاتها القياسية؟
 أحـ ــذر م ــن فـقــاعــة عـمـلــة «الـبـتـكــويــن»الرقمية ،وأؤكــد انها ستتالشى بسرعة،
حيث إنها تجارة «وهم» ،وأنصح باالبتعاد
في الفترة المقبلة ،ومن حقق ربحا فعليه
الخروج قدر االمكان ،ألن العملة ارتفعت
بشكل قياسي من  20دوالرا الــى  16ألف
دوالر .وعلى المستثمرين اخــذ الحيطة
والحذر واالبتعاد قدر االمكان حتى وإن
ك ــان ال ــرب ــح فـعـلـيــا ،وب ـل ــغ ع ــدد الـعـمــات
االلكترونية التي تتداول بذات الطريقة الى
أكثر من  1000عملة.
ونرى أن البنوك المركزية حذرت منها،
واآلن اغلب االشخاص يبحثون عن الربح
السريع مهما كانت التبعات ،ويجب أن
يتوخوا الحذر من الجشع ،وعدم تصديق
أي معلومة في هذا الوقت ،النه في حالة
الخسارة لن يعوضك أحدا ،خاصة من أخذ
الـقــروض للدخول فيها ،وسيضيع رأس
المال ،وسيدخل في ازمات مالية.
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قصة لن تفهمها المحركات الجديدة

مجهزة بطرازين  10سلندرات
أسرعهما بقوة  610أحصنة
وناقل حركة  7سرعات
يوسف العبدالله

المحركات قصص ،وأودي  R8قصة لن تفهمها
المحركات الجديدة! بعد خروجها في الجيل الثاني ،وسط
وأسلوب مختلف للقيادة الرياضية على
تغييرات حصرية،
ً
أنغام تطرب األذن ،عشقا لمحرك  10سلندرات ،وناقل

في الجيل الثاني منها ،تأتي صاحبة
ال ـج ــال ــة األل ـم ــان ـي ــة أودي  ،R8ال ـس ـي ــارة
ً
الــريــاض ـيــة بـعــد تـطــويــرهــا ك ـل ـيــا ،لـتـقــارع
منافسيها بكل قوة ،بعد خروجها بمحرك
 10س ـل ـنــدرات بـنـمــوذجـيــن  R8 V10وR8
 V10 plusالمخصصة لـتــأخــذك فــي عالم
آخر بمعطيات جديدة في عالم السباقات
والسرعة فــي دفعة كبيرة ب ــاألداء ،بفضل
التعاون الوثيق بين مهندسي السيارات
ال ــري ــاض ـي ــة وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ب ـس ـبــاقــات
السيارات ومطوري األداء.
وال ُيـعــد الـمـحــرك الــوسـطــي فــي سـيــارة
ً
ً
أودي  R8مفهوما كالسيكيا فــي رياضة
سـبــاق ال ـس ـيــارات ،لكنه ج ــزء أســاســي من
الهوية الرياضية التي تمتاز بها عالمة
أودي ،والتي استخدمت في سباق سيارات
ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا االت ـح ــاد
ال ــدول ــي لـلـسـيــارات فــي ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
الـمــاضــي ،حيث كــانــت الـمـحــركــات توضع
أمام المحور الخلفي ،وكانت خطوة ثورية
في ذلك الوقت.

محرك شرس
وت ــم تجهيز  R8ال ـجــديــدة بـمـحــرك FSI
بسعة  5.2ل ـتــرات ،ال ـمـ َّ
ـزود بتقنية الحقن
ال ـم ـبــاشــر ل ـل ــوق ــود ،ال ـس ـي ــارة قـ ــوة كـبـيــرة
واستجابة فائقة ،بعد خضوعها لمزيد من
َّ
ليتحول إلى محرك بقوة عالية
التطوير،
تم تصميمه بطريقة منهجية ،لتحقيق
سرعات محرك مرتفعة.
َّ
وبمجر د تشغيل

المحرك ،تبلغ سرعة دوران ــه  2500دورة
في الدقيقة خالل أجزاء من الثانية .وتحت
الحمل ،يقوم محرك الشحن الطبيعي ذو
الـعـشــر س ـل ـنــدرات ،بــإصــدار ص ــوت فــريــد-
َّ
ومميز.
هدير رخيم
وتـتـيــح أودي ال ـم ـحــرك  V10ذي عشر
سلندرات بإزاحة  5204سنتيمترات مكعبة
في نموذجين .وفي النموذج  ،R8 V10بقوة
 540حصانا عند  8250دورة في الدقيقة،
ويبلغ الحد األقصى من عزم دورانــه 540
نيوتن متر عند  6500دورة في الدقيقة.
وفي النموذج  ،R8 V10 plusتصل هذه
األرقام إلى  610أحصنة و 560نيوتن متر
في سرعات المحرك ذاتها.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـم ـس ـتــويــي ال ـ ـقـ ــوة ،يـمـكــن
للمحرك ،بتقنية الحقن المباشر للوقود
وسعة  5.2لترات ،أن يدور بسرعة تصل إلى
 8700دورة في الدقيقة .وفي حالة السرعة
المحدودة ،تنتقل المكابس مسافة إجمالية
ً
تصل إلى  26.9مترا في الثانية.
وفي أودي  R8 V10 plusالجديدة ،تبلغ
الـقــوة الـخــاصــة بالمحرك  117.2حصانا
إلزاحة كل لتر .وتحتاج كل قوة حصانية
إلى تحريك  2.38كيلوغرام فقط من الوزن،
ً
نـ ـظ ــرا ل ـ ــوزن ال ـس ـي ــارة ال ــري ــاض ـي ــة عــالـيــة
األداء ال ــذي ال يـتـجــاوز  1454كيلوغراما
(ال ــوزن الـصــافــي) .وه ــذا يحقق أرق ــام أداء
مــذه ـلــة :وت ـت ـس ــارع س ـي ــارة أودي األك ـثــر

حركة أوتوماتيكي  S tronicبسبع سرعات ،بقوة تصل
في طراز  Plusإلى  610أحصنة.
"الجريدة" ،وبدعوة حصرية من بين وسائل اإلعالم
المحلية ،من شركة فؤاد الغانم وأوالده للسيارات،

ســرعــة حـتــى اآلن مــن الـثـبــات ،لتصل إلــى
الـســرعــة  100كيلومتر فــي الـســاعــة خالل
 3.2ثــوان فقط ،ومن الثبات حتى السرعة
 200كيلومتر في الساعة خالل  9.9ثوان.
ً
وي ـم ـكــن أن يـسـتـمــر ال ـت ـس ــارع وصـ ــوال
إ لــى السرعة القصوى  330كيلومترا في
الساعة .وتتسارع أودي  R8 V10الجديدة
ً
من الثبات ،وصوال إلى سرعة  100كيلومتر
في الساعة خالل  3.5ثوان ،لتبلغ سرعتها
القصوى  320كيلومترا في الساعة.

 7سرعات
تعد مجموعة نقل الحركة ميزة خاصة
فــي المفهوم التقني الجديد لسيارة ،R8
وت ـت ـض ـمــن ن ـظ ــام ن ـقــل ال ـح ــرك ــة S tronic
سباعي السرعات ،والذي يحقق تبديالت
تروس ضمن أجــزاء في المئة من الثانية،
ونظام الدفع الرباعي الدائم الخاص بأودي
" ،"quattroالذي يحقق الحد األقصى من
االس ـت ـقــرار والديناميكية عـلــى سـطــح أي
طريق.
ويـعـتـبــر ن ـظــام ن ـقــل ال ـحــركــة S tronic
ً
سباعي الـســر عــات قياسيا مــع نموذجي
المحرك – V10و .V10 plusويتم نقل جميع
ً
أوام ــر التشغيل إلكترونيا (تقنية shift-
ً
 by-wireلـتـبــديــل ال ـســرعــات إلـكـتــرونـيــا).
ً
ويـمـكــن لـلـســائــق تـبــديــل ال ـت ــروس يــدويــا
بــاس ـت ـخــدام مـقـبــض اخـتـيــار
التروس أو مفاتيح نقل
الحركة على عجلة

(تصوير نوفل إبراهيم)

الوكيل الحصري لعالمة "أودي" في البالد ،قامت بتجربة
قيادتها ،وتسلط اليوم الضوء عليها ،من خالل صفحة
السيارات األسبوعية ،للحديث عن مواصفاتها الحديثة،
لتضعها بين أيديكم.

ال ـق ـيــادة .كـمــا يمكنه اسـتـخــدام نـظــام نقل
الحركة  S tronicللتبديل اآللي في النظام
الديناميكي  Dأو الرياضي  .Sوعند الضغط
على أحد األزرار ،يمكن للسائق أن يتحكم
في االنطالق ،ويدور القابض بسرعة 4500
دورة في الدقيقة ،وهذا يطبق قوة  V10على
الطريق مع انسيابية إطارات مثالية يمكن
التحكم بها.

دفع رباعي دائم
خضع نظام  quattroللدفع في سيارة
 R8لعملية إ ع ــادة تطوير شاملة .ويتيح
المزيج بين نظامه الميكانيكي عالي األداء،
وبــرنــامـجــه الـمـضـبــوط بــدقــة وف ــق مفهوم
المحرك الوسطي ،إدراك خصائص التعامل
الديناميكية وفق أبعاد جديدة .ويستمر
برنامج الدفع الرباعي الذكي بتوزيع عزم
ً
الدوران بشكل مثالي ،وفقا لحالة القيادة،
ومدخالت السائق والظروف المحيطة.
ويـنـقــل الـقــابــض اإللـكـتــروهـيــدرولـيـكــي
مـتـعــدد ال ـص ـفــائــح ،والـمـتـكــامــل م ــع القفل
ال ـت ـفــاض ـلــي األمـ ــامـ ــي ،عـ ــزم ال ـ ـ ـ ــدوران إل ــى
ال ـع ـج ــات األم ــامـ ـي ــة ف ــي غـ ـض ــون بـضـعــة
ملليمات من الثانية.
وع ـلــى عـكــس الـعـنـصــر ال ـســابــق ،يمكن
للقابض الجديد توزيع العزم بين المحاور
ً
بشكل مـتـنــوع تـمــامــا ،حـيــث ال يمتلك أي
توزيع أساسي ثابت .وقد ارتفع مستوى
الحد األقصى لنقل عزم الدوران بشكل كبير
للحصول على أفضل قــدر ممكن مــن قوة
الجر والتوجيه الديناميكي.
ويرتبط نظام  quattroللدفع الرباعي
بنظام تبريد المحرك ،والــذي يعتمد على
 3مـشـ ّـعــات كـبـيــرة فــي الـقـســم األمــامــي من
الـسـيــارة .ويكفل هــذا الحل قــدرة القابض
على إنجاز مهمته في التحكم بشكل كامل
ودق ـي ــق ف ــي مـخـتـلــف الـ ـظ ــروف .وتــواصــل
حساسات الحرارة والضغط عملها بمراقبة
األجواء المحيطة وتكييف معايير التحكم
وفق الضرورة.
ورغ ـ ــم أن ال ـق ــاب ــض م ـت ـع ــدد ال ـص ـفــائــح
يعمل بالحد األدنى من االنزالق ،وهو أمر
ضـ ــروري لنقل ال ـعــزم بشكل م ـحــدد ،فإنه
يتفوق على االق ـتــران الـلــزج السابق فيما
يخص الكفاءة.

تجربة ةديرجلا .قيادة أقرب إلى السباق بطعم المتعة والسرعة!
يجلس السائق في أودي  R8الجديدة كما لو أنه
فــي س ـيــارة س ـبــاق .ويــركــز مـفـهــوم التشغيل بكامله
على السائق ،الذي يستطيع تشغيل جميع الوظائف
األساسية ،دون أن يضطر إلى إبعاد يديه عن عجلة
التوجيه.
وشهدت تجربة "الجريدة" ،بدعوة من شركة فؤاد
الغانم وأوالده للسيارات ،الوكيل الحصري لعالمة
أودي في البالد ،قيادة أودي  R8الجديدة ،والتي أثبتت
أن جمال السرعة في أودي فقط ،وفــي  R8على وجه
خــاص ،بعد الصعود بها إلى سرعات عالية أطربت
ً
األذن نغما ،وجعلت من صراخ المحرك سرعات تصل
إلى لمح البصر!
وجاءت  R8الجديدة ،بعد تغيير داخليتها بالكامل،
بتصميم أوس ــع وأجـمــل عــن الـســابــق ،وخــاصــة ناقل
ال ـحــركــة ،بـعــد أن أص ـبــح سـهــل االس ـت ـخ ــدام ،مـقــارنــة
بالجيل السابق ،فضال عن تزويدها بداخلية مميزة
خصصت فقط لقائد المركبة .أما المرافق ،فيكفيه نغم
المحرك واالستمتاع بالرحلة.
وللحديث عن نظرات المارة وقفة ،ففي قيادة R8
فخامة قبل السرعة ،وجمال قبل النغم ،الذي يخطف
قلب البعيد قبل القريب ...باختصار ،هي حلم قصير
الزمن يبدأ بقيادتها ،وينتهي بإطفاء محركها ،وتبقى
في المخيلة ال ترحل.

المعلومات
والترفيه
زودت أودي س ـي ــارة  R8ال ـج ــدي ــدة بــأحــدث
نسخات الــوســائــط الـمـتـعــددة ،باعتبارها من
الـتـجـهـيــزات الـقـيــاسـيــة -ن ـظــام ال ـمــاحــة MMI
ال ـم ـع ــزز ( )plusم ــع تـقـنـيــة ال ـت ـح ـكــم بــالـلـمــس.
وكما هي الحال مع مراكز الوسائط المتعددة،
يتضمن النظام جهازين لقراءة بطاقات الذاكرة
 ،SDوواجهة أودي الموسيقية ،وسواقة أقراص
ً
ً
(دي في دي) ،ومنفذا مساعدا وواجهة بلوتوث
للتحكم الصوتي والتدفق الصوتي .وتتكامل
مجموعة الـمــزايــا مــع ذاك ــرة ف ــاش بحجم 10
غيغابايت لتخزين بيانات الموسيقى ،ونظام
أودي ال ـص ــوت ــي م ــع خ ـم ـســة م ـك ـب ــرات ص ــوت،
ومؤشر حدود السرعة ،الذي يعتمد على بيانات
خارطة المالحة.

الديناميكا
الهوائية
استندت الديناميكا الهوائية في سيارة
ً
 R8الجديدة خصوصا إلى أحد المعايير
ً
ً
الـ ـت ــي ت ـل ـع ــب دورا م ـه ـم ــا فـ ــي س ـب ــاق ــات
السيارات -القوة الضاغطة ،أي القوة التي
تضغط السيارة نحو األسفل على الطريق،
وتتيح سرعات مرتفعة عبر المنعطفات.
وهـ ـن ــا ،ت ــدخ ــل سـ ـي ــارة أودي R8 V10
ً
ً
ُ plusبعدا جديدا .وفي سرعتها القصوى،
تنتج الـسـيــارة قــوة ضاغطة تـعــادل 140
كيلوغراما ،تطبق  100كيلوغرام منها على
المحور الخلفي.
وي ـقـ ّـدر مـعــامــل الـجــر فــي س ـيــارة أودي
 R8 V10plusبـ ـ  ،0.36ويـ ــؤدي ارتـفــاعـهــا
المنخفض إلــى مساحة أمــامـيــة صغيرة
ً
نـسـبـيــا تـبـلــغ  2.01مـتــر م ــرب ــع ،وه ــي من
متطلبات الوصول إلى السرعة القصوى
للنموذج األبرز 330 :كيلومترا في الساعة.

مكابح
سيراميك
رك ـبــت أودي أقـ ــراص مـكــابــح مـصـنــوعــة من
السيراميك المعزز بألياف الكربون على سيارة
 R8 V10 plusالجديدة (اختياري في النموذج
 .)V10وتكفل هندسة قنوات التبريد الخاصة
بها سرعة في تبديد الحرارة ،وحلقة االحتكاك
مرتبطة بغطاء مكابح مصنوع من األلمنيوم.
ويـبـلــغ قـطــرهــا  380مـلـلـيـمـتــرا مــن األمـ ــام (مــع
ماسكات مثبتة بستة مكابس) و 356ملليمترا
في الخلف (مع ماسكات مثبتة بأربعة مكابس).
وينخفض وزن أقراص السيراميك بمقدار 15.2
كـيـلــوغــرامــا ( 33.5رطـ ــا) ،مـقــارنــة بنظيراتها
الـمـصـنــوعــة مــن ال ـف ــوالذ .وتـمـتــاز بمقاومتها
الكبيرة للحرارة ،كما أنها تتمتع بعمر خدمة
طويل .وتختلف ماسكات المكابح عن بعضها
ً
البعض من حيث اللون أيضا .ويتم طالء مكابح
الفوالذ بلون أســود لماع  -أو أحمر لماع وفق
الـطـلــب  -وت ـح ـتــوي عـلــى ش ـع ــارات  .R8وتـشــع
ماسكات أقــراص السيراميك بطالء بلون فحم
األنثراسايت مع "أودي سيراميك" المميز.

ثقافات
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مزاج
تبرز التشكيلية جيهان
مدكور بين فناني
الجداريات في مصر.
حوار معها حول معرضها
{انعكاس}.
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لماذا يلجأ الفنانون
المصريون إلى عرض
مسرحياتهم خارج مصر
وماذا عن مسرح الدولة؟
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تقدم الفنانة نوال «سينغل» يفضل المذيع الشاب محمد
ً
ً
رومانسيا وتستعد إلحياء
الوسمي أن يكون مذيعا
ً
حفل غنائي في الكويت خالل إذ ال يرى نفسه ممثال.
فبراير المقبل.

هاديسا تثير ضجة كبيرة في تركيا
هيئة اإلذاعة والتلفزيون فرضت غرامة على  4قنوات بثت كليبها األخير
بـعــد االن ـت ـق ــادات ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا فـيــديــو كليب
الـنـجـمــة ال ـتــرك ـيــةه ــادي ـس ـا ،ف ــرض ــت هـيـئــة اإلذاعـ ــة
والـتـلـفــزيــون ( )RTUKغــرامــة مــالـيــة عـلــى  4قـنــوات
غـنــائـيــة عــرضــت الـكـلـيــب األخ ـيــر للفنانة الشهيرة
بـ"بيونسي تركيا" ويحمل اســم "عــدم التسامح" أو
"."Sıfır Tolerans
وفـ ــي تـعـلـيــق لـل ـف ـنــانــة ه ــادي ـس ــا ع ـلــى الـ ـق ــرار في
حسابها على أحد مواقع التواصل ،قالت" :ال أسمح
بأن يوصف كليبي بهذه الطريقة".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ه ــاديـ ـس ــا فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه يـتــم
التفريق بين الـمــرأة والــرجــل" ،عندما يتم تصوير
مشهد يتحدث عن حب المرأة ،لكن فنانينا الرجال

تايلور سويفت

يستخدمون عارضات األزياء والممثالت كما يشاؤون
ً
وال يدخل أبدا إلى خانة المحرمات".
وتابعت هاديسا اعتراضها لما يـحــدث ،وأكــدت
أنها ستحارب من أجل العيش والعمل الفني بحرية،
وقالت" :مع األسف ما زالت موجودة في بلدنا التفرقة
بين الرجل والمرأة ،وإن كانت كثيرة في  2018فإن
عملنا صعب".
في إطار آخر تقول الهيئة المسؤولة عن الرقابة،
إن الكليب هذا انتهك البند الذي ينص على عدم بث
ما يضر بالمجتمع.
ووصف فيديو كليب "هاديسا" بأنه خادش للحياء
ِ
العام ،واتهمت انها سرقت فكرته من كليب "every

ستيفن فراي

 "timeللمغنية العالمية "بريتني سبيرز"
الــذي أصــدرتــه عــام  2003وصـ ّـورتــه هاديسا
مع عارض فرنسي.
وأث ــارت الـغــرامــة المالية المفروضة حفيظة
الـنـجـمــة ال ـتــرك ـيــة ،ال ـتــي ك ـســرت صمتها
وا ع ـتــر ضــت عـلــى التمييز العنصري
بين الرجال والنساء ،حيث نشرت في
صفحتها الرسمية على أحد مواقع
ً
التواصل بيانا يتحدث عن التمييز
بين الرجل والمرأة.

هيلينا بونهام

ارتفاع تذاكر تايلور سويفت
يهدد بتقليص حفالتها

ستيفن فراي يعتزل تقديم
حفل جوائز البافتا السينمائية

هيلينا بونهام تنضم إلى
مسلسل «»The Crown

كان من المتوقع أن تحيي النجمة العالمية
تايلور سويفت  33حفال في أميركا وحدها،
إال أن ارتفاع سعر تذاكر حفالتها حال دون
ذلك .فلم ُيبع منها سوى عدد قليل جدا،
وهو ما يهدد بإلغاء الجولة ،التي كان من
المفترض أن تقدمها.
لكن ،وفق أحد أصدقاء سويفت المقربين ،ال
دخل لها بتحديد أسعار تذاكر حفالتها.

أعلن الممثل والكوميدي ومقدم
البرامج البريطاني ستيفن فراي،
اعتزاله تقديم حفل جوائز البافتا
السينمائية.
ومن المرشحين لتقديم حفل البافتا:
جوناثان روس ،وكلوديا وينكلمان،
وجيمس كوردين ،وجنيفر سوندرز.

انضمت النجمة العالمية هيلينا بونهام
كارتر إلى الموسم الثالث من مسلسل
" ،"The Crownحيث ِّ
تجسد شخصية
األميرة مارغريت ،األخت الصغرى للملكة
إليزابيث الثانية .والمسلسل ينتمي لدراما
السيرة الذاتية التلفزيونية ،حيث يتابع
قصة الملكة إليزابيث الثانية في المملكة
المتحدة من زواجها في عام  1947حتى اآلن.

جوائز غولدن غلوب ...اختبار حقيقي
لهوليوود بعد فضائح التحرش
بسطت الـسـجــادة الـحـمــراء ،واستعد الجميع لتسليم
التماثيل الــذهـبـيــة الـمــرمــوقــة للفائزين بـجــوائــز غــولــدن
غلوب السينمائية.
لـكــن فــي ظــل فـضــائــح الـتـحــرش الـجـنـســي ،الـتــي تخيم
على موسم الجوائز في هوليوود ،سيكون حفل غولدن
غـلــوب ال ـيــوم أول اخـتـبــار عـلــى ال ـهــواء مـبــاشــرة لتعامل
صناعة السينما مــع هــذه القضية التي تقض مضاجع
عالم العروض والترفيه.
وقال مؤسس موقع غولد ديربي دوت كوم توم أونيل:
"هذه قضية في بؤرة الضوء بالنسبة لهوليوود ،وتلقي
بظاللها على حفالت إعالن الجوائز".
و بـعــد أن كــان بعض المشاهير والمخرجين نجوما
لموسم الجوائز صدرت القرارات باستبعادهم أو حرمانهم
من المشاركة في أعمال سينمائية ،أو شطب أسمائهم من
قوائم المرشحين للجوائز.
وستتشح نساء بالسواد على السجادة الحمراء لحفل
غولدن غلوب دعما لضحايا التحرش ،وقررت وكالة كبيرة
لرعاية المواهب إلغاء حفل تقيمه سنويا خــال أحــداث
غولدن غلوب ،على أن تنفق األمــوال المخصصة له على
الدفاع القانوني عن ضحايا مثل هذه القضايا.
وسيقتصر تقديم حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة
على النساء .ومن ثم ستتأرجح األجواء العامة قبل حفل
األوسكار المقرر في  4مارس بين مشاعر القلق والحرص
على اتخاذ موقف ما.
وقالت ميشيل وليامز ،المرشحة هذا العام لنيل جائزة
غــولــدن غ ـلــوب عــن دورهـ ــا فــي فـيـلــم "أول ذا مــانــي إن ذا
وورلد" ،لـ"رويترز"" ،كل من تحدثت إليهم سعداء بفرصة
إضفاء معنى أكبر على مثل هــذا الحدث الكبير ،بحيث
يتجاوز مجرد تمجيد مهنة واحدة".
واتهم أكثر من  30رجال الممثل كيفن سبيسي بالسلوك
الجنسي المشين ،كما وجهت أكثر من  70امرأة مزاعم ضد
المنتج والمخرج السينمائي هارفي واينستين.
وامتدت قائمة المتهمين بالسلوك الجنسي غير الالئق
لتشمل أسماء كبيرة ،مثل النجم داستن هوفمان ،والفنان
ال ـكــوم ـيــدي ل ــوي س ــي .ك ـيــه ،وال ـم ـم ـثــل ج ـي ـفــري تــام ـبــور،
وعشرات المشاهير والساسة ورجال األعمال.

سيث مايرز مع مجموعة من النجوم يفرشون السجادة الحمراء
ونـفــى واينستين ممارسة الجنس مــع أي ام ــرأة دون
رضاها ،واعتذر سبيسي لشخص ممن اتهموه بالتحرش،
لكن صدر قرار باستبعاده من المشاركة في فيلم "أول ذا
ماني إن ذا وورل ــد" ،وشطب دوره في الجزء الجديد من
المسلسل التلفزيوني "هاوس اوف كاردز".
ونفى هوفمان وتامبور ارتكاب أي سلوك شائن ،وأقر
ســي .كيه بــارتـكــاب أفـعــال مخلة ،بينما سبق ان ألغيت
مشاريع سينمائية وتلفزيونية كان سيشارك فيها.
وقالت إميلي جــوردون ،كاتبة سيناريو فيلم "ذا بيج
سيك"" ،لطالما اعتبرت موسم الجوائز هذا فقاعة صغيرة
تظهر فيها كل األشياء جميلة وساحرة ألنها أفالم .أعتقد

أننا ندرك اآلن أن للحدث قضايا يتعين التطرق إليها".
وستتجه األنـظــار الـيــوم إلــى سيث مــايــرز ،مقدم حفل
غــولــدن غ ـلــوب ،ل ـتــرى كـيــف سـيــديــر الـحـفــل فــي ظــل هــذه
الظروف .وقال أونيل" :مهمته مستحيلة .ال يمكنه تجاهل
القضية الساخنة في هوليوود .ومن المتوقع منه أن يلقي
نكات لكن األمر غير مضحك بالمرة" ،وذكر مايرز الخميس
الماضي انه سيتطرق إلى قضية التحرش.
وستنقل قناة "إن بي سي" حفل جوائز غولدن غلوب
السينمائية والتلفزيونية على الهواء مباشرة من منطقة
بيفرلي هيلز في مدينة لوس انجلس األميركية( .رويترز)
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• «انعكاس» معرض يحمل مضامين متباينة للطبيعة

تبرز التشكيلية جيهان مدكور بين فناني الجداريات في مصر .رسمت على الجدران في الشوارع والميادين العامة وفي
رسوماتها في ًتخفيف آالم المرضى ،وتحفيز المارة ،وتعديل سلوك الطالب ،وهي
المدارس ًوالمستشفيات ،وأسهمت ً
تؤكد دوما أن التصوير الجداري يؤدي دورا مجتمعيا ،حيث اللمسة الجمالية ودورها اإليجابي في تعديل السلوك اإلنساني،
التجارب الناجحة التي شهدتها مصر في هذا المجال.
ببعض
مستشهدة
ً
ً
معرضا بعنون «انعكاس» ،ابتعدت فيه عن الجداريةّ ،
وضم لوحات تعكس رؤيتها عن الطبيعة .حوله كان
ّقدمت مدكور أخيرا
هذا الحوار.
القاهرة  -سماح عبد السالم

أتعامل مع
األلوان بإحساس
فطري

ً
ً
ّ
قدمت أخيرا معرضا بعنوان «انعكاس».
ما داللة اختيارك العنوان؟
ً
«انعكاس» كلمة تحمل كثيرا من المعاني
ً
المباشرة وغير المباشرة .ربما تكون انعكاسا
ِّ
للمرئيات في الطبيعة والتي تشكل مساحات
متباينة من الظالل واألضواء ،فتصنع في حد
ذاتـهــا لــوحــة فنية متناغمة بإيقاعات لونية
وخـطـيــة مـتـعــددة يترجمها الـفـنــان بفرشاته
فــي مـســاحــات م ـت ـجــاورة مــن األلـ ــوان ال ـبــاردة
والـســاخـنــة ،ذل ــك بــرؤيـتــه الفنية والتعبيرية
ال ـخــاصــة .والـمـعـنــى الـضـمـنــي غـيــر الـمـبــاشــر
ل ـ «انـعـكــاس» ،هــو تعبير الفنان عــن تخيالته
ً
ورؤيـتــه لتلك االنعكاسات ،حيث نجد عالما
ً
س ــاح ــرا نـغــوص فـيــه ،تـمـتــزج وت ـت ـصــارع فيه
الضربات اللونية وكأنه عالم خاص يــراه كل
متأمل بعقله وقلبه ،فال يشترط أن يــرى تلك
االنعكاسات بشكلها المتطابق مع المرئيات
في الطبيعة .هذه الرؤية الفنية انعكست في
ل ــوح ــات م ـعــرضــي بــأس ـلــوب تـعـبـيــري يحمل
روح االنطباعية في تناول المنظر الطبيعي
ً
واالنـعـكــاســات المختلفة الـتــي تحمل أشـكــاال
ً
ً
وخـ ـط ــوط ــا وأل ـ ــوان ـ ــا ل ـل ـظ ــال واألضـ ـ ـ ـ ــواء فــي
الطبيعة.

أحجام وألوان
ت ـبــاي ـنــت أحـ ـج ــام األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة في
معرضك ،فهل ثمة فلسفة لهذا التباين؟

ً
الجداري يؤدي دورا
ً
مجتمعيا ويهذب
سلوك البشر

لكل لوحة شخصيتها وفكرتها .يتسم
بـعــض ال ـلــوحــات بــاالسـتـطــالــة مــع اتـجــاه
خطوط التصميم بقوة إلى أسفل للتعبير
عن االمتداد الناتج عن انعكاس األشياء
ف ــي الـمـنـظــر الـطـبـيـعــي ،وتـتـمـيــز لــوحــات
أخــرى ببنائها التصميمي على االمتداد
العرضي للتعبير عن األفق ألجد خطوطي
وأشكالي تمتد بشكل حر وتلقائي وتخرج
ً
أح ـي ــان ــا ق ـطــع ال ــزج ــاج وال ـم ــوزاي ـي ــك عن
المنطقة المحددة للوحة لتكسر القيود
الـتــي يمثلها اإلطـ ــار ،فــأشـعــر بــاالنـطــاق
والحرية.
كـيــف تعاملت مــع األل ـ ــوان ،وه ــل ترين
أن أهمية اللون تفوق الفكرة في اللوحة
أم العكس؟

ـاط
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـ ــع األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ه ـ ـ ــو ت ـ ـعـ ـ ٍ
بــاإلحـســاس الـفـطــري والـسـمــو مــن حــدود
الـ ـخ ــط الـ ـمـ ـح ــدد ل ـل ـش ـك ــل إلـ ـ ــى تـلـخـيــص
اإلحساس بكتلة عالقات لونية متجاورة،
ً
وفـ ـق ــا ل ـح ـســابــات خ ــاص ــة ب ــرؤي ــة الـفـنــان
ومعرفته بالطبيعة التعبيرية والنفسية،
واستخدام األلوان الساخنة والباردة ،وما
تثيره من مشاعر لدى المتلقي.
تعامل المصور الجداري مع األلوان من
خــال الـخــامــات الـجــداريــة يختلف بعض
الـ ـش ــيء ع ــن اس ـت ـخ ــدام ال ـف ــرش ــاة وال ـل ــون
في اللوحات التصويرية .تفرض األولــى
بعض القيود في ترتيب القطع وتباينها
وتـجــاورهــا لإلحساس بــالـتــدرج اللوني،
وجــاء ت التجربة من خالل هذا المعرض
لـلـمــزج بـيــن األسـلــوبـيــن فــي التعبير عن
االنعكاس في المنظر الطبيعي من خالل
قوة التعبير اللوني والخطي الستخدام
ال ـص ـب ـغ ــات ال ـل ــون ـي ــة الـ ـم ــذاب ــة فـ ــي مـ ــادة
اإلي ـب ــوك ـس ــي ،وت ـل ــوي ــن ال ـس ـط ــح ب ـه ــا فــي
ضربات لونية امتزجت وتداخلت مع قطع
الموزاييك الزجاجي والحجري.
ً
ً
عموما ،يخدم اللون الفكرة غالبا ،فهو
األداة الـتـعـبـيــريــة عـنـهــا حـتــى فــي أعـمــال
األبيض واألسود أو المونوكروم (أحادية
الـلــون) ،فهو األداة التي يعبر بها الفنان
عــن مضمون فكرته على سطح اللوحة،
وال يمكن فصل الـلــون وقــوتــه التعبيرية
عن الفكرة أو تفضيل أي منهما على اآلخر،
فالعالقة بينهما تكاملية متبادلة.

جداريات
ي ــؤدي الـتـصــويــر الـ ـج ــداري ،وأن ــت أحــد
ً
ً
أساتذته ،دورا مهما في المحيط البيئي.
كـيــف يـتـسـنــى ل ــك تـقــديــم أع ـمــالــك ف ــي هــذا
اإلطار؟
ّ
يـ ـحـ ـت ــل الـ ـتـ ـص ــوي ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــداري ك ــأح ــد
ا لـمـجــاالت الفنية مــر تـبــة مهمة ومتميزة
بالجمهور وبحياة الناس
فــي ربــط الفن
ِّ
منذ آالف السنين .يمثل الجدار صفحات
تسجيلية من تاريخ اإلنسان عبر العصور
الـمـخـتـلـفــة ،وف ــي عـصــرنــا خ ــرج باللوحة
الفنية من حيز صاالت العرض والمتاحف
إل ـ ــى ال ـج ـم ـه ــور فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع فـ ــي ت ـفــا ّعــل
مـبــاشــر مــع المتلقي والـبـيـئــة .مــن ثــم أثــر
في المجتمع بشكل مباشر وحيوي ،ذلك
بإضفاء لمسة جمالية أو عــرض فكرة أو
ً
مضمون ثقافي ،إذ بإمكانه أن يعدل سلوكا
ً
سلبيا أو يطرح قضية أخالقية معينة أو
ً
ً
يعزز فكرا إيجابيا.
كيف يمكن للتصوير الجداري أن ِّ
يعدل
ً
ً
سلوكا سلبيا؟

بريشة جيهان مدكور

ل ـن ـت ـخ ـيــل مـ ــا ي ـم ـك ــن أن ت ـف ـع ـل ــه ل ــوح ــة
ف ـن ـيــة ت ــوض ــع لـتـجـمـيــل ج ـ ــدار ف ــي إح ــدى
الـعـشــوائـيــات ،وم ــا قــد تـحــدثــه مــن تعديل
في سلوك األشخاص الذين يعيشون في
المنطقة .سنجدهم يتحولون إلى الحفاظ
بشكل تلقائي على جمال المكان بأسلوب
والعشوائية ،وفي
متحضر بعد اإلهـمــال
ُ
ذلـ ــك اإلط ـ ـ ــار ث ـم ــة تـ ـج ــارب ن ـظ ـم ــت بـشـكــل
فردي تبنتها مؤسسات فنية خاصة مثل

جيهان مدكور
تجميل عدد من الفنانين منازل الصيادين
بمنطقة البرلس ،وما أحدثته تلك التجربة
من تعديل في سلوك األطفال والكبار تجاه
ً
ً
بيئتهم .كذلك نجد توجها مجتمعيا لدور
الفن والفنانين في إضفاء لمسة جمالية
داخ ـ ــل ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،وت ــوظ ـي ــف الـعـمــل
الـ ـج ــداري ف ــي ال ـم ـعــال ـجــة غ ـيــر ال ـم ـبــاشــرة
للمرضى بــالـلــون ،وإعـطــائـهــم األم ــل الــذي
ربـ ـم ــا ي ـس ـه ــم ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فـ ــي تـحـسـيــن
أوضاعهم المرضية.
ماذا عن أعمالك؟
ً
أت ـ ـ ــوج ـ ـ ــه دائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو رب ـ ـ ـ ــط ال ـب ـي ـئ ــة
بأطروحاتي التصويرية من خالل استخدام
الخامات الموجودة في الطبيعة ،كاألحجار
والرخام ،ودمجها بالخامات الجدارية من
قطع زجاجية ملونة وموزاييك مصنع ،ذلك
في تركيبات ذات رؤية معاصرة تتوافق مع
أسلوبي الفني.
كــذلــك قـ ّـدمــت ت ـجــارب فنية ع ــدة سابقة
ّ
وظـ ـف ــت ف ـي ـهــا خ ـش ــب ال ـش ـج ــر ال ـط ـب ـي ـعــي،
ً
وأضفت بعدا آخر إلى تلك الكتل الخشبية
المتباينة الخطوط واألحـجــام والملمس
في تناغم لوني وخطي ،مع قطع الموزاييك

الحجرية والــزجــاجـيــة الـتــي تنساب حول
الخشب ،وتغطي سطحه بين الحين واآلخر
لتأكيد الـشـعــور بالعضوية والــدمــج بين
العمل ومحيطه البيئي.
أنت عضو في «رابطة مصورات الفنون
الجميلة» .ماذا عن هذه الرابطة؟
تجمع «رابطة مصورات الفنون الجميلة»
نحو  30فنانة قــررن عمل رابـطــة نسوية،
وه ـ ــي بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــي ت ـ ُـع ــد ت ـج ــرب ــة فـنـيــة
متميزة ،حيث تلتقي فنانات مختلفات في
اتجاهاتهن اإلبداعية ،ويجمعهن محيط
عمل واحد كأعضاء هيئة تدريس في كلية
الفنون الجميلة قسم التصوير.
كان االتجاه إلى تكوين الرابطة من أجل
ت ـقــديــم رؤان ـ ــا الـفـنـيــة م ــن خ ــال ث ـي ـمــات أو
مــوضــوعــات معينة تـخـ ّـص كــل فنانة على
ً
حــدة ،وفقا ألسلوبها الفني والخامة التي
تحبذ التعبير بـهــا .و فــي هــذه المجموعة
مصورات جداريات ،يختلف أسلوبهن في
التقنية التي يعتمدنها في مجال التصوير،
كذلك األساليب التعبيرية ،ومفردات األعمال،
ولكن يجمعنا كيان فني وإبداعي متميز.

الطموح سر النجاح
تطمح الفنانة جيهان مدكور إلى إثبات رغبتها الدائمة في التميز والتفوق ،سواء
على الصعيد العلمي أو العملي ،وإثبات الذات بالمشاركة الفاعلة ،وترك بصمة فنية
في الحركة التشكيلية.
تخرجت مدكور في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عــام  ،1994وعينت معيدة
فيها ،ومنها حصلت على درجة الماجستير في التصوير الجداري عام  ،2001وعلى
دكتوراه الفلسفة في التصوير الجداري عام .2008
ً
تعمل راهنا مدرسة في قسم التصوير ،شعبة جداريات بالكلية ،وشاركت في
معارض جماعية عدة في مصر منذ عام  ،1994كذلك شاركت في معرض «أساتذة
الفنون الجميلة باألكاديمية المصرية» بــرومــا عــام  ،2012وفــي ملتقى الفنانين
التشكيليين العرب في يناير  ،2015ولها مقتنيات عدة في مصر لدى األفراد وفي
متحف كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.
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قرأنا رواية األميركي َج ْي دي سالنغر "الحارس في حقل
ا ل ـشــو فــان" ( تــر جـمــة غــا لــب هـلـســا) فــي مطلع السبعينيات.
في اإلنكليزية لها مذاق مختلف ،بسبب لهجتها الشعبية
األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ُخ ــص ب ـهــا ال ـش ـبــان ف ــي ع ـمــر مــراهـقـتـهــم،
ا لـمـتــد فـقــة فــي تلقائيتها .ثـمــة ع ـبــارات كـثـيــرة ال تـبــدو في
البديل العربي سوية ،األ مــر ا لــذي جعل الترجمة متعكرة.
صدرت في أميركا عام  ،1951وأثارت ردود أفعال متعارضة،
لكنها كانت لمصلحتها ،وخاصة وسط قرائها من الشباب
في مرحلة المراهقة ،رغم أنها ُنشرت للبالغين ،ألن بطلها
المركزي مراهق ،كثير الشقاوة ،تواق للخروج عن كل سياق
اجتماعي ،حــا لــم ،ولكن بــا هــدف .مــرا هــق أميركي مئة في
المئة.
الرواية فاقت في مبيعاتها وشهرتها كل تصورُ .ترجمت
مع الزمن إلى قرابة  46لغة ،وبيعت منها قرابة  65مليون
نسخة .والذي عزز ذلك طبيعة المؤلف الغرائبية .فقد كان
سالنغر ( )2010 -1919منذ مطلع محاوالته الكتابية للقصة
القصيرة يطمح إلى شيء من كمال في النص الذي يكتبه.
لــذ لــك ال يتقبل مــن نــا شــر يــه ،أو مـحــرري النصوص لديهم،
ال ــذي ــن يـسـعــى إل ـي ـهــم ب ـه ـمــة ،أي م ـق ـتــرح ف ــي ت ـحــريــر نـصــه.
طيعا  ،وخاصة مع
كانت ردود فعله حــادة ،و كــان صبرهم
ً
مجلة  The New Yorkerالشهيرة ،التي أحست بموهبته
تحمل رفضهم لقصصه مرات عدة ،وتحملوا
االستثنائية.
َّ
وفقا في التعاون.
أن
إلى
منها،
الجديد
إرسال
إلحاحه في
ّ
فكان نشره فــي هــذه المجلة ا لـشــرارة التي أو قــدت سمعته
ككاتب.
حياة ال تخلو من غرابة في تطرفها.
ومع السنوات قاد
ً
كان شديد االنصراف إلى الكتابة وحدها ،وكأنها بديل عن
الحياة برمتها ،حتى إن عالقاته النسائية ،وعالقته العائلية
أيضا ،التي كان يطمع بها كانت عرضة للتعكير بسبب ذلك.
ً
متطوعا وبرغبة ،رغم الفحص
جنديا
دخل الحرب الثانية
ً
ً
الطبي الذي لم يؤهله لذلك .كان داخل جحيم الحرب يحرص
على مواصلة الكتابة لفصول روايته األولى (الحارس في
هندوسيا فيما
بوذيا ،ثم
حقل الشوفان) .بعد الحرب أصبح
ً
ً
بعد .وحين اتسعت شهرته إ ثــر نشرها بعد ا لـحــرب صار
كمن يشعر بالذعر من الشهرة ذاتها ،ومن وسائل إعالمها
من ناشرين وصحافة .ففضل العزلة المختارة وسط حقول
 .New Hampshireصحبته قليلة ،وتكاد تكون سرية ،لكن
بديال عن العائلة وكل صحبة .في معتقله
اآللة الطابعة كانت
ً
المختار كان يواصل الكتابة في الساعات األو لــى للنهار،
وفي الليل ينصرف إلى مشاهدة األفالم السينمائية .ولديه
عروضا لمنتجين
منها أرشيف ضخم .وقد رفض مرات عدة
ً
ومخرجين ،ومنهم الشهير إيليا كازان ،والفرنسية الشهيرة
بريجيد باردو ،نتيجة خيبة أمله الغاضبة من هوليوود،
التي قدمت إحدى قصصه القصيرة في فيلم بعنوان "My
."Foolish Heart
سالنغر عاش حياة طويلة ،لكنه صرف ثلثيها في عزلته
المختارة .كتب ونشر فيها القصص والروايات القصيرة،
خزينا من نتاجه للنشر بعد و فــا تــه ،وبتراتب
إال أ نــه تــرك
ً
تــاريـخــي وف ــق خ ـيــاره ه ــو .وم ــا اسـتـعــادتــي ه ــذه لشخصه
و لــروا يـتــه إال نتيجة مشاهدة متأخرة لفيلم جديد ُعــرض
هــذه األ يــام عن حياته ،بعنوان "متمرد في حقل الشوفان"
( ،)Rebel in The Ryeإخراج ( Danny Strongممثل أميركي
وكاتب سيناريو ،ومخرج في فيلمه األول هذا) .الفيلم يتابع
كــل مرحلة مــن مــرا حــل حـيــاة سالنغر ،حياته المبكرة في
جامعة كولومبيا ،خدمته العسكرية فــي ا لـحــرب الثانية،
ظ ـهــوره كـكــاتــب قـصــة قـصـيــرة فــي مـجـلــة ن ـيــويــوركــر ،نشر
روايـتــه (ال ـحــارس فــي حقل الـشــوفــان) ونجاحها الساحق،
ثم مرحلة عزلته التامة التي أصبح فيها مركز فضول لكل
أميركي ،وغربي بصورة عامة .الفيلم اعتمد كتاب "حياة َج ْي
دي سالنغر" لكينيث سلوينسكي .قام بدور البطل الممثل
اإلنكليزي .Nicholas Hoult
الفيلم ممتع ،وخاصة لمن يعرف سالنغر وروايته .يعرض
أل حــداث تتمتع باإلثارة ،لكنها إ ثــارة تظل على السطح ،ال
بعيدا في رصد العالم الداخلي لروائي على قدر من
تذهب
ً
الحساسية وااللتباس ،انصرف في معظم أعماله القصصية
إلـ ــى دراسـ ـ ــة ش ـخ ـص ـيــات م ــن مــرح ـلــة ال ـم ــراه ـق ــة ،تـتـعــرض
لضغوط إفساد متواصل لبراء تها وعفويتها.

إصدار

«العالم ...إلى أين؟»

ُ
تجتهد الكاتبة بدور المعيلي في مجاالت عدة ،وتبحر أطفالُ ،ومدربة ُمعتمدة في األكاديمية للتفكير،
عبر الكلمة واألشغال اليدوية تلك التي تصنعها بيدها كذلك ُمدربة ّمعتمدة في برنامج اإلبداع وتنمية الخيال،
لتصل إلى قلوب الصغار والكبار .هي كاتبة قصص وعضو في رابطة األدباء.
حمد الناصر

كتبت بدور
المعيلي :ها أنا
أعيش مرة أخرى
من دون أن أعرف
ماذا أو من أكون

نـ ـش ــاط بـ ـ ــدور ال ـم ـع ـي ـلــي غ ـي ــر م ـح ــدود
ً
ً
ً
داخ ـل ـي ــا وخ ــارجـ ـي ــا .ن ـج ــده م ـل ـحــوظــا في
معرض الكتاب السنوي في الكويت ،وفي
ت ـجـ ّـمــع م ــع ع ــدد م ــن الـ ُـم ـت ـطــوع ـيــن ُيــدعــى
ّ
يهتم بالتراث الشعبي
{ضوا اليادة} الذي
ً
الكويتي .وخليجيا ،تعد دورات لألطفال
في الشارقة ومدن خليجية أخرى ،وتلقى
ً
ً
ً
دوراتها اهتماما وإقباال وتقديرا.
لـهــا إصـ ـ ــدارات ع ــدة ف ــي م ـجــال قصص
ُ
الطفل ،كذلك األشغال اليدوية ،ومن كتبها
{عصف صخري ،وإبداعاتي ،واكتب قصتك
مع راوي} ،وكتاب قيم يحتوي على كثير
م ــن أشـغــالـهــا ال ـيــدويــة الـشـعـبـيــة عـنــوانــه
{قــدي ـمــك نــدي ـمــك} لـفــت ان ـت ـبــاه المهتمين
بالتراث الشعبي.
في هــذا العرض نتحدث عن إصدارها
األخـ ـي ــر ،وهـ ــو خ ـ ــارج ع ــن ن ـط ــاق قصص
ُ
الطفل ،إذ تبحر في عالم جديد بعيد عن
ال ـت ـن ــاول ،أقـ ــرب إل ــى ال ـط ــرح الـفـلـسـفــي أو
التخيلي الــذاتــي .هــو كـتــاب {رحـلــة ذات}،
م ــن ال ـق ـطــع الـصـغـيــر ص ــدر ع ــن دار {ذات
السالسل} طبعة  2017في  115صفحة.
َ
كتبت بدور على الغالف{ :ها أنا أعيش
مــرة أخ ــرى مــن دون أن أع ــرف م ــاذا أو من
ُ
أكون} .وفي صفحة داخلية نقرأ{ :كتب هذا
الكتاب تحت تأثير كسر قيود المنطق}.
فـ ـه ــل نـ ـح ــن إزاء أحـ ـ ــد أش ـ ـكـ ــال الـ ـن ــوع
القصصي ،أم ماذا؟ نعتقد أن بإمكاننا أن
نطلق عليه مسمى {العصف الذهني} ،إذ
تــوحــي الـ ُـمـقــدمــة بــذلــك ،حيث نجد صوت
أرض
المؤلفة{ :ما زلت أبحث في العمق عن ّ ٍ
ُمتماسكةٍ ألبــدأ عليها بناء ذات ــي ،وكلما
توغلت في األعـمــاق عجزت عن الوصول،
وك ــأن هــذه الـحـفــرة ال نهاية لها وال قــاع،

ُر ِس ّمت على جدرانها لوحات تستوقفني
ً
أحيانا ،وتجرني إلــى العيش في داخلها
ً
أحيانا أخرى}.

نصوص
فــي م ـس ــارات ال ـح ـيــاة نـجــد تـلــك الـفـقــرة
ال ـت ــي ت ــأخ ــذن ــا إلـ ــى االن ـس ـح ــاب الــداخ ـلــي
بقوة إلى األعلى{ :كنت أطفو مع مجموعة
كـبـيــرة مــن األش ـي ــاء ،بعضها م ـ ّـر عـلــي في
حياتي السابقة ،واألخرى أشاهدها للمرة
األول ـ ــى ،كــل تـلــك األش ـي ــاء كــانــت تتجاهل
ً
ً
بعضها بعضا ،أو أن كل شيء كان ُمبهرا
في الفضاء ُ
المعدم الذي يسبحون فيه من
دون هدف ،ومن دون علم ،ومن دون فهم}.
وهنا نجد فــي أحــد النصوص شكوى
في سفر األرواح ،ومن منا ال ُيسافر داخل
ذاته بين يوم وآخر ،وال يشعر بمن حوله؟
ً
َ
حيث كتبت{ :كثرة السفر تكون ليال ،حيث
ّ
ال ـس ـكــون وكـ ــل م ــن عـلــى األرض ذه ــب في
ُسبات عميق ،يبدو لي أن ما أعانيه اآلن
ً
هو بسبب التنقل ليال خلسة من دون إذن
من أحد ،أو من دون أن يعلم أحد ،ولكنني
لم أكــن أعلم أن عند السفر بهذه الطريقة
ً
سأفقد روحي وعقلي معا بشكل أو بآخر،
لكن بهذه الطريقة يعطيني الفرصة بأن
أشعر بذاتي ،وأشعر بالحرية}.
وفي نص آخر نجد الكاتبة تكره وتحب،
ون ـقــرأ{ :أك ــره الــزحــام واألمــاكــن المكتظة،
أكره التجمعات التي ال فائدة منها سوى
ً
الحملقة في وجوه بعضنا بعضا ،وجوه
الـ ـن ــاس ت ــؤرق ـن ــي وت ـت ـع ـب ـنــي ،ح ـي ــت ت ــرى
الحقيقة ،تشعر بــأنــك فــي مـكــان ال تأتمن
نفسك فيه إال في الظالم}.

بدور المعيلي
ويشغلها حــب الكتابة فنجد فــي نص
{ضـ ـي ــاع} ال ـت ــال ــي{ :أصـ ــل إل ــى ال ـحــد ال ــذي
تؤلمني أصابع يــدي ،تؤلمني ولكنني ال
ً
أستطيع أن أتوقف عن الكتابة ،تماما مثل
قصة ذلــك الــذي لبس حــذاء جعله يرقص
من دون توقف إلى أن ...ال ألعرف النهاية}.
وبـ ـ ـ ــدور فـ ــي ك ـت ــاب ـه ــا ال ـج ـم ـي ــل بـلـغـتــه
الــرصـيـنــة ال ــراق ـي ــة ،نـكـتـشــف أن ـهــا تعيش
ف ــي أص ـغ ــر األش ـ ـيـ ــاء ،وت ـع ـيــش م ـعــانــاتــه،
ً
ربما ال يكون أنسانا مثلنا ،وربما يكون

ً
ش ـي ـئــا آخـ ــر ،إال أن ـه ــا روح ال ـكــات ـبــة الـتــي
ً
تعيش المعاناة دائما ،لذا يستوقفنا أحد
النصوص الجميلة بعنوان{ :كوب شاي}،
كتبت{ :تغمس أكياس الشاي في ذلك الماء
المغلي ،لنستمتع نحن بنكهته الطيبة،
ن ـعــود م ــرة أخـ ــرى إل ــى نــزعـتـنــا األنــان ـيــة،
فــي وقــت استمتاعنا بــآالم غيرنا أو عدم
اكتراثنا .ما هي الخطوات أو التنازالت أو
التضحيات التي قام بها ذلك الشيء حتى
يصل إلى تلك النتيجة المرجوة؟}.

تجربة فلسفية
عشرات النصوص في كتاب بدور المعيلي في محاولة منها لتكشف
تجربتها الفلسفية في رحلة مع الذات ،لكن أسلوبها في الكتابة ربما ينقلها
ً
ً
إلى الكتابة القصصية حيث ستكون اسما المعا في هذا المجال ،ونحن
بانتظار تجربتها المقبلة في السرد اإلبداعي ،مع اليقين بأنها ستبدع
كما أبدعت في كتابها هذا ،ورحلتها.

صدر عن دار {الساقي} كتاب {العالم ...إلى أين؟} لنعوم تشومسكي
ً
ترجمة ريــم طــويــل ،يتضمن ح ــوارا أج ــراه معه ســي جــي بوليكرونيو،
يناقش مــن خالله آراء تشومسكي حــول قضايا العولمة االقتصادية
والـسـيــاســات الــدولـيــة مــن {الـحــرب على اإلره ــاب} ،وصـعــود الليبرالية
الجديدة ،وأزمة الالجئين ،والتصدعات في االتحاد األوروبي ،ورئاسة
دونالد ترامب وتاريخ العالقات الخارجية األميركية إلى الخطر المحدق
باإلنسانية بسبب أزمة المناخ .كذلك يشرح اإلمكانات التي يراها لبناء
حركة تغيير جذري والتحديات التي تواجهها.
ّ
إنـ ـ ــه م ــدخ ــل س ـه ــل وم ــوج ــز ألفـ ـك ــار ت ـشــوم ـس ـكــي ع ــن ال ــرأس ـمــال ـي ــة
ّ
واإلم ـبــراطــوريــة والتغيير االجـتـمــاعــي .وه ــو ص ــوت الـتـفــاؤل فــي هــذه
األوقات الصعبة.
ّ
ن ـ ـعـ ــوم ت ـش ــوم ـس ـك ــي أسـ ـ ـت ـ ــاذ لـ ـس ــانـ ـي ــات وم ـ ـفـ ــكـ ــر أم ـ ـيـ ــركـ ــي .ن ـشــر
ً
ك ـ ـت ـ ـبـ ــا ومـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت رائـ ـ ـ ـ ـ ــدة عـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
وال ـل ـغــويــات .ص ــدر لــه عــن دار الساقي
{السلطان الخطير :السياسة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط} مــع
الباحث جيلبير األشقر.
ســي جــي بــولـيـكــرونـيــو بــاحــث وعــالــم
اقـتـصــاد سـيــاســي ،عمل
ف ــي ج ــام ـع ــات وم ــراك ــز
بـ ـ ـح ـ ــوث فـ ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا
والواليات المتحدة.
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العروض المسرحية المصرية تلجأ إلى الخارج
غياب المسرح الخاص وانخفاض أجور العام من األسباب

الحسيني
ّ
والواقع المر

ً
ً
خصوصا التي ّ
تقدم في موسم الصيف ،من القاهرة إلى اإلسكندرية على أقصى
كثيرا ما تنقلت العروض المسرحية في مصر،
تقدير ،بوصفها المحافظة األشهر كمصيف ،وفيما ندر كان بعض العروض ينتقل إلى محافظات أخرى روادها من األشقاء
العرب ،ال سيما أن السياحة العربية كانت أحد أهم موارد هذه العروض ،وربما كانت السبب في ارتفاع ثمن التذكرة آنذاك.
منذ سنوات اختلف األمر ،فلم يعد السائحون يقصدون العروض المسرحية في القاهرة ،مما دفع الفرق إلى الذهاب إليهم.
ُ
ً
والغريب أن األعمال التي لجأت إلى هذا الحل ال تعرض في القاهرة ًأصال ،سواء ً قبل السفر أو بعده!
لماذا هذا التحول ،وهل الحوادث السياسية وانخفاض السياحة عموما ،خصوصا العربية ،تسبب في غياب المسرح الخاص
في مصر ،أم أن عوامل عدة مجتمعة أدت إلى هذه الظاهرة؟
عن هذه القضية وأسبابها كانت لنا المتابعة التالية.
القاهرة  -جمال عبد القادر

سمير غانم
ّقدم العرض
الكوميدي
االستعراضي
«سيبوني
أغني» في
السعودية

سمير غانم أحــد أشهر نجوم المسرح
في العالم العربي ،ويحظى بشعبية كبيرة،
وت ـح ـقــق أع ـمــالــه الـمـســرحـيــة داخـ ــل مصر
ً
ً
وخارجها نجاحا واسعا.
ً
سافر النجم المصري أخيرا إلى المملكة
العربية السعودية ،حيث عرض مسرحيته
األخيرة مدة أربعة أيام في الرياض ،ومثلها
في جــدة ،كذلك تحضر الكويت واإلمــارات
ضمن أجندته.
عنوان العرض «سيبوني أغني» وتدور
أح ــداث ــه ف ــي إطـ ــار كــوم ـيــدي اسـتـعــراضــي
غ ـنــائــي ،ح ــول لـجـنــة تـحـكـيــم أح ــد بــرامــج
اكـتـشــاف ال ـمــواهــب الـغـنــائـيــة «ذا ص ــوت»،
ويـ ـش ــارك ف ــي ب ـطــول ـتــه إلـ ــى ج ــان ــب غــانــم،
عــدد مــن النجوم مــن بينهم طلعت زكريا،
وشـعـبــان عبد الــرحـيــم ،وط ــارق اإلب ـيــاري،
ّ
ف ـي ـم ــا تـ ــولـ ــى ال ـت ــأل ـي ــف أحـ ـم ــد اإلب ـ ـيـ ــاري،
واإلخراج عبد الغني زكي.
ُيذكر أن آخر مسرحية ّ
قدمها سمير غانم
ً
كانت منذ  11عاما.
س ـب ـقــه ال ـن ـج ــم م ـح ـمــد س ـع ــد ف ــي ع ــرض
«صبح صبح» مدة شهر في السعودية مع
الفنان الكبير حسن حسني ،إلى جانب كل

ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

سمير غانم

محمد سعد
مــن أح ـمــد فـتـحــي ،ومـحـمــد لـطـفــي ،وحسن
عبد الفتاح ،ومن تأليف سامح سر الختم،
وإخراج أشرف زكي.
ً
ً
كــذلــك ق ـ ّـدم ــت ان ـت ـصــار ع ــرض ــا مـســرحـيــا
ب ـع ـنــوان «زواج سـعـيــد» ف ــي شـهــر رمـضــان
الفائت وعيد الفطر ،بمشاركة سامح حسين،
وإيمان السيد ،ومع المخرج عيسى نعمة.
يـ ـع ــرض ط ـل ـع ــت زكـ ــريـ ــا ب ـ ـ ـ ــدوره أحـ ــدث
مسرحياته «ليلة القبض على حــا حــا» في
الـسـعــوديــة مــن تــألـيـفــه ،وبـمـشــاركــة كــل من
حجاج عبد العظيم ،وسليمان عيد ،وعالء
مــرســي ،وري ـك ــو ،وم ــن إخـ ــراج عـبــد المنعم
محمد.

رأي النقد
رأت ال ـنــاقــدة م ــاج ــدة خ ـيــر ال ـلــه أن هــذه

الـ ـ ـع ـ ــروض ت ـش ـب ــه إلـ ـ ــى حـ ــد ك ـب ـي ــر ح ـفــات
ُ
المطربين الخاصة التي تقدم من وقت إلى
آخر خارج مصر ،ومنها ما يأتي في مناسبة
ّ
وتتضمن
خاصة ألحد األشخاص المهمين،
ُ
ً
ً
مثال أغنية تصنع خصوصا للمحتفى به،
ُ
وبالطبع ال تعرض على الهواء.
وأضافت أن المقابل المادي هو السبب
الرئيس لموافقة النجوم على المشاركة في
ً
هذه العروض ،خصوصا مع غياب مسرح
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي م ـصــر بـسـبــب األزم ــة
االقتصادية وارتفاع أسعار التذاكر ،من ثم
انصراف الجمهور عنه .والمتابع لألسماء
الـ ـت ــي تـ ـع ــرض خـ ـ ــارج م ـص ــر س ـي ـجــد أن ـهــا
لنجوم المسرح الخاص وأنهم لم يشاركوا
ً
في مسرح الدولة إال نادرا بسبب انخفاض
األجور وضعف الدعاية.
ب ــدوره قــال الناقد محمود عبد الشكور

إن ظ ــاه ــرة ال ـم ـســرح ـيــات ال ـم ـصــريــة الـتــي
تعرض في دول الخليج ليست جديدة ،إنما
كانت تأتي بصيغة أخرى من خالل تعاون
ً
مصري خليجي مشترك ،مشيرا إلى أن هذه
المسرحيات هدفها األول اقتصادي ومادي
ً
وليس فنيا.
وأضاف عبد الشكور أن هذه المسرحيات
ً
إذا ك ــان هــدفـهــا فـنـيــا فــإنـهــا سـتـعــرض في
ً
م ـصــر أوال  ،و ب ـع ــد ن ـجــا ح ـهــا تستضيفها
ً
دول الـخـلـيــج ،مـشـيــرا فــي ه ــذا ال ـصــدد إلــى
«ريـ ـ ــا وس ـك ـي ـن ــة» و{الـ ـ ـ ـ ــواد س ـي ــد ال ـش ـغ ــال»
و{المتزوجون» ،وغيرها من أعمال ناجحة.
وخـتــم أن ه ــذه الـمـســرحـيــات لــن تضيف
إلى رصيد الفنان ويمكن تسميتها «إعارة»
لالستفادة المادية.

مسرح القطاع الخاص

انتصار

عمرو يوسف وكندة علوش

ّ
أكدت انتصار أن تقديم عروض مسرحية
في الدول العربية من دون عرضها في مصر
ً
أمر ليس جديدا ونشهده منذ الثمانينيات،
ذل ــك ب ـنــاء عـلــى ات ـفــاق مــع الـجـهــة المضيفة
ً
ً
التي تشترط أحيانا أن يكون العمل جديدا.
وأضــافــت أن غـيــاب مـســرح الـقـطــاع الخاص

ً
ف ــي م ـصــر أث ــر س ـل ـبــا ف ــي ح ـضــور كـثـيــر من
ّ
النجوم ،وجاءت العروض الخارجية لتشكل
ً
فــرصــة لـعــودة ه ــؤالء إلــى الـمـســرح ،أي ــا كــان
مكان العرض ،فجمهور المسرح والسينما
ً
المصريين يبقى عربيا ،ســواء كان العرض
في مصر أو خارجها.

كذلك قالت« :أحرص على المشاركة بشكل
ً
ً
دائم في مسرح الدولةِّ ،
وأقدم سنويا عرضا
ً
مسرحيا ،ولكن لو أن مسرح القطاع الخاص
متوافر لشاركت فيه».

إليسا في ليلة رأس السنة ...فيديو صادم واتهامات وتعليقات ساخرة
ِّ ً
بدأ عام  2018متعثرا مع إليسا ،فقد ُو ِّجهت إليها
انتقادات قاسية على مواقع التواصل االجتماعي واستمرت
خالل األيام األولى من السنة ،أبرزها حول إطاللتها في
حفلتها في دبي ،وسوء تصرفها مع إحدى المعجبات،
بيروت -ةديرجلا
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حين أكتب عن العمل األول ألي روائــي شــاب أحــاول دائما أن
ِّ
الموجه أو الناصح .غالبا ال أتناول نصا أدبيا إال إذا
أتجنب دور
ً
كان هذا النص مبشرا ،سواء في موضوعه أو لغته ،أو التقنية التي
اتبعها الكاتب لبناء النص.
هناك الكثير من األعمال الروائية تصدر حاليا دون أن نتمكن
من مواكبتها والتقديم لها ،وهــو تقصير نعتذر عنه .أرســل لي
الشاب عبدالله الحسيني نسخة إلكترونية من عمله الروائي (لو
َّ
وتعمدت أن أتعايش
تغمض عينيك) ،دون معرفة سابقة بيننا،
مع النص ،دون أن أسأل عن الشاب .المهم بالنسبة لي هو النص
بحيادية ،وبعيدا عن صاحبه.
يمتلك عبدلله الحسيني ال ـقــدرة عـلــى بـنــاء رواي ــة متماسكة
األح ــداث تسير بخط زمني مستقيم بعد الفصل األول الــذي تم
في زمن بعيد نوعا ما عن زمان الرواية ،واتسق مع الحدث الذي
اختتم به الحسيني روايته.
تناولت الرواية بشكل مكشوف وواضح ودون مواربة الحياة
االجتماعية والعالقات اإلنسانية المرتبكة في الكويت .الكويت،
هذا البلد الصغير ،والذي يشكل شعبه خليطا من بلدان مجاورة،
وجد َّ نفسه ،ألسباب كثيرة ،شعبا متمايزا وطبقيا ومناطقيا.
فــضــل ال ــروائ ــي أن يـخـتــار ث ــاث شــرائــح مـهـمــة مــن المجتمع
الكويتي تعيش هذا التباين وتورثه ألجيالها الالحقة ،باستثناء
شخصية الجدة "روضة" ،التي مثلت الكويت القديمة ،وتعايشها
الالطبقي في الماضي .وكان اختيار هذه الشخصية ،التي ساهمت
ً
قدر استطاعتها ،بإذابة هذه الفوارق بين الطبقات الثالث ذكيا،
إال أن العنصرية تفوقت على عجزها .فهي تنتمي للعائلة التي
ً
ً
ترى نفسها األكثر ماال ،وبالتالي نسبا ،حتى إن كان ذلك يخالف
الحقيقة .الفئة الثانية هي فئة البدو ،وأهل الجهراء تحديدا ،وهي
الفئة التي تراها األولى أقل نسبا ومكانة منها ،وفي الوقت نفسه
تنظر للفئة الثالثة من البدون كفئة ضائعة ال مستقبل لها ،حتى
إن اعترفت بأنها جزء منها وتنتمي لها.
تشكل مشاريع النسب مقياس التمايز الطبقي بين هذه الفئات
الثالث .ال تستطيع دالل ابنة الفئة األولى استمرار االرتباط براكان
ابن الفئة الثانية ،وهو االرتباط الذي ساهمت "روضة" في إتمامه.
تركت ابنتها "حياة" لدى والدها ،وغادرت الجهراء ،تحت ضغط
الحياة البدوية التي لم تستطع التأقلم معها .في المقابل ،يرفض
راكان ارتباط ابنته حياة بخالد البدون ابن الفئة الثالثة.
ورغم أن الحاالت التي تناولتها الرواية تم التطرق لها سابقا في
أعمال متفرقة ،لكنها إضافة مهمة لتفاصيلها الدقيقة ،خصوصا
في الحالة التي رسمها لحياة البدون الحالية في الجزء األخير
من الرواية.
مــا لــم ينتبه إلـيــه الـحـسـيـنــي ،هــو ارت ـبــاك ال ـســرد ،وه ــي حالة
طبيعية لنص أول للكاتب ،فقد راوح بين ثالث تقنيات سردية
استخدمها ال ــراوي كمتكلم أول واالنـتـقــال بين المتكلم الثاني
والثالث ،وأحيانا في الفقرة ذاتها .هذا التراوح في عمل قصير
يؤثر كثيرا على التلقي .الــراوي في العمل هو الموصل األساس
َ
المرسل .والذي أعيبه على
للنص ،وارتباكه في اإلرسال يضعف
العمل أيضا ،هو اختيار عناوين الفصول وتفريعاتها وابتعادها
عن مضمون النص.
أخيرا ،هذه بداية موفقة لكاتب شاب مبشر أتمنى أن يعتمد
كثيرا على خياله ،واالبتعاد عن نقل الواقع كما هو ،حتى إن
كــان مــريــرا .فــي أحـيــان كثيرة هــذا الــواقــع الـ ُـمـ ّـر ال يصنع نصا
بمذاق حلو.

أخبار النجوم

شكران مرتجى تحتفل بالمليون

وغيرهما من أمور .فهل سوء الحظ يالحق النجمة
اللبنانية؟ ولكن الالفت أن المعجبين لم يتوانوا في الدفاع
عن نجمتهم.

انـ ـتـ ـش ــرت عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي صـ ــور إلل ـي ـســا م ــن حفلة
رأس ال ـس ـنــة ال ـت ــي أح ـي ـت ـهــا ف ــي دب ــي،
ً
ً
أثارت هجوما عنيفا ضدها إذ اتهمها
البعض بالبدانة وعدم متابعة وزنها،
فيما عمد البعض اآل خ ــر إ لــى تركيب
صــور تجمعها بنيللي كريم بإطاللة
ً
مماثلة ،إذ اعتمدت كل منهما بنطاال
بــرجـلـيــن واسـعـتـيــن ومـحــددتـيــن عند
الخصر ب ــأزرار ذهبية كبيرة الحجم،
ً
وقارن بين النجمتين مؤكدا أن الفنانة
ال ـم ـصــريــة ت ـب ــدو أج ـم ــل وأكـ ـث ــر أنــاقــة
ورشــاقــة من زميلتها اللبنانية ،فيما
األخيرة ،كما زعم ،قصيرة ومكتنزة.
يذكر في هذا المجال أن نيللي كريم
كــانــت راقـصــة باليه محترفة وتــراقــب
وزنها باستمرار .وهي كانت اعتمدت
هذه اإلطاللة في مناسبتين مختلفتين،

نيللي كريم

األول ـ ــى ف ــي خ ـت ــام الـ ـ ــدورة األول ـ ــى من
{مهرجان الجونة السينمائي الدولي}،
ّ
وال ـث ــان ـي ــة ع ـن ــدم ــا ح ــل ــت ض ـي ـفــة عـلــى
النجمة إسعاد يونس في برنامجها
{صاحبة الجاللة}.

فيديو صادم
وفي الليلة ذاتها وفي المكان نفسه،
ّ
تعرضت إليسا لوابل من االنتقادات،
بعد تداول مقطع مصور لها ،يظهرها
وهـ ــي ت ــدف ــع س ـي ــدة ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـســن
حاولت التقاط صورة تذكارية معها،
على هامش إحيائها حفلة رأس السنة،
وأبدت المرأة امتعاضها ،حسبما جاء
ف ــي ال ـم ـق ـطــع الـ ـمـ ـت ــداول .فـ ــور انـتـشــار
الفيديو طــالــب رواد مــواقــع التواصل
ً
االجتماعي إليسا باالعتذار رسميا عن
تصرفها غير الالئق ،بحسب وصفهم،
واتهموها بالغرور.
بعد مضي  48ساعة على الحادثة،
ّ
ردت إليسا عبر حسابها على تويتر:
{ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ال ـف ـي ــدي ــو الـ ـ ــذي أخ ــذ
ً
ً
حيزا مهما من وقــت الناس الفارغين
ف ــي هــذيــن ال ـيــوم ـيــن ،ج ـم ـهــوري يعلم
احترامي له ،وموقفي تجاهه .ال أكثر
وال أقل}.
ف ـ ــي رد واضـ ـ ـ ــح وص ـ ــري ـ ــح ل ـت ـب ـيــان
الشخصية الحقيقية لنجمته ،نشر
ج ـ ـم ـ ـهـ ــور إل ـ ـي ـ ـسـ ــا ع ـ ـلـ ــى أح ـ ـ ــد مـ ــواقـ ــع
التواصل االجتماعي مقطع فيديو من
الحفلة ذا تـهــا تظهر فيه إليسا وهي
ً
تقترب لتساعد طفال في الصعود إلى
المسرح وتقبله.
ي ــذك ــر أن إل ـي ـس ــا ت ـع ـبــر عـ ــن حـبـهــا
لجمهورها بــا سـتـمــرار وتجمعها به
عــاقــة خــاصــة ،فـفــي أث ـنــاء مشاركتها
ّ
تجمع
فــي رح ـلــة {س ـت ــارز أون بـ ــورد}
معجبوها أمام غرفتها اللتقاط صورة
معها ،غير أن إليسا أصـ ّـرت على عدم
السماح لهم بالتصوير ألنها لم تكن
جـ ــاهـ ــزة ،ل ـك ـن ـهــا الح ـظ ــت ف ـت ــاة تبكي
فأدخلتها إلــى الـغــرفــة فما كــان منها
إال أن عانقت الفنانة بشدة وسقطت
ً
ً
أرضا مغميا عليها من شدة انفعالها.
ت ــأث ــرت إل ـي ـس ــا ب ــذل ــك وسـ ــارعـ ــت بـعــد

شكران مرتجى

إليسا
ان ـت ـهــاء الـحـفـلــة إل ــى االط ـم ـئ ـنــان على
صحة الفتاة.

شيرين وإليسا
بـ ـع ــد نـ ـش ــره ــا ص ـ ـ ــورة تـ ـق ـ ّـب ــل فـيـهــا
شـيــريــن عـبــد ال ــوه ــاب فــي حـفـلــة رأس
ً
السنة ،التي أحيتاها سويا في دبي،
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت مـ ــوجـ ــة م ـ ــن الـ ـسـ ـخ ــري ــة مــن
ال ـص ــورة ،فــي حـيــن لــم يـخــل األم ــر من
عبارات الغزل بالصورة نفسها.
بدورها لم تسلم شيرين عبدالوهاب
مــن تـعـلـيـقــات رواد مــواقــع ال ـتــواصــل،

ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــاق ـت ـه ــا ف ــي حـفـلــة
رأس ال ـس ـنــة ،ف ــإن ال ـب ـعــض أشـ ــار إلــى
ً
ً
إنها اكتسبت وزنا زائدا وتحتاج إلى
خسارته في أقرب وقت.
وسـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــات كـ ــافـ ــة
والتعليقات المضادة ،شاركت الممثلة
ق صورة القبلة
المصريةغادة عبد الراز 
بين إليسا وشيرين على صفحتها عبر
ّ
وسائل التواصل االجتماعي وعلقت
عليها قائلة« :أنا أحبكما.»..

موقف محرج
كـ ــانـ ــت إلـ ـيـ ـس ــا تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـمــوقــف
محرج بعدما نشرت بنفسها صورة
لـهــا بــرفـقــة صــديـقـتـهــا عـبــر حسابها
على إنـسـتـغــرام ،يـبــدو فيها جوربها
ً
م ـم ــزق ــا ،وأرفـ ـق ــت الـ ـص ــورة بـتـعـلـيــق:
« مــع صديقتي المفضلة كريستينا».
فانهمرت تعليقات المتابعين ،وفيما

اتهمها البعض بالفقر وعدم االنتباه
لمثل هذا التفصيل ،دافع البعض اآلخر
ً
عنها مؤكدا أن األمــر قد يحدث فجأة
مـهـمــا كــانــت الـ ـج ــوارب بــاهـظــة الثمن
وم ــن ع ــام ــات ت ـج ــاري ــة ش ـه ـي ــرة ،وأن
ّ
تصرفت بعفوية ألن اعتزازها
إليسا
بصديقتها أهم من تمزق الجورب.

عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل االجتماعي نشرت
الفنانة شكران مرتجى صــورة أعلنت فيها تحقيقها المليون
األول عـبــر إح ــدى صـفـحــاتـهــا ،وعـلـقــت« :وصــرنــا مـلـيــون عــأول
ً
ً
السنة ،شكرا للجميع وشكرا لصفحات شكران مرتجى المساندة
والفانز والمحبين».
تشارك مرتجى في الجزء العاشر من مسلسل «باب الحارة»
ليعرض في الموسم الرمضاني المقبل ،من إنتاج بسام المال
ويشارك في البطولة :عباس النوري ،وصباح الجزائري ،وميالد
يوسف.

ليث أبو جودة وأغنية جديدة

ليث أبو جودة
نشر الفنان الفلسطيني ليث أبو جودة عبر صفحته على أحد
مواقع التواصل االجتماعي ،صورة له أثناء تسجيل أغنية في
ّ
أحد االستوديوهات ،وعلق عليها« :هون مكاني الصحيح ليث
ً
أبو جودة عمل جديد قريبا .»2018
وكان أبو جودة طرح في يوليو الفائت أغنية « 100لون» ،من
ألحانه ،وكلماتمهدي عز الدين ،وتوزيعإلهامي دهيمة.
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ّ
 5عادات مضادة لعالمات التعب

culture@aljarida●com

ً
أحيانا أول خائن يفضح حالة التعب التي ّ
تمرين بها .لتخفي هذا األمر وتعيدي اإلشراقة إلى
تكون بشرتك
ّ
ّ
وجهك ،إليك خمس عادات ينصح بها الخبراء .جربيها ،ثم اعتمديها!

 .تدليك منعش

الفيتامين  Cيمحي
البقع ويضيء لون
البشرة

ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــد األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،ت ـض ــاع ـف ــت
ّ
الجسدية كما
الدراسات حول الفوائد،
ّ
العقلية ،التي تمنحها اليوغا .لكن ماذا
ّ
البشرة؟ يقول بعض اختصاصيي
عن
ّ
الـجـلــد إن ــه اس ـتــوحــى مــن ه ــذه التقنية
ل ـي ـن ـعــش عـ ـض ــات ال ــوج ــه الـ ـت ــي يـصــل
ً
عددها إلــى  50تقريبا .بفضل التدليك،
يـســري الـمــاء وال ــدم وســائــل الليمف من
جديد في البشرة ،كما لو «أعيد وصلها»
ّ
الداخلية .يكمن الهدف من
إلى طاقتها
ّ
التقنية في تكثيف الطبقة العميقة
هذه
ّ
للبشرة لتستعيد حجمها .وهذه العملية
ّ
تحتاج إلى أقل من دقيقة في الصباح!
إليك الخطوات التي عليك اعتمادها:
أري ـحــي مــرفـقـيــك عـلــى ال ـطــاولــة وضعي

 .تنظيف ّ
يجدد خاليا البشرة
ب ـح ـس ــب أط ـ ـ ّـب ـ ــاء الـ ـجـ ـل ــد ،خ ـس ــارة
ّ
لتكد س السموم
الطاقة هــي نتيجة
وال ـم ــواد الـمـلـ ّـوثــة فــي الـخــايــا،
فـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــز األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ع ــن
ّ
الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــل ـ ــص مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا .ل ـ ــذا
ّ
ُيعتبر التنظيف الجيد
ّ
بواسطة منتجات معززة
ّ
ب ــال ـم ـك ـ ّـون ــات ال ـمــرط ـبــة
أول خـ ـط ــوة لـتـحـصـلــي
تعكس
على
ٍ
بشرة ناعمةٍ ّ
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور .ك ـ ــذل ـ ــك قـ ــشـ ــري
وجهك بانتظام بواسطة
م ـن ـت ـج ــات ل ـط ـي ـف ــة ال
ّ
تسبب احمراره.

ٌ
 .تدليك
بالكوب
لتنشيط
الحركة
ّ
الدموية
ّ
التقنية
هذه
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة
ً
للجسم عموما،
ً
م ـ ـف ـ ـيـ ــدة أي ـ ـضـ ــا
ل ـ ـلـ ــوجـ ــه بـ ـش ــرط
أن تــائــم البشرة
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــة.

ّ
ّ
وجهك بين يديك لتتجنبي التشنجات
زيت من
في العنق .أخلطي بضع قطرات ٍ
كميةٍ من الكريم بحجم ّ
اختيارك مع ّ
حبة
ً ّ ّ
البندق .احني ّأصابعك قليال ثــم دلكي
كفيك ،من الذقن إلى أعلى
وجهك ّبراحة َ
ّ
ّ
ثم من طرفي الفم باتجاه األذنين
الفك،
ً
ً
وأخ ـيــرا مــن فتحتي األن ــف وص ــوال إلى
ّ
ودائرية
الصدغين .قومي بحركات بطيئة
ً
ّ
قليال لتحركي العضالتّ .
استمتعي بالتدليك و تـنــفـســي و فــق
وت ـي ــرة ح ــرك ــات ــك .ب ـع ــدئ ـ ٍـذ ،انـطـلـقــي من
ً ّ
قاعدة حاجبيك صعودا باتجاه جبينك
ً
بواسطة اإلصبعين الوسطيين مــرورا
عـلــى تـجــاعـيــد مــا بـيــن الـعـيـنـيــن .يــدعــو
ّ
االخ ـت ـصــاصـ ّـيّــون إل ــى ت ـكــرار ك ــل حــركــةٍ
خمس ّ
مرات كل صباح.

ً
ً
ً
ّ
مخصصا
استخدمي محجا صغيرا
للوجه لتعيدي تنشيط دوران األوعية
ّ
يشدد الخبراء على ضرورة
الدقيقة.
االستعانة بــز يــوت لتنزلق بسهولةٍ
ع ـلــى ال ــوج ــه .قــومــي بــال ـحــركــات من
األسفل إلى األعلى ومن وسط وجهك
إل ــى جــوانـبــه الـخــارجـ ّـيــة ث ــاث م ـ ّـرات
مـتـتــالـيــة .ث ـ ّـم ض ـعــي «الـ ـك ــوب» تحت
ّ
ّ
وحركيه باتجاه الصدغين.
العينين
ّ
قومي بحركات دائرية على منطقة
ما بين األنف والذقن.
سـ ـت ــدهـ ـش ــك ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج الـ ـ ـف ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة
بــال ـتــأك ـيــد! يـخ ـت ـفــي ان ـت ـف ــاخ وج ـهــك
ً
وي ـبــدو ل ــون بـشــرتــك أكـثــر انـتـعــاشــا،
وعـ ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـب ـع ـي ــد ،ت ـع ـيــد ه ــذه
ّ
ّ
التقنية إنتاج الكولجين فتشعرين
ّ ً
مجددا!
باالنتعاش

ّ
األطباء
ويضيء لون البشرة .ينصحك
ّ
كعالج طوال
باستخدام سيروم مركز
ٍ
أشهر فصل الخريف الثالثة لتحصلي
على إشراقةٍ رائعةٍ  .كذلك تستطيعين
ً
خ ــدام ال ـف ّـي ـتــام ـيــن  ،Eف ـض ــا عن
اس ـت ـ
ال ـم ـغ ـ ّـذي ــات ألنـ ـه ــا م ـ ـضـ ـ ّ
ـادات أك ـســدة
ّ
طبيعية ممتازة.

 .عناية بالعينين
ّ
يـ ـشـ ـي ــر االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ـ ّـيـ ــون إل ـ ـ ــى أن
أولــى عــامــات التعب تظهر فــي محيط
ُ
العينين .وتعتبر هــذه المنطقة األ هـ ّـم
ّ
ألنها ّ
تغير مالمح ّ الوجه ،باإلضافة إلى
ً
كونها األسرع تأثرا في الوجه :البشرة

عالج ّ
ٌ .
مضاد لألكسدة
ّ
إليك نصائح من ّ
اختصاصيي الماكياج:
أهم

تنتج خاليا تدعى الميتوكندريات
ّ
ّ
العملية ،التي
طاقة البشرة .لكن هذه
تضمن حسن سير عمل الجلد ،تضعف
ج ـ ـ ّـراء اإلجـ ـه ــاد ال ـي ــوم ــي ،كــالـتـعـ ّـرض
ّ
ّ
ّ
المناخية.
والتغيرات
والتلوث
للشمس
ّ
تتساء لين :مــا الـحــل األمـثــل؟ يجيبك
الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء :م ـ ـ ـضـ ـ ـ ّ
ـادات األك ـ ـ ـسـ ـ ــدة ،أي
ّ
الفيتامينات ،تعزز قدرة البشرة على
ال ــدف ــاع عــن نـفـسـهــا .األش ـهــر فــي هــذا
المجال الفيتامين  Cالذي يمحي البقع

ّ
المحيطة بالعينين أرق بخمس مـ ّـرات
من مناطق أخــرى ،وتخضع باستمرار
النـقـبــاضــات صـغـيــرة تحفر التجاعيد
ً
عـلــى ام ـتــداد الـنـهــار .انـطــاقــا مــن هنا،
ً
استخدمي كريما يحتوي على الكافيين
وح ـم ــض ال ـه ـيــالــورون ـيــك ع ـلــى محيط
الـعـيـنـيــن لـتـعـيــدي ال ـح ـيـ ّ
ـويــة إل ــى هــذه

ّ
المنطقة وتخففي من انتفاخها وتملئي
ّ
الفراغات الصغيرة .ربتي المستحضر
تـحــت الـعـيــن ،مــن ال ــداخ ــل إل ــى ال ـخــارج
ً
وال تـنـســي أن تـضـعــي قـلـيــا مـنــه على
ّ
الـجـفـنـيــن ألن ه ــذه الـمـنـطـقــة بأكملها
تعمل في وئام.

أعطي حيوية لماكياجك!

● ّ
وحدي لون بشرتك :يكفي أن ّ
تربتي ّ
كم ّية من
«الكونسيلر» (مخفي العيوب والدوائر السوداء تحت
قلم كان أو في قدح ،على العيوب
العينين) على شكل ٍ
التي تريدين إخفاءها.
ضعي بعد ذلك ّ
ملون الخدود المائل إلى اللون
ً
ال ـب ــرت ـق ــال ــي ع ـل ـ ّـى ال ــوج ـن ـت ـي ــن ،وق ـل ـي ــا م ـن ــه تـحــت
الحاجبين لتخففي من مظهر التعب.

ّ
ً
● ّأنيري وجهك :ضعي قليال من مرطب الشفاه
الـشــفــاف عـلــى محيط العينين الـخــارجــي لتعطي
ّ
ً ّ
انطباعا أن بشرتك رطبة للغاية ومغمورة بالمياه.

ّ
الــرمــادي الــداكــن أو الـبــنــي ّأو ال ـبــرونــزي .استخدم
ال ـمــاس ـكــارا بـنـيــة ال ـل ــون ألن ـه ــا أق ــل كـثــافــة م ــن تلك
السوداء.

ً
ً
● افتحي عينيك :ضعي لونا مائال إلى البرتقالي
بطبقة رقيقة على جفنيك وعلى عظمتي حاجبيك.

ّ ً
شفاه شفافا
● أبرزي ابتسامتك :اختاري أحمر
ٍ
ّ
يتميز بلمعان ّ خفيف وبصبغة مائلة إلى األحمر أو
الزهري ،وتجنبي الزرقاء.

ّ
● أنعشي نظرتك :تجنبي ظالل العيون الداكنة
ً
ًّ
وارسمي على جذور الرموش خطا بسيطا باللون

«مجلس األزياء العربي» افتتح مكتبه في الرياض
األميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيسة شرفية
أعلن «مجلس األزياء العربي» ،وهو ّأكبر مجلس غير ربحي في العالم
ّ
يختص بشؤون األزياء والموضة ويمثل  22دولة عربية في جامعة
الدول العربية ،افتتاح مكتبه اإلقليمي في مدينة الرياض وتعيين صاحبة

ليلى عيسى أبو زيد

ّ
ً
يمثل افتتاح «مجلس األزياء العربي» مكتبا له في
المملكة العربية السعودية عالمة فارقة في تاريخه.
ً
إنها بداية استراتيجية طويلة المدى تسير جنبا
إلى جنب مع الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية 2030
الطموحة الخاصة بالمملكة ،كذلك رؤية مجالس
األزياء العربية ،وهي إنشاء بنية أساسية مستدامة
للموضة في العالم العربي للربط بين التصنيع
والتصميم والتجزئة والتجارة والتعليم ،وجعل
ً
ً
المنطقة سوقا مهما في مجال الموضة العالمية،
وتعزيز هذه الصناعة لتصبح أحد األعمدة الرئيسة
لالقتصاديات اإلبداعية في المنطقة.
ويفخر «مجلس األزيــاء العربي» بإنشاء مكتب
إقـلـيـمــي ل ــه ف ــي مــديـنــة ال ــري ــاض ،إذ طــالـمــا كــانــت
المملكة العربية السعودية موضع تقدير كواحدة

السمو األميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيسة شرفية ،والسيدة ليلى
عيسى أبو زيد مديرة له في المملكة العربية السعودية.

من أقوى المراكز في العالم التي تستثمر في تنمية
الـمــواهــب .فبامتالكها ثــروة مــن الـمــوارد البشرية
ً
ب ـع ـيــدا ع ــن ق ـطــاع ال ـب ـت ــرول ،تـبـقــى غـنـيــة بشعبها
وطموحاته لتحقيق مستقبل أفضل .ويأتي تعيين
صاحبة السمو األميرة نورة بنت فيصل آل سعود
رئيسة شرفية للمجلس ،والسيدة ليلى عيسى أبو
ً
زيد مديرة له في السعودية اعترافا ّبالدور القيادي
للمرأة العربية فــي المنطقة ،ويمثل بــدا يــة رحلة
مثيرة في عالم الموضة في المملكة.
يـ ـشـ ـم ــل ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـمـ ـجـ ـل ــس مـ ـ ــن خـ ــال
مكتب ال ــري ــاض تـقــديــم الــدعــم لـلـمــواهــب المحلية
الـمـتـخـصـصــة بــالـتـصـمـيــم ،ك ــذل ــك ال ـع ـمــل كـشــريــك
استراتيجي للمصممين العالميين ومساعدتهم
في الدخول إلى المنطقة .وتتمتع المملكة ،كدولة

تملك إمكانات استثمارية قوية ،بموقع استراتيجي
فريد كمركز عالمي يربط بين القارات الثالث ،آسيا
وأوروبا وأفريقيا ،وكحلقة وصل في مجال األزياء
والموضة من خالل االستثمار اإلقليمي والتجارة
والترويج وكبوابة دولية للتجارة.
تقول صاحبة السمو األميرة نورة بنت فيصل آل
سعود« :يسعدني قبول منصب الرئيسة الشرفية
لمجلس األزيــاء العربي .هدفنا وضع المملكة بل
المنطقة على خريطة الموضة العالمية .واحتضان
الثروة المتمثلة في المواهب اإلقليمية في مجال
الموضة والتصميم والتجزئة واألعمال ،والترويج
ً
لها عالميا من خالل إنشاء بنية أساسية مستدامة
مسؤولة ومالئمة للمستقبل في العالم العربي».

األميرة نورة بنت فيصل آل سعود

ّ
مستحضرات تجميل نباتية ...جمالك يعشق الطبيعة
ً
ّ
ّ
أيضا .لذا ليس
ال ًتقتصر ًطريقة
العيش النباتية على كونها قناعة غذائية ،بل هي نمط ٍ
حياة ً
ّ
ّ
أمرا مفاجئا أن تظهر اتجاهات استهالكية جديدة في هذا المجال ،خصوصا في مجال
مستحضرات التجميل.

ّ
النباتية؟
ما هي العناية
ي ـنـ ّـص ن ـمــط ال ـح ـيــاة ال ـن ـبــاتــي ع ـلــى عــدم
ّ
ـج مــن أص ـ ٍـل حـيــوانــي ،أو
ا ُسـتـهــاك أي مـ ّنـتـ ٍ
ص ـنــع بـعــد ت ـع ــرض ال ـح ـي ــوان لــاسـتـغــال.
ّأمـ ــا ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الـتـجـمـيـلــي ،فـ ُـيـتــرجــم
ب ـم ـن ـتــوجــات ل ــم تـخـتـبــر ع ـلــى ً ال ـح ـيــوانــات
ّ
نباتية صرف.
بطبيعة األحوال فتكون
ً
ُيـ ـمـ ـن ــع بـ ـت ــات ــا أن يـ ـك ــون شـ ـم ــع ال ـع ـســل
والحليب مــن ضمن الـمـكـ ّـونــات الـتــي ال بدّ
من أن تكون  ،Cruelty freeأي {خالية من
ّ
الوحشية على الـحـيــوان} .كذلك
الممارسة
ًّ
ً
ّ
ال ُيـ ّ
ـرحــب أ ب ــدا بالكائنات المعد لة جينيا ،
ً
وبالتأكيد ال يجب أن يـكــون ال ـفــراش مثال
ً
مصنوعا من شعر الحيوانات.

كيف تجدين هذه المنتجات؟
ّ
المكونات،
إن كنت ال تهوين قراءة الئحة
اختاري أسهل طريق واستخدمي منتجات
ّ
ّ
نباتية .في ما يتعلق
حاصلة على شهادة
بمستحضرات التجميل ،يجب أن تحتوي
ً
ع ـلــى م ـك ـ ّـون ــات ن ـبــاتـ ّـيــة ،ع ـضـ ّ
ـويــة أح ـيــانــا،
وأن تـحـتــرم الـبـصـمــة الـبـيـئـ ّـيــة .والـمـقـيــاس
ال ـع ــال ـم ــي ه ــو ال ـم ـل ـصــق ( Veganن ـب ــات ــي)
ا ل ـ ـصـ ــادر عـ ــن  ( Vegan Societyج ـم ـعـ ّـيــة

ّ
النباتيين) والموضوع على غالف المنتج.
ّ
هذه هي الضمانة التي يثق بها النباتيون.
باإلضافة إلــى هــذا ،تعطي Vegan Action
ّ
ّ
النباتية) شـهــادة {نباتي
(منظمة الحركة
ّ
مصدق} تحترم المواصفات ذاتها ويثق بها
ً
ّ
النباتيون تماما كما هي الحال مع ملصق
ـال من
and Vegan
( Cruelty freeأي خـ ـ ٍ
ّ
الوحشية على الحيوان والنباتي)
الممارسة
ّ
الذي تمنحه منظمة {بيتا}.

هل المنتج النباتي عضوي؟
ليس بــالـضــرورة .إذا كانت العالمات
ّ
التجارية ذات الحمض الننوي الطبيعي
وال ـ ـن ـ ـبـ ــات ال ـ ـع ـ ـضـ ــوي ال ـ ـم ـ ـصـ ـ ّـدق ع ـل ـيــه
ُ
أقــرب إلــى النهج النباتي ،فقد تستبعد
أهليتها بــوجــود م ـ ّ
ـواد مــن ّ
ّ
خلية النحل
ك ــال ـغ ــذاء الـمـلـكــي أو ص ـمــغ ال ـن ـحــل .في
ال ـم ـقــابــلُ ،يـسـمــح بــالـمـطـلــق بــاسـتـخــدام
جـ ــزي ـ ـئـ ــات اصـ ـطـ ـن ــاع ـ ّـي ــة مـ ـمـ ـن ــوع ــة فــي
دف ـت ــر ش ـ ــروط م ـس ـت ـح ـضــرات الـتـجـمـيــل
ّ
ّ
المعدنية والبرابين
العضوية كالزيوت
ً
وا لـفـيـنــو كـسـيـتــا نــول .إذا يمكن للعناية
ّ
ّ
ّ
نباتية ،لكن
العضوية بالجسم أن تكون
ًّ
المنتج النباتي ليس بالضرورة عضويا
بحسب مقاييس الشهادة.

ً
حتى أن المنتج االصطناعي يبقى نباتيا،
إذ لــم ُيختبر أي م ـكـ ّـون فـيــه عـلــى الـحـيــوان
ّ
التجارية ذات القناعات
بالطبع! والعالمات

ّ
النباتية والطبيعية تعرض مستحضرات
ّ
التجميل النباتي الخاصة بها في األسواق.

مواد يجب أال يحتوي عليها
المنتج النباتي

ّ
ّ
النباتية:
بالمكونات التي يجب أن تخلو منها المنتجات
إليك الئحة

 الالنولين :من صوف الخروف.ّ
 الحليب :من العجل أو الفرس أو الماعز ومشتقاتها (بروتين مصل اللبن واللكتوزالصوديوم.)...
وكاسينات
ّ
 البيض :بغض النظر عن مصدره (البويضة أو مسحوق البيض أوغيرهما.)...
 الكوالجين :من جلد األسماك (الكوالجين البحري). الكيراتين :بروتين من القرون أو الحوافر أو الريش. الحرير :تصنعه الشرنقة (السيريسين).ّ
أصل
من
كالحلزون.
الرخويات
 اآللنتوين :من مخاطٍ
نباتي أو اصطناعي.
كذلك نضيف إلى هذه الالئحة غير الشاملة :مسحوق
اللؤلؤ (من المحار) والغليسيرين والسكوالين
إذا لم ُي ّ
حدد مصدرها النباتي أو االصطناعي.
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فريد
تضحية

 21مايو  21 -يونيو

3

الحلول
2
1
4
7
9
3
6
8
5

3
5
6
8
4
1
2
9
7

sudoku

ً
مـهـنـيــا :ســوف تلقى نتيجة صـبــرك بـعــد تحقيق
مكاسب مهمة.
ّ
ً
ً
عــاطـفـيــا :إذا ك ــان الـتـفـ ّـهــم م ــوج ــودا ف ـســوف تحل
العقد بينكما.
ً
ّ
وتقيد بقوانين السير
اجتماعيا  :حــذار السرعة
وال تخالفها.
رقم الحظ.10 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً ّ
مهنيا :الــذ هــاب إلــى عملك بـفــرح يجعل النتائج
جيدة وناجحة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال ـحـ ّـب ه ــو مــا يبقيكما مـعــا فــا تتركا
ّ
الخالف يفرقكما.
ً
ّ
اجتماعيا :أنت سعيد بعائلتك ألن المحبة تغمر
أجواء البيت.
رقم الحظ.15 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
مهنيا  :ال تعتمد إال على نفسك فــاأل يــام تثبت
لك ذلك.
ً
عاطفيا :راجع تصرفاتك مع الحبيب وقد تكون
ً
مخطئا.
ً
اجتماعيا :مراعاة ظــروف األهــل تجنبك الخطأ
ونكران الجميل.
رقم الحظ.1 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -10سخونة – ضوء.

شادية

مدنس (م).
 -9نصف (قــادم) – من سور
القرآن الكريم (م).

7
9
8
2
6
5
4
1
3

1
2
3
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

1
7
9
3
8
6
5
4
2

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

4
2
3
5
1
7
9
6
8

 -1جبال بأميركا الجنوبية
– ثلثا (بدء).
 -2ندر (م) – سكينة.
 -3كثيرة األوراق – ارتدى.
 -4منعش – والدة – أرشد.
 -5أغنية للسيدة أم كلثوم.
 -6يتمهال (م).
 -7حضر (م) – آللئ – عتاب.
 -8ج ـ ـمـ ــع وأح ـ ـ ـكـ ـ ــم ش ـ ـ ــده –

الجوزاء

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

6
8
5
4
2
9
3
7
1

ً
عموديا:

ّ
ً
مهنيا :تـبــشــرك األف ــاك بــأيــام سعيدة وبنجاح
باهر.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـصــالــح مــع شــريــك الـعـمــر بـعــد ســوء
تفاهم كبير.
ً
اجتماعيا :تفكر بتغييرات في منزلك لكن األوضاع
ال تسمح بذلك.
رقم الحظ.2 :

9

2 7
4 9 1 8

5
4
2
9
7
8
1
3
6

 -1من مؤلفات طه حسين.
 -2األكثر قلة – مطربة عربية
كبيرة.
 -3أوعية من الزجاج لحفظ
السوائل (م).
 -4ي ـ ـف ـ ـسـ ــدون (م) – نـغـمــة
موسيقية.
 -5توعد (م) – فنى وانقرض.
 -6لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــداء – ا ل ـ ـج ـ ـمـ ــع مــن
«الرواق».
( -7ال )....الرياسة – فك (م).
 -8أقبل – يميالن (مبعثرة).
 -9شرع في – للتمني.
 -10ناعمة (م) – مسار.

 21مارس  19 -أبريل

5
2 4

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

6 3

8
3
1
6
5
4
7
2
9

سالم
حلم
وجود
ضيف

كريم
طبيعة
شركة
مساهم

وطن
إستقالل
في
ثقافة

سباق
واقع
مشاركة
طاقة

4 1 7 3
7 9
1

9
6
7
1
3
2
8
5
4

كلمة السر:

فلك

sudoku

مــن  5أح ــرف وه ــي اس ــم ممثلة ومـطــربــة مصرية،
تعتبر من أهم فنانات مصر.

٢٥

تسالي

ً
مهنيا :ليس في كل ّ
مرة تسلم الجرة فحذار الخطأ.
ً
عاطفيا  :فاجئ الحبيب بمبادرة جميلة تكسب
محبته.
ً
اجتماعيا :ساعة صفاء تفرح قلبك فال تبخل بها
على نفسك.
رقم الحظ.9 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :اح ــرص عـلــى اكـتـمــال بــرنــامــج عملك قبل
البدء بتنفيذه.
ً
عــاطـفـيــا :كــل مــا للحبيب هــو ل ــك ،وك ــل مــا هــو لك
للحبيب.
ً
اجتماعيا :األهل قبل اآلخرين فال َ
تنس هذا األمر
ً
بتاتا.
رقم الحظ.17 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :لن تذهب جهودك سدى فكن مرتاح الضمير.
ً
ّ
عاطفيا :الحب يالحقك أينما ذهبت وســوف تقع
في شباكه.
ً
اجتماعيا :كلما ازدادت خبرتك في الحياة تستمع
أكثر مما تتكلم.
رقم الحظ.11 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :التفاهم حول تنفيذ العمل ينبغي أن ّ
يتم
قبل البدء به.
ً
عاطفيا :مشاعرك تجاه أحــد األشخاص ليست
ّ
ً
في محلها أبدا.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن رصـيـنــا فــي تـصـ ّـرفــاتــك وال تــدع
اآلخرين ينفرون منك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :األسلوب هو ما ّ
يميزك ويميز أعمالك عن
أعمال الغير.
ً
عاطفيا :ثمة من يريد أن ينشىء عالقة عاطفية معك.
ً
اجتماعيا :الصالة تساعدك على إزالــة الكثير من
همومك الراهنة.
رقم الحظ5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :العمل كالصالة واجب ضروري لإلنسان
المجتهد والمؤمن.
ً
تغال بمعاملة الحبيب بحيث تكون
عاطفيا :ال
ِ
ً
عبدا له.
ً
اجتماعيا :اجعل من بيتك واحة فرح لألصدقاء
واألحباب.
رقم الحظ.7 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :اإلخ ــاص لعملك يمنحك راح ــة وإتقانا
في اإلنجاز.
ً
عاطفيا :أنت والحبيب في وضع دقيق فال تدعاه
يدوم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :راجـ ــع نـفـســك لـتـتــأكــد م ــن معاملتك
ألهل بيتك.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :استمع إلــى آراء االختصاصيين قبل
المباشرة في مشروعك.
ً
عــاطـفـيــا :ستكشف لــك األيـ ــام ص ــدق الحبيب
ومقدار حبه لك.
ً
ً
اجتماعيا :ال تنتظر المناسبات لتكون لطيفا
ً
ً
بل اجعل ذلك أسلوبا دائما.
رقم الحظ.8 :

26

مجتمع
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معرض المبدعين لذوي االحتياجات الخاصة
أق ـي ــم ف ــي م ــرك ــز تـنـمـيــة ال ـط ـفــل (دي ـس ـك ـفــري)
معرض المبدعين لذوي االحتياجات الخاصة.
وقــالــت منظمة الـمـعــرض ،م .ليلى الفضلي،
إنه جمع الكثير من ذوي الحرف والمشغوالت
ال ـف ـن ـيــة ،وت ـم ـ َّـي ــز ب ـع ــرض إبـ ــداعـ ــات ال ـم ـشــاريــع
الصغيرة لذوي االحتياجات الخاصة ،بالتعاون
مــع شركة دايــت سيركل ،وشاليهات بوصالح
ال ـع ـقــاريــة ،ومـ ـش ــروع  ،loomstyle7وصــالــون
باريس مودا.
وأضافت« :انطالقا من هذا المعرض سنستمر
في بناء قدرات ومهارات أبنائنا من ذوي اإلعاقة،
لـ ـض ــرورة م ـشــارك ـت ـهــم ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وص ــوال
إلــى مساهمتهم وتمثيلهم في مواقع مختلفة
بالمؤسسات المحلية والوطنية ،على مختلف
الـمـسـتــويــات ،إل ــى جــانــب مـعــرفــة مــا لــديـهــم من
خطط ،ليساهموا في إدارة مشاريعهم الخاصة».

جولة في المعرض

أنفال الحميدان وشقيقتها

مطلق السند وأحمد غالي من «دايت سيركل»

مشاركتان في المعرض

صورة جماعية

«فنادق الكونتيننتــال» تحتفي بموظفيهـا
أقامت إدارة مجموعة فنادق كويت
كونتيننتال حفلها السنوي للعام
ال ـع ـش ــري ــن ع ـل ــي الـ ـت ــوال ــي لـمــوظـفــي
ال ـف ـن ــادق وع ــائ ــات ـه ــم ل ـت ـعــزيــز والء
موظفيها وإبراز دورهم في النهوض
بالعمل ونجاحــه.
وأقـ ـ ـي ـ ــم الـ ـحـ ـف ــل بـ ـص ــال ــة م ـط ـعــم
الداربـار ،وألقى المدير العام للفنادق
كمال الدين حسين كلمــة أبــرز فيها
مدى التطور والتوســع الذي يشهده
ً
الفندق كل عــام ،مسلطا الضوء على
أح ــدث ف ــرع ان ـضــم إل ــى الـمـجـمــوعــة،
و ه ــو ف ـنــدق كونتيننتال السالمية
سويت.

لقطة تذكارية أثناء قطع كيك االحتفال

صورة تذكارية لموظفي المجموعة أمام الفندق

تسليم المتسابقات جوائزهن

جوائز للموظفين المتسابقين

ً
«ماريوت الكويت» ّ
تعين جرجس مديرا للتسويق

ً
ً
طالب «الكويت اإلنكليزية» يتفوقون محليا ودوليا
ح ـق ــق طـ ــاب م ــدرس ــة ال ـكــويــت
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة نـ ـت ــائ ــج الفـ ـت ــة عـلــى
الـمـسـتــويـيــن الـمـحـلــي والـعــالـمــي
ضـمــن تقييم كــامـبــريــدج الــدولـيــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم األك ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــي وفـ ـ ــق
اإلحصائيات األخيرة.
وحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب ال ـ ـت ـ ـفـ ــوق
األك ــادي ـم ــي ف ــي ع ــدة مـ ــواد بينها
التصميم الثالثي األبعاد ،واللغة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،والـ ـلـ ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة،
والفيزياء ،والتاريخ ،والرياضيات،
والـكـيـمـيــاء ،وال ــدرام ــا والــدراســات
المسرحية .وحـصــد أربـعــة طالب
المركز األول على مستوى العالم،
وت ـب ــوأ ع ـشــرة ال ـمــركــز األول على
م ـس ـتــوى دولـ ــة ال ـك ــوي ــت ،وحـصــل
آخرون على نتائج أخرى فائقة.
وسيتسلم الفائقون الشهادات
ً
والكؤوس الحقا.

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادق مـ ـ ــاريـ ـ ــوت
الكويت تعيين سامر جرجس
ً
م ــدي ــرا إلدارة ق ـســم الـمـبـيـعــات
والتسويق.
وق ــال المدير الـعــام لسلسلة
الفنادق جورج عون« :بالنيابة
ع ـ ــن إدارة ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــادق و ج ـم ـيــع
ال ـعــام ـل ـيــن ب ـه ــا ،أود أن أهـنــئ
سامر جرجس بمناسبة ترقيته
ال ـج ــدي ــدة ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ،ونـحــن
واثقون بأنه وفريقه سيعملون
ج ــاه ــدي ــن ع ـل ــى الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
مكانة فنادق ماريوت المرموقة
في الكويت».
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن ج ـ ــر ج ـ ــس ح ـصــل
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــوائـ ــز
الـ ـتـ ـق ــدي ــري ــة خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
السبع المنصرمة كأفضل مدير
مبيعات بفنادق ماريوت.

ً
صورة جماعية للطالب والطالبات الفائقين عالميا

سامر جرجس

«الزبن» يزور دار المسنين
زارت إدارة مــركــز زب ــن الــزبــن
لـتـحـفـيــظ الـ ـق ــرآن دار الـمـسـنـيــن
ال ـ ـت ـ ــاب ـ ـع ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل ،بتنسيق
وت ــرتـ ـي ــب م ــن دارس ـ ـ ـ ــات ال ـمــركــز
واإلداريات ،وذلك ضمن فعاليات
وبرامج مركز الزبن.

جانب من الفعاليات التي تم تقديمها لكبار السن

باسمة المكيمي

جانب من االهتمام بالمسنين

توابل ةديرجلا

•
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ً
ً
الوسمي :أفضل أن أكون مذيعا ...وال أرى نفسي ممثال

مسك وعنبر

يستكمل دراسته في جامعة القاهرة لنيل الدكتوراه في اإلعالم
فضة المعيلي

أطل اإلعالمي محمد الوسمي على الجمهور عبر برنامج «صباح
الخير يا كويت» ثم تألق في برنامج «ليالي الكويت» فحقق
التفوق عبر شاشة تلفزيون الكويت .وقال الوسمي في حوار مع
«الجريدة» إن ثمة مسؤولية كبيرة على المذيع ،إذ يحتاج هذا
العمل إلى مواصفات خاصة ،منها التسلح بالقراءة واالطالع،
ً
مؤكدا أنه ال يستمر في هذا المجال إال من يتسلح بالمثابرة
والجهد والعزيمة ،وإلى تفاصيل الحوار:

مثلي األعلى
كل إعالمي
ناجح استطاع
أن يشق طريقه
باحترافية

• ب ـع ـيــدا ع ــن الـ ـش ــاش ــة ...أيــن
تمضي وقتك؟
ً
 دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـكـ ــون بـ ـي ــن األه ـ ــلً
واألصدقاء ،لذا غالبا يقال عني
«بيتوتي» ،وأنا بفضل الله أجتمع
م ــع ك ــل األص ـ ــدق ـ ــاء ب ـش ـكــل شـبــه
ً
يومي ،ودائـمــا أتــردد على األهل
والوالد والوالدة وإخواني ،وهذا
أغـلــب وقـتــي فــي ال ـح ـيــاة ،وأحــب
األشـيــاء «العتيجة» ألنها ترحل
بي إلى الزمن الجميل.
• ما جديدك؟
 -أقـ ــدم لـلـمــوســم ال ـثــالــث على

التوالي برنامج «ليالي الكويت»
مع الزمالء والزميالت في أسرة
الـ ـف ــري ــق ،وه ـ ــذه ث ـق ــة ك ـب ـي ــرة مــن
ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي وزارة اإلع ــام
وإدارة البرنامج.
• هــل تتذكر إطــالـتــك األولــى
ع ـلــى الـ ـش ــاش ــة ...ومـ ــا انـطـبــاعــك
عنها؟
ً
 أتــذكــر جـيــدا اول إطــالــة ليعلى الهواء مباشرة في برنامج
«صـبــاح الخير يــا كــويــت» وكنت
مـ ــع ن ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـ ــزم ـ ــاء وك ـن ــت
ً
ً
مرتبكا كثيرا بـصــورة ال إراديــة
ألنني على الـهــواء ،وكنت أشعر
بخوف بداخلي ،ولكن لله الحمد
تجاوزت هذه المرحلة بعد أيام
قليلة ،ولله الحمد حققت الحلم
الذي اخترته واختارني.
• َمن مثلك األعلى في الوسط
اإلعالمي؟ وماذا أخذت منه؟
 م ـث ـلــي األعـ ـل ــى ك ــل إع ــام ــينــاجــح اسـتـطــاع أن يشق طريقه
بــاحـتــرافـيــة ،وال يــوجــد إعــامــي
مـ ـح ــدد م ـت ـك ــام ــل ،ف ـك ــل شـخــص
أو زم ـيــل مـتـخـصــص ف ــي جــانــب
مـحــدد س ــواء أك ــان سـيــاسـيــا ،أو
ً
منوعا ،أو اجتماعيا أو رياضيا
ً
أو إخباريا إذاعيا ،أو تلفزيونيا،

محمد الوسمي
كــل منهم لــه لونه الـخــاص حتى
وصل إلى القمة .وأحاول أن آخذ
م ــن ال ـك ــل االح ـت ــراف ـي ــة الـمـهـنـيــة
في العمل االذاعــي والتلفزيوني
وأيضا الحرص والمثابرة والجد
واالجتهاد.
• ب ـعــض الـمــذيـعـيــن اتـجـهــوا
إلــى التمثيل ...هــل راودت ــك هذه
الفكرة؟
 مــع احـتــرامــي للزمالء الذيناتجهوا للتمثيل ورغــم أن هناك
تجارب ناجحة ،فأنا ضد الخلط
في العديد من المجاالت ،قدري أن
ً
اكون مذيعا وهو أجمل أقــداري،

أعشق كل شيء
«عتيج» يسافر
بي إلى الزمن
الجميل

وأرفض التمثيل جملة وتفصيال،
ال أرى نفسي ممثال.
• مـ ــا هـ ــي مـ ـق ــوم ــات ال ـم ــذي ــع
الناجح؟
 يجب أن يكون على درجة منالثقافة الكافية والسيما متابعة
كل ما يحدث في الشأن المحلي
وال ــدول ــي وأي ـضــا الـجــد والجهد
واالجتهاد والمثابرة واالحتكام
ألخالقيات ميثاق شرف المهنة
اإلعالمية.
• ما شعارك في الحياة؟
ً
 كن جميال َتر الوجود جميال،فالحياة تكمن بداخلك انت ،لتكن
ً
إيجابيا لينعكس ذلك على واقعك
والعكس صحيح.
راض عما وصلت
• هــل أنــت
ٍ
إليه اليوم؟
راض
ـا
ـ
ن
أ
والمنة
الحمد
 للهٍ
عن كل ما أنا عليه ألنني بفضل
الله قدمت وأقدم برامج رئيسية،
في القناة األولى بتلفزيون دولة
ً
الكويت ،وحاليا أقدم دراسة لنيل
درجــة الــدكـتــوراه فــي اإلع ــام من
جامعة القاهرة.
• ما عالقتك بمواقع التواصل
االجتماعي؟
 -ع ــاق ــة وطـ ـ ـي ـ ــدة ،وج ـم ـي ـلــة،

وهي نافذة جميلة رائعة فورية
وبسيطة أصافح بها المتابعين
وأعرف موقعي المهني بالضبط
فـ ــأنـ ــا مـ ـت ــواج ــد فـ ــي كـ ــل م ــواق ــع
التواصل االجتماعي.
• متى تحس بخيبة أمل؟
 ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـفـ ــردات ل ـي ــس لـهــامـ ــرجـ ــع ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاتـ ــي ،فـ ــأنـ ــا مــن
األش ـخ ــاص الــذيــن يــؤمـنــون بــأن
كل ما يحدث لي خير سواء كان
سـلـبـيــا أو إي ـجــاب ـيــا ،وتـصــديـقــا
ل ـل ـق ــاع ــدة ال ـق ــرآن ـي ــة «وعـ ـس ــى أن
ً
ت ـك ــره ــوا ش ـي ـئ ــا وهـ ــو خ ـي ــر لـكــم
ً
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر
لكم والله يعلم وأنتم ال تعلمون».
• ما أهم صفة يجب أن يتحلى
بها المذيع؟
 يـجــب أن يـكــون لــديــه قناعةبـ ـ ــأنـ ـ ــه ال يـ ـ ــوجـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــيء اسـ ـم ــه
م ـس ـت ـح ـيــل ،وع ـل ـي ــه أن يـتـسـلــح
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــراءة واالط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،وح ـت ـم ــا
ً
سـيـحـصــد ث ـمــاره ـمــا مـسـتـقـبــا،
ف ــاإلع ــام ال يـسـتـمــر ف ـيــه إال من
ي ـت ـس ـل ــح ب ــالـ ـمـ ـث ــاب ــرة وال ـج ـه ــد
والعزيمة.

ً
نوال تقدم «سينغل» رومانسيا وتستعد «تقسيم تريو» التركية قدمت موسيقى متنوعة
لحفلها في فبراير المقبل
احتضنها مسرح عبدالحسين عبدالرضا وحضرها محبو األنغام الشجية
●

●

محمد جمعة

سيكون عشاق الفنانة نوال على
موعد مع مفاجأة جديدة ،تتمثل
في «سينغل» تطرحه ،ليكون هدية
لجمهورها مع بدايات عام .2018
ومــن المتوقع أن تسافر نــوال إلى
تركيا ،إلنجاز هذا المشروع ،بمعية
زوج ـه ــا الـمـلـحــن مـشـعــل ال ـع ــروج
لتسجيل األغنية.
و«الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـغ ــل» روم ــان ـس ــي
هـ ـ ـ ـ ــادئ ،وه ـ ــو الـ ـ ـل ـ ــون ال ـ ــذي
َّ
تميزت فيه أم حنين ،على
أن يرى النور خالل األيام
القليلة المقبلة.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تستعد نــوال
إلحياء حفلها الجماهيري ،ضمن
فعاليات مهرجان فبراير الكويت،
الذي تنظمه شركة روتانا.
وم ــن الـمـقــرر أن تـقــام الحفالت
ب ـم ــرك ــز ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ال ـث ـقــافــي،
حيث تتقاسم نوال وشيرين إحدى
الحفالت ،وستعلن «روتانا» جميع
التفاصيل خالل ساعات.
و م ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ــو ق ـ ــع أن ي ـش ـه ــد
المهرجان مشاركة النجم اإلماراتي
حسين الجسمي ،إلى جانب نخبة
م ــن ن ـج ــوم ال ـش ــرك ــة ،م ـث ــل :الـفـنــان
عبدالله الرويشد ،و«بلبل الخليج»
نبيل شعيل ،ومن الشباب مطرف
المطرف ،فضال عن «فنان العرب»
محمد عبده ،وأنغام ،وآخرين.
من ناحية أخرى ،تطير أم حنين
إلى بيروت ،بعد رمضان ،لتصوير
المرحلة األول ــى مــن بــرنــامــج The
 ،Voiceالمقرر بثه عبر شاشة قناة
 ،mbcح ـيــث ان ـض ـمــت «ال ـق ـي ـثــارة»
ل ـل ـج ـن ــة الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
الـنـجــوم عــاصــي الـحــانــي واليسا
ومـحـمــد ح ـمــاقــي ،خـصــوصــا بعد
تأجيل الموسم الرابع من برنامج
اكـتـشــاف الـمــواهــب األشـهــر عربيا
قبل انطالقه بــأيــام ،بعد استبعاد
الفنانة أحالم ،ما ترتب عليه ترحيل
موعد بثه ،ليتسنى إلدارة المحطة
إعــادة تصوير المرحلة األولــى مع
التشكيل الجديد للجنة التحكيم.

محمد جمعة

أحـ ـي ــت ف ــرق ــة «ت ـق ـس ـي ــم ت ــري ــو»
الـتــركـيــة حفلة مــوسـيـقـيــة ،بمعية
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـش ـب ــاب الـكــويـتــي
العاشق لأللحان واألنغام التركية،
م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،عـلــى
م ـس ــرح عـبــدالـحـسـيــن عـبــدالــرضــا
بالسالمية.
وبرعاية وحضور الشيخ دعيج
الخليفة ،وأمام حضور جماهيري
كبير من محبي الموسيقى ،كان كل
شــيء ينبئ بحفل َّ
مميز ،بــدء ا من
َّ
الشاشات العمالقة ،التي تغيرت
ألوانها بين كل مقطوعة وأخــرى،
وم ــرورا بــالـهــدوء ال ــذي خـ َّـيــم على
الـمـســرح ،فــي حـضــرة إب ــداع نخبة
مــن الـعــازفـيــن الــذيــن ذاع صيتهم
بالوطن العربي.
«تـقـسـيــم ت ــري ــو» ت ـضــم الـثــاثــي
ح ـ ـس ـ ـنـ ــو سـ ـ ـنـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدرس ـ ــي عـ ـ ـ ــازف
الكالرينت ،وإسماعيل تونجيلك
ع ـ ــازف الـ ـب ــزق ،وه ــاي ـت ــش دوغـ ــان
ع ــازف ال ـقــانــون ،قــدمــوا مجموعة
مميزة من أعمالهم.
ُ
ويعد ثالثي «تقسيم تريو» من
أه ــم وأك ـث ــر الـمــوسـيـقـيـيــن حرفية
ً
ورواجا ،سواء على مستوى العزف
ال ـم ـن ـفــرد ،أو ال ـج ـمــاعــي .فــرغــم أن
الفرقة تجمعهم تحت مظلتها في
مختلف الفعاليات والحفالت ،غير
أن لكل منهم مشروعه الموسيقي
الخاص ،وإصداراته التي يعتز بها،
مازجين بين األساليب الموسيقية
المختلفة من تقليدي وطربي وجاز
وكالسيكي.
وقـبــل إطــالــة ثالثتهم األخـيــرة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت س ـب ـق ـه ــم م ـج ـمــوعــة
مــن الـشـبــاب ال ـهــاوي للموسيقى،
لـ ـيـ ـق ــدم ــوا وص ـ ـلـ ــة مـ ـمـ ـي ــزة الق ــت
اسـ ـتـ ـحـ ـس ــان الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ،م ـ ــن ثــم
استقبل الجمهور الثالثي التركي
األش ـ ـه ـ ــر حـ ـسـ ـن ــو سـ ـنـ ـلـ ـن ــدرس ــي،
وإسـمــاعـيــل تــونـجـيـلــك ،وهــايـتــش
دوغ ـ ـ ـ ــان ،ل ـي ـص ـط ـح ـبــوا مـحـبـيـهــم
في رحلة أظهرت مواهبهم الفذة،
ومهاراتهم التي تجلت بوضوح،

أك ــدت الـفـنــانــة ه ــدى حسين
أن هديتها لجمهورها فــي كل
مكان للدورة الرمضانية المقبلة
 2018ستكون من خالل الدراما
ال ـن ـف ـس ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة «ع ـطــر
الـ ـ ـ ــروح» ،تــأل ـيــف ال ـك ــات ــب عــاء
حمزة ،وإخراج المخرج المتميز
محمد القفاص.
وك ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا ال ـ ـثـ ــاثـ ــي وراء
تجربة مسلسل « حـيــاة ثانية»
الذي حصد الكثير من النجاح
خالل الموسم الماضي ،لتأتي
ال ـت ـج ــرب ــة ال ــدرامـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ل ـتــذهــب إل ــى م ـنــاطــق مـتـجــددة
واضافية في الدراما الكويتية
بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ـ ــاص وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
بشكل عام.

أجواء نفسية مركبة
وع ــن ال ـع ـمــل ال ـج ــدي ــد ،قــالــت
الـفـنــانــة ه ــدى حـسـيــن« :أجـســد
شـخـصـيــة ال ــدك ـت ــورة النفسية
ع ـ ـطـ ــر فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ،وهـ ــي
شـخـصـيــة ت ـجــد نـفـسـهــا وســط
ك ــم م ــن ال ـمــواج ـهــات م ــع جملة
الشخصيات التي تحيط بها.
وفي عوالم من االجواء النفسية
المركبة لشخصيات كــل منها

يتحرك بهدف ووازع شخصي
حاد ومركب».
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت« :اث ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــرب ــة
ال ـن ــاج ـح ــة م ــع م ـس ـل ـســل ح ـيــاة
ثانية مــع الـكــاتــب عــاء حمزة،
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز م ـح ـمــد
ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـفـ ـ ــاص ،وردود األ ف ـ ـ ـعـ ـ ــال
االيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـص ــده ــا
الـعـمــل ،تــم تـطــويــر ال ـحــوار الــى
عمل جديد ضمن افكار تعمق
ح ـضــور ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة ،ويـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ث ــاث ــي
التجربة االولى ،ولهذا أستطيع
ان اقــول إن الجمهور سيفاجأ
ب ــالـ ـمـ ـن ــاط ــق الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة الـ ـت ــى
سيذهب اليها العمل ونجومه».
واردفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت« :مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ع ـطــر
الروح من إنتاج مركز فن الروان
ل ــإن ـت ــاج ال ـف ـن ــي وال ـم ـس ــرح ــي،
وبطولة عدد متميز من نجوم
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة ،ومنهم
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـع ـق ــل وم ـح ـمــد
العجيمي و حـسـيــن المنصور
وعـبــدالـمـحـســن ال ـن ـمــر وأح ـمــد
السلمان وخالد المفيدي وأوس
الشطي وأسامة المزيعل وعبير
أحمد ومحمد صفر وعبدالله
الـ ـطـ ـلـ ـيـ ـح ــي ولـ ـيـ ـلـ ــى ع ـب ــدال ـل ــه
وشهاب جوهر وناصر عباس

فرقة تقسيم تريو
من خالل تطويعهم آلالتهم ،سواء
في العزف الجماعي للمقطوعات
ال ـت ــي ت ـح ـمــل اس ـم ـهــم وت ـع ـ ِّـب ــر عن
ه ــوي ـت ـه ــم الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،أو مـ ــن خ ــال
االرت ـج ــاالت الموسيقية الـفــرديــة،
السـيـمــا ع ــازف ال ـقــانــون هــايـتــش،
وهو واحد من أمهر العازفين على
آل ــة تـعـ ِّـبــر عــن الـهــويــة الموسيقية
العربية.
وق ــد أج ــاد هــايـتــش فــي الـعــزف
بيد واحــدة وبيديه االثنتين ،قبل
أن يعود ثالثتهم للعب على وتر

ال ـم ـشــاعــر وم ــداع ـب ــة األحــاس ـيــس
بمقطوعات مــن ألبومهم األخـيــر،
ثـ ــم عـ ــرجـ ــوا ع ـل ــى ق ــدي ـم ـه ــم ،قـبــل
أن يـخـتـمــوا الـحـفــل وس ــط تـفــاعــل
جماهيري كبير.
وع ـق ــب ال ـح ـفــل ،ت ـح ــدث دوغ ــان
ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،ق ـ ــائ ـ ــا« :س ـ ـعـ ــداء
ب ــالـ ـت ــواج ــد فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وب ـه ــذا
الحفل ،الذي شهد حضورا مميزا
لمحبي الـمــوسـيـقــى ،ل ــذا حرصنا
على أن نقدم لهم مجموعة من أبرز
أعمالنا ،سواء القديمة أو الجديدة».

محمد القفاص

وال ـ ـهـ ــام ع ـل ــي وأمـ ـ ــل ال ـع ـن ـبــري
وس ـ ـ ـلـ ـ ــوى ال ـ ـ ـجـ ـ ــراش وسـ ـعـ ــود
بوشهري ونورا محمد».

متعة متجددة
وع ـ ــن ال ـع ـم ــل ،ذك ـ ــر ال ـق ـف ــاص:
«العمل مع الفنانة هــدى حسين
يمثل حالة من المتعة المتجددة
عبر الشخصيات والموضوعات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ــذهـ ـ ــب الـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا وع ـ ـمـ ــق
االخ ـت ـيــارات الـتــي تـتـصــدى لها،
وف ــي ه ــذا الـعـمــل ال ـجــديــد (عـطــر
ال ــروح) يحملنا العمل والفنانة

عبدالرحمن العقل وهدى حسين
ه ــدى حـسـيــن إل ــى آفـ ــاق نفسية
تدهشنا فــي اط ــار درام ــا تحمل
ع ــددا مــن الـقـضــايــا االجتماعية
ال ـمــرك ـبــة والـ ـخـ ـط ــرة ،والـ ـت ــي من
خاللها يتم تسليط الضوء على
جملة من األمور الحساسة».
واوض ــح ان المسلسل «درام ــا
تلفزيونية جديدة بكل ما تعني

صمود يفوز بجائزة أبوالقاسم
الشابي لإلبداع األدبي

فاز األكاديمي التونسي
حمادي صمود أمس األول
بجائزة أبوالقاسم الشابي
لإلبداع األدبي في دورتها
الثالثة والثالثين عن كتابه
«طريقي إلى الحرية».
وصدر الكتاب عن دار
محمد علي للنشر في
 285صفحة من القطع
المتوسط وسبق فوزه
بجائزة معرض تونس
الدولي للكتاب العام
الماضي.
وبحصوله على الجائزة
يستحق صمود ( 70عاما)
مكافأة مالية قدرها 25
ألف دينار (نحو  10آالف
دوالر).
وقال وزير الشؤون
الثقافية محمد زين
العابدين إن الجائزة
«تدعيم لتتويج آخر حصل
عليه الدكتور حمادي
صمود حيث تحصل على
جائزة العويس الثقافية
في مجال الدراسات والنقد
في دورتها الخامسة عشرة
بدولة اإلمارات العربية
المتحدة».
(رويترز)

ً
باريس هيلتون ّ
تعين حارسا
لخاتم خطبتها الثمين

ولفت إلى أنه يتواجد بين فترة
وأخرى بالكويت ،بمعية المهندس
محمد ا لـشـطــي ،لبحث المشاريع
الموسيقية الـجــديــدة ،مشيرا إلى
أن الفرقة ستطرح ألبومها القادم
في مارس المقبل ،إلى جانب ألبوم
عــزف قــانــون خــاص بــه يحيي من
خالله أغنيات التسعينيات وبعض
أعمال «موسيقار األجيال» محمد
عبدالوهاب ،وأعمال أخرى للملحن
مشعل العروج.

ً
ً ً
محمد القفاص« :عطر الروح» سيكون مختلفا شكال ومضمونا
نوال

خبريات

هذه المفردة من أبعاد ومضامين
ل ــم ت ـقــدم ـهــا ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـكــوي ـت ـيــة
والـخـلـيـجـيــة مــن ق ـبــل ،وم ــن هنا
تأتي أهمية التجربة التي ترتكز
ع ـلــى ن ــص م ـش ــوق وف ــري ــق عمل
ي ـض ــم صـ ـف ــوة مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم فــي
م ـب ــاراة عــالـيــة الـمـسـتــوى تحمل
الترقب والعمق والتحليل ،واترك

ال ـب ـق ـي ــة ل ـل ـم ـشــاهــد ع ـن ــد ع ــرض
العمل».
وتـ ــابـ ــع« :كـ ـم ــا ي ــذه ــب ال ـع ـمــل
الجديد الى مواقع تصور وتقدم
للمرة االولى ،في اضافة متجددة
ل ــرص ـي ــد الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ع ـل ــى صـعـيــد
الـ ـشـ ـك ــل وال ـ ـم ـ ـض ـ ـمـ ــون ،إض ــاف ــة
الـ ــى اس ـت ـخ ــدام اح ـ ــدث االج ـه ــزة

وال ـم ـعــدات ب ــال ــذات عـلــى صعيد
اج ـ ـهـ ــزة الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،حـ ـي ــث يـتــم
استخدام اجهزة تصوير عالية
الـ ـج ــودة ،م ــا يــؤكــد جــديــة ودع ــم
الجهة المنتجة التي تسعى الى
تقديم تجربة درامية تلفزيونية
عالية المستوى».
واردف « :ف ـ ــي م ـس ـل ـســل عـطــر
ال ـ ــروح ن ـحــن م ــع مـنـهـجـيــة عمل
جـ ــديـ ــدة ع ـل ــى ص ـع ـيــد االن ـ ـتـ ــاج،
ح ـيــث ت ـمــت االس ـت ـعــانــة بـنـجــوم
بعضهم سيظهر بعدد محدد من
الشخصيات ،ما يمنح التجربة
بعدا وعمقا اضافيين ،حيث يتم
االعتماد على النجوم حتى في
االدوار التي تبدو صغيرة شكال
ولكنها تحمل تأثيرا اعمق على
صعيد المضمون ،الننا نعتمد
عـ ـل ــى م ـم ـث ـل ـي ــن ح ـق ـي ـق ـي ـي ــن فــي
تجسيد جميع الشخصيات مهما
قل عدد حلقات حضورها ،وهنا
اثمن اوال دعم النجوم وتفهمهم
وايضا االريحية العالية للجهة
المنتجة».

بعدما ّ
تقدمكريس زيلكا،
رجل االعمال الثري الى
حبيبته المغنية وعارضة
األزياء األميركيةباريس
هيلتون ،فاجأت األخيرة
متابعيها حول العالم
بخبر تعيين حارس
شخصي لخاتم الخطبة
ّ
الذي قدمه زيلكا لحبيبته،
ّ
وهو مرصع بحجر
كبير من االلماس ،وذلك
لحمايته من السرقة.
وبحسب تقارير إعالمية،
ّ
أفادت بأن ثمن الخاتم
يتجاوز  2مليون دوالر.
وكانت هيلتون ّ
عبرت عن
سعادتها بهذه الخطوة
العاطفية ،من خالل
الصور التي نشرتها على
صفحاتها الخاصة عبر
مواقع التواصل االجتماعي
«إنستغرام» وبث مقطع
فيديو قصير وثق لحظة
طلب كريس زيلكا الزواج
منها ،بينما كان يرتدى
الثنائي بدال للتزلج.

بول هاجيس ينفي اتهامات
بسوء السلوك الجنسي

نفى المخرج الحائز
جائزة أوسكار بول
هاجيس الجمعة اتهامات
بسوء السلوك الجنسي
والتي ساقتها أربع
سيدات بينهن اثنتان
اتهمتاه باالغتصاب.
وأوردت تقارير إعالمية
أن اتهامات من ثالث نساء
عملن في صناعة الترفيه
تتضمن أن هاغيس أقدم
على تقبيلهن عنوة ،خالل
الفترة بين  1996و.2015
كما اتهمت واحدة من
النساء الثالث هاغيس
باغتصابها .ولم يحدد
التقرير أسماء النساء.
وقالت كريستين ليبيرا
محامية هاغيس في بيان
صحافي «السيد هاغيس
ينفي بشكل كامل هذه
االدعاء ات المجهولة».
وفاز هاغيس ( 64عاما)
بجائزتي أوسكار ألفضل
سيناريو وأفضل فيلم
في عام  2006عن فيلم
«كراش».
(رويترز)
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1800
والمعتقلون
االحتجاجات...
برعاية
نجاد
يتهم
خامنئي
ً
● تظاهرات موالية ومعارضة ولجنة حكومية لـ «فرز» الموقوفين ● واشنطن ستعدل التزامها بـ«النووي» قريبا
طهران  -ةديرجلا.

بدأ النظام اإليراني حملة
لـ«تصفية الحساب» مع حركة
االحتجاجات الشعبية ،التي
تشهدها البالد واستهدفت
السلطات ،الرئيس السابق
أحمدي نجاد ،ومساعديه بعد
إلقاء اللوم عليه في تحريك
التظاهرات ،في حين أكد
وزير الخارجية األميركية
أن واشنطن ستعلن تغيير
تجاه االتفاق النووي
التزامها ً
اإليراني قريبا.

غداة نشر موقع المرشد األعلى
اإليــرانــي علي خامنئي انتقادات
ضمنية تحمل الرئيس اإليــرانــي
السابق أحـمــدي نجاد مسؤولية
تـحــريــك االحـتـجــاجــات الشعبية،
التي انطلقت قبل أسبوع ،أكد علي
أكبر جوانفكر ،مستشار نجاد أن
األجهزة األمنية داهمت أمس منزل
مـســاعــد الــرئـيــس الـســابــق ،حميد
رضا بقائي ،وحاولت اعتقاله على
خلفية ا تـهــا مــه بقضية مـنـظــورة
أمــام القضاء ،خــال وجــود نجاد
هناك.
وأضــاف جوانفكر لـ «الجريدة»
أن نجاد حال دون اعتقال مساعده
وتعلل بعدم انتهاء مهلة منحتها
المحكمة كي يسلم بقائي نفسه.
ج ــاء ذل ــك ف ــي وق ــت ش ـهــد محيط
سـ ـج ــن أويـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــم إي ـ ـ ــداع
الـ ـم ــوق ــوفـ ـي ــن ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن فـيــه
ً
ً
ً
استنفارا أمنيا كبيرا من قبل قوات
الشرطة ومكافحة الشغب.

إيرانيون يتظاهرون ضد النظام تحت بوابة براندنبورغ في برلين أمس (رويترز)
ال ـس ـل ـطــات أط ـل ـقــت سـ ــراح  85في
المئة من المحتجزين هناك بعد
توقيعهم على ّ
تعهد بعدم ارتكاب
مخالفات من جديد.
وأوضـ ـ ــح رشـ ـي ــدي ــان« :أح ـي ـلــت
لـلـسـلـطــات الـقـضــائـيــة أس ـمــاء من
لهم سجل جنائي أو مــن اتهموا
بــالـتـخــريــب م ـثــل إش ـع ــال حــرائــق
بــدراجــات نارية أو إلحاق أضــرار
بمبان عامة».

تظاهرات وقمع
وش ـه ــدت ع ــدة م ـنــاطــق ،أم ــس،
احتجاجات محدودة ضد النظام
وتردي األوضاع المعيشية وأظهر
شــريــط فـيــديــو خ ــروج تـظــاهــرات
فــي خـمـيــن مـسـقــط رأس مؤسس
الجمهورية اإلسالمية الخميني.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ن ـظ ــم آالف مــن
أنصار الحكومة مسيرات مؤيدة
ً
لليوم الرابع على التوالي ،ردا على

االحتجاجات واسعة النطاق.
وأظهرت لقطات خروج مسيرات
في مدن من بينها آمل وسيمنان
وشــدكــان ،فيما حمل المشاركون
األعــام اإليرانية وهتفوا «الموت
ألمـ ـي ــرك ــا» و«ال ـ ـمـ ــوت إلس ــرائ ـي ــل»
و«الموت لبريطانيا».
وخفت االحتجاجات منذ أمس
األول ،بـعــد أن شـ ــددت الـحـكــومــة
ح ـم ـل ــة ال ـق ـم ــع ضـ ــد ال ـم ـح ـت ـج ـيــن
بــإرســال ق ــوات «ال ـحــرس الـثــوري»
لعدد من األقاليم.
وام ـتــدت الـقــاقــل إلــى أكـثــر من
 80مدينة وبلدة في الريف وشارك
ف ـي ـهــا آالف م ــن ال ـش ـب ــان وأبـ ـن ــاء
الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة الـغــاضـبـيــن من
الـكـســب غـيــر الـمـشــروع والبطالة
والفجوة اآلخذة في االتساع بين
الفقراء واألغنياء.
وأمس األول ،واجه متظاهرون
ي ـن ـت ـم ــون الـ ـ ــى ق ــومـ ـي ــة األت ـ ـ ــراك
اآلذربيجانيين القومية األكبر

بـعــد ال ـف ــرس ف ــي إي ـ ــران ،جـنــودا
جاؤوا لسد الطريق أمام تقدمهم
في مدينة تبريز شمال إيران.

تعديل «النووي»
إلــى ذل ــك ،أكــد وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي ريـكــس تـيـلــرســون ،أنــه
ً
سيتم «قريبا» تعديل القانون الذي
يـلــزم الــواليــات المتحدة بالتقيد
باالتفاق النووي المبرم مع إيران.
وأضاف تيلرسون ،في مقابلة
مع وكالة «أسوشييتد برس» ،أن
الـتـعــديــل «الـ ــذي مــن شــأنــه إقـنــاع
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بــال ـب ـقــاء في
اتفاق عام  ،2015قد يأتي األسبوع
المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير».
وت ــاب ــع أن «ال ــرئـ ـي ــس ت ــرام ــب،
قال إنه سيعدله أو سيلغيه» ،في
إشارة إلى االتفاق .وأردف« :نحن
اآلن في مرحلة االلتزام بوعده فيما
يتعلق بتعديل االتفاق».

المقال الذي قاد رجال الدين إلى الحكم
في نظر محمد حسن شريفي زاده،
بدأت الثورة التي أطاحت آخر شاه في
إيران قبل  40عاما تماما بحادث غير
اعتيادي وقع في مسجد بمدينة قم.
ف ـفــي  18دي  1357ف ــي ا لـتـقــو يــم
الفارسي ،الموافق للثامن من يناير
« ،1978ك ــان عـمــري ثماني سـنــوات»
حسبما ي ـقــول شــريـفــي زاده ،و«كـنــا
نحضر مراسم دينية».
ويـ ـضـ ـي ــف ب ــائ ــع الـ ـحـ ـل ــوي ــات فــي
باحة مدفن فاطمة معصومة في قم
المقدسة لدى الشيعة االثني عشرية،
ان المال «نزع عمامته ،وألقاها ارضا
وهو يؤكد ان مصدر وحينا (آية الله
روح الله الخميني) اهين».
وكان المال يشير إلى مقال نشرته

ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـح ـكــوم ـيــة «اطـ ــاعـ ــات»
ع ـش ـيــة ذل ـ ــك الـ ـي ــوم ب ـع ـن ــوان «ايـ ـ ــران
واالستعمار االحـمــر واالس ــود» ،كان
ً
ً
مـهـيـنــا ج ــدا للخميني الـمـنـفــي منذ
 1964والمعارض للشاه محمد رضا
بهلوي.
ات ـهــم الـمـقــال الــرجــل ال ــذي أصبح
مؤسس جمهورية إيــران االسالمية
ال ـتــي ي ـقــودهــا رج ــال الــديــن الشيعة
بــأنــه عـمـيــل لـبــريـطــانـيــا ،وأل ـمــح الــى
ان ــه لـيــس إيــران ـيــا فـعــا ،وان ــه يتآمر
مع الشيوعيين ،ساعيا للتشكيك في
سلطته الدينية.
ويقول آية الله سيد حسين مولوي
ت ـب ــري ــزي ( 70ع ــام ــا) ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام
الـســابــق ال ــذي انـتـخــب نــائـبــا مرتين

قبل ان يعود للتدريس في قم ،لوكالة
فــرانــس بــرس إن «الـمـقــال كــان القشة
ا لـتــي قصمت ظهر البعير» ،مضيفا
ان «اهانة الخميني بهذا الشكل عبر
القول انه خادم لالنكليز يشكل اهانة
لكل رجال الدين ،انه استفزاز».
ونظم الرد بسرعة ،ففي مساء اليوم
نفسه ،جمع تبريزي نحو عشرة من
رج ــال الــديــن ،و«ت ـقــرر وقــف ال ــدروس
الدينية في اليوم التالي تعبيرا عن
االحتجاج» ،في إجــراء نــادر ،و»إدانــة
المقال خــال ال ــدروس والتعبير عن
الدعم لالمام» الخميني.
فـ ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن يـ ـن ــاي ــر ،رافـ ـق ــت
اضراب الطالب تظاهرات وصدامات
لم تكن خطيرة مع الشرطة ،لكن في

التاسع من الشهر نفسه ،كما يتذكر
تبريزي ،اتسع نطاق االحتجاجات مع
انضمام تجار البازار إلى اإلضــراب.
وردد آالف االش ـخ ــاص ف ــي ال ـشــارع
هـتــافــات مـعــاديــة لـلـحـكــومــة وال ـشــاه
وسـقــط  5قـتـلــى .وانـتـشــر نـبــأ القمع
في قــم ،وأدى الــى تظاهرات في مدن
اخـ ـ ــرى ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .وبـ ـع ــد تـ ـط ــورات
عــدة رحــل الـشــاه فــي  16يناير 1979
بطلب اميركي وتحت ضغط الشارع،
وغـ ــادر الـخـمـيـنــي فــرنـســا وع ــاد الــى
طهران حيث استقبلته في االول من
فـبــرايــر حـشــود هــائـلــة .وبـعــد عشرة
اي ــام سقطت آخ ــر حـكــومــة فــي اي ــران
الشاهنشاية.
(قم ـ ـ أ ف ب)

وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن اإلدارة
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ـع ـم ــل ح ــالـ ـي ــا مــع
ق ـي ــادات «ال ـكــون ـغــرس» مــن أجــل
إقرار ذلك التعديل ،دون توضيح
بنوده.
وبحسب أسوشييتد بــرس،
فإن ترامب لم يعلن موقفه بعد
ب ـشــأن تـجــديــد الـتـصــديــق على
االت ـف ــاق عـنــدمــا سيتعين عليه
األس ـب ــوع الـمـقـبــل تـحــديــد مــدى
التزام طهران به.
وفي أكتوبر الماضي ،رفض
ترامب اإلقرار بأن إيران التزمت
ب ــاالتـ ـف ــاق ،وقـ ـ ــال ،إنـ ــه سيحيل
األمر إلى «الكونغرس».
ووفـ ــق ال ـقــوان ـيــن األمـيــركـيــة،
ع ـل ــى ت ــرام ــب أن ي ــدل ــي ب ــإف ــادة
أمــام المشرعين في الكونغرس
ك ــل  3أش ـه ــر ،ب ـخ ـصــوص مــدى
التزام طهران باالتفاق النووي
وت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــده ال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــق ع ـلــى
ً
االت ـ ـفـ ــاق ،وذلـ ـ ــك اعـ ـتـ ـم ــادا عـلــى

نتائج التحقيقات التي تجريها
وزارة الخارجية األميركية.
وه ـ ـ ـ ـ ــدد ت ـ ــرام ـ ــب ف ـ ــي أكـ ـت ــوب ــر
الماضي باالنسحاب مــن االتفاق
«حـ ــال ف ـشــل ال ـكــون ـغــرس وحـلـفــاء
واش ـن ـط ــن ف ــي م ـعــال ـجــة ع ـي ــوب ــه»،
ً
متوعدا بفرض «عقوبات قاسية»
على طهران.
وأبـ ــرمـ ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ،وروسـ ـي ــا ،وال ـص ـيــن،
وبــريـطــانـيــا ،وفــرنـســا ،وألـمــانـيــا،
ً
اتفاقا مع إيــران في يوليو ،2015
وافقت طهران بموجبه على تقييد
برنامجها النووي ،مقابل تخفيف
ال ـع ـق ــوب ــات ال ــدول ـي ــة ال ـم ـفــروضــة
عليها بسبب هذا البرنامج.
ويأتي الموقف األميركي ،فيما
ت ــؤك ــد ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة
الذرية التابعة لألمم المتحدة ،أن
إيران تلتزم بكل ما ورد في االتفاق
الدولي.
(طهران  -أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

رضائي :سيناريو التظاهرات ُرسم في أربيل
اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة
ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـســن رض ــائ ـ ُـي ،أن
تفاصيل سيناريو األحداث بإيران خطط
لها في أربيل بإقليم كردستان العراق من
قبل أميركا و»مجاهدي خلق» ومؤيدي
الشاه.
ونقلت وكالة مهر لألنباء عن رضائي
قــولــه« :ق ـبــل ع ــدة أش ـهــر ُع ـقــد فــي مدينة
أربـيــل اجـتـمــاع حـضــره مــديــر العمليات
الـخــاصــة بــوكــالــة الـمـخــابــرات األميركية
( ،)CIAوهــو رئيس قسم عمليات إيــران،
ومــديــر مكتب قصي ابــن ص ــدام ،وهاني
ط ـل ـف ــاح ش ـق ـيــق زوجـ ـ ــة ص ـ ـ ــدام ،ومـمـثــل
ع ــن م ـس ـعــود الـ ـب ــارزان ــي وم ـم ـث ـلــون عن
المنافقين (في إشارة إلى مجاهدي خلق)
وممثل عن السعودية».
وأضــاف رضائي« :في ذلك االجتماع،

تم تحديد موعد بدء العمليات في إيران
ف ــي ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن دي ـس ـم ـبــر ،من
خالل استخدام الفضاء اإللكتروني ،وأن
يـتــابـعــوا العمليات فــي يـنــايــر وفـبــرايــر،
واس ـ ـ ــم ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التنسيق المثمر».
وأردف أن «هؤالء كانوا يتصورون أنه
بهذه الخطة يمكن إخــراج جميع المدن
عن سيطرة الدولة ،وفي الخطوة التالية
يدخلون األسلحة إلــى الـبــاد ،ليتم قتل
أعداد كبيرة من المواطنين ،وفي نهاية
المطاف تطلب أميركا من مجلس حقوق
اإلن ـس ــان إصـ ــدار ق ــرار ضــد إي ـ ــران ،ليتم
بعدها فــرض عقوبات جــديــدة ،ومــن ثم
يــدخــل الـمـنــافـقــون فــي الـمــرحـلــة الثانية
من الخطة».

السعودية تعلن تقديمات وإعفاءات مالية كبيرة للمواطنين

ً
اعتقال  11أميرا احتجوا على وقف سداد فواتير الكهرباء والماء عنهم
أصـ ـ ــدر ال ـع ــاه ــل الـ ـسـ ـع ــودي الـمـلــك
سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز أوامـ ــر ملكية
ت ـت ـض ـم ــن تـ ـق ــديـ ـم ــات م ــالـ ـي ــة ك ـب ـي ــرة
وإعفاءات للمواطنين السعوديين.
وق ـ ـضـ ــت األوام ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ــإعـ ـ ــادة ص ــرف
العالوة السنوية لموظفي الدولة من
الـمــدنـيـيــن والـعـسـكــريـيــن اع ـت ـبــارا من
مطلع العام الحالي ،إلى جانب صرف
بدل غالء معيشة شهري قدره ألف ريال
سعودي ( 266.7دوالرا) للمواطنين من
الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة
عام واحد.
كما تضمنت األوامر صرف مكافأة
ق ــدره ــا خ ـم ـســة آالف ريـ ـ ــال (1333.3
دوالرا) للعسكريين ا لـمـشــار كـيــن في
الصفوف األمامية في الحد الجنوبي)،
وإضــافــة بــدل غــاء معيشة قــدره 500
ريــال ( 133.3دوالر) لمدة عــام ،وكذلك
اضافة بــدل غــاء معيشة للمخصص
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــري لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ال ـ ـض ـ ـمـ ــان
االج ـت ـمــاعــي بـمـبـلــغ  500ري ـ ــال لـمــدة
عام أيضا.
ونصت كذلك على ان تتحمل الدولة
ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين
المستفيدين مــن ا لـخــد مــات الصحية
ال ـخــاصــة والـتـعـلـيــم األه ـل ــي ال ـخــاص

وزيادة مكافأة الطالب والطالبات من
المواطنين بنسبة  10في المئة لمدة
عام واحد.
كما ستتحمل الدولة وفقا لالوامر
الملكية ضريبة القيمة المضافة عما
ال يزيد على مبلغ  850ألف ريال (.67
 226ألف دوالر) من سعر شراء المسكن
األول للمواطن.
ونصت األوامــر الملكية كذلك على
توحيد صــرف رواتــب موظفي الدولة
في ال ــ 27من الشهر الميالدي ،وكذلك
توحيد توزيع فواتير الخدمات لتكون
خالل األسبوع التالي لصرف الرواتب
واض ــاف ــة ب ــدل غ ــاء معيشة للمعاش
التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة
ال ـعــامــة لـلـتـقــاعــد وال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية للمستفيدين
من المواطنين بمبلغ  500ريــال لمدة
عام واحد.
وج ــاء ت هــذه األوام ــر الملكية بناء
على النظام االســاســي للحكم ونظام
مجلس الــوزراء وبناء على مقترحات
مــن ول ــي الـعـهــد نــائــب رئـيــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـش ـ ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـن ـم ــوي ــة
ال ـس ـعــودي األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن سلمان

ب ـهــدف الـتـخـفـيــف ع ــن ب ـعــض شــرائــح
ال ـم ــواط ـن ـي ــن جـ ـ ــراء اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
اتخذت إلعادة هيكلة اقتصاد المملكة.
وبـ ـ ـع ـ ــد إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـمـ ـ ــرسـ ـ ــوم ،دعـ ــا
المستشار في الديوان الملكي سعود
القحطاني ،شركات ومؤسسات القطاع
الخاص للتجاوب في شكل إيجابي مع
األمر الملكي الذي اشتمل على قرارات
لـلـتـخـفـيــف م ــن اآلث ـ ــار الـمـتــرتـبــة على
اإلجـ ــراء ات الـضــروريــة الـتــي اتخذتها
الدولة إلعادة هيكلة االقتصاد.
وقـ ــال الـقـحـطــانــي إن «أك ـث ــر م ــن 50
مليار ريال سعودي سنويا (نحو 13.3
مـلـيــار دوالر) سـتـضــخ ف ــي االقـتـصــاد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي بـ ـع ــد األوامـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـم ـل ـك ـي ــة،
وسيستفيد القطاع الخاص  -بكل تأكيد
 من زيادة القوة الشرائية (اإلنفاق)».وأعلن وزير اإلعالم السعودي عواد
العواد ،أمس ،أن األوامر الملكية األخيرة
الـمـتـضـمـنــة زي ـ ــادة ل ـل ــروات ــب ،وب ــدالت
غــاء معيشة ،وبرنامج الــدعــم النقدي
للمواطنين (حـســاب الـمــواطــن) ،تكلف
الــدولــة  21.3مـلـيــار دوالر خــال الـعــام
الجاري.
وقــال إن «تخصيص  50مليار ريال
( 13.3مـلـيــار دوالر) ل ــأوام ــر الملكية

األخيرة ،سيساهم في ازدهار االقتصاد
ونمو حركته.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــواد ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
صحافية ،بمناسبة األوا م ــر الملكية،
أن  30مـلـيــار ري ــال ( 8مـلـيــارات دوالر)
ً
سـنــويــا ،ستخصص لبرنامج حساب
المواطن« ...إجمالي دعم الدولة المقدم
بعد األوامر الملكية يقرب من  80مليار
ريال ( 21.3مليار دوالر).
و»حـســاب الـمــواطــن» برنامج أقرته
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ي ـس ـت ـه ــدف
الفئات المتوسطة والقليلة الدخل من
المواطنين.
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ذك ـ ــرت وســائــل
اع ــام سـعــوديــة بينها مــوقــع «سـبــق»
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن
السلطات ألقت القبض على  11أميرا
تجمهروا في قصر ملكي في الرياض
في احتجاج نادر على إجراءات تقشف
اشـتـمـلــت ع ـلــى إي ـق ــاف سـ ــداد فــواتـيــر
الكهرباء والماء عن األمراء.
وذكر «سبق» أن األمراء تجمعوا في
قـصــر الـحـكــم «مطالبين بــإلـغــاء األمــر
الملكي ال ــذي نــص على إيـقــاف ســداد
الكهرباء والمياه عن األمراء ،ومطالبين
بالتعويض المادي المجزي عن حكم

باراك يقارن بين
«األبرتهايد» وإسرائيل

أثار وزير الدفاع اإلسرائيلي
األسبق إيهود باراك سجاال
واسعا ،بعد مقارنته بني
نظام الفصل العنصري
"األبرتهايد" في جنوب
إفريقيا وإسرائيل ،خالل
كلمة ألقاها أمام األكاديمية
العسكرية "تابور" في مدينة
الناصرة.
وقال باراك" :أجندة الحكومة
اإلسرائيلية األكثر يمينية
ستؤدي إلى مقاومة
ومعارضة مدنية ،ورفض
تنفيذ األوامر من قبل ضباط
كبار في الجيش والشاباك"،
مؤكدا أنه "حسب القانون
اإلسرائيلي فإن بعض األوامر
التي يمكن أن يتلقاها ضباط
الجيش والشاباك ،قد يرفرف
فوقها علم أسود ،وهو ما
يحتم رفضها".

لجنة االعتقاالت
وفي خطوة تهدف إلى تصفية
االح ـت ـج ــاج ــات وإحـ ـب ــاط دعـ ــوات
استمرارها والمشاركة فيها ،أكد
م ـت ـحــدث ب ــاس ــم جــام ـعــة ط ـه ــران،
أمــس ،إنشاء لجنة خاصة لبحث
مصائر ،الذين تم القبض عليهم
فــي الـمـظــاهــرات ،السيما الطالب
المحتجزين.
وأف ـ ـ ــادت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء الـطـلـبــة
«إسـ ـن ــا» ب ــأن ــه ف ــي ح ـيــن ال تــوجــد
أر ق ــام رسمية فيما يتعلق بعدد
الذين قبض عليهم ،هناك ما يقدر
بألف إلى  1800شخص احتجزوا
في مختلف أنحاء البالد ،ويقال إن
نحو  100منهم طالب.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ـع ـل ــوم مـنـصــور
غـ ــامـ ــي ،إن نـ ـح ــو ربـ ـ ــع الـ ـط ــاب
الذين اعتقلوا جرى اإلفراج عنهم،
رغم أنه لم يقدم أي أرقام محددة.
وتـعـمــل الـ ــوزارة عـلــى اإلف ــراج عن
الطالب.
كل ُ
ونقل عن علي رضــا رشيديان
ال ـ ـحـ ــاكـ ــم اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ف ـ ــي م ـش ـهــد
ب ـش ـم ــال ش ـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد ،إذ بـ ــدأت
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،ق ــول ــه أم ـ ـ ــس ،إن

سلة أخبار

مقتل  20بغارات سورية
على الغوطة الشرقية

كثف الطيران الحربي السوري
قصفه على الغوطة الشرقية
لدمشق وسط معارك عنيفة
تدور على محوري إدارة
املركبات ومبنى محافظة
ريف دمشق في مدينة حرستا
شمال شرق العاصمة السورية
أمس.
وقال مصدر في الدفاع املدني
في غوطة دمشق الشرقية ،إن
" 20شخصًا على األقل قتلوا
أغلبهم نساء وجرح أكثر من
 65في القصف الذي استهدف
بلدات حمورية ومديرا وعربني
وحرستا ".
وقال قائد عسكري في
غرفة عمليات لوكالة األنباء
األملانية ،إن "القوات الحكومية
دفعت بكل قواتها املدعومة
بسالح الجو ،والتي تقدر
باملئات ألجل تحقيق تقدم
على جبهة إدارة املركبات
ومبنى محافظة ريف دمشق
على أطراف حي حرستا
الشمالية الغربية وتكبدت
تلك القوات عشرات القتلى
والجرحى بينهم ثالثة ضباط
وفشلت في تحقيق تقدم".

حفتر يشكل كتيبة
لحماية «الهالل النفطي»

قرر القائد العسكري الليبي
خليفة حفتر تشكيل "كتيبة
عسكرية" جديدة ،للتمركز
في منطقة الهالل النفطي،
عقب تحذير أطلقته القيادة
األميركية في إفريقيا
(أفريكوم) بشأن إمكانية تنفيذ
هجمات إرهابية من طرف
تنظيم داعش على املنطقة
خالل الفترة املقبلة.

تظاهرات في السودان
إثر ارتفاع سعر الخبز

القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء
ع ـمــوم ـت ـهــم» .وأض ـ ــاف ال ـم ــوق ــع« :بـعــد
إبــاغ ـهــم بـخـطــأ مـطــالـبـتـهــم ،رف ـضــوا
مـ ـغ ــادرة ق ـصــر ال ـح ـك ــم ،وص ـ ــدر األم ــر

الكريم للحرس الملكي ،بالتدخل وتم
القبض عليهم ،وإيداعهم سجن الحائر
تمهيدا لمحاكمتهم».
(الرياض ـ ـ وكاالت)

قال شهود عيان ،إن مجموعات
من الطلبة واملواطنني تظاهروا
أمس في مدينة بوسط
السودان ضد ارتفاع أسعار
الخبز في ظل دعوة أحزاب
املعارضة إلى التظاهر سلميًا.
وتضاعفت أسعار الخبز
الجمعة في السودان بعد أن
رفعت املطاحن سعر طحني
القمح بسبب قرار الحكومة
وقف استيراد القمح والتخلي
عن ذلك للقطاع الخاص.

ةديرجلا
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دوليات

ترامب ساهم بنجاح «نار وغضب» ...و FBIيحقق مع كلينتون
• وولف :كتابي سيقود إلى عزل الرئيس • تيلرسون :سأبقى في الخارجية طوال 2018

ً
انتقد الرئيس األميركي مجددا
كتاب «نار وغضب» لمايكل
وولف ،مما أدى على ما يبدو إلى
نجاح غير مسبوق للكتاب ،الذي
توقع كاتبه أن يؤدي في النهاية
إلى عزل الرئيس األميركي،
وهو أمر متداول في بعض
األوساط منذ الفوز غير المتوقع
لرجل األعمال المثير للجدل في
االنتخابات الرئاسية.

أعلن مايكل وولف ،مؤلف كتاب
«نــار وغـضــب :داخــل بيت ترامب
األبيض» (فاير آند فيوري) ،أن ما
ً
كشفه الكتاب سيضع حــدا على
األرجــح لبقاء الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب فــي منصبه ،مما
دفع األخير إلى صب جام غضبه
على وولف ،ووصفه بأنه «فاشل
ً
تماما اختلق القصص لبيع هذا
ً
الكتاب الممل وغير الصادق حقا».
وفي مقابلة مع «هيئة اإلذاعة
البريطانية» (بي بي سي) ،أمس،
أعـ ـل ــن وولـ ـ ــف أن «ال ـ ـمـ ــذكـ ــور فــي
كتابه يوضح للجميع أن ترامب
ال يـسـتـطـيــع أداء مـهـمـتــه وه ــذا
هو إطار االعتقاد واإلدراك الذي
سـيــؤدي فــي نهاية المطاف إلى
انتهاء ...هذه الرئاسة».
وسـ ـج ــل كـ ـت ــاب وول ـ ـ ــف ،أع ـلــى
نـ ـسـ ـب ــة م ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات ع ـ ـلـ ــى م ــوق ــع
«أمازون» ونفدت نسخ الكتاب في
العديد من المتاجر في واشنطن
وحولها في غضون  20دقيقة.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ع ـل ــى
الـهــواء ،قــال وولــف لقناة «إن بي
ســي ن ـي ــوز» ،إن ك ــام تــرامــب عن
القانون وعلى وسائل التواصل
ً
االج ـت ـمــاعــي ســاهــم «ق ـط ـع ــا» في
بيع الكتاب.
وزعـ ــم وولـ ــف أن ــه قـضــى نحو

ثالث ساعات في المجمل يتحدث
إلى قطب العقارات في نيويورك
خــال الحملة الرئاسية والفترة
االنتقالية وفي البيت األبيض.
ً
وأضـ ــاف« :لـقــد تـحــدثــت قطعا
إلــى الرئيس .ســواء أدرك أن ذلك
كان مقابلة أم ال ،ال أعرف ،لكنها
بالتأكيد لم تكن ممنوعة للكشف
عنها عالنية».
وقال وولــف ،إن ترامب رخص
ل ــه ب ــدخ ــول ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض في
ال ـش ـهــور األول ـ ــى م ــن ع ــام ،2017
ً
وتـســاء ل قــائــا« :م ــاذا كنت أفعل
هناك إذا لم يكن يريدني أن أكون
هناك؟».
ووفـ ـ ـ ــق وول ـ ـ ـ ــف ،قـ ـ ــال ت ــرام ــب،
إن ــه س ـي ـحــدث أك ـب ــر اخـ ـت ــراق في
التاريخ على صعيد المفاوضات
الفلسطينية اإلســرائـيـلـيــة ،وأكــد
إ ن ــه سيغير ا لـلـعـبــة بشكل كبير
وغير مسبوق.

الرئيس يعاقب باكستان بملياري دوالر
أعلن مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى،
أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد المساعدات
لباكستان قد يشمل مبالغ يصل مجموعها إلى
نحو ملياري دوالر ،وهو رقم أعلى بكثير مما كان
يعتقد في البداية ،في خطوة اعتبرتها إسالم آباد
«ستأتي بنتائج عكسية».
وق ــال ال ـم ـســؤول األم ـيــركــي ،إن ال ـق ــرار يشمل
«معدات وتمويل دعم التحالف بحوالى ملياري
دوالر» في حال لم تالحق باكستان شبكة حقاني،
إحدى فصائل «طالبان».
أضاف« :كل الخيارات مطروحة على الطاولة،
بما فيها تجريد باكستان من وضعها كحليف
أساسي خارج حلف األطلسي أو تعطيل قروض
في صندوق النقد الدولي».
وأض ــاف ــت أن ال ـت ـهــديــدات الـنــاشـئــة كــالــوجــود
المتنامي لتنظيم «داعش» في المنطقة يضاعف
أهمية التعاون اليوم أكثر من أي وقت.

وي ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــد ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ب ـ ـ ـ ــأن وك ـ ـ ـ ــاالت
االسـتـخـبــارات الــداخـلـيــة فــي باكستان وهيئات
ً
عـسـكــريــة أخـ ــرى مــولــت وسـلـحــت ط ــوي ــا حــركــة
ً
«طالبان» ألسباب آيديولوجية ،وأيضا لمكافحة
النفوذ الهندي المتنامي في أفغانستان.
وحــذرت وزارة الخارجية الباكستانية من أن
«اإلعالنات األحادية ( )...تأتي بنتائج عكسية في
التعامل مع التهديدات الشائعة» ،من دون أن تذكر
ً
تحديدا القرار األميركي.
وأعـلـنــت الـخــارجـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة ،فــي بـيــان،
أن «ه ــذا يـعـكــس ازدواجـ ـي ــة الـمـعــايـيــر وال ـنــوايــا
السياسية خلف التصنيف ،الذي يفتقد بالتالي
إلى الصدقية».
واعتبر وزيــر الخارجية الباكستاني خواجة
آصف «أن الواليات المتحدة تتصرف تجاه بالده
ً
وكأنها «صديق دائما ما يخون».
(واشنطن ،إسالم اباد -وكاالت)

سيدة تطالع نسخة من كتاب «نار وغضب» في إحدى مكتبات نيويورك
ً
وغ ـيــر ال ـص ــادق ح ـق ــا» .وأض ــاف:
«ل ـق ــد اس ـت ـخــدم (وولـ ـ ــف) ستيف
بــانــون ال ـق ــذر ،ال ــذي بـكــى عندما
أقيل وتوسل من أجــل االحتفاظ
بــوظـيـفـتــه .واآلن سـتـيــف ال ـقــذر،
ً
تخلى الجميع عنه تقريبا ...أمر
مؤسف للغاية».
وكتب في تغريدة على «تويتر»:
«اآلن وبـ ـع ــد أن ت ــم ال ـت ــأك ــد ب ــأن
الـتــواطــؤ مــع روسـيــا ليس سوى
هــراء ،وأن التواطؤ الوحيد الذي
حصل كان بين هيالري كلينتون
وروسـيــا ،لجأت وسائل اإلعــام،
الـتــي تنقل األخ ـبــار الـكــاذبــة إلــى
مهاجمتي مع هذا الكتاب ،الذي
ال قـيـمــة ل ــه .م ــن األف ـض ــل لـهــم أن
ي ـع ـم ـل ــوا ل ـت ـح ـق ـيــق أي فـ ـ ــوز فــي
االنتخابات».
كـمــا غ ــرد ابـنــه دونــالــد تــرامــب
ً
جونيور قــائــا« :مــن الغريب أنه
كلما ينتصر دونالد ترامب فإن
وسائل اإلعــام تركز على تلميع
صور كل مناهض له».
أما عما يتردد على أن الرئيس
ال يقرأ ،قال براد بارسكال ،الذي
عمل في حملة ترامب االنتخابية

لبنان :استقالة نجل نائب في «حزب الله»
من وظيفة أمنية بعد سجال

• أزمة ّبري وعون قد تطول لالنتخابات • «القوات»« :ما حدا يجينا» من فوق
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أعـلــن محمد فضل الـلــه ،نجل
عـضــو «كـتـلــة ال ــوف ــاء للمقاومة»
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـث ــل «ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» فــي
البرلمان اللبناني ،النائب حسن
فضل الله استقالته من الوظيفة
التي فاز بها في أمن الدولة بعد
جدل.
وأعلن فضل الله ذلك في رسالة
علنية وجهها إلى والده ،أكد فيها
أن األخير لم يتدخل في تعيينه،
ً
وال عالقة له به ،واصفا الوظيفة،
التي فــاز بها بأنها «عــاديــة ولم
تكن تستأهل ما أثير حولها من
كالم ،أو أن تعطى هذا الحجم».
وكانت صورة لمرسوم تعيين
موظفين إداريين في أمن الدولة
أظهرت ورود اســم محمد حسن
ف ـض ــل م ــن ب ـي ــن ال ـنــاج ـح ـيــن فــي
االمـتـحــان مــا أث ــار ضـجــة كبيرة

حول نجاحه بسبب واسطة من
والده النائب.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى،أك ــد رئـيــس
مجلس النواب نبيه بـ ّـري التمسك
بموقفه فيما خص مرسومترقية
ضباط دورة عام  ،1994أو ما بات
يعرف بـ «دورة عون» ،إذ قال أمس
«أنـ ــا ُم ـص ـ ّـر عـلــى رأيـ ــي ول ــو بقيت
وحدي».
واعتبر أنه «فيلبنان كل شيء
ي ـح ـصــل ،ومـ ــن ال ـم ـم ـكــن أن تـطــول
األزمة حتىاالنتخابات النيابية»،
ً
مـ ـك ــررا أن «ال خ ــاف م ــعالـجـيـش
وقـ ـي ــادت ــه ،وش ــرح ــت ذلـ ــك ل ـق ـيــادة
الجيش ،وكان هناك تفهم لموقفي».
وأك ــد أن الـحــل يمكن أن يحصل
ب ـخ ـمــس دقـ ــائـ ــق ،ك ـم ــا أكـ ــد أن ه ــذه
ال ـم ـســألــة «قــاب ـلــة لـلـمـعــالـجــة طــالـمــا
أن األم ـ ــر يـخـضــع ل ـم ــواد الــدس ـتــور
والـمـيـثــاق الــوط ـنــي» .وأشـ ــار عضو
النائب

تكتل «التغيير واالصـ ــاح»

فــريــد ال ـخ ــازن إل ــى أن «طــريــق الحل
ليست مفتوحة في ملفترقية ضباط
دورة  ،1994لكن تظل هناك مخارج
وحلول ،لكن ليس هناك أي نية لدى
الرئيسميشال عو ن الفتعال إشكال».

«القوات»
من ناحيته ،قــال وزيــر الشؤون
اإلجتماعية بيار بو عاصي أمس،
إن «الـ ـ ـق ـ ــوات تـ ــراهـ ــن ع ـل ــى ال ـ ــدول
وتراهن على الطائف وعلى الجيش
وعلى القوى األمنية وإذا اقتضى
األمر هي جاهزة للدفاع عن لبنان
إلى جانب القوى األمنية».
ً
وتعليقا على كالم األمين العام
لـ «حــزب الله» حسن نصرالله قبل
أيام عن حرب شاملة مع إسرائيل،
قـ ـ ــال« :ع ـل ـي ـنــا أن ن ـس ــأل م ــن ي ـقــرر
فتح الـحــدود أو عدمها ومــن يقرر
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــدفــاع ـيــة ،إال إذا

عقوبات أميركية
على شخصيات فنزويلية

فرضت الواليات المتحدة
عقوبات على أربع شخصيات
فنزويلية من أعضاء الحكومة
االشتراكية في كاراكاس،
بسبب ارتكابهم عمليات «فساد
وقمع».
وأكدت وزارة المالية األميركية
ان ممتلكات رودولفو توريس
وفرانسيسكو خوسيه رانغيل
غوميز وفابيو زافارسي بابون
وجيراردو إسكويردو توريز
في الواليات المتحدة تم
تجميدها ،وصار محظورا على
مواطني الواليات المتحدة عقد
صفقات معهم.
ودعا وزير المالية ستيفين
مانوشين المجتمع الدولي إلى
«عزل النظام القمعي» للرئيس
نيكوالس مادورو.

ترامب
وص ـ ـ ـ ّـب ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي،
جـ ـ ــام غ ـض ـب ــه عـ ـل ــى مـ ــا تـضـمـنــه
«نار وغضب» :داخل بيت ترامب
األبـيــض» .ووصــف تــرامــب كاتبه
ً
ب ـ ــأن ـ ــه «فـ ـ ــاشـ ـ ــل ت ـ ـمـ ــامـ ــا اخ ـت ـل ــق
القصص لبيع هذا الكتاب الممل

سلة أخبار

ً
ً
ً
اعتبر أن هناك طرفا حزبا سياسيا،
هو حزب الله من يقرر ،وأن اآلخرين
ّ
رك ــاب فــي البوسطة (حــافـلــة) .لكن
القوات لن تصعد إلى البوسطة».
وأضــاف« :من واجبي كوزير أن
أسأل أين أصبح التحقيق في قضية
قيس الخزعلي وال أخفي أن وزير
ال ـعــدل ق ــال ،إن ال معطيات لألمن
ً
العام أن شخصا يحمل اسم قيس
الخزعلي دخل لبنان ،بالتالي هناك
مشكلة وبعد فترة قصيرة ّ
تم خرق
آخـ ــر» .وأك ــد بــو عــاصــي أن رئيس
حزب القوات سمير جعجع ورئيس
الحكومة سعد الحريري« ،هما من
يقرران الوقت ليلتقيا لكن ما حدا
يجينا من فــوق ،نحن نضحي في
سبيل الوطن ومصلحته لكن لكل
شيء حدود».
ّ
وأض ــاف «إذا اعتبر البعض أن
ال ـق ــوات مـتـمـ ّـيــزة ف ــي عــاقـتـهــا مع
ّ
السعودية فهذا صحيح».

ً
«ش ــاه ــدت دون ــال ــد ت ــرام ــب مـ ــرارا
وه ــو ي ـق ــرأ .إن ال ـم ـل ـفــات تـتــراكــم
حوله».

هيلي
ووصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب سـ ـفـ ـي ــرة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي األمـ ــم
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ،األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ذات
األصـ ــول الـهـنــديــة ،نـيـكــي هيلي،
بــأنـهــا تمتلك «ط ـمــوح شـيـطــان»،
وأن الـكـثـيــريــن فــي دائ ــرة تــرامــب
الخاصة يتخوفون ّ
بجد من أنها
ق ــد ت ـص ـبــح وري ـث ـت ــه ف ــي رئــاســة
أميركا.
وحـ ـس ــب الـ ـكـ ـت ــاب ،ف ــإن ــه مـنــذ
أكتوبر  ،2017تعتقد هيلي بأن
رئــاســة تــرامــب ستنتهي فــي أي
ل ـح ـظــة ،وأن ـه ــا س ـت ـكــون وريـثـتــه
في الرئاسة ،األمر الذي اعتبرته
ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـم ـق ــرب ــة مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
«مسألة خطيرة».

تيلرسون
وداف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة

(رويترز)

األم ـيــركــي ري ـكــس تـيـلــرســون عن
األهلية العقلية لترامب.
وقال في مقابلة مع قناة «سي
ً
إن إن»« :لم يسبق أن شككت يوما
بأهليته العقلية ( )...ليس لدي أي
سبب للتشكيك بأهليته العقلية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «أنـ ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـي ـ ــس م ـث ــل
الـ ــرؤسـ ــاء ال ـســاب ـق ـيــن ( )..ول ـهــذا
اخ ـت ــاره األم ـيــرك ـيــون ( )...كــانــوا
ي ـ ـ ــري ـ ـ ــدون الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر .وت ـع ـل ـم ــت
خالل العام كيف أحسن عالقتي
ب ـ ــال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــده
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـت ــي يـحـتــاجـهــا
الت ـخــاذ قـ ــرارات ج ـيــدة» وأض ــاف
أنه باق في وزارة الخارجية طوال
عام .2018

«مؤسسة كلينتون»
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ب ــدأ مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي «،»FBI
ً
تـحـقـيـقــا ح ــول أنـشـطــة مؤسسة
الــرئـيــس األم ـيــركــي الـســابــق بيل
كلينتون وسط مطالب من ترامب
وم ـ ــزاع ـ ــم فـ ـس ــاد أط ـل ـق ـه ــا نـ ــواب
جمهوريون.

وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ــوق ـ ــع اإلخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري
اإلل ـك ـتــرونــي «ذي ه ـيــل» المهتم
ب ـت ـغ ـط ـي ــة ش ـ ـ ـ ــؤون الـ ـك ــونـ ـغ ــرس
ومـحـطــة «س ــي إن إن» وصحيفة
«ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ،أن محققي
ً
وزارة الـ ـع ــدل ي ـف ـح ـصــون أم ـ ــورا
متعلقة بتبرعات تلقتها «مؤسسة
كلينتون» مقابل خدمات سياسية
فيما كانت زوجة الرئيس السابق
تشغل منصب وزيــرة الخارجية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة بـ ـي ــن عـ ــامـ ــي 2009
و.2013
ولــم تؤكد وزارة العدل إطالق
ت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي ال ـق ـض ـيــة ،لكنها
أب ـل ـغ ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة فــي
مـجـلــس ال ـن ــواب أن وزيـ ــر الـعــدل
ج ـي ــف س ـي ـش ـنــز ي ـق ـ ّـي ــم ال ـح ــاج ــة
إلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ـ ــي ص ـف ـق ــة
يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت
ً
ً
تبرعا كبيرا لـ«مؤسسة كلينتون».
(واشنطن  -وكاالت)

رئيس وزراء المجر:
أنا نموذج ألوروبا

اعتبر رئيس الوزراء المجري
فيكتور أوربان ،المدافع عن
سياسة بالده المتشددة ضد
الهجرة والالجئين ،نفسه
مدافعا عن إرادة الشعب
ونموذجا ألوروبا.
وقال أوربان ،بعد محادثات
مع أعضاء حزب «االتحاد
المسيحي االجتماعي
البافاري» ،إن «قضية الهجرة
أصبحت مشكلة الديمقراطية،
إرادة الشعب واضحة ،إنهم
ال يريدون أن يعيشوا تحت
تهديد اإلرهاب ،وهم يريدون
أن يكون هناك أمن كما يريدون
أن يتم حماية الحدود».

أوباما أول ضيف
على «نتفليكس»

بغداد تحتفل بعيد الجيش
وتحقق في بيع أطفال لـ «داعش»
غ ـ ــداة ت ـق ــاري ــر ع ــن إع ـ ـ ــداده خ ـطــة ل ـحــل «الـحـشــد
الشعبي» أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن
ً
بالده «ماضية في بناء جيش قوي ووطني» ،مؤكدا
أن «الجيش حمى المكتسبات الوطنية وحافظ على
هيبة الدولة وسيادتها».
واحـتـفــى ال ـع ـبــادي فــي كلمة مكتوبة بمناسبة
الذكرى السابعة والتسعين ،لتأسيس الجيش ،التي
تتزامن «مع ما تحقق من نصر كبير على عصابات
داعش ،وما يشهده بلدنا من أمن واستقرار بفضل
الــدمــاء الـتــي قدمها أبـنــاء الجيش المعطاء وبقية
التشكيالت» .وقال العبادي« :ننتهز المناسبة لنؤكد
استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني يدافع عن
ً
أرضه ومواطنيه جميعا دون استثناء ،ويحافظ على
سيادة وهيبة الدولة ،ويحمل شعار األمن والحرية
ً
وينتمي إلى العراق الواحد الموحد وال يمثل حزبا
أو طائفة أو جهة بعينها».
إل ــى ذل ــك ،وم ــع اس ـت ـمــرار الـتــوتــر بـيــن الحكومة
المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان ،تظاهر
ناشطون أم ــام مكتب البرلمان الـعــراقــي فــي أربيل
للمطالبة بـ «إلغاء عطلة عيد الجيش العراقي في
محافظات اإلقليم ،وتعويض المتضررين من أبناء
كردستان جــراء عملياته العسكرية األخـيــرة» التي
جاءت عقب إجراء استفتاء االنفصال.

وأك ــد يــوســف ضـ ــرورة «تـخـصـيــص ي ــوم خــاص
ً
لالحتفال بالبيشمركة» ،مبينا أن «المتظاهرين
طــالـبــوا الحكومة الـعــراقـيــة بتعويض كــل ضحايا
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة للجيش ال ـعــراقــي فــي اقليم
كردستان».
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،اشـتـكــى رئـيــس أركـ ــان الجيش
العراقي السابق ،بابكر زيباري ،من تهميش تمثيل
المكون الكردي وغيره من مكونات المجتمع العراقي
داخل الجيش.
وقــال زيباري في تصريحات« :بعد حل الجيش
عام  ،2003وإعادة تأسيسه بالتعاون مع الواليات
المتحدة ،كان من المقرر أن تكون نسبة األكراد فيه
 20في المئة ،والسنة  25في المئة ،والشيعة  50في
المئة و 5في المئة لبقية المكونات ،وأن يكون توزيع
المناصب العسكرية وفق تفاهم يمنح منصب القائد
العام للقوات المسلحة للشيعة ،ووزارة الدفاع للسنة
ورئاسة األركان لألكراد ،لكن نسبة الكرد في الجيش
تـتــراوح اآلن بين  1إلــى  2فــي المئة ،كما أن نسبة
السنة ال تتجاوز الـ 10في المئة».
إلى ذلك ،أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية
أمس أنها تحقق مع مدير إحدى الدوائر التابعة لها
في محافظة نينوى بتهمة بيع أطفال إلى «داعش»
إبان سيطرته على المحافظة.

أعلنت شركة نتفليكس
األميركية لخدمات المحتوى
المرئي على االنترنت أن
الرئيس السابق باراك
أوباما سيكون أول ضيف
على البرنامج الحواري
الجديد لديفيد ليترمان على
«نتفليكس» هذا األسبوع.
وأكدت الشركة ان سلسلة
المقابالت الشهرية «ضيفي
المقبل ال يحتاج لتقديم مع
ديفيد ليترمان» ستبدأ 12
يناير الجاري.
وتضم قائمة الشخصيات
التي سيستضيفها برنامج
ليترمان الممثل األميركي
جورج كلوني ،والناشطة
الباكستانية ماالال يوسف
زاي ،ومغني الراب األميركي
جي-زي ،والممثلة األميركية
الكوميدية تينا فاي ،ومقدم
البرامج اإلذاعية األميركي
هوارد ستيرن.

خالف مع الكنيسة األرثوذكسية يهيمن على «الميالد» في فلسطين
• تضارب حول تجميد التمويل األميركي لـ «األونروا» • «اجتماع عمان» ّرحل «القمة االستثنائية»

قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية تمنع فلسطينيين من االعتداء على بطريرك األرثوذكس
(رويترز)
							
في بيت لحم أمس

أل ـقــى خ ــاف عـلــى بـيــع الكنيسة األرثــوذك ـس ـيــة ل ـعــدد من
العقارات في القدس بظالله على احتفاالت عيد الميالد ،حسب
التقويم الـشــرقــي فــي بيت لحم أم ــس ،حين دعــت  3بلديات
المواطنين إلى مقاطعة االحتفاالت.
ودع ــت ب ـلــديــات بـيــت ل ـحــم ،وب ـيــت س ــاح ــور ،وب ـيــت جــاال،
وجميعها في الضفة الغربية ،إلى مقاطعة االحتفاالت ،وسط
تقارير عــن موافقة بطريرك الـقــدس لـلــروم األرثــوذكــس على
عمليات مثيرة لجدل تتعلق ببيع عقارات من أمالك الكنيسة.
ومن المتوقع أن يتقدم البطريرك ثيوفيلوس الثالث مسيرة
مـيــاد تقليدية الــى كنيسة المهد فــي بيت لـحــم ،حيث ولد
المسيح ،بحسب المعتقدات الدينية.
وقال نقوال خميس رئيس بلدية بلدة بيت جاال المسيحية
القريبة من بيت لحم ،انه يطالب بعزل البطريرك على خلفية
بيع اوقاف للكنيسة الى مجموعات استيطانية إسرائيلية،
خصوصا في القدس الشرقية.
وانتخب المجمع المقدس عام  2005ثيوفيلوس بطريركا
بعد إقالة سلفه ايرينيوس ،على خلفية صفقة بيع مزعومة
بماليين الــدوالرات الى مجموعات يهودية ،لكن خميس قال
ان صفقات البيع مستمرة.
وفــي أغسطس ،نــدد البطريرك ثيوفيلوس بقرار محكمة
إسرائيلية يؤيد صفقات بيع ابرمت قبل انتخابه بين الكنيسة
ومنظمة عطريت كوهانيم االستيطانية لفندقين قرب باب

الخليل المؤدي الى المدينة القديمة في القدس الشرقية .وأكد
أن الكنيسة ستقدم استئنافا لدى المحكمة العليا ضد القرار.
وبحسب وســائــل إع ــام إسرائيلية فــإن االتـفــاقـيــات التي
تعود لعام  2004تتعلق بعقد ايـجــار مدته  99سنة لفندق
قرب باب الخليل.
ورف ـع ــت الـكـنـيـســة دعـ ــوى امـ ــام الـمـحـكـمــة ض ــد المنظمة
االستيطانية قائلة ،إن الصفقات موقعة بشكل غير قانوني
ودون موافقتها.
إلــى ذل ــك ،ذكــر مــوقــع «أكـسـيــوس» اإلخ ـبــاري اإللـكـتــرونــي،
أن الواليات المتحدة ّ
جمدت  125مليون دوالر من التمويل
الذي تقدمه لـ«وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين» (أونــروا) ،ولكن مسؤوال في وزارة الخارجية
األميركية قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل ،كما
نفى مسؤول في االونروا تبلغ أي قرار.
وبعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تقديم
مساعدات للفلسطينيين في المستقبل ،أعلن موقع «أكسيوس»،
إن المبلغ ُجـمــد الــى حين انـتـهــاء إدارة تــرامــب مــن مراجعة
المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية.
من ناحية أخرى ،أكد العاهل األردني الملك عبدالله الثاني
«ضرورة تكثيف الجهود العربية لدعم األشقاء الفلسطينيين،
في المحافظة على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة
في مدينة القدس».

جاء خالل استقبال عبدالله الثاني ،في قصر الحسينية
أم ــس ،الــوفــد الـ ــوزاري الـعــربــي المصغر الـمـنــوط بــه متابعة
تداعيات القرار األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
ونقل السفارة األميركية إليها.
وضم الوفد وزراء خارجية مصر سامح شكري ،وفلسطين
ريــاض المالكي ،والسعودية عــادل الجبير ،والمغرب ناصر
بوريطة ،ووزي ــر الــدولــة للشؤون الخارجية اإلمــاراتــي أنــور
قرقاش ،إضافة إلى األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد
أبوالغيط.
وعقب االجتماع أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي
أنه ال أمن في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها
القدس .وقال خالل مؤتمر صحافي مشترك مع أبوالغيط ،إن
القدس ال قضية تسبقها ،مشيرا إلــى أن االجتماع الــوزاري
الـمـقـبــل س ـي ـقــرر ال ـخ ـط ــوات ال ـق ــادم ــة ب ـمــا ف ــي ذل ــك ع ـقــد قمة
استثنائية .وأكد الصفدي أن هناك حاجة الى اتخاذ خطوات
ً
وإجراءات مدروسة إلعادة حقوق الشعب الفلسطيني ،مشيرا
ً
إلى التمسك بمرجعات عملية السالم ،مؤكدا رغبة العرب في
إقامة السالم الدائم ،وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
من جانبه ،قال أبوالغيط ،ان «هناك توافقا على استمرار
ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام ك ـخ ـي ــار اس ـت ــرات ـي ـج ــي لـ ـلـ ـع ــرب ،وال ـت ـم ـســك
بمرجعياتها».
(عواصم  -وكاالت)
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أخبار مصر

شكري والجبير يتفقان على ضرورة تأمين البحر األحمر
• مستشار رئيس هيئة قناة السويس لـ ةديرجلا  :القاهرة لن تقبل العبث التركي بأمنه
• السودان يغلق حدوده مع إريتريا ...وتعزيزات مصرية إلى المثلث الحدودي مع السودان وليبيا
•

القاهرة – خالد عبده وأمنية اليمني وشيماء جالل

بعد ساعات من إعالن الخرطوم
سحب سفيرها في القاهرة
للتشاور ،ناقش وزير الخارجية
المصري مع نظيره السعودي،
أمسُ ،سبل ًتأمين البحر األحمر
بوصفه جزءا ال يتجزأ من
"األمن القومي العربي" ،واتفق
الوزيران على ضرورة التنسيق
والتشاور المستمر بشأن هذا
التأمين.

مصادر مصرية
تنفي إرسال أي قوات
إلى قاعدة ساوا
العسكرية في ميناء
بربرة اإلريتري

القاهرة والرياض
اتفقتا على ضرورة
مواجهة جميع
أشكال التدخل
األجنبي في شؤون
الدول العربية

«الفتاح العليم» يبدأ استقبال
المصلين في العاصمة اإلدارية

في وقت تتواصل اإلنشاءات في
كاتدرائية «ميالد املسيح» ،داخل
العاصمة اإلدارية الجديدة،
التي استقبلت ليلة أمس قداس
عيد امليالد املجيد ،يباشر
مئات العمال عملهم في بناء
مسجد «الفتاح العليم» – األكبر
في مصر – داخل العاصمة
ذاتها ،حيث أدى العاملون
في شركة املقاولون العرب،
التي تتولى أعمال التشييد،
تحت إشراف الهيئة الهندسية
للقوات املسلحة ،أول صالة
داخل املسجد ،الذي ال يزال قيد
اإلنشاء ،أمس األول.
وقالت الشركة ،في بيان ،إن
املصلني استمعوا إلى خطبة
الجمعة التي تناولت أهمية
العمل وإعمار األرض كرسالة
سامية ،وضرورة التمسك باألمل
وعدم اليأس ملا له من تأثير
على نهضة املجتمع ،وأن يكون
العمل مخلصا ،ويكون أداؤه
على الوجه األكمل وأن يصاحبه
األمل.

الجبير وشكري خالل لقائهما أمس في عمان

ـام مـ ــن قـ ـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس
بـ ـع ــد أي ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي عـ ـم ــر الـ ـبـ ـشـ ـي ــر ،مـنــح
الحكومة التركية حق إدارة جزيرة
"سواكن" االستراتيجية المطلة على
البحر األح ـمــر ،كـجــزء مــن سياسة
سودانية تستهدف ضمان موطئ
ق ــدم ألنـقــرة -أل ــد خـصــوم الـقــاهــرة-
من منفذ مطل على البحر األحمر،
بدأت مصر التنسيق والتشاور مع
المملكة العربية السعودية ،بشأن
ً
أمــن البحر األحـمــر ،بوصفه جــزءا
ال يتجزأ من األمن القومي العربي.
الخارجية المصرية قالت امس،
إن ال ــوزي ــر ســامــح ش ـك ــري ،الـتـقــى
نـظـيــره ال ـس ـعــودي عـ ــادل الـجـبـيــر،
ع ـلــى ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع ــات الـلـجـنــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــداس ـ ـيـ ــة ،ال ـم ـع ـن ـيــة
ب ــال ـق ــدس ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردن ـي ــة
عمان ،وقال الناطق باسم الخارجية
المصرية السفير أحمد أبوزيد :إن
"اللقاء بحث تطورات األوضاع في
المنطقة ،وفي القرن اإلفريقي ،وأمن
ً
الـبـحــر األح ـمــر ،بــاعـتـبــاره ام ـتــدادا
ً
ل ــأم ــن ال ـقــومــي ال ـع ــرب ــي" ،مـشـيــرا
ً
ً
إلى أن اللقاء شهد تفهما مشتركا
لطبيعة التحديات في المنطقة.
وتــابــع أبــوزيــد" :اتـفــق الــوزيــران
على ضرورة مواجهة جميع أشكال
التدخل األجنبي في شؤون الدول
العربية ،والتنسيق المشترك لحفظ
مصالح الشعبين الشقيقين ،واألمن
القومي العربي واستقرار المنطقة".
العالقات بين الشعبين اللذين
يـ ــوص ـ ـفـ ــان ب ــالـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن ،م ـصــر
ً
وال ـ ـس ـ ــودان ،وص ـل ــت م ــؤخ ــرا إلــى
مــرحـلــة غـيــر مسبوقة مــن الـتــوتــر،
تـجـ َّـســدت فــي اس ـتــدعــاء الـخــرطــوم
سـفـيــرهــا ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،الـخـمـيــس
الماضي للتشاور ،األمر الذي قالت
مصر إنها ستدرسه ،للوقوف على
أسبابه واتخاذ الموقف المناسب
حـيــالــه ،فـفــي حـيــن تشكو الـقــاهــرة
سـلــوكـيــات ال ـخــرطــوم ح ـيــال ملف
المفاوضات مع أديس أبابا بشأن
"سد النهضة المائي" ،وتأثيره على
دولتي المصب (مصر والسودان)،
تزعم الخرطوم أحقيتها في منطقة
مثلث "حاليب وشالتين" الحدودي
مع مصر ،األمر الذي ترفض القاهرة
مناقشته من حيث المبدأ.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وفـ ـ ــي حـ ـي ــن أع ـل ـنــت
السلطات السودانية إغالق جميع
ال ـم ـعــابــر ال ـح ــدودي ــة م ــع إري ـتــريــا،
ح ـس ــب م ــا أفـ ـ ـ ــادت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء
الـ ـس ــودانـ ـي ــة (سـ ــونـ ــا) أمـ ـ ــس ،نـفــى
ً
مـصــدر دبـلــومــاســي ،ت ـقــريــرا بثته
فضائية "الـجــزيــرة" القطرية يزعم
وصول تعزيزات عسكرية من مصر
إل ــى قــاعــدة "سـ ــاوا" العسكرية في
دولة إريتريا الحدودية مع السودان.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر" :الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ً
السودانية قدمت لمصر احتجاجا
ً
رسميا على نقطتين أساسيتين،
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـخ ــص قـ ـضـ ـي ــة ح ــاي ــب
ّ
تخص تعامل
وشالتين ،والثانية
اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـص ــري مـ ــع ال ـ ـسـ ــودان

سلة أخبار

مد «الطوارئ»
في البرلمان غدًا

يبدأ البرملان املصري ،برئاسة
د .علي عبدالعال ،جلساته
العامة غدا ،بأخذ الرأي النهائي
بشأن قرار الرئيس املصري
عبدالفتاح السيسي مد حالة
الطوارئ  3أشهر ،اعتبارا من
 13الجاري.
كما يناقش املجلس طلبات
مناقشة عامة ،أبرزها سياسة
الحكومة بشأن حماية الفئات
األكثر فقرا ،والحفاظ على
املحميات الطبيعية ،وتوفير
الدواء واملستلزمات الطبية،
والتواصل اإلعالمي املصري
بالقارة اإلفريقية.
كما تناقش لجنة العالقات
الخارجية نتائج جلسة
االستماع ،التي عقدتها
اللجنة حول تداعيات املذكرة
املقدمة للكونغرس األميركي،
بخصوص أوضاع األقباط في
مصر.

حبس قائد «بالون األقصر»

واتهامه باإلضرار بمصالح مصر".
وكـ ــانـ ــت "الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة" قـ ــالـ ــت إن
مـصــر أرس ـلــت ت ـعــزيــزات عسكرية
إلى القاعدة اإلريترية ،لكن رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي هــاي ـلــي مــريــام
ديسالين أكد طبقا لوكالة األناضول
ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي قـ ــاعـ ــدة م ـصــريــة
بالمنطقة.

العبث التركي
في األثناء ،علمت "الجريدة" أن
لقاء شكري والجبير ناقش مواجهة
الـتــوغــل الـتــركــي فــي المنطقة ،وأن
مباحثات مصرية -سعودية تدرس
تكثيف الوجود العسكري المصري-
السعودي في منطقة البحر األحمر
بشكل كــامــل ،إلــى جانب التنسيق
ً
معلوماتيا بين الدولتين.
مصدر مطلع أشــار لـ"الجريدة"
إل ــى أن ال ــري ــاض س ـبــق أن أبـلـغــت
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة رفـ ـضـ ـه ــا خ ـ ـطـ ــوة م ـنــح

السودان حق إدارة جزيرة "سواكن"،
ع ـلــى ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،إل ــى تــركـيــا،
وأضـ ــاف" :الـمـمـلـكــة تـعـتــرض على
أي وجود عسكري تركي في البحر
األح ـ ـمـ ــر" ،ف ـي ـمــا اع ـت ـب ــر أم ـي ــن سر
لجنة الـشــؤون الخارجية ،النائب
طارق الخولي ،المواقف السودانية
ً
األخيرة جزءا من سياسة التصعيد
ضد مصر.
م ـس ـت ـش ــار رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة ق ـنــاة
ال ـ ـسـ ــويـ ــس ،إيـ ـ ـه ـ ــاب طـ ـلـ ـع ــت ،ق ــال
لـ"الجريدة" :إن "أمن البحر األحمر
أمر ال خالف عليه ،فهو منفذ مصر
ً
آلسـيــا وإفــريـقـيــا ،فـضــا عــن كونه
شريان المالحة في المنطقة ،ومصر
لن تقبل بأي عبث في تلك المنطقة".
ط ـل ـع ــت ل ـف ــت إل ـ ــى أن ال ــوج ــود
التركي في جزيرة "ســواكــن" خطر
ك ـب ـيــر ع ـل ــى أم ـ ــن ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر،
ً
م ـع ـت ـب ــرا الـ ــوجـ ــود ال ـت ــرك ــي ه ـنــاك
ً
ً
دخ ـيــا ،مـشـيــرا إل ــى أن أن ـقــرة ذات
أط ـم ــاع ورغ ـب ــة ف ــي الـهـيـمـنــة على

ً
دول المنطقة ،مرجحا أن يكون لقاء
الــوزيــريــن شـكــري والجبير ناقش
وضــع إج ــراءات تأمينية عسكرية،
لحماية البحر األحمر.
مستشار كلية القادة واألركــان،
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء م ـح ـم ــد ال ـ ـش ـ ـه ـ ــاوي ،ق ــال
لـ"الجريدة"" :مصر تعتبر أمن البحر
ً
األحمر جــزءا من أمنها ،ولن تقبل
بــأي عبث فيه ،ســواء من تركيا أو
ً
من غيرها" ،موضحا أن مصر منذ
انـ ـ ــدالع األزمـ ـ ــة تـعـلــن أن ـه ــا تــراقــب
األوض ـ ــاع ول ــن تـقـبــل ب ــأي تعطيل
لحركة الـمــاحــة ،وبالفعل أرسلت
تعزيزات أمنية لحماية مضيق باب
وتابع" :الرئيس عبدالفتاح
المندب"،
َّ
الـسـيـســي ســخــر إم ـكــانــات حاملة
الطائرات "عبدالناصر" لحماية أمن
البحر األحمر".

تعزيزات عسكرية
إل ــى ذل ــك ،عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن

الـجـيــش ال ـم ـصــري ع ــزز إج ــراءات ــه
على الحدود الجنوبية ،خصوصا
في مثلث الحدود بين مصر وليبيا
ً
وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وتـ ـح ــدي ــدا الـمـنـطـقــة
المعروفة بجبل "العوينات" ،أقصى
الجنوب الغربي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول
ل ــ"ال ـجــريــدة"" :الـتـعــزيــزات جــزء من
إج ــراءات منع تسلل أي من القوى
المتطرفة إلى مصر ،وال عالقة لها
بــأي إجـ ــراء ات تصعيدية" ،وتابع
المصدر" :منطقة حاليب وشالتين
الـ ـمـ ـص ــري ــة وصـ ـلـ ـتـ ـه ــا تـ ـع ــزي ــزات
عسكرية مــن قــاعــدة محمد نجيب
والـمـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة الـعـسـكــريــة،
كـ ـ ـج ـ ــزء مـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــأم ـي ــن
المتكامل الذي تقوم به الحكومة".
م ـ ـصـ ــدر دبـ ـل ــوم ــاس ــي م ـص ــري
استبعد أن يكون قــرار الخارجية
ال ـس ــودان ـي ــة س ـح ــب س ـف ـيــرهــا فــي
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،جـ ـ ـ ــاء ب ـ ـعـ ــد ش ــائـ ـع ــات
ط ـل ــب م ـص ــر اس ـت ـب ـع ــاد الـ ـس ــودان

م ــن م ـف ــاوض ــات س ــد ال ـن ـه ـضــة ،إذ
أرسلت الخارجية المصرية مذكرة
توضيحية للجانب السوداني تؤكد
عدم طلب القاهرة إبعاد الخرطوم،
وأض ـ ـ ــاف" :م ـص ــر ل ــم ولـ ــن ت ـعــادي
السودان".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر أن الـ ـ ــرد
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودانـ ـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـثـ ــل فـ ـ ـ ــي ط ـل ــب
ب ــال ـت ـف ــاوض حـ ــول م ـص ـيــر مـثـلــث
حــايــب ،وهــو مــا رفضته القاهرة
وأكـ ــدت أن ــه ال ت ـف ــاوض ح ــول تلك
ال ـم ـن ـط ـقــة ،ألنـ ـه ــا أرض م ـصــريــة،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة
شكلت لجنة موسعة من الخارجية
وجهات سيادية وأمنية مسؤولة،
ل ـت ـق ـي ـي ــم الـ ـ ــوضـ ـ ــع بـ ـشـ ـك ــل ك ــام ــل
م ــع ال ـج ــان ــب الـ ـس ــودان ــي وتـقـيـيــم
التطورات األخيرة ،وشـ ّـدد على أن
تعليمات اإلدارة المصرية التعامل
الهادئ مع األزمــة ،وعــدم االنجرار
إلى تالسن إعالمي.

قررت نيابة األقصر أمس حبس
قائد البالون الطائر "املنطاد"،
و 3مسؤولني في الشركة ،التي
شهدت حادث ارتطام أمس
األول في البر الغربي ،بمدينة
األقصر (أقصى جنوب مصر)،
 4أيام على ذمة التحقيقات،
وأدى الحادث إلى وفاة سائحة،
وإصابة  12من جنسيات
مختلفة.
وكانت رحالت البالون الطائر
عادت إلى سماء مدينة األقصر،
بشكل طبيعي صباح أمس،
وسط إقبال من السياح على
تلك الرحالت التي يستمتعون
خاللها برؤية معابد الفراعنة
التاريخية القديمة ،ويصل
عددها إلى  22رحلة يوميا.

محاولة اقتحام «قسم المقطم» بعد وفاة موقوف سيناء« :تحذير داعشي» ...واستنفار أمني عشية «الميالد»
• األهالي اتهموا الشرطة بقتله • المباحث :مات بجرعة مخدر
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أحبطت قوات األمن في مصر ،أمس األول،
محاولة اقتحام قسم شرطة المقطم ،من قبل
عدد من أهالي منطقة "الزلزال" ،في ضاحية
المقطم "شــرق الـقــاهــرة" ،على خلفية وفــاة
شاب محتجز داخل القسمَّ ،
حمل أقاربه رجال
الشرطة المسؤولية عن وفاته ،في إشارة إلى
تعرضه للضرب حتى الموت ،بينما قالت
مـصــادر لــ"الـجــريــدة" إن المحتجز المكنى
"عفروتو" ،سبق أن ألقي القبض عليه على
خلفية االتجار في مواد مخدرة.
وفي حين تم نقل المحتجز إلى المشفى،

ان ـت ـقــل رج ـ ــال ال ـم ـبــاحــث ل ـم ـعــاي ـنــة ال ـج ـثــة،
وتحرير محضر بالواقعة ،وهناك تبين أن
ُ
الـشــاب تــوفــي إثــر تناوله جــرعــة مــن مخدر
"اإلستروكس".
إلــى ذل ــك ،قــال مـصــدر أمـنــي ،إن األجـهــزة
األم ـن ـيــة ف ــي مــديــريــة أم ــن ال ـقــاهــرة تمكنت
بــالـتـنـسـيــق م ــع قـ ــوات األمـ ــن ال ـم ــرك ــزي من
الـسـيـطــرة عـلــى حــالــة الـشـغــب الـتــي أثــارهــا
عدد من األهالي ،بعد قيام مجموعة منهم
بمحاولة اقتحام القسم.
المصدر أشار إلى قيام ُمحتجين بإشعال
النيران في سيارة أمام قسم شرطة المقطم،
بـعــد محاولتهم اقـتـحــام الـقـســم ،حـيــث قــام

عــدد مــن األهــالــي باقتحام الحاجز األمني
وإلـقــاء عـبــوات "الـمــولــوتــوف" الحارقة على
سيارة شرطة أمام القسم ،ما أسفر عن إضرام
النيران فيها.
وألقي القبض على بعض المتجمهرين،
ع ـق ــب إط ـ ــاق ق ـ ــوات األم ـ ــن الـ ـغ ــاز الـمـسـيــل
ل ـل ــدم ــوع ،فـيـمــا أس ـف ــرت االش ـت ـب ــاك ــات بين
قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن وال ـم ـت ـج ـم ـهــريــن ع ــن إص ــاب ــة
عدة أشخاص ،تم نقلهم بواسطة سيارات
اإلسعاف لتلقي العالج ،بينما تمكنت قوات
الحماية المدنية من السيطرة على النيران
التي اشتعلت في سيارة شرطة.

سقوط ضابط  ...ورأس مقطوعة بال جسد وسط العريش
●
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في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الجيش والشرطة
االستنفار ،لتأمين احتفاالت األقباط ،بعيد الميالد،
َّ
حذر تنظيم "والية سيناء"
الـ ـف ــرع ال ـم ـصــري لـتـنـظـيــم داعـ ـ ــش ،أمـ ــس األول،العاملين في "شركة النصر للمالحات" ،الكائنة في
منطقة "سبيكة" ،في مركز "بئر العبد" غرب العريش،
من نقل المواد الخام مثل الملح ورمــل الزجاج ،إلى
ميناء العريش البحري ،لتصديرها إلى الدول المحاربة
لإلسالم ،بحسب البيان المنسوب.
البيان الــذي حمل عنوان "مناصحة وإعــذار" جاء
َّ
فيه" :هذا إعذار ألن تصدير هذه المواد الخام يصب

في مصلحة النظام المرتد الحاكم لمصر ،وكذلك في
ً
مصلحة الدول المستوردة والذين يخصصون جزءا
ً
كبيرا من ميزانية دولهم لحرب المسلمين".
وبينما أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن األجهزة
األمنية تتعامل مــع مثل هــذه البيانات بكل جدية،
ً
مشيرا إلــى إعــان حالة االستنفار القصوى شمال
ً
ووسط سيناء ،تحسبا ألي أعمال إرهابية.
العاملون في شركة "النصر للمالحات" ،طالبوا
األجهزة األمنية بسرعة التدخل وتأمين تحركاتهم،
ً
مـشـيــريــن إل ــى أن إرهــابـيـيــن سـبــق أن وزعـ ــوا بيانا
ً
ً
تحذيريا مماثال على العاملين في مصنع األسمنت
التابع للقوات المسلحة ،وسط سيناء ،قبل أن ينفذوا
عمليات حرق شاحنات نقل األسمنت ،وقتل عدد من

سائقيها ،بخالف قتل عدد من العاملين في المصنع،
خالل نوفمبر الماضي.
إلى ذلك ،وبينما استشهد أمس ،ضابط وأصيب
أمين شرطة ،نتيجة طلقات نارية عن طريق الخطأ ،في
كمين أمني في العريش ،أحاط األمن مقرات كنسية في
العريش ،لتأمين احتفاالت عيد الميالد ،حيث خضعت
 3مقرات كنسية لحراسات أمنية مشددة.
يشار إلى أن مسلحين مجهولين ألقوا -ليل أمس
ً
ً
األول الجمعة -رأس ــا آدمـيــا ب ــدون جسد ،فــي ميدان
"ال ـع ـت ــاوي" ،وس ــط ال ـعــريــش ،قـبــل أن ي ـغ ــادروا إلــى
جهة غير معلومة ،حيث تم نقل الــرأس اآلدمية إلى
مستشفى العريش ،وإخطار الجهات المعنية لتحديد
هوية القتيل.

ةديرجلا

•
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الغانم والمبارك عادا العمانيين ...وطائرة لنقلهم بعد تعافيهم

ً
غرفة عمليات خاصة في «شيراتون» لمتابعة أمورهم وذويهم أوال بأول وتذليل كل العقبات
واصلت اللجنة العليا المنظمة
لبطولة «خليجي  »23العمل
على قدم وساق لتأمين سالمة
الجماهير العمانية ،التي أصيبت
في استاد جابر أمس األول،
إثر انهيار الحاجز الزجاجي،
الذي كان يفصلهم عن أرض
الملعب ،وقام سمو رئيس
مجلس الوزراء ولفيف من كبار
رجال الدولة بزيارة تفقدية
لهم.

الغانم يقبل رأس أحد المصابين

الغانم والصالح
والصباح والروضان
وفليطح واليوسف
حضروا إلى قلب
الحدث ...وال حاالت
خطيرة

أبـ ــى رج ـ ــال ال ـك ــوي ــت أن يعكر
ص ـف ــو "خ ـل ـي ـج ــي  "23وال ـن ـج ــاح
الباهر الذي تحقق خالله ،حادث
انـهـيــار الـحــاجــز الــزجــاجــي الــذي
كان يفصل الجماهير في المدرج
الـهــالــي عــن أرض الـمـلـعــب ،مما
أدى إلى إصابة  40من المشجعين
ً
العمانيين ،تم نقلهم جميعا إلى
مستشفيات الكويت ،لتلقي العالج
وتوفير كل سبل الراحة لهم والتي
تؤمن عودتهم سالمين مظفرين
بكأس النسخة الـ .23
وتم تشكيل غرفة عمليات في
فندق إقامة الوفود اإلعالمية في
"ش ـيــراتــون" ،ضــم وزارات الــدولــة
المتخصصة ،إلى جانب السفارة
الـعـمــانـيــة مــن أج ــل إن ـجــاز كــل ما
يحتاجه المصابون وتذليل كل
العقبات أمامهم.
وحــرصــت ال ـق ـيــادات الكويتية
والـ ـشـ ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ك ــاف ــة عـلــى
االطمئنان على المصابين ،وقام
سمو الشيخ جابر المبارك رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ب ــزي ــارة تفقدية
للمشجعين العمانيين المصابين

المبارك خالل زيارة تفقدية للمصابين
لالطمئنان على صحتهم ،وتوفير
ك ــل ال ـس ـبــل لــراح ـت ـهــم ،ك ـمــا تفقد
رئيس مجلس األمة مرزرق الغانم
الـمـصــابـيــن ،وطــالــب بـتــوفـيــر كل
س ـبــل ال ــراح ــة ل ـه ــم ،ف ـي ـمــا حضر
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
ر ئـيــس اللجنة المنظمة لبطولة
كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ
 23أنس الصالح ،ووزير التجارة
والصناعة وزي ــر الــدولــة لشؤون
الشباب بالوكالة خالد الروضان،
ووزير الصحة د .باسل الصباح،
إلــى جانب رئيس الهيئة العامة
للشباب حمود فليطح ،ورئيس
ات ـح ــاد ك ــرة ال ـق ــدم ال ـش ـيــخ أحـمــد
ال ـيــوســف ،ولـفـيــف مــن ال ـق ـيــادات،
بصورة مستمرة لالطمئنان على
سير األمور على أفضل حال.
وق ـ ــال ال ــوزي ــر أنـ ــس ال ـصــالــح،
إن سـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
أمـ ـ ــر ب ـت ــوف ـي ــر كـ ــل سـ ـب ــل ال ــراح ــة
للمصابين ومرافقيهم من عالج
وسـ ـك ــن وم ـ ــواص ـ ــات ،ك ـم ــا وج ــه
سموه بتوفير طائرة خاصة لنقل

ً
«اإلطفاء» :الحاجز الزجاجي المنهار بطول  50مترا
ك ـش ـفــت اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ــاط ـف ــاء أن ال ـحــاجــز
الزجاجي الذي انهار في استاد جابر الدولي يبلغ
ارتفاعه عن ملعب المباراة  2.5متر ،وبطول  50مترا.
وقــالــت اإلدارة إن الـسـبــب فــي س ـقــوط الـحــاجــز
المصابين بعد استكمال عالجهم
برفقة ذويهم.
وك ـ ـشـ ــف الـ ـص ــال ــح أن ج ـم ـيــع
الـ ـح ــاالت الـعـمــانـيــة ال تـسـتــدعــي
ال ـق ـل ــق ،إذ خـ ــرج ال ـج ـم ـيــع أم ــس،
م ــن الـمـسـتـشـفـيــات ال ـثــاثــة الـتــي
استضافتهم ،عدا حالتين يتطلب
ً
ً
وضعهما تــدخــا جــراحـيــا فيما
يخص العظام.

متابعة عن كثب
في السياق ،أفادت اإلدارة العامة
للعالقات واإلعــام األمني بــوزارة
الــداخ ـل ـيــة بـ ــأن ال ـف ــري ــق م الـشـيــخ

يأتي بسبب التدافع الجماهيري ،مــا نتجت عنه
إص ــاب ــات م ـتــوس ـطــة ،ت ــم ال ـت ـعــامــل مـعـهــا م ــن قبل
الطوارئ الطبية ،ورجال اإلطفاء ،ووزارة الداخلية
والجهات المعنية.

خالد الجراح نائب رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ،ووكـيــل
وزارة الــداخـلـيــة الـفــريــق محمود
الــدوســري تــابـعــا عــن كـثــب حــادث
ت ــداف ــع ب ـع ــض ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،ال ــذي
أسـفــر عــن انـهـيــار حــاجــز زجاجي
بــاسـتــاد جــابــر الــريــاضــي الــدولــي
يبلغ ارتفاعه متران ونصف المتر،
ً
وعرض خمسين مترا خالل المبارة
النهائية لخليجي  ،23مشيرة أن
رئ ـيــس الـلـجـنــة األم ـن ـيــة للبطولة
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ج ـ ـمـ ــال ال ـ ـصـ ــايـ ــغ أص ـ ــدر
تعليماته بــاتـخــاذ كــل اإلج ــراء ات
الفورية لتأمين خروج الجماهير
بسالم من االستاد.

الغانم :دور األمير مفصلي في النجاح
أع ــرب رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق الـغــانــم عن
شكره وامتنانه الكبيرين لسمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد لدعمه الالمحدود ودوره المفصلي
في إنجاح دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وقال الغانم في تصريح صحافي :منذ التحركات
الـمـكــوكـيــة وال ـم ـثــابــرة لــرفــع اإلي ـق ــاف ع ــن الـنـشــاط
الــريــاضــي ومـنــذ بــدء التفكير بــإقــامــة البطولة في
الكويت كان سموه داعما ومؤازرا ومساندا وشديد
اإلصرار على إقامة هذا العرس الرياضي الشبابي
في فترة وجيزة ًّ
جدا وتوفير كل السبل واإلمكانيات
إلنجاحه.
وأض ـ ــاف ال ـغ ــان ــم :أح ـيــي ك ــل أب ـن ــاء ال ـكــويــت من
م ـســؤول ـيــن وري ــاض ـي ـي ــن وم ـت ـطــوع ـيــن وجـمــاهـيــر
رياضية على إنجاح هذا التجمع الخليجي وإخراجه
بـهــذا الشكل الــرائــع ،معربا عــن سـعــادتــه "الـغــامــرة
لــوجــود أب ـنــاء الـخـلـيــج بـيــن أهـلـهــم وإخــوان ـهــم في
الكويت طيلة األيام الماضية".

زيارة المصابين

الجراح ّ
يثمن الجهود األمنية
لتأمين البطولة
أع ـ ــرب ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ــوزراء ،وزيــر الداخلية الشيخ
خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح عـ ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــزازه
ب ــال ـج ـه ــود األمـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـب ــذول ــة
ل ـتــأم ـيــن ب ـطــولــة ك ــأس الـخـلـيــج
الـعــربــي ل ـكــرة ال ـقــدم ال ـ ــ 23التي
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا دولـ ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة سـ ــام ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
أسبوعين.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة
الداخلية ،في بيان ،أن ذلك جاء
فــي برقية شكر واع ـتــزاز وثناء
بعث بها الشيخ خــالــد الـجــراح
إلى وكيل الوزارة الفريق محمود
ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
االم ـن ـي ــة ل ـل ـب ـطــولــة والـ ـقـ ـي ــادات
األم ـن ـي ــة ال ـم ـيــدان ـيــة وال ـض ـبــاط
وض ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط ال ـ ـ ـصـ ـ ــف واألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
والمدنيين.
وأعـ ـ ــرب ال ــوزي ــر الـ ـج ــراح في
ال ـب ــرق ـي ــة عـ ــن تـ ـق ــدي ــره وث ـن ــائ ــه
واع ـتــزازه الشخصي بالجهود
الـمـبــذولــة فــي تــأمـيــن الـبـطــولــة،
م ـث ـم ـنــا ج ـه ــود رئ ـي ــس الـلـجـنــة

فتح تحقيق
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر
ال ــروض ــان فـتــح تـحـقـيــق بـحــادث
ً
سقوط الحاجز المذكور مضيفا
أن اإلصـ ــابـ ــات ال ـت ــي ن ـج ـمــت عــن
الـ ـ ـح ـ ــادث "طـ ـفـ ـيـ ـف ــة" وأن جـمـيــع

الصالح يتابع اإلجراءات في غرفة العمليات الخاصة بالفندق

والمسعفين واإلعالميين وكل من
ساهم بنجاح في تأمين خليجي
 23وكل من حرص على أن يظهر
ب ـلــدنــا ال ـغــالــي ال ـكــويــت ب ـصــورة
مشرفة.
وبـ ــارك الـعــدســانــي للمنتخب
العماني الشقيق الفوز وحصوله
ع ـلــى ال ـمــركــز األول ف ــي ال ـ ــدورة،
و ق ــال :خيرها بغيرها لمنتخب
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي وكـ ـ ــل الـ ـف ــرق
المشاركة حظا أوفــر ومستقبال
أفـضــل ب ــإذن الـلــه ،وق ــدر الـلــه وما
شــاء فعل بشأن انهيار جــزء من
الحاجز الزجاجي في استاد جابر

ولن تكتمل الفرحة إال بسالمة كل
المصابين من الجماهير.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ب ـف ـت ــح
تـحـقـيــق شــامــل حـتــى إن أعلنت
ذل ـ ــك ولـ ـك ــن ع ـل ـي ـهــا االس ـت ـع ــان ــة
بـجـهــة م ـحــايــدة والـتـحـقـيــق في
هــذا الشأن وغيره ألنــه قد تكون
هناك عيوب أخــرى في االستاد،
كـمــا أشـ ــاد ب ـســرعــة الـتـفــاعــل مع
ال ـح ــدث وخ ــاص ــة وزي ــر الـشـبــاب
وف ــري ـق ــه وال ـه ـي ـئ ــات الــريــاض ـيــة
ووزير الصحة والطوارئ الطبية
والطاقم الطبي في المستشفيات
باإلضافة إلى رجال الداخلية في

تأمين األوض ــاع خــال الحادثة.
وقال :ان الكويت بلد الصداقة
والـســام وهــي دار للسالم حيث
احـ ـتـ ـضـ ـن ــت الـ ـ ـف ـ ــرق ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
وج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ف ـ ـقـ ــد ت ـش ــرف ـن ــا
بالحضور الكريم فكانوا ضيوفا
أعزاء على قلوب الكويتيين.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي :ان ـه ــا
جـ ـ ـه ـ ــود مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـيــع
الـصـعــد ،فــرغــم قـصــر الــوقــت فــإن
التنظيم كان مشرفا يليق ببلدنا
الحبيب ،مؤكدا أن الكويت رحبت
واسـتـضــافــت ،تشرفت وجمعت،
نجحت وأبدعت.

خالد الجراح

األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـط ــول ــة وال ـ ـ ـقـ ـ ــادة
الـمـشــرفـيــن والـقــائـمـيــن وعـمــوم
الـقــوة المشاركة مــن عسكريين
وم ـ ــدنـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن رجـ ـ ـ ـ ـ ــاال ون ـ ـ ـسـ ـ ــاء،
مشيرا في الوقت نفسه الــى ما
عـبــروا عنه مــن "ال ــوالء والــوفــاء
للوطن الغالي بتأمين وترتيب
اإلجراءات األمنية للبطولة".

مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ـم ــدي ــر
العام للهيئة العامة للرياضة د.

أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني أمــس عن تسيير 130
رحلة ،بواقع  50إضافية و 80مجدولة ،الى االمارات وعمان ،خالل
اليومين الماضيين ،لنقل  27607ركــاب مــن جماهير البلدين،
لحضور المباراة النهائية من بطولة "خليجي ."23
وقال المدير العام لإلدارة يوسف الفوزان ،لـ"كونا" ،إن نجاح
حــركــة الجماهير الــريــاضـيــة ،وتسهيل عملية وصــولـهــم ،تأتي
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي شــددت على تقديم
الدعم والمساندة لألشقاء الراغبين في حضور المباراة النهائية.
وأثـنــى على دور رجــال وزارة الداخلية الحيوي ،وجهودهم
الـكـبـيــرة فــي تسهيل حــركــة الـمـســافــريــن ،األم ــر ال ــذي أس ـفــر عن
انسيابية الـحــركــة فــي مـطــار الـكــويــت ال ــدول ــي ،مـشـيــدا بتعاون
وتضافر الجهود المخلصة لرجال اإلدارة العامة للجمارك ،وشركة
الخطوط الجوية الكويتية ،وشركة ناس لخدمات الطيران.
وأعرب عن شكره وتقديره لفرق العمل في "الطيران المدني"،
التي كانت تعمل على مدار الساعة.

العدساني :لن تكتمل الفرحة إال بسالمة المصابين
هنأ النائب رياض العدساني
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت بـ ـنـ ـج ــاح دورة ك ــأس
ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي  ،23مـتـمـنـيــا
المزيد من التوفيق والنجاح.
وتقدم بخالص الشكر والتقدير
لـ ـسـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ـلـ ــى رع ــايـ ـت ــه
الـ ـبـ ـط ــول ــة ونـ ـج ــاحـ ـه ــا ،وج ــزي ــل
الـ ـشـ ـك ــر ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـك ــوي ـت ـي ــة
والخليجية والمجلس والحكومة
ع ـلــى جـمـيــع ال ـج ـهــود الـمـبــذولــة
مــن لجان وجـهــات تابعة للدولة
والـ ـحـ ـك ــوم ــة وم ـت ـط ــوع ـي ــن وه ــم
الـ ـط ــاق ــات ال ــوط ـن ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلى رجال الداخلية واإلطفائيين

فليطح يأسف

الفوزان 130 :رحلة جوية إلى
اإلمارات وعمان اليومين الماضيين

وتابع :هذه ليست بطولة عادية كسابقاتها ،بل
تظاهرة عفوية خليجية في بلد الصداقة والسالم
جاء ت لتقول إن قدر الشباب الخليجي أن يتجمع
ويـتـفــاعــل مــع بعضه ويـتـعــاضــد بـغــض الـنـظــر عن
الـ ـظ ــروف ،م ـج ــددا ش ـكــره وام ـت ـنــانــه ل ــوف ــود ال ــدول
الخليجية المشاركة ورغبتها الجامحة في إنجاح
البطولة.

من جانب آخــر ،قــال الغانم :زرنــا كل المصابين
وحـ ــاالت ـ ـهـ ــم م ـس ـت ـق ــرة وعـ ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــم غـ ــادر
المستشفى ،ونثمن دور العاملين في وزارة الصحة
الــذيــن شهد لهم المصابون بأنفسهم ،مضيفا أن
مثل هذه األمور قد تحدث في كل مكان "ونحمد الله
على كل حال إذ قدر ولطف" ،مؤكدا ان بطولة كأس
الخليج نجحت بكل المقاييس.

وقام رجال اإلدارة العامة لقوات
األمن الخاصة بفرض طوق أمني
حــول الحاجز الزجاجي المنهار
لحماية الجماهير ،كما اتخذت
اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدف ــاع الـمــدنــي
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن األج ـ ـهـ ــزة االم ـن ـي ــة
المختصة كافة التدابير المقررة

الـمـصــابـيــن ال ــذي ــن يـبـلــغ عــددهــم
ً
نحو  40شخصا "بخير".
وأوضح الروضان في تصريح
أمــس ،أن وزيــر الصحة الشيخ د.
ً
باسل الصباح يشرف شخصيا
ً
ع ـل ــى عـ ــاج ال ـم ـص ــاب ـي ــن ،مـبـيـنــا
أن ج ـم ـي ـع ـهــم ن ـق ـل ــوا إل ـ ــى ثــاثــة
مستشفيات لتلقي الرعاية الطبية
الـ ــازمـ ــة وم ـع ــال ـج ــة إص ــاب ــات ـه ــم
بأقصى سرعة.
وكشف أن دولة الكويت ستوفر
ً
تــذاكــر سفر وسـكـنــا لمن فاتتهم
مواعيد إقالع الطائرات المغادرة
من المشجعين.
وب ـ ـيـ ــن أن األس ـ ـب ـ ــاب األول ـ ـيـ ــة
لسقوط الحاجز الزجاجي تعود
إلى تدافع الجمهور العماني مع
العبي منتخبهم المتوجين بلقب
البطولة الخليجية للمرة الثانية
في تاريخ سلطنة عمان.

اليوسف :البطولة ناجحة بكل المقاييس
قـ ــال رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد كـ ــرة الـ ـق ــدم ،الـشـيــخ
أح ـمــد ال ـيــوســف ،إن بـطــولــة ك ــأس الخليج
ال ـع ــرب ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـ ـ ــ 23ك ــان ــت نــاجـحــة
"بكل المقاييس" ،معربا عن فخره بتنظيم
الكويت لها.

وق ــدم الـيــوســف "الـشـكــر إل ــى سـمــو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد على دعم سموه
للبطولة ،وتوجيهه بتوفير جميع السبل
إلنجاحها".
وه ـن ــأ ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ـم ــان ــي ،بـمـنــاسـبــة

تتويجه بكأس البطولة للمرة الثانية في
تاريخه ،على حساب نظيره اإلمــاراتــي في
المباراة النهائية ،التي استضافها استاد
جابر الدولي ،وتجاوز عدد الجمهور الذي
حضر لمتابعتها حاجز  60ألف شخص.

حمود فليطح عن أسفه للواقعة
التي تسببت في سقوط عدد من
الـجـمــاهـيــر الـعـمــانـيــة عـلــى أرض
اس ـ ـتـ ــاد ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ال ــدول ــي
وت ـع ــرض ـه ــم إلصـ ــابـ ــات ط ـف ـي ـفــة،
والذين تلقوا العالج الالزم وخرج
معظمهم مــن ا ل ـمــرا كــز الصحية،
فيما يخضع الباقون للفحوصات
الطبية الالزمة لالطمئنان عليهم،
والسماح لهم بمغادرة المستشفى
ً
خ ــال س ــاع ــات مـتـمـنـيــا للجميع
الشفاء العاجل.
وأوض ـ ــح فـلـيـطــح ،أن ال ـتــدافــع
الـ ـ ـق ـ ــوي ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـع ـم ــان ـي ــة
الموجودة في المدرجات القريبة
م ــن أرضـ ـي ــة ال ـم ـل ـعــب لــاح ـت ـفــال
مــع منتخبها عـقــب ف ــوزه بكأس
خـلـيـجــي ( )23ن ـتــج ع ـنــه تحطم
الـحــاجــز الــزجــاجــي الـفــاصــل بين
تلك المدرجات وأرضية الملعب،
إذ ت ــول ــت الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة
التعامل مــع الـحــدث فــور وقوعه،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان
سالمة الجميع.
وأش ـ ـ ـ ــاد ف ـل ـي ـط ــح بــال ـم ـتــاب ـعــة
الحثيثة ل ــوزراء "ش ــؤون مجلس
الـ ـ ــوزراء" و"ال ـش ـب ــاب" و"الـصـحــة"
وح ـض ــوره ــم ف ــي داخ ـ ــل ال ـمــراكــز
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة لـ ــاط ـ ـم ـ ـئ ـ ـنـ ــان ع ـل ــى
ً
الـمـصــابـيــن ،تـنـفـيــذا لتوجيهات
القيادة السياسية وعلى رأسها
سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األحـمــد بـضــرورة تقديم الرعاية
الطبية الالزمة للمصابين.
وأك ــد أن ــه بـنــاء عـلــى تعليمات
وزيــر التجارة والصناعة ووزيــر
الـ ــدولـ ــة ل ـش ـئ ــون ال ـش ـب ــاب خــالــد
الــروضــان ،تم تشكيل لجنة فنية
وقانونية متخصصة للتحقيق
فـ ــي م ــابـ ـس ــات الـ ــواق ـ ـعـ ــة ،ورفـ ــع
تقرير للجهات المختصة ،ووضع
الحلول المناسبة لتالفي تكرار
م ـثــل هـ ــذه ال ــواقـ ـع ــة ،ال ـت ــي تعكر
الصفو في ظل ما حققته البطولة
م ـ ــن ح ـ ـضـ ــور وت ـ ـق ـ ــارب وت ــاح ــم
بين أ بـنــاء دول مجلس التعاون
الخليجي تحت شـعــار "خليجي
لألبد".

جهد متميز إلذاعة الكويت

ال ــزم ـي ــل ج ــاب ــر ن ـصــار
خالل البرنامج اإلذاعي
حققت إذاعة الكويت ،ممثلة في مراقبة البرامج الرياضية ،من خالل
دعم وكيل وزارة االعالم طارق المزرم ،والوكيل المساعد لشؤون االذاعة
الشيخ فهد المبارك ،ومتابعة سعد الفندي المدير العام لإلذاعة ،نجاحا
باهرا في تغطية "خليجي  "23منذ اليوم االول ،وعلى مدار الساعة ،من
خالل برامج واستوديوهات مباشرة من قلب الحدث ،سواء في المركز
االعالمي أو استاد جابر الدولي او استاد نادي الكويت.
وكــان برنامج "خليجنا واحــد" هو األفضل يوميا ،ولمدة ساعتين
استمتع جميع المتابعين في تحليل مميز من قبل النجوم وائل سليمان
ومحمد بنيان والوجه الجديد بدر المطيري.
ون ـجــح ال ـم ـخــرج م ـب ــارك عـطــاالـلــه ف ــي اخ ـت ـيــار ف ــواص ــل جـمـيـلــة لكل
المنتخبات ،وتصدى للتقديم جابر نصار الــذي يتبع طريقة السهل
الممتنع في الحوار ،وبعده عن التقديم الرسمي ،وهدا كان عامل النجاح.
وكــان لوجود مراقب البرامج الرياضية ابراهيم الفيلكاوي تأكيد
لمقولة الرجل المناسب في المكان المناسب ،رغم الجهد الذي بذله في
وجوده في المركز االعالمي واستاد جابر ،وتصدى لالعداد عبدالعزيز
صـبــاح ،والمتابعة والتنسيق ابتسام عبدالحليم ،وكــذلــك جهد علي
العباسي في التنفيذ وبدر السبيعي.
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جابر الشريفي

تقام اليوم منافسات دور
الثمانية في بطولة درع اتحاد
السلة ،حيث يلتقي القادسية
مع اليرموك ،والكويت مع
العربي ،والنصر مع الصليبيخات،
والجهراء مع كاظمة.

تعود اليوم عجلة منافسات بطولة
درع ات ـحــاد ك ــرة الـسـلــة إل ــى ال ـ ــدوران،
بعد أن توقفت أسبوعين ،الستضافة
الكويت "خليجي  ،"23حيث تقام مساء
ال ـي ــوم  4م ـبــاريــات ف ــي دور الـثـمــانـيــة
ل ـل ـب ـط ــول ــة ،إذ ي ـل ـت ـقــي فـ ــي ال ـس ــادس ــة
ال ـي ــرم ــوك م ــع ال ـق ــادس ـي ــة ع ـلــى صــالــة
ن ــادي كــاظـمــة ،تليها مـبــاشــرة مـبــاراة
الكويت مع العربي على نفس الصالة،
ً
ويلتقي أيضا في السادسة النصر مع
الصليبيخات على صالة نادي الكويت،
تليها مباراة الجهراء مع كاظمة على
الصالة ذاتها.
ي ــذك ــر أن ال ـب ـطــولــة ،ال ـت ــي ينظمها
االتـحــاد ألول مــرة تحت مسمى "درع
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد" وتـ ــدخـ ــل فـ ــي ن ـ ـقـ ــاط ك ــأس
التفوق ،تضمت مجموعتين تأهل عن
كل منهما  4فرق لدور الثمانية ،الذي
سيقام بنظام خروج المغلوب.
ومواجهات اليوم تفتقر إلى الندية

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

الصالة

6.00

القادسية × اليرموك

كاظمة

6.00

النصر × الصليبيخات

الكويت

8.00

الكويت × العربي

كاظمة

8.00

الجهراء × كاظمة

الكويت

جعفر بطل الجولة
الرابعة لـ «دبي
للموتوكروس»
أحـ ـ ـ ـ ـ ــرز م ـ ـت ـ ـسـ ــابـ ــق ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
الكويتي للربع ميل للدراجات
والـ ـسـ ـي ــارات الــريــاض ـيــة محمد
جعفر المركز األول في الجولة
ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ب ـ ـط ـ ــول ـ ــة دب ـ ــي
لـ ـلـ ـم ــوت ــوك ــروس ،الـ ـت ــي اق ـي ـمــت
أمس األول.
وتـ ـ ـف ـ ــوق ج ـع ـف ــر عـ ـل ــى أق ـ ــرب
م ـنــاف ـس ـيــه ،وه ـم ــا اإلم ــاراتـ ـي ــان
سلطان البلوشي وعبدالله بن
خـصـيــف ،ال ـل ــذان انـهـيــا الجولة
فــي الـمــركــزيــن ال ـثــانــي والـثــالــث
على التوالي.
وق ــال جعفر انــه تمكن ايضا
مــن تحقيق الـمــركــز الـثــالــث في
سباق الــدراجــات فئة ( 250سي
ً
سي) ،مؤكدا أن السباقين اتسما
بحدة المنافسة واألداء العالي
"ولـ ـك ــن ب ـف ـضــل الـ ـل ــه اسـتـطـعــت
تحقيق الفوز".
وأشـ ـ ــاد بــال ـم ـس ـتــوى ال ـعــالــي
ال ــذي ظ ـهــرت عـلـيــه المنافسات
المختلفة في البطولة ،متوجها
بالشكر الى الجهات الراعية له.
كما تقدم جعفر بالشكر إلى
كل من سانده في مشوار البطولة
وســاهــم فــي فــوزه بها ،ال سيما
نادي الربع ميل.

بين الفرق المتبارية لفارق المستوى
الفني ،إذ يمتلك القادسية مفاتيح لعب
اكثر من اليرموك ،حيث يعتمد األول
على أكثر من محور لتجاوز األخير ،إال
أن ذلك ال يمنع أن يدفع اليرموك بقيادة
مدربه الوطني طالل بالل الى محاولة
مجاراة األصفر ،وتفجير مفاجأة من
خالل تحقيق الفوز.
ويـ ـ ـق ـ ــود الـ ـق ــادسـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـب ــارات ــه
ال ـيــوم ال ـمــدرب الـمـقــدونــي جــوردانـكــو
ديفيدباكوف ،الــذي اسـنــدت لــه مهمة
ً
تدريب الفريق ،خلفا لألميركي المقال
جـ ـ ــورج ري ـ ـكـ ــي ،الـ ـ ــذي اس ـت ـغ ـن ــت عـنــه
اإلدارة ،لعدم رضاها عن أداء الفريق
في المباريات ،رغم أنه تصدر منافسات
درع االتحاد للمجموعة الثانية ،ولم
ي ـخ ـســر ف ــي ال ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي س ــوى
مباراة واحدة أمام الكويت.
وال يبدو أن المباراة الثانية ،التي
تـجـمــع ال ـكــويــت م ــع ال ـعــربــي ،ستأخد
منحنى مختلفا عــن الـمـبــاراة األولــى،
إذ تــرجــح كفة الـكــويــت على منافسه،
ً
نظرا لقوة وصالبة األبيض ،وتواضع
مستوى العربي الذي لم يقدم المستوى
المأمول منه منذ بدء الموسم.

أقوى المواجهات
أم ــا ال ـم ـبــاراة الـثــالـثــة ،ال ـتــي تجمع
الـ ـجـ ـه ــراء م ــع ك ــاظ ـم ــة ،ف ــإن ـه ــا تـعـتـبــر
اقوى مواجهات اليوم ،في ظل تقارب
مستوى الفريقين ،إذ يسعى البرتقالي

ً
إلى تحقيق الفوز والمضي قدما نحو
اللقب بقيادة مدربه الصربي المميز
نـ ـيـ ـن ــاد ،فـ ــي ح ـي ــن ي ـ ـحـ ــاول ال ـج ـه ــراء
الـتـغـلــب ع ـلــى مـنــافـســه وال ـس ـيــر نحو
الـ ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي ب ـق ـي ــادة مــدربــه
الليتواني الجديد لوكاس مندوجاز،
ً
الذي تعاقدت معه إدارة النادي خلفا
للبوسني سابت هدزيتش ،بسبب سوء
نتائج الفريق.
ويمتلك الفريقان كوكبة من النجوم
أمثال أحمد البلوشي ،وعبدالله توفيق،
ومحمد نبيل ،وعبدالعزيز ريحان من
جانب كاظمة ،ونايف الصندلي ،وتركي
حمود ،وعبدالله الصراف ،وأحمد فالح،
وأحمد سعود من جانب الجهراء.
ً
وي ـبــدو أي ـضــا أن ال ـم ـبــاراة األخـيــرة
التي تجمع النصر مع الصليبيخات ال
ً
تقل شأنا عن سابقتها ،إذ نجح فريق
الصليبيخات بـقـيــادة مــدربــه الـشــاب
فهد برجس في تشكيل هوية للفريق،
ووضـ ـع ــه ع ـلــى خ ــط الـ ـف ــرق ال ـم ـم ـيــزة،
السـيـمــا بـعــدمــا نـجــح وح ـقــق الـمــركــز
الثالث في مجموعته.
ويطمح الصليبيخات إ لــى تجاوز
عثرة العنابي لتحقيق أول إنجاز لسلة
الـصـلـيـبـيـخــات بــالــوصــول إل ــى ال ــدور
قبل النهائي فــي بطولة رسمية ،بيد
أن طموحه سيصطدم بقوة وصالبة
النصر ،الذي يضم كوكبة من الالعبين
ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن أم ـ ـثـ ــال بـ ـ ــدر ال ـع ـت ـي ـبــي،
ويوسف عقاب ،ومنصور جلوي.

جانب من لقاء سابق بين الجهراء وكاظمة

«الرماية» يفتتح معسكر «السكيت» للناشئين
افتتاح المعسكر الذي يقام على
هامش استضافة النادي بطولة
س ـمــو األم ـي ــر ال ــدول ـي ــة الـســابـعــة
ال ـك ـب ــرى ل ـل ــرم ــاي ــة ال ـت ــي تـنـطـلــق
ف ــي  13يـنــايــر الـ ـج ــاري ،إن "ه ــذا
ً
التجمع الرياضي يأتي استكماال
لـمـعـسـكــرات أقــام ـهــا الـ ـن ــادي في
الـسـنــوات الـمــاضـيــة شملت عــدة
رمايات منها المسدس والتراب
والبندقية".
وأوضح العتيبي أن المعسكر،
ال ـ ــذي يـسـتـمــر  6أيـ ـ ــام ،سيشمل

افتتح نــادي الرماية الكويتي
ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـت ــدري ـب ــي الـ ـس ــادس
ل ـ ــات ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي لـ ــرمـ ــايـ ــة
(السكيت) للناشئين ،أمس األول،
عـ ـل ــى مـ ـجـ ـم ــع م ـ ـيـ ــاديـ ــن ال ـش ـي ــخ
صباح األحمد األولمبي للرماية،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع االتـ ـح ــاد ال ـق ــاري
لـلـعـبــة ،وم ـشــاركــة ع ــدد مــن رمــاة
وراميات آسيا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــن
الكويتي والعربي للرماية دعيج
العتيبي فــي كلمة لــه ،بمناسبة

الـجــوانــب النظرية والعملية في
رماية (السكيت) بــإشــراف مدرب
منتخب الكويت لرماية السكيت
الكابتن بيتر مالك ،مشيرا إلى أن
الرماة اآلسيويين يتطلعون إلى
االستفادة من خبرات هذا المدرب،
الذي يعد أحد أبرز مدربي العالم
في هذا النوع من الرماية.

ً
 340راميا ورامية

وذك ــر أن  340رامـيــا ورامـيــة

جانب من المشاركين في المعسكر التدريبي السادس لرماية «السكيت»

ً
«المصري» يتعاقد مع إسالم عيسى رسميا

ً
تعاقد نادي المصري البورسعيدي رسميا
مع إسالم عيسى ،العب وسط الفريق األول لكرة
القدم في نادي النصر ،مدة  4مواسم خالل فترة
االنتقاالت الشتوية الحالية ،في يناير الجاري،
ووقع الالعب في الجلسة التي عقدها بحضور
مسؤولي النادي البورسعيدي مع مجلس إدارة
ن ــادي الـنـصــر ،لـيـكــون أح ــدث صـفـقــات ال ـنــادي
المصري.
وظـهــر عيسى ب ــأداء جيد مــع النصر خالل
مباريات الدور األول من بطولة الدوري بالموسم
الجاري ،حيث شبهه البعض بمحمد بركات العب
الزمالك يسعى
األهلي السابق ،في وقت كان نادي َّ
للتعاقد مع عيسى ،لكن الالعب فضل االنتقال

إلى المصري ،لتمسك النادي البورسعيدي به،
ووجود فرصة مشاركة معه بصورة أكبر ،على أن
تكون الخطوة المقبلة له االنتقال إلى أندية القمة.
وي ـع ـت ـبــر إس ـ ــام ع ـي ـســى خ ــام ــس صـفـقــات
الـ ـمـ ـص ــري ال ـش ـت ــوي ــة ب ـع ــد كـ ــل مـ ــن ال ـم ـهــاجــم
الـبــوركـيـنــي يــوســف وأت ـ ــارا مــن "وادي دجـلــة"،
وأحمد مسعود حارس مرمى "مصر المقاصة"،
ووليد حسن العب وسط "سموحة" ،واستعادة
سعيد مراد المعار إلى "األسيوطي".
فــي سـيــاق آخ ــر ،ق ــرر الـجـهــاز الفني للنادي
"المصري" قيد سعيد مــراد العــب الـنــادي ذاته
والمعار إلى "األسيوطي" ضمن قائمة الفريق،
بعد فسخ تعاقده مع ممثل الصعيد بالتراضي،

ً
بدال من أحمد سالم صافي العب الفريق المنضم
ً
حــديـثــا إلــى "وادي دج ـلــة" ،فــي صفقة تبادلية
هو وأحمد عيد عبدالملك بمهاجم فريق دجلة
يوسف أوتارا.
وكان مجلس إدارة النادي البورسعيدي نجح
في إنهاء أزمة القيد مع اتحاد الكرة ،بعد حل أزمة
مستحقات الالعبين ،وتم بالفعل قيد الالعبين
الثالثة الـ ُـجــدد ،يوسف أوت ــارا وأحمد مسعود
ووليد حسن.
من ناحية أخرى ،يتوجه اليوم فريق المصري
إلـ ــى اإلم ـ ـ ـ ــارات لــان ـت ـظــام ف ــي مـعـسـكــر مـغـلــق،
ً
اس ـت ـعــدادا للقاء األهـلــي فــي الـســوبــر المصري
المقرر له يوم  12يناير الجاري.

sports@aljarida●com

م ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة واألج ـن ـب ـي ــة سـجـلــوا
أسـ ـ ـم ـ ــاء ه ـ ــم لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
الـبـطــولــة قـبــل يــومـيــن مــن غلق
ً
ب ــاب الـتـسـجـيــل ،الف ـت ــا إل ــى أن
ت ــواف ــر ال ــوس ــائ ــل واإلم ـك ــان ــات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي م ـج ـم ــع ص ـب ــاح
األحمد األولمبي ،الذي يعد من
الميادين المميزة فــي العالم،
سيسهم فــي نـجــاح المعسكر،
م ـنــوهــا بــال ـم ـشــاركــة الــواس ـعــة
لالتحادات العربية واآلسيوية
في المعسكر.
وذك ــر أن الـنــادي سيقيم على
ه ــام ــش هـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة ال ـك ـبــرى
دورتين متقدمتين للتحكيم في
سالحي الرصاص والخرطوش،
يـقــدمـهـمــا م ـح ــاض ــرون دول ـي ــون
مـعـتـمــدون م ــن االت ـح ــاد الــدولــي
للرماية.
وع ـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ال ـ ـنـ ــادي
الستضافة البطولة أفاد العتيبي
بأنها تسير وفق ما هو مخطط
ل ــه إلظـ ـه ــاره ــا بـ ـص ــورة م ـم ـيــزة،
مثمنا د ع ــم ا ل ـق ـيــادة السياسية
لرياضة الرماية الكويتية ،الذي
كـ ــان ل ــه أك ـب ــر األث ـ ــر ف ــي تحقيق
اإلن ـجــازات الـكـبــرى الـتــي حققها
رم ـ ـ ــاة الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ـم ـل ـت ـق ـيــات
الرياضية العالمية.
(كونا)

ً
إبراهيم يجهز العربي لمواجهة برقان غدا

الساحل يطلب القالف على سبيل اإلعارة
●

عبدالرحمن فوزان

ي ــواص ــل ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـق ــدم بــالـنــادي
ً
العربي استعداداته للقاء فريق بــرقــان غــدا في
منافسات المجموعة األول ــى لـكــأس سمو ولي
العهد ،ويحتاج األخضر إلى الفوز لضمان التأهل
ً
للدور الثاني رسميا.
وسيضع مدرب العربي الوطني محمد إبراهيم
تـ ـص ــوره األخـ ـي ــر ل ـل ـم ـب ــاراة م ــن خـ ــال الـحـصــة
التدريبية ،مساء اليوم ،ويعلم إبراهيم أن
مواجهة برقان لن تكون سهلة ،السيما في
ً
مباريات الكؤوس ،خصوصا أن الخصم
ً
طــال ـمــا كـ ــان ع ـن ـي ــدا ف ــي م ــواج ـه ــات ــه مع
األخضر في أكثر من مناسبة.
ويسعى العربي إلى تحقيق انطالقة
ً
جــديــدة مستغال فـتــرة توقف
ال ـن ـشــاط الـمـحـلــي بسبب
م ـشــاركــة واسـتـضــافــة
مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
ل ـ ـب ـ ـط ـ ــول ـ ــة كـ ـ ــأس
الخليج الثالثة
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن،
واستغل ذلك
ف ـ ـ ـ ــي خـ ـ ــوض
أربع مباريات
وديـ ــة ف ــاز في
مباراتين على

اليرموك وواحدة على السالمية ،قبل أن يختتم
ودياته بالهزيمة أمام السماوي.
وستكون صفوف األخضر مكتمله باسثناء
المحترفين الـمـصــري شــوقــي سعيد واألردن ــي
م ـح ـمــود م ــرض ــي ،ب ـعــد ف ـســخ عـقــديـهـمــا وت ـبــدو
ً
عملية تعويضهما غير مفعلة حاليا ،وسط عدم
وضوح موقف األخضر من تطبيق عقوبة "الفيفا"
الخاصة بمنعه من التعاقدات بعد شكاوى عديدة
مــن محترفيه الـســابـقـيــن لـعــدم حـصــولـهــم على
مستحقاتهم المادية.

القالف مطلوب بالساحل
علمت "الجريدة" أن نادي الساحل
ت ـ ـقـ ــدم بـ ـكـ ـت ــاب رس ـ ـمـ ــي إلـ ـ ــى مـجـلــس
إدارة ال ـن ــادي ال ـعــربــي يـطـلــب فيه
ض ــم ص ــان ــع ألـ ـع ــاب األخ ـضــر
ال ـ ـصـ ــاعـ ــد أح ـ ـمـ ــد الـ ـق ــاف
على سبيل اإلعــارة حتى
نهاية الموسم ،وسبق
لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــا ح ـ ــل أن ض ــم
ال ـمــدافــع عـبــدالـعــزيــز
أس ــام ــة ع ـلــى سبيل
اإلعارة خالل الفترة
الماضية.

«العين» يطلب استعارة إبراهيم حسن من «اإلسماعيلي»
تـلـقــى مـجـلــس إدارة ن ـ ــادي اإلس ـمــاع ـي ـلــي،
بــرئــاســة الـمـهـنــدس إبــراه ـيــم ع ـث ـمــان ،عــرضــا
رس ـم ـي ــا م ــن نـ ـ ــادي ال ـع ـي ــن اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ،لـضــم
إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق األول لكرة
القدم ،على سبيل اإلعــارة مدة  6أشهر ،خالل
فترة االنـتـقــاالت الشتوية الحالية ،فــي يناير
الـجــاري ،فــي ظــل تألق الــاعــب مــع الفريق في
الفترة الماضية.
وخ ــال األي ــام الـمــاضـيــة ،رفــض مجلس إدارة
الــدراويــش فـكــرة االستغناء عــن الــاعــب لألهلي
والزمالك بعد تلقيه عروضا منهما ،في ظل حاجة
الفريق لخدمات الالعب خالل الفترة المقبلة ،من
أجل الحفاظ على صدارة جدول الدوري الممتاز،

والمنافسة على اللقب في الموسم الحالي.
من ناحية أخرى ،أكد رئيس نادي اإلسماعيلي
ً
إبراهيم عثمان أنه يجري حاليا مفاوضات مع
 5العبين ،للحصول على خدماتهم خالل الفترة
الحالية ،مضيفا أنــه لــن يتم الكشف عــن أسماء
هؤالء الالعبين قبل توقيع عقود انضمامهم إلى
ً
الفريق ،حفاظا على سرية المفاوضات ،وحتى ال
تتدخل أندية أخرى وتتفاوض معهم.
ويـسـعــى م ـســؤولــو اإلسـمــاعـيـلــي إل ــى تــوفـيــر
جميع احتياجات الفريق خالل المرحلة المقبلة،
الستمرار تربع الــدراويــش على صــدارة الــدوري
الـمـصــري وحـصــد الـلـقــب ،ومــن الـمـقــرر أن تشهد
الساعات المقبلة الكشف عن العديد من الصفقات

التي سيتعاقد معها النادي خالل الفترة الحالية.
فــي سـيــاق آخ ــر ،وضــع الـجـهــاز الفني للفريق
ً
األول ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،بــرنــام ـجــا خــاصــا للمهاجم
ال ـكــولــوم ـبــي دي ـي ـجــو ك ــال ــدي ــرون هـ ــداف الـفــريــق
بــرصـيــد  8أه ـ ــداف ،مــن أج ــل رف ــع م ـعــدل الـلـيــاقــة
ال ـبــدن ـيــة ب ـس ـبــب ت ـغ ـي ـبــه ع ــن الـ ـم ــران ف ــي األيـ ــام
الـمــاضـيــة ،لـقـضــاء إجـ ــازة مــع أســرتــه لالحتفال
بأعياد الكريسماس في مسقط رأســه .ويستعد
اإلسماعيلي في الفترة الحالية لمالقاة النصر
مساء الثالثاء المقبل ،على ملعب القاهرة الدولي،
في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة
الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يرفض نقل مباراة القمة مع األهلي خارج القاهرة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رفضه
نقل مباراة القمة رقم  115أمام النادي األهلي ،ضمن
مواجهات األسـبــوع السابع عشر لمسابقة الــدوري
الممتاز ،خارج القاهرة ،بعد األنباء التي ترددت
خالل الساعات القليلة الماضية عن إمكانية
نقل المباراة إلى استاد "برج العرب" في مدينة
اإلسكندرية الساحلية.
وأض ــاف مـنـصــور أن م ـبــاراة الـقـمــة تــواجــه
نفس مصير مباراة "المقاصة" خالل الموسم
الماضي ،مشددا على أن فريقه لن يخوضها
حال نقلها ،مؤكدا تمسكه بخوض المباراة
ع ـلــى أرض اسـ ـت ــاد الـ ـق ــاه ــرة ،ألنـ ــه ملعب
الزمالك.
ويـلـتـقــي ال ـفــريــق األب ـي ــض م ــع األه ـلــي
غدا ،في الجولة السابعة عشرة لمسابقة
الـ ـ ــدوري ال ـم ـصــري ال ـم ـم ـتــاز ،ويـتـمـســك
الزمالك بخوض اللقاء في القاهرة.

تغريم محمد إبراهيم

مرتضى منصور

مــن ناحية أخ ــرى ،قــرر مجلس إدارة
ال ـن ــادي تـغــريــم مـحـمــد إبــراه ـيــم ،صانع
ألـعــاب الـفــريــق 100 ،ألــف جنيه ،وإحالته
إلى التحقيق ،لما بدر منه من إساءة في حق

نبيل محمود المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني،
وكــان الــاعــب اعـتــرض على الـمــدرب ورفــض استكمال
التدريب ،وفقا لتأكيدات الجهاز الفني للفريق األبيض،
وتأكد بنسبة كبيرة خروج الالعب من حسابات الجهاز
الفني للفريق في مباراة األهلي المقبلة.
في الوقت ذاته ،انتظم فريق الكرة في القلعة البيضاء
في معسكر مغلق ،أمس ،استعدادا للمباراة ،بينما يغيب
عن الفريق محمود جنش وعبدالله جمعة لإلصابة،
إضافة إلى عالء الشبلي وخالد قمر ومحمد رمضان،
بـعــد قـ ــرار ال ـج ـهــاز الـفـنــي االس ـت ـغ ـنــاء عـنـهــم ف ــي فـتــرة
االنتقاالت الشتوية الحالية ،يناير الجاري.
في سياق آخر ،رشح أحد وكالء الالعبين النيجيري
كينجسلي أودو ،صاحب الـ 21عاما ،مهاجم لوبي ستارز
النيجيري ،لمسؤولي ن ــادي الــزمــالــك ،لالنضمام إلى
الفريق األبيض يناير الجاري.
وأكد الوكيل أن لوبي ستارز يطلب  300ألف دوالر
من أجل االستغناء عن الالعب ،خاصة أن الصفاقسي
التونسي يضع الالعب ضمن دائرة اهتماماته ،وعرض
عـلــى نــاديــه  225ألـفــا لـضـمــه .وك ــان مــرتـضــى منصور
استفسر خــال الساعات الماضية عــن الــاعــب لبحث
إمكانية ضمه خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
عـلــى صعيد مختلف ،ب ــدأ مـســؤولــو ن ــادي الــزمــالــك
البحث عن عروض تسويقية للنيجيري معروف يوسف،
الع ــب وس ــط الـفــريــق ،فــي ح ــال االس ـت ـقــرار عـلــى رحيله
خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية ،وشهدت اآلونة
األخيرة دخول معروف ضمن المرشحين للرحيل ،في

ظل رغبة المجلس في البحث عن العب إفريقي جديد.
ويـفـضــل الـمـجـلــس االت ـف ــاق مــع الــاعــب عـلــى طريق
اإلعارة ألحد األندية الخليجية ،رافضين رحيله بشكل
نهائي ومجاني دون االستفادة منه.

البدري يضع خطة الفوز
في المقابل ،يضع المدير الفني لفريق األهلي حسام
البدري ،في المران الختامي للفريق اليوم ،خطة الفوز
على الغريم التقليدي نادي الزمالك قبل مواجهة القمة.
وي ـع ـقــد الـ ـب ــدري أك ـثــر م ــن م ـحــاضــرة بــالـفـيــديــو مع
الــاع ـب ـيــن ،ي ـشــاهــد فـيـهــا ل ـق ـطــات ســري ـعــة م ــن آخـ ــر 3
مواجهات لعبها أبناء "ميت عقبة" ،كما يشرح الطريقة
التي يلعب بها الفريق األبيض ،ويقوم بتوزيع األدوار
على نجوم الـمــارد األحـمــر بما يضمن الـفــوز وانـتــزاع
النقاط الثالث واعتالء القمة بشكل "مؤقت" قبل مواجهة
اإلسماعيلي "المتصدر" مع نظيره "النصر" والمقرر لها
األربعاء المقبل.
واعـتـبــر ال ـمــدرب الـعــام للفريق أحـمــد أي ــوب أن لقاء
الزمالك "ديربي" ينتظره الماليين من جماهير الفريقين،
سواء في مصر أو الوطن العربي ،موضحا أن الجهاز
الـفـنــي عـكــف مــؤخــرا عـقــب م ـبــاراة الـنـصــر عـلــى دراس ــة
الزمالك ،من خالل رؤية عدد من مبارياته في الدوري،
للوقوف على نقاط القوة والضعف وتوضيحها لالعبين
خالل المحاضرات الفنية.
وقال أيوب إن موقعة الغد تكتسب هذه المرة أهمية

مضاعفة بالنسبة لألهلي ،فهي من ناحية تصل بالفريق
إلى قمة الــدوري وتقطع خطوة كبيرة نحو االحتفاظ
بــالـلـقــب ،كـمــا أنـهــا تسبق لـقــاء الـســوبــر الـمـحـلــي أمــام
المصري ،والمقرر  12الـجــاري فــي اإلم ــارات ،مضيفا:
"بالتأكيد الفوز بالقمة سيعطي لنا دفعة معنوية كبيرة
قبل السفر إلى اإلمارات ،ويمنحنا القدرة على العودة
للقاهرة باللقب المحلي".
في سياق آخــر ،رفــض الـبــدري التفريط في خدمات
الثنائي عبدالله السعيد والتونسي علي معلول ،العبي
الفريق ،بعدما تلقى الالعبان عروضا جادة من الدوري
السعودي والتونسي للرحيل عن القلعة الحمراء.
وأبلغ الـبــدري لجنة الكرة صعوبة التفريط في أي
العــب آخــر بعد الـسـمــاح برحيل الـثــاثــي عـمــاد متعب
ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ للدوري السعودي ،بجانب
فسخ التعاقد مع السوري عبدالله الشامي مدافع الفريق،
وطلب سرعة تجديد عقد عبدالله السعيد الذي ينتهي
الـمــوســم الـحــالــي ،وع ــدم الـسـمــاح برحيله ،خــاصــة أنه
عنصر أساسي ال غنى عنه.

البدري يشاهد مع الالعبين لقطات
فيديو سريعة من آخر  3مواجهات
لعبها أبناء «ميت عقبة»
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يسعى برشلونة إلى مواصلة
عروضه القوية ،وتحقيق الفوز
على ليفانتي ،اليوم ،ضمن
منافسات المرحلة الـ 18من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

تـعــود عجلة ال ــدوري اإلسباني
ل ـكــرة ال ـق ــدم لـ ـل ــدوران ،بـعــد تــوقــف
أسـ ـب ــوعـ ـي ــن وح ـ ـسـ ــم ب ــرشـ ـل ــون ــة،
الـمـتـصــدر ،كالسيكو «الـلـيـغــا» في
ع ـقــر غــري ـمــه ري ـ ــال م ــدري ــد ،حــامــل
ا ل ـل ـقــب ،فيستقبل األول ليفانتي
المتواضع ،ويحل الثاني على سلتا
فيغو ،الـحــادي عشر ،فــي المرحلة
الثامنة عشرة.
وك ــان بــرشـلــونــة ،الــوحـيــد الــذي
ل ــم يـخـســر ب ـع ــد ،أن ـه ــى م ــع نجمه
األرجنتيني ليونيل ميسي سنته
بفوز كبير على أرض ريــال حامل
اللقب بثالثية نظيفة ،فرفع رصيده
إلى  45نقطة من  17مباراة ،بفارق
 9نقاط عن أقرب مالحقيه ،أتلتيكو
مدريد ،و 14نقطة عن ريال مدريد،
الــرابــع ،الــذي يملك مـبــاراة مؤجلة،
لمشاركته في كأس العالم لألندية
التي أحرز لقبها.
واستعدت أندية «الليغا» لعودة
ال ــدوري بـخــوض مـبــاريــات الكأس
األرب ـع ــاء والـخـمـيــس ضـمــن ذهــاب
دور الـ.16
وت ـع ــادل بــرشـلــونــة مــع مضيفه
س ـل ـت ــا ف ـي ـغ ــو  ،1-1حـ ـي ــث خ ــاض
المواجهة بتشكيلة شبه احتياطية،
إذ أراح المدرب ارنستو فالفيردي
م ـت ـصــدر تــرت ـيــب ه ــداف ــي ال ـ ــدوري

مباريات اليوم
التوقيت
2:00
6:15
8:30
10:45

المباراة
ليغانيس – ريال سوسييداد
برشلونة  -ليفانتي
فياريال  -ديبورتيفو
سيلتا فيغو – ريال مدريد

القناة الناقلة
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3

م ـي ـس ــي ،األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي لــويــس
س ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ــز ،أنـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــس إن ـي ـي ـس ـت ــا
والكرواتي إيفان راكيتيتش (دخل
بديال في الشوط الثاني) ،كما لعب
الحارس الهولندي ياسبر سيليسن
أساسيا على حساب األلماني مارك-
أندريه تر شتيغن.
وكــانــت الفـتــة مـشــاركــة الجناح
الفرنسي عثمان ديمبيلي ( 20عاما)
في الشوط الثاني ،بعد تعافيه من
إصــابــة أبـعــدتــه عــن فريقه الجديد
مـنــذ  16سـبـتـمـبــر ،وأج ـبــرتــه على
االك ـت ـفــاء ب ـخــوض ث ــاث مـبــاريــات
مــع الـنــادي الكتالوني ال ــذي ضمه
الـصـيــف الـمـنـصــرم م ــن بــوروسـيــا
دورتموند األلماني في صفقة قد
تصل قيمتها إلى  147مليون يورو
(باحتساب الحوافز والمكافآت).
َّ
وعــلــق فالفيردي بعد الـتـعــادل،
قائال« :ال يوجد مرشح .هناك عمل
كثير ،ويجب أن نبقى حذرين».
وس ـت ـك ــون م ــواج ـه ــة بــرشـلــونــة
سهلة على الورق ضد ليفانتي ،إذ
يحتل األخير المركز السادس عشر
على باب منطقة الهبوط ،ولم يفز
في آخر خمس مباريات.
وع ـلــى غ ــرار بــرشـلــونــة ،تخطى
ريـ ــال م ــدري ــد مـضـيـفــه الـمـتــواضــع
نومانسيا بثالثية نظيفة وضعته
نظريا في ربــع النهائي ،بتشكيلة
رديفة شارك فيها الويلزي غاريث
بــاي ــل ودانـ ـي ــال ك ــارف ــاخ ــال ،وغ ــاب
عنها سيرخيو راموس ،البرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رونـ ــالـ ــدو ،الـفــرنـســي
كريم بنزيمة ،البرازيلي مارسيلو
والـ ـح ــارس الـكــوسـتــاريـكــي كيلور
نافاس.
َّ
وعلق مدربه الفرنسي زين الدين
زيـ ــدان عـلــى أداء فــري ـقــه« :واجـهـنــا

تيفيز ينضم إلى بوكا جونيورز
انـضــم الـمـهــاجــم األرجنتيني
ك ـ ــارل ـ ــوس ت ـي ـف ـي ــز إلـ ـ ــى ص ـف ــوف
بوكا جونيورز ،وبــدأ معه فترة
اإلعـ ـ ـ ــداد اسـ ـتـ ـع ــدادا الس ـت ـئ ـنــاف
ال ـمــوســم الـ ـك ــروي ،وذل ــك بعدما
فـســخ ع ـقــده مــع نــاديــه الصيني
السابق شنغهاي شينهوا الذي

لـعــب مـعــه ال ـعــام الـمــاضــي .وقــال
تيفيز ،في تصريحات مقتضبة
للصحافيين قبل دخول النادي:
«أرغ ــب بـشــدة فــي الـمـشــاركــة في
التدريبات واالنضمام للفريق».
وح ــول مـشــاعــره بـعــودتــه إلــى
بـيـتــه ال ـق ــدي ــم ،رد صــاحــب الـ ــ35

كارلوس تيفيز

عاما مبتسما« :لــم أرحــل مطلقا
عن الفريق».
وكان تيفيز خاض أول مباراة
رسمية مع البوكا في  2001قبل
أن يرحل إلى البرازيل لالنضمام
لكورينثيانز بعد أربــع سنوات.
وب ـعــد ع ــدة ت ـجــارب بـيــن مالعب
الـ ـق ــارة ال ـع ـج ــوز م ــع وسـ ــت هــام
يــونــايـتــد ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
ومانشستر سيتي فــي إنكلترا،
ويــوفـنـتــوس فــي إيـطــالـيــا ،عــادة
مجددا إلى بيته القديم منتصف
.2015
وبـنـهــايــة ال ـعــام ال ـتــالــي ،رحــل
ال ـم ـهــاجــم ال ــدول ــي ال ـس ــاب ــق إلــى
ال ـص ـي ــن ع ـب ــر بـ ــوابـ ــة ش ـن ـغ ـهــاي
شينهوا بعقد يمتد عامين.
ي ــذك ــر أن الـ ـمـ ـب ــاراة الــرسـمـيــة
األولى للفريق ستكون  27الجاري
أم ـ ــام ك ــول ــون ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـ ــ13
م ــن الـ ـ ــدوري األرج ـن ـت ـي ـنــي ال ــذي
يتصدره الفريق برصيد  30نقطة
وبفارق  3نقاط عن مالحقه سان
لورينزو.

العبو برشلونة خالل مباراة سابقة في الدوري اإلسباني
ب ـع ــض الـ ـصـ ـع ــوب ــات فـ ــي ال ـش ــوط
الثاني ،لكن النتيجة األهــم .وهذه
نتيجة جيدة لنا».
ويبحث ريال مدريد ،بطل ثنائية
نادرة الموسم الماضي في «الليغا»
ودوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،عــن نفض
غـبــار الـكــاسـيـكــو وتـعـمـيــق الـهــوة
الكبيرة مع برشلونة الذي استفاد

أعلن الالعب الدولي السابق داميانو توماسي،
أمس األول ،ترشحه لرئاسة االتحاد االيطالي لكرة
القدم ،خلفا لكارلو تافيكيو الذي استقال على خلفية
فشل المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018
في روسيا.
ويعد توماسي ( 43عاما) ،الالعب السابق لنادي
روما والذي يترأس حاليا اتحاد الالعبين ،من أبرز
األسماء لخالفة تافيكيو.
وقال العب الوسط السابق في بيان ،إن «الرغبة
ً
ً
في أن أكون جزءا فاعال من التغيير تنبع من المسار
الذي اعتمدته في األعوام األخيرة».
وأضــاف «الـيــوم ،يحتاج االتحاد اإليطالي لكرة
القدم الى وحدة هادفة .مهمة المؤسسات أن تقدم

ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـمــاض ـيــة بـخـســارة
مطارديه األربعة.

أتلتيكو مدريد يهزم خيتافي
مــن جهته ،عــزز فــريــق أتلتيكو
مدريد وجــوده في المركز الثاني
ب ـ ـجـ ــدول ت ــرت ـي ــب أنـ ــديـ ــة ال ـ ـ ــدوري

اإلسباني لكرة القدم ،بتغلبه على
ضـيـفــه خـيـتــافــي  - 2ص ـفــر ،خــال
المباراة التي جمعتهما أمس.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى
 39نقطة في المركز الثاني بفارق 6
نقاط عن برشلونة المتصدر.
وأنـ ـه ــى الـ ـش ــوط األول مـتـقــدمــا
بهدف نظيف سجله أنخل كوريا

ً
ً
أالبا :لست العبا مبتدئا
أعــرب ديفيد أالبــا العــب الفريق األول
لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ األلماني
ع ــن أم ـلــه ف ــي اس ـت ـمــرار الـنـجــم الـفــرنـســي
فــرانــك ريـبـيــري مــع الـفــريــق فــي الـمــوســم
المقبل ،مؤكدا أنه من أبرز العناصر في
صفوف الفريق.
وي ـن ـت ـهــي ع ـق ــد ري ـب ـي ــري م ــع ال ـب ــاي ــرن
بنهاية الموسم الجاري بعد  11موسما
قضاها الالعب البالغ من العمر ً 34
عاما
مع الفريق.
وق ــال أالب ــا فــي مؤتمر صحافي امس
األول« :الجميع يعلم أن ريبيري العب مهم
جدا بالنسبة لنا وللفريق ،داخل الملعب
وخارجه ،وهو يمثل أهمية كبيرة لنا».
وأوضح أالبا أن فريقه يجب أن يستغل
المعسكر التدريبي فــي الــدوحــة بأفضل
صـ ـ ــورة م ــن أج ـ ــل الـ ــوصـ ــول لــاس ـت ـفــادة
ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى هـ ـن ــا خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا ال ـم ـع ـس ـكــر
واإلمكانات التي توفرها اسباير للفريق.
وأضـ ــاف« :عـلـيـنــا أن نـعــود أكـثــر قــوة،
وأن نستمر بالطريقة التي قدمناها في
المباريات األخيرة ،ونريد أن نظهر نفس
األداء أمام باير ليفركوزن في أول مباراة

توماسي يترشح لرئاسة االتحاد اإليطالي
إجابة جدية ،صلبة ،وتفكر نحو المستقبل ،بشأن
(مــواج ـهــة) إيـطــالـيــا وال ـســويــد ،واال نـكــون خسرنا
مرتين».
وستغيب ايطاليا عن المونديال للمرة األولى
منذ  60عاما ،بعد إقصائها على يد السويد في
ملحق التصفيات األوروبـيــة (فــازت السويد على
أرضها  - 1صفر ذهابا ،وتعادل المنتخبان سلبا
في ايطاليا).
وكـ ــان تــافـيـكـيــو ( 74ع ــام ــا) أبـ ــرز ضـحـيــة لـهــذه
النتيجة الـتــي سببت صــدمــة فــي ايـطــالـيــا ،وتـقــدم
باستقالته في نوفمبر الماضي.
ُ
ومن المقرر أن تجرى االنتخابات في  29يناير
الحالي.

رياضة

داميانو توماسي

في الدقيقة  ،18عندما توغل أنطوان
غريزمان بالكرة قبل أن يمرر كرة
بينية رائعة إلى كوريا داخل منطقة
الجزاء ،ليسدد كرة أرضية قوية إلى
داخل المرمى.
وف ـ ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،أض ــاف
دي ـي ـغ ــو ك ــوس ـت ــا ال ـ ـهـ ــدف ال ـث ــان ــي
ألتلتيكو مــدريــد فــي الــدقـيـقــة ،68

عندما مرر سيمي فرساليكو الكرة
داخل منطقة الجزاء قابلها كوستا
بتسديدة قوية سكنت المرمى ،قبل
أن يتلقى الالعب البطاقة الصفراء
الثانية ثــم الحمراء بسبب طريقة
احتفاله بالهدف.

إيمري« :بي إس جي» يستعد
منذ سنوات للفوز على األفضل

ديفيد أالبا
ع ـقــب الـ ـع ــودة م ــن الـ ــدوحـ ــة ،وأت ـم ـن ــى أن
يشارك الفريق بأكمله في هــذه المباراة
حتى تكتمل قواتنا».
وأك ـ ـ ــد أالب ـ ـ ـ ــا« :لـ ـس ــت العـ ـب ــا م ـب ـت ــدئ ــا،
وأدرك أنني يجب أن أنقل تجربتي إلى
الالعبين الشباب ،وأود اتخاذ المزيد من
المسؤولية في هذا االتجاه».
(د ب أ)

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـب ــاري ــس ســان
ج ــرم ــان ،اإلس ـبــانــي أونـ ــاي إي ـم ــري ،أن
نادي العاصمة الفرنسية (بي إس جي)
ي ـعــد نـفـســه م ـنــذ س ـن ــوات ل ـل ـفــوز على
أفضل الفرق ،مشيرا إلى أن األفضل هو
ريال مدريد الذي يواجه فريقه في دور
الـ 16من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «م ــارك ــا»
اإلسبانية ،قال إيمري عن هذه المواجهة
المنتظرة «لقد شهدت مباريات من هذا
الـنــوع وبنفس أهمية هــذا اللقاء ،رغم
أنها لــم تحظ بهذه الضجة اإلعالمية
والـتــرقــب ال ــذي يحيط بمواجهة ريــال
م ــدري ــد -ب ــي إس ج ــي» ف ــي  14فـبــرايــر
ذهابا والسادس من مارس إيابا.
وتابع «إنهم يسألونني كثيرا ما إذا
كنت أ شـعــر بضغط ،لكنني ال أتعامل
مع األمور من هذا المنطلق .أتحدث عن
المتطلبات اإليجابية والمسؤولية من

أجل االستعداد بأفضل طريقة ممكنة
لهاتين المبارتين».
وأضاف المدرب اإلسباني «سنكون
مركز اهتمام كرة القدم العالمية .إنني
أعيش هذا األمر بشغف كي أتمكن من
إظـهــار ق ــدرات بــي إس جــي الحقيقية.
لـــ ّ
ـدي رغـ ـب ــة فـ ــي ل ـع ــب ه ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة
واالستمتاع بها والفوز بها .ال أشعر
بأي ضغوط».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،أقـ ــر إي ـمــري
بـ ـ ــوجـ ـ ــود فـ ـ ـ ـ ــارق ب ـ ـيـ ــن ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
وب ــرشـ ـل ــون ــة مـ ــن ج ــان ــب وف ــريـ ـق ــه مــن
جــانــب آخـ ــر ،م ــذك ــرا ب ــأن الـمـلـكــي تــوج
بالتشامبيونز لـيــغ  12م ــرة والـبــرشــا
خمس م ــرات ،بينما اعتبر أن باريس
ســان جــرمــان يعد «فــريـقــا حديثا نشأ
عام  1970بالدمج بين ناديين .إنه فريق
تاريخه قصير ،كما أنه بدأ عهدا جديدا
في  2011بوصول اإلدارة القطرية».

إنتر ميالن مهتم بضم جيرارد ديولوفيو
أقـ ــر ال ـم ــدي ــر ال ــري ــاض ــي إلنـتــر
ميالن اإليطالي بييرو أوسيليو،
أم ـ ــس األول ،ب ــاه ـت ـم ــام ال ـفــريــق
بــالـحـصــول عـلــى خــدمــات جناح
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي جـ ـي ــرارد
ديــولــوفـيــو ،مــؤكــدا عــدم تقدمهم
بعرض رسمي حتى اآلن إلدارة
البلوغرانا.
وأق ــر أوسيليو ،فــي ح ــوار مع
ق ـنــاة «بــريـمـيـيــم سـ ـب ــورت» ،قبل
مــواج ـهــة «الـ ـنـ ـي ــرات ــزوري» ،أم ــام
فيورنتينا مساء اليوم على ملعب
«أرتـيـمـيــو فــران ـكــي» فــي «سـيــري

آ» ،والـتــي انتهت بالتعادل ،1-1
«ح ـتــى اآلن ل ــم ن ـقــدم أي ع ــرض،
لكننا نتابعه .هو أحد الالعبين
ال ــذي ــن نـتــابـعـهــم» ،مـضـيـفــا« :مــع
تــوفـيــر بـعــض ال ـش ــروط يمكننا
التعاقد معه ،لكنه ليس الوحيد
الذي نتابعه».
ول ـعــب ديــولــوف ـيــو ( 23عــامــا)
الموسم الماضي فــي «سـيــري آ»
بقميص ميالن ،حيث خاض معه
 17مباراة ،وسجل  4أهداف خالل
الفترة من يناير حتى مايو.
وح ـ ـ ــول االهـ ـتـ ـم ــام الـمـحـتـمــل

ل ــري ــال م ــدري ــد بــال ـح ـصــول على
خ ــدم ــات الـمـهــاجــم األرجـنـتـيـنــي
ماورو إيكاردي ،أوضح المسؤول
الــريــاضــي أن إدارة ال ـنــادي غير
قلقة على مستقبل قائد الفريق،
رغم تضمن عقده شرطا جزائيا
بقيمة  110ماليين يورو.

جيرارد ديولوفيو

نابولي يتخطى فيرونا بثنائية واإلنتر يترنح
عزز فريق نابولي موقعه في
صدارة الدوري اإليطالي لكرة
القدم بفضل فوزه الصعب على
ضيفه فيرونا  -2صفر أمس في
المرحلة العشرين من المسابقة.

اح ـ ـت ـ ـفـ ــظ نـ ــابـ ــولـ ــي بـ ـ ـص ـ ــدارة
الـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
ب ـف ــوزه ع ـلــى ضـيـفــه الـمـتــواضــع
ف ـ ـيـ ــرونـ ــا  - 2ص ـ ـفـ ــر ،أم ـ ـ ــس فــي
المرحلة العشرين ،ليرفع نابولي
رصيده إلى  51نقطة.
ونجح نابولي ،بطل الشتاء،
في هضم خروجه من ربع نهائي
مسابقة الكأس على أرضــه أمام
اتــاالنـتــا  2-1منتصف االسـبــوع
الماضي ،ليتابع مشواره الناجح
نـحــو إح ــراز لـقــب الـ ــدوري للمرة
ً
األولـ ـ ــى م ـنــذ  ،1990ع ـل ـمــا بــأنــه
ودع ايضا مسابقة دوري أبطال
اوروبا من دور المجموعات.
وقدم فيرونا ،الذي فاز للمرة
األخيرة على ملعب «سان باولو»
في يناير  ،1983لعبا دفاعيا في
الشوط األول حرم نابولي ترجمة
فرصه ،خصوصا كرة البلجيكي
دري ـ ــس م ـيــرت ـنــز ال ـق ــري ـب ــة (،)17
ومــواج ـهــة لــورنـتـســو انسينيي
للمرمى من مسافة قريبة ،اذ أهدر
برعونة فوق العارضة (.)31
وف ـ ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،تــابــع
العبو المدرب ماوريتسيو ساري
ضغطهم ،فـســدد انسينيي كــرة

«ع ـلــى ال ـط ــاي ــر» ( ،)48ث ــم أص ــاب
القائم برأسية قوية بعد عرضية
جـمـيـلــة م ــن اإلس ـب ــان ــي خــوسـيــه
كايخون (.)58
لكن دفاع فيرونا رضخ اخيرا
إن ـم ــا أم ـ ــام ال ـم ــداف ــع الـسـنـغــالــي
العمالق خاليدو كوليبالي الذي
ارتقى عاليا إلى ركنية وتابعها
بـ ــرأسـ ــه ع ـل ــى ب ـ ــاب الـ ـم ــرم ــى فــي
ً
الشباك ( ،)65مسجال هدفه الرابع
ه ــذا ال ـمــوســم وه ــو األع ـل ــى بين
مدافعي «سيري أ».
وقـ ـض ــى ن ــاب ــول ــي ع ـل ــى آمـ ــال
ض ـي ـف ــه بـ ـه ــدف ثـ ـ ــان ل ـك ــاي ـخ ــون
ال ــذي سجل هــدفــه الـســادس هذا
الموسم بمتابعة قريبة بيمناه
عـلــى ب ــاب الـمــرمــى بـعــد عرضية
من انسينيي (.)78
واكتسح التسيو مضيفه سبال
 2-5وتـغـلــب م ـيــان عـلــى ضيفه
كــروتــونــي  - 1ص ـفــر ،واسـتـعــاد
تورينو نغمة االنتصارات بفوز
كبير  - 3صفر على بولونيا.

اإلنتر يتعادل مع فيورنتينا
من جهته واصــل ،إنتر ميالن

كوليبالي نجم نابولي يحرز هدفه
ن ـت ــائ ـج ــه ال ـم ـخ ـي ـب ــة فـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ب ـت ـع ــادل ــه م ــع مـضـيـفــه
فـ ـي ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــا  1-1ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
ال ـم ــرح ـل ــة ل ـي ـف ـشــل ب ــال ـت ــال ــي فــي
تضييق الـخـنــاق عـلــى صاحبي
المركز األول والثاني.
وب ـع ــد أن ك ــان م ـت ـص ــدرا منذ

مطلع الـمــوســم ال ـحــالــي ،تــراجــع
انتر ميالن إلى الثالث بعد فشله
في الفوز في اخر خمس مباريات
ويملك في جعبته  42نقطة.
وك ــان ان ـتــر م ـيــان فــي طريقه
إلى حسم المباراة في مصلحته
النه تقدم بهدف سجله مهاجمه

األرجنتيني مارو ايكاردي الذي
ت ــاب ــع ك ـ ــرة ب ــرأس ــه تـ ـص ــدى لـهــا
ح ـ ــارس ف ـيــورن ـت ـي ـنــا ل ـك ــن األول
اعادها داخل الشباك ( )55معززا
رص ـ ـ ـيـ ـ ــده فـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ــدارة ت ــرت ـي ــب
الهدافين مع  18هدفا.
وض ـغــط اص ـحــاب األرض في

الدقائق األخيرة واثمر ضغطهم
ه ــدف ــا ح ـم ــل ت ــوق ـي ــع ج ـيــوفــانــي
سيميوني نجل مــدرب اتلتيكو
مــدريــد دييغو سيميوني وذلــك
في الدقيقة األولى من الوقت بدل
الضائع.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــاد

اودينيزي بالتعادل اإليجابي 1-1
من كييفو فيرونا.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
ف ـ ـ ــاز ب ـي ـن ـي ـف ـي ـن ـتــو عـ ـل ــى ض ـي ـفــه
سامبدوريا  2 - 3وجـنــوى على
ضيفه ساسولو  - 1صفر.
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فان دييك يضع ليفربول في الدور الرابع بكأس إنكلترا
انتزع فريقا ليفربول ومانشستر
سيتي بطاقة التأهل لدور الـ32
بكأس االتحاد اإلنكليزي لكرة
القدم ،مساء أمس األول.

قــاد المدافع الهولندي الدولي
فيرجيل فــان ديـيــك الــوافــد حديثا
الى صفوف ليفربول قبل ايام قليلة
فريقه الى الدور الرابع من مسابقة
كأس انكلترا لكرة القدم بتسجيله
هدف الفوز  ،1-2ليخرج فائزا على
إي ـفــرتــون  1-2عـلــى مـلـعــب انفيلد
أمس األول.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ـ ــان دي ـ ـ ـيـ ـ ــك يـ ـخ ــوض
ب ـ ــاك ـ ــورة مـ ـب ــاري ــات ــه فـ ــي ص ـفــوف
ليفربول الـقــادم الـيــه مقابل مبلغ
ق ـيــاســي ل ـم ــداف ــع ب ـلــغ  75مـلـيــون
جنيه استرليني من ساوثمبتون
االسبوع الماضي.
وخ ــاض لـيـفــربــول ال ـم ـبــاراة في
غـ ـي ــاب هـ ــدافـ ــه الـ ـمـ ـص ــري مـحـمــد
ص ــاح ،ال ــذي اخـتـيــر افـضــل العــب
في افريقيا من قبل االتحاد القاري
للعبة والذي يعاني إصابة طفيفة،
واألم ـ ـ ـ ــر ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ال ـم ـه ــاج ــم
البرازيلي فيليبي كوتينيو التي
ذك ــرت تـقــاريــر صـحــافـيــة بــأنــه في
طــري ـقــه ال ــى بــرش ـلــونــة ف ــي األي ــام
القليلة المقبلة.
وجاء الشوط األول رتيبا ،ورغم
استحواذ ليفربول على الكرة لكنه
ل ــم يـشـكــل خ ـط ــورة حـقـيـقـيــة على
مــرمــى الـ ـح ــارس ال ــدول ــي جيمس
بيكفورد.
وكانت نقطة التحول في الدقيقة
 ،35عـنــدمــا احـتـســب الـحـكــم ركـلــة
جزاء لمصلحة ليفربول انبرى لها
االختصاصي المخضرم جيمس

ميلنر مانحا التقدم لفريقه.
وف ــي منتصف ال ـشــوط الـثــانــي
أدرك االيـسـلـنــدي ال ــدول ــي غيلفي
سيغوردسون الـتـعــادل بتسديدة
من مشارف المنطقة (.)67
لكن الكلمة األخيرة كانت لفان
دي ـيــك ال ــذي ت ـصــدى ل ـكــرة بــرأســه،
ليودعها الشباك حاسما النتيجة
لمصلحة فريقه قبل نهاية المباراة
ست دقائق.
وق ــال ف ــان دي ـيــك بـعــد ال ـم ـبــاراة
"يا لها من امسية .نستحق الفوز.
ش ـع ــرت ب ــاإلث ــارة لـمـشــاركـتــي في
ً
المباراة .الهدف مهم جدا بالنسبة
الي وإلى عائلتي".
وأض ـ ـ ــاف "ال ـل ـع ــب ف ــي ص ـفــوف
ليفربول حلم كل العب والتسجيل
أمر مميز".
وكان الفريقان تعادال  1-1الشهر
الماضي في الدوري المحلي.

فوز متأخر لمانشستر
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف
مانشستر يونايتد ديربي كاونتي
م ــن الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى ع ـل ــى مـلـعــب
اولدترافورد ،وانتظر حتى الدقائق
الست االخيرة ليخرج فائزا 2-صفر.
وقرر مدرب مانشستر يونايتد
جــوزيــه مورينيو اش ــراك تشكيلة
قــويــة فــي حـيــن أراح العــب وسطه
الصربي نيمانيا ماتيتش.
وس ـي ـطــر مــان ـش ـس ـتــر يــونــايـتــد

فان دييك نجم ليفربول يحرز هدفه في مرمى إيفرتون
عـلــى م ـجــريــات الـلـعــب ت ـمــامــا ،في
حين اعتمد دربــي على الهجمات
المرتدة.
وأض ــاع الشياطين الحمر كما
هائال من الفرص ،علما بأن القائم
وقـ ـ ــف ب ــالـ ـم ــرص ــاد ل ـت ـســديــدت ـيــن

روس باركلي من إيفرتون إلى تشلسي
انتقل العــب وســط نــادي ايـفــرتــون االنكليزي
لكرة القدم روس باركلي الى نادي تشلسي حامل
لقب الدوري االنكليزي الممتاز ،ووقع معه عقدا
حتى  ،2023بحسب ما أعلن الناديان الجمعة،
في صفقة قدرت قيمتها بنحو  15مليون جنيه
استرليني.
ولم يخض باركلي ( 24عاما) أي مباراة خالل
الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية
في اغسطس اثر اصابته بتمزق حاد في العضلة
الخلفية .وسيكون باركلي مخوال خوض دوري
أبطال اوروب ــا في صفوف تشلسي الــذي يالقي
برشلونة االسباني في ثمن النهائي.
وشــدد الـنــادي اللندني على موقعه الرسمي
على ق ــدرة بــاركـلــي فــي شغل أكـثــر مــن مــركــز "ما
يؤهله اللعب وراء قلب الهجوم ،أكثر فــي عمق
خط الوسط او على الجناحين بفضل قدرته على
صناعة الفرص".
وبحسب الصحف البريطانية ،توصل الناديان
الى اتفاق حول قيمة الصفقة يقدر بـ  15مليون
جنيه استرليني ( 17مليون يورو) علما بان عقد

الــاعــب مــع ايـفــرتــون كــان ينتهي فــي  30يونيو
المقبل.
وأعرب باركلي عن تطلعه لفتح صفحة جديدة
ب ـقــولــه "ال ـف ــرص ــة لـتـحـقـيــق ان ـطــاقــة ج ــدي ــدة امــر
مدهش ،اتطلع قدما للعودة الى المالعب".
وك ـ ــان م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق االي ـط ــال ــي انـطــونـيــو
كونتي أشاد بباركلي في تصريحات أدلى
بها فــي وقــت سابق الجمعة ،مشيرا الى
انــه "العــب انكليزي شــاب لديه تطلعات
جيدة لتشلسي .اعتقد بان النادي قرر
االستثمار به نظرا لعقده" ،في إشارة
الى القيمة المنخفضة نسبيا لالعب،
نظرا لقرب انتهاء عقده مع إيفرتون.
واعتبر المدرب الــذي قــاد تشلسي
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ال ــى لـقــب الـ ــدوري
االنـكـلـيــزي" ،اعـتـقــد انـهــا فــرصــة جيدة
للنادي لشراء هذا الالعب ،بكل تأكيد انه
استثمار جيد لتشلسي".
وخــاض باركلي  150مـبــاراة في الــدوري،
سجل فيها  21هدفا.

ل ـم ــارك ــوس راش ـ ـفـ ــورد ع ـلــى م ــدار
شوطين ،وكــرة رأسـيــة للبلجيكي
روم ـي ـلــو لــوكــاكــو ف ــي ال ـثــانــي ،في
حين انقذ حــارس ديربي كاونتي
ال ــدول ــي ســاب ـقــا س ـكــوت كــارســون
مرماه من اكثر من خمسة اهداف،

متصديا لـكــرات جيسي لينغارد
واالسباني خوان ماتا والفرنسي
بول بوغبا.
وان ـت ـظ ــر مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
حتى الدقيقة  84ليفتتح التسجيل
عندما وصلت الكرة الــى لينغارد

عـلــى م ـشــارف الـمـنـطـقــة ،فأطلقها
قــويــة بـيـمـنــاه بـعـيــدا ع ــن مـتـنــاول
حارس دربي كاونتي.
وفــي الدقيقة األخـيــرة استثمر
مانشستر يونايتد هجمة مرتدة
ســري ـعــة وص ـل ــت فـيـهــا ال ـك ــرة الــى

الـ ـف ــرنـ ـس ــي ان ـ ـطـ ــونـ ــي م ــارسـ ـي ــال
لـ ـيـ ـم ــرره ــا عـ ـل ــى طـ ـب ــق مـ ــن ذه ــب
باتجاه لوكاكو داخل المنطقة ،فلم
يجد صعوبة في إيداعها الشباك
حاسما نتيجة المباراة نهائيا.

«اتفاق مبدئي» بين برشلونة
وليفربول النتقال كوتينيو
كـشـفــت وس ــائ ــل إعـ ــام إس ـبــان ـيــة أم ــس عن
توصل ناديي ليفربول اإلنكليزي وبرشلونة
اإلس ـب ــان ــي إل ــى "اتـ ـف ــاق م ـبــدئــي" ع ـلــى انـتـقــال
البرازيلي فيليبي كوتينيو من األول إلى الثاني،
في صفقة قد تصل الى  160مليون يورو.
وأشـ ــارت صحيفة "س ـب ــورت" الكاتالونية
إلى أن قيمة الصفقة ستوزع بين  120مليون
يورو كبدل انتقال ،و 40مليون يورو كحوافز
ومكافآت ،ما سيجعل من كوتينيو ( 25عاما)
ثالث أغلى العب في تاريخ اللعبة.
وأوردت الصحيفة أن "فيليبي كوتينيو
ً
سـيـصـبــح الع ـب ــا ف ــي ص ـف ــوف بــرش ـلــونــة في
األي ــام الخمسة المقبلة ،اال فــي حــال انـهــارت
المفاوضات حول التفاصيل النهائية" ،مضيفة
ان بــرشـلــونــة "حـصــل أم ــس األول عـلــى اتـفــاق
مبدئي مــن ليفربول بـشــأن القيمة النهائية
للصفقة".
وفي سياق متصل ،أوردت صحيفة "موندو

ديـبــورتـيـفــو" الـكــاتــالــونـيــة ان ليفربول
ي ـط ـل ــب م ـب ـل ـغــا ي ـن ــاه ــز  160م ـل ـيــون
يـ ـ ــورو ،ع ـلــى ان يـ ـت ــوزع ب ـيــن قيمة
انتقال وحوافز ومكافآت "سهلة"
التحقيق.
وقالت الصحيفة ان كوتينيو
نفسه مستعد لدفع ما يصل الى
 15مليون يورو ،لتسهيل الصفقة التي
كان يرغب في إنجازها الصيف الماضي.
ويـ ـت ــردد اس ــم كــوتـيـنـيــو وهـ ــذه الـصـفـقــة
منذ أشـهــر ،واكتسبت مــع انـطــاق موسم
االنـتـقــاالت الشتوية ال ــذي يستمر حتى
نـهــايــة يـنــايــر ال ـحــالــي ،زخ ـمــا مـضــاعـفــا.
ً
وحاول برشلونة مرارا الصيف الماضي
ض ــم كــوت ـي ـن ـيــو ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـتـعــويــض
انـتـقــال مــواطـنــه نـيـمــار ال ــى بــاريــس ســان
جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت
 222مليون يورو.

كونتي :مورينيو يعاني «خرف الشيخوخة» كيربر تقود ألمانيا إلى نهائي تييم ينسحب ...ومونفيس إلى نهائي «قطر»
شن اإليطالي أنطونيو كونتي،
المدير الفني لتشلسي اإلنكليزي،
هـجــومــا الذع ــا عـلــى الـبــرتـغــالــي
جوزيه مورينيو ،المدير الفني
ً
لمانشستر يونايتد ،متهما إياه
بأنه يعاني "خرف الشيخوخة".
ً
وجــاء هجوم كونتي ردا على
تعليق مورينيو الذي قال فيه إن
كونتي يتصرف كـ"المهرج" في
المنطقة الفنية خارج الخطوط.
وقـ ـ ــال ك ــون ـت ــي خ ـ ــال مــؤتـمــر
صحافي عشية مواجهة الفريق
أمــام نورويتش سيتي في إطار
مـ ــواج ـ ـهـ ــات دور ال ـ ـ ـ ـ ــ 64ب ـك ــأس
االت ـ ـح ـ ــاد "أعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـ ــه (ي ـق ـصــد
مورينيو) يجب أن يراقب نفسه
فـ ــي الـ ـم ــاض ــي .أع ـت ـق ــد أن ـ ــه ك ــان
ي ـق ـصــد ال ـح ــدي ــث ع ــن ن ـف ـســه في
الماضي".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "أع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن األم ـ ــر
يـتـعـلــق ب ـشــيء م ــا ،ال أع ـلــم م ــاذا
يسمى ،ولكني أعتقد أنــه خرف
الشيخوخة عندما ال تتذكر ما
كنت تفعله في الماضي".

كأس هوبمان

قادت أنجليك كيربر المنتخب األلماني أمس األول إلى نهائي
كــأس هوبمان فــي كــرة المضرب للمنتخبات المختلطة للمرة
األول ــى منذ عــام  ،1995بفوز على أستراليا المضيفة ،لمالقاة
سويسرا في النهائي.
وفــازت كيربر ،المصنفة أولــى عالميا سابقا ،بسهولة على
األسـتــرالـيــة داري ــا غافريلوفا  1-6و ،2-6بينما خسر مواطنها
ألكسندر زفـيــريــف ضــد األسـتــرالــي ثــانــاســي كوكيناكيس ،5-7
 )7-4( 7-6و .6-4وفــي الــزوجــي المختلط ،فــاز األلـمــان ،1-4 ،4-1
و.)3-5( 3-4
وشهدت مباراة الزوجي تنافسا كبيرا ،إذ تقدمت أستراليا
بنتيجة  1-3في الشوط الفاصل من المجموعة األخـيــرة ،الذي
يفوز بــه المنتخب الــذي يسبق منافسه الــى خمس نـقــاط ،لكن
الثنائي األلماني عاد بقوة وأحــرز  4نقاط على التوالي ،ليفوز
في المواجهة.
وحرمت ألمانيا بالتالي بلجيكا ،التي فازت أمس األول على
كندا (3-صفر) عبر الثنائي دافيد غوفان وإليز مرتنز ،على حساب
الكنديين فاسيك بوسبيسيل وأوجيني بوشار من بلوغ النهائي.
وكان الثنائي األلماني المؤلف من بوريس بيكر وأنكي هوبر
أحرز لقب كأس هوبمان عام  ،1995في آخر فوز ألماني بالكأس.
وكانت سويسرا بلغت النهائي الخميس ،بفوزها على الواليات
المتحدة 3-صفر ،عبر الثنائي روجيه فيدرر وبيليندا بنسيتش.

أع ـ ـلـ ــن الـ ـنـ ـمـ ـس ــوي دوم ـي ـن ـي ــك
ً
ً
تييم المصنف خامسا عالميا ،
انـسـحــابــه أم ــس األول م ــن دورة
قـطــر الــدول ـيــة ف ــي ك ــرة الـمـضــرب
ب ـس ـبــب ال ـ ـمـ ــرض ،ق ـب ـيــل خــوضــه
مباراة في الــدور نصف النهائي
ض ــد الـفــرنـســي غــايــل مــونـفـيــس،
ليالقي الروسي أندري روبليف.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــوي ،وهـ ــو
الوحيد الذي كان اليزال ينافس
بين المصنفين في الدورة ،بيانا
أعـلــن فيه انــه يعاني االنفلونزا
و"الحرارة المرتفعة".
وأضـ ـ ــاف "م ــن ال ـم ــؤس ــف جــدا
أنني لن أتمكن من خوض نصف
النهائي ضد غايل ( )...بقدر ما
كـنــت أرغ ــب فــي اح ـتــرام الـتــزامــي
ح ـي ــال الـ ـمـ ـب ــاراة ،إال أن وضـعــي
الصحي الحالي ال يسمح لي".
وتابع "آمل أن أتعافى في أقرب
وقت ممكن".
وكــان الــاعــب البالغ مــن العمر
 24عاما وصل الى نصف النهائي
من دون خسارة أي مجموعة ،وكان

مونفيس

ً
فوز صعب لبوسطن وخسارة تاسعة تواليا لليكرز
تغلب بوسطن سلتيكس على
مينيسوتا تمبروولفز ،في حين
فاز تشارلوت هورنتس على
لوس أنجلس ليكرز ،أمس
األول ،في الدوري األميركي
لكرة السلة.

ارون باينيس نجم بوسطن سلتيكس يسجل في سلة مينيسوتا

عزز بوسطن سلتيكس سجله األفضل في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،بفوز
صـعــب عـلــى ضيفه مينيسوتا تـمـبــروولـفــز،
في حين واصل لوس أنجلس ليكرز نتائجه
السيئة وتلقى الخسارة التاسعة تواليا.
وأمــس األول ،فــاز بوسطن سلتيكس على
ضيفه مينيسوتا تمبروولفز  ،84-91ليحقق
بــال ـتــالــي ال ـ ـ ــ 32ف ــي  42م ـ ـبـ ــاراة ،وهـ ــو ال ـفــوز
الـخــامــس لــه تــوالـيــا فــي ال ــدوري ال ــذي يحمل
الرقم القياسي في عدد ألقابه (.)17
وح ــاف ــظ بــوس ـطــن ع ـلــى ص ـ ــدارة الـمـنـطـقــة
الشرقية ،متقدما على تورنتو رابتورز الفائز
أيضا على ميلووكي باكس .110-129
وكـ ـ ــان أفـ ـض ــل م ـس ـجــل ل ـبــوس ـط ــن ال ـبــديــل
ماركوس سمارت مع  18نقطة ،أضاف إليها
البديل اآلخر تيري روزييه  14نقطة .أما كايري
إيرفينغ الذي بدأ أساسيا ،فسجل  16نقطة و9
متابعات و 8تمريرات حاسمة.
ومـ ـث ــل ب ــوسـ ـط ــن ،ح ـق ــق ت ــورونـ ـت ــو ال ـف ــوز
الخامس تواليا ،وبقي على المسافة نفسها
فــي الـسـبــاق على ص ــدارة المنطقة الشرقية،
بتحقيقه انتصاره السابع والعشرين مقابل
 10هزائم ،على حساب ميلووكي باكس.
ويدين تورونتو بالفوز الى العبه الليتواني

ي ــون ــاس فــاالن ـس ـيــونــاس الس ـي ـمــا ف ــي الــربــع
الـثــالــث ،عندما سجل  20نقطة مــن أصــل 43
لفريقه .وشكل هذا الربع منعطفا في المباراة،
إذ أنهاه تورونتو بنتيجة .19-43
ولم يسجل فاالنسيوناس في الربع األول،
وجلس على مقاعد البدالء في الربع الثاني
بـعــد ارت ـكــابــه خ ـطــأيــن .وك ــان أف ـضــل مسجل
ل ـتــورون ـتــو االس ـبــانــي س ـيــرج اي ـبــاكــا م ــع 21
نقطة .أما أفضل مسجل في المباراة فكان العب
ميلووكي اليوناني يانيس انتيتوكونمبو
مع  24نقطة.
وكــان فاالنسيوناس يحتاج الــى نقطتين
فقط في الربع الثالث ،لمعادلة الرقم القياسي
للنادي الذي يحمله كايل الوري ،كالالعب الذي
سجل أكبر عدد من النقاط خالل ربع واحد.

ليكرز يواصل السقوط
وواص ــل ل ــوس انـجـلــس لـيـكــرز ،ثــانــي أكثر
الفرق تتويجا في تاريخ ال ــدوري ( 16لقبا)،
عــروضــه الـسـيـئــة ه ــذا الـمــوســم ال ــذي جعلته
يـحـتــل ال ـمــركــز األخ ـي ــر ف ــي تــرت ـيــب المنطقة
الغربية ،اذ خسر على ملعبه أمــام تشارلوت
هورنتس .108-94

أبرز المرشحين إلحراز لقب الدورة
الـ ـت ــي ف ـ ــاز ب ـه ــا ال ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش العام الماضي.
ويــاقــي مونفيس فــي النهائي
ال ـم ـقــرر ال ـس ـبــت ،ال ــروس ــي أن ــدري
روب ـل ـيــف الـ ــذي ف ــاز األرجـنـتـيـنــي
غيدو بييا  ،6-4 ،2-6و.)2-7( 6-7
وس ـ ـت ـ ـك ـ ــون ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة
النهائية الثالثة للروسي البالغ
من العمر  20عاما ،والذي يحتل
حــالـيــا ال ـمــركــز  39ف ــي تصنيف
المحترفين .إال أن بلوغه نصف
نهائي دورة قطر سيجعله يتقدم
الـ ــى ال ـم ــرك ــز  33ف ــي الـتـصـنـيــف
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـصـ ــدر م ـط ـلــع
األس ـبــوع الـمـقـبــل ،وسـيـكــون من
المصنفين في بطولة أستراليا
المفتوحة ،أولى البطوالت االربع
الـكـبــرى الـمـقــامــة بـيــن  15يناير
و 28منه.
أمـ ـ ـ ــا م ــونـ ـفـ ـي ــس ( 31ع ـ ــام ـ ــا)،
ف ـس ـي ـخــوض ن ـه ــائ ــي ق ـط ــر لـلـمــرة
الرابعة في مسيرته ،علما بأنه لم
يتمكن من إحراز اللقب.

ورغم أن المباراة شهدت عودة الشاب لونزو
ب ــول ال ــى ص ـفــوف ل ــوس أنـجـلــس بـعــد غيابه
بسبب االصابة ،فإنه اكتفى بتسجيل  11نقطة،
ولــم ينجح فــي تـفــادي تلقي فريقه الخسارة
الـتــاسـعــة تــوال ـيــا ف ــي ال ـ ــدوري ه ــذا الـمــوســم،
والخسارة التاسعة تواليا أيضا على ملعبه.
وسلسلة الخسارات التسع المتتالية في
الـ ــدوري هــي األس ــوأ لليكرز مـنــذ تلقى عشر
هزائم تواليا في موسم .2016-2015
و ثــأر ميامي هيت لخسارته الثقيلة ضد
نيويورك نيكس في نوفمبر بفارق  29نقطة،
وفاز عليه  103-107بعد التمديد.
وفـ ــاز فـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز على
دي ـتــرويــت بـيـسـتــونــز  ،78 - 114ف ــي م ـبــاراة
شـهــدت تـعــرض الـنـجــم الـســابــق لفيالديلفيا
ج ــول ـي ــوس ايــرف ـي ـنــغ لـ ـع ــارض ص ـحــي أث ـنــاء
حضورها ،مما تطلب نقله للمستشفى.
إلى ذلك ،فاز واشنطن ويزاردز على ممفيس
غريزليز  ،100-102وشيكاغو بولز على داالس
مافريكس  ،124-127وســان انتونيو سبيرز
على فينيكس صنز  ،89 - 103وبورتالند ترايل
باليزرز على أتالنتا هوكس  ،89 - 110ودنفر
ناغتس على يوتا جاز .91 - 99
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يا منصور

إنه االقتصاد يا ذكي

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

بعد نشر مقالتي السابقة "يا بختهم" ،التي
غـبـطــت فـيـهــا أســاف ـنــا األولـ ـي ــن ،ال ــذي ــن مــاتــوا
قبل أن يشاهدوا الحكومة وهي تلعب دورين
متناقضين ،أو قبل أن يــدركــوا ذل ــك ،إذ تلعب
أم ــام شعبها دور الـعـسـكــري األش ــوس القامع
القاطع العابس القابض ،وتلعب أمــام شعوب
الـغــرب والـعــالــم دور الطيب الـخـجــول الـمــؤدب
المقالة بيوم واحد
الحنون… أقول بعد نشر هذه ّ
فـقــط ،أ بــت الحكومة إال أن تثني على مقالتي
وتؤكدها ،بالصوت والصورة والقول الحسن،
فخرج علينا ممثل الكويت في األمم المتحدة،
منصور العتيبي ،حفظه الله ،بلباس أوروبي
ولسان أوروب ــي ،ليعلن مطالبة الكويت إيــران
باحترام حرية التعبير وحق التظاهر السلمي!
ً
لكنه ،لألمانة ،لم يذرف دمعتين متأثرا.
ُ
هرولت بعد أن قرأت هذا الكالم إلى المواقع
الـمـنـتـشــرة فــي اإلن ـتــرنــت ،وال ـصــور المتناثرة
ُ
فيها ،والتي تظهر توحش القوات الخاصة في
مواجهة المسيرات السلمية في الكويت .وكان
الـمـتـظــاهــرون ق ــد رف ـع ــوا أص ــوات ـه ــم ،حـيـنــذاك،
معلنين لكل من يمشي على األرض أنها "سلمية
سـلـمـيــة" ،فقابلتهم ال ـقــوات الـخــاصــة بسلمية
مساوية لسلميتهم فــي المقدار ومـضــادة لها
فــي االتـجــاه ،فأطلقت عليهم القنابل المسيلة
للدموع ،وهجمت عليهم بالعصي والهراوات
وصــرخــات الـتــرهـيــب ،قـبــل أن تجمع مــا يمكن
ج ـم ـعــه م ـن ـهــم وت ـن ـق ـل ـهــم إلـ ــى أقـ ـس ــام ال ـشــرطــة
مخفورين.
أم ــس احـتـجــت ال ـكــويــت ،عـبــر ممثلها ،على
قمع االحتجاجات اإليرانية ،وهي االحتجاجات
الشرسة الــدمــويــة الصريحة األه ــداف ،أعالها
إسقاط النظام ،بعد أن هاجم المتظاهرون مرافق
الــدولــة التابعة للشرطة اإليــرانـيــة وأحرقوها،
وصــادمــوا العسكر ،وسـقــط مــن العسكر قتلى
ً
وسقط منهم قتلى ،ووو… إذا لم تكن سلمية،
بل كانت مظاهرات غضب كامن لسنوات ،استعد
فـيـهــا بـعــض الـمـتـظــاهــريــن للتضحية بــروحــه
ودمه ،فقابلته الحكومة بالبطش الال محدود،
كعادة الديكتاتوريات.
َ
وم ـ ـ ـ ــع اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـصـ ـ ــورت ـ ـ ـيـ ـ ــن ،صـ ـ ــورتـ ـ ــي
المتظاهرين في إيران والمتظاهرين في الكويت،
إال أن مندوب الكويت ،الممثل لحكومتها في
ً
األمم المتحدة ،تأثر قلبه حزنا على المتظاهرين
في إيــران ،ولم يهتز له جفن على المتظاهرين
في الكويت ،الذين يقبع بعضهم اآلن في السجن
بأحكام تصل إلى سبع سنين وأكثر.
ً
أك ــرر :يــا بخت أســافـنــا األول ـيــن ،وش ـكــرا يا
منصور العتيبي.

تقاعد مبكر ...انتخابات مبكرة!
رغم إرادتك ،ورغم عدم اقتناعك باألداء الحكومي،
ه ـن ــاك م ـم ــارس ــات ن ـيــاب ـيــة خــاط ـئــة ت ـصــل إلـ ــى حد
الجريمة بحق الوطن تجعلك تصطف مع السلطة،
وتخوض جولة ،بل جوالت ،إلى جانبها ،ومن أهم
ال ـجــرائــم ال ـتــي سـتـقــع بـحــق ال ــوط ــن؛ ذل ــك المقترح
الـمـنـتـظــر أن ُي ـنــاقــش بـعــد غـ ـ ٍـد ،ب ـشــأن خـفــض سن
التقاعد للمواطنين ،والذي ستكون له آثار كارثية
مماثلة لنتائج التقاعد المبكر ،التي كانت سائدة
في الفترة الممتدة من منتصف سبعينيات القرن
الماضي حتى بداية األلفية الجديدة ،والتي نتجت
ً
عنها التركيبة السكانية المختلة حاليا.
البلد مشغول بإجراء ات استثنائية تتعلق بسد
العجز في الموازنة العامة ،ونقاشات جدية حول
مستقبل النفط وأسعاره ،ونية االقتراض الحكومية،
ودول مــن حــولـنــا تـفــرض ض ــرائ ــب ،وتــرفــع أسـعــار
المحروقات ،ويخرج لنا نائب "فلتة" يقول إن إخراج
آالف الكويتيين من أصحاب الخبرات للتقاعد هو
حل لمشكلة البطالة .والغريب أن ذلك الحل السحري
لم يتوصل له علماء االقتصاد وتأهيل القوى العاملة
في بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األميركية
قبل النائب "الفلتة" ،لمعالجة البطالة عندهم ،فيما

عبدالمحسن جمعة

ِّ
ً
 45نــائـبــا ،لــأســف ،يــوقـعــون على طلب استعجال
مناقشة ذلك القانون.
مرة أخرى ،ال يوجد شيء اسمه تقاعد اختياري،
فالطبيب واختصاصي األشعة والمحاسب وجميع
أصحاب المهن الفنية عندما ُيمنحون حق التقاعد
ً
مبكرا سيهجرون العمل الحكومي ،ليجمعوا بين
ِّ
راتـ ــب الـتـقــاعــد والـ ـخ ــاص ،كـمــا أن ال ـمــدرس ـيــن من
أصحاب الخبرة ستطلبهم المدارس الخاصة ،التي
يتزايد الطلب عليها ،وسيصبح بإمكانهم جمع راتب
التقاعد مع راتب آخر.
وعند ذلك ستضطر الدولة لطلب عمالة أجنبية
ً
ذات خـ ـب ــرة ،لـتـحــل م ـح ـل ـهــم ،ألنـ ــه ال ي ـم ـكــن ،م ـثــا،
تعويض رئيس قسم أشعة في مستشفى عام بخريج
أشعة حديث كويتي من دون خبرة ،وهكذا دواليك،
إلى أن تــزداد كارثية وضع التركيبة السكانية في
الـكــويــت ،وتــذهــب أدراج الــريــاح مـلـيــارات الدنانير
الـتــي ُصــرفــت على البعثات الــداخـلـيــة والخارجية
والجامعات والمعاهد المحلية.
ً
سابقا أشــرت إلــى رفضي أن تكون االقـتــراحــات
الشعبية للنائب منقصة مــن ق ــدره ،ألنــه هــو نتاج
ً
عمل شعبي ،لكن هناك فرقا بين المقترح الشعبي

ً
وال ـت ـخــريــب الــوط ـنــي ع ـبــر قــوان ـيــن مـعـيـبــة ،فـمـثــا
يمكن أن نتفهم أمر معالجة الفوائد الفاحشة التي
تـتـقــاضــاهــا مــؤسـســة الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة من
المتقاعدين ،أو رفض الضريبة المضافة ،حتى يتم
وضع نظام ضريبي متكامل وعــادل على أصحاب
الثروات والمداخيل العالية ،لكن إخراج آالف الشباب
الـكــويـتـيـيــن م ــن س ــوق ال ـع ـمــل ق ـبــل س ــن الـخــامـســة
ً
ً
والخمسين ،ورفعه مستقبال إلى الستين عاما ،هو
جريمة بحق الكويت.
لذا ،فإن أي طلب حكومي ُيرفع إلى رئيس الدولة،
الت ـخــاذ إج ـ ــراء ،فــي ح ــال إقـ ــرار قــانــون خـفــض سن
التقاعد الكارثي ،يجب أن تؤيده النخب الواعية،
ألنه عبث خطير بمستقبل البلد يجب أن نعود به
إلى الناخب ،ليقرر أن يعيد النواب المؤيدين لذلك
القرار من عدمه ،ألنه تدمير لمستقبل وطن ،وعودة
ألخطاء فادحة تسببت في الوضع السلبي الحالي
ل ـســوق الـعـمــل .أم ــا مشكلة الـبـطــالــة ،فـتـحـتــاج إلــى
إعــادة تأهيل وإصــاح سوق العمل ،وإيجاد فرص
عمل جديدة في القطاع الخاص والمشاريع الكبرى
ُ
والجزر،
بالمدن السكنية الجديدة ومدينة الحرير
وتفعيل خطط اإلحالل الوطني في الوظائف العامة.

األطباء يشتكون من وحشية المرضى وذويهم  5رؤوس مقطوعة في سيارة البلدية!
حذرت الغرفة االتحادية لألطباء
في ألمانيا ،من تنامي العنف ضد
األطباء والممرضين والمسعفين.
وف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـص ـح ـي ـفــة
راي ـ ـن ـ ـي ـ ـشـ ــه ب ـ ــوس ـ ــت األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة،
الصادرة أمس ،قال رئيس الغرفة،
فــرانــك مونتجمري" :نـحــن نشهد
فــي الــوقــت ال ــراه ــن وحـشـيــة تامة
من بعض المرضى وذويـهــم ضد
ً
األطقم الطبية" ،مضيفا" :ال يمكننا
أن نسيطر على هذا األمــر وحدنا
كأطباء".

وت ــاب ــع أن ــه ح ـتــى ف ــي وح ــدات
الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــوارئ ،تـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــرر ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت
العدوانية الشديدة التي تصيب
ال ـنــاس ،بسبب ف ـتــرات االنـتـظــار،
ولفت إلى أن بعض المستشفيات
بها خــدمــات أمــن لحماية األطقم
الطبية "وثمة ضرورة ملحة في أن
ً
يدعم الساسة تغييرا في الثقافة،
ح ـت ــى يـ ـ ــدرك الـ ـن ــاس مـ ــرة أخ ــرى
أن هـ ـ ــؤالء األش ـ ـخـ ــاص م ـن ـقــذون
ومعاونون".
(د ب أ)

ُعثر على رؤوس خمسة رجال على مقدمة سيارة في والية فيراكروز
بجنوب شرق المكسيك ،وفق ما قالت السلطات المحلية ،وسط ارتفاع
أعمال العنف بالبالد.
ُ
ووضـ ـع ــت ال ـ ـ ــرؤوس ع ـلــى م ـقــدمــة س ـي ــارة رس ـم ـيــة لـمـجـلــس بـلــديــة
تالكوتالبان ،أمس األول ،ومعها رسالة عليها الحروف األولى لعصابة
مخدرات مكسيكية .واستعراض العصابات بشكل وحشي ألعمال العنف
التي تقوم بها أمر معتاد في المكسيك.
وقال تعليق على الحساب الرسمي للبلدة على "تويتر"" :نأسف بشكل
شديد على األحداث التي وقعت في بلدتنا".
وأسهمت االشتباكات بين عصابات المخدرات المتناحرة في وصول عدد
جرائم القتل في المكسيك إلى مستوى قياسي العام الماضي .وفيراكروز
ً
(رويترز)
إحدى أكثر الواليات عنفا في المكسيك.

«تويتر» يرفض حجب الزعماء واتهامات بتواطئه مع ترامب!

حسن العيسى

"ليس بــالـضــرورة تحتج وتـثــور الشعوب حين ينتقل
النظام الحاكم من وضع سيئ إلى وضع أسوأ ،ففي أحايين
كـثـيــرة تـثــور الـشـعــوب حـيــن يـشــرع الـنـظــام فــي اإلص ــاح،
وت ـلــوح لـلـنــاس بــارقــة أم ــل وفــرصــة لـلـتـغـيـيــر" ،استشهد
الكاتب فريد زكريا (واشنطن بوست  4يناير) بمالحظة
ال ـك ـســي تــوكـفـيــل ال ـســاب ـقــة ،ف ــي ت ـصــويــره لــاحـتـجــاجــات
األخيرة في إيــران ،وهنا قد يبدو زكريا أكثر موضوعية
مــن الكثيرين مــن الكتاب الغربيين الــذيــن بــاركــوا خطاب
ترامب ،ودعوته الشعب اإليراني إلى التخلص من نظامه،
ولعله قدم بتأييده للمظاهرات هدية كبيرة للمحافظين
في الجمهورية اإليرانية.
المظاهرات التي اندلع أغلبها من القرى وليس من المدن
اإليرانية ،مثلما حدث في  ،2009بعد فوز أحمدي نجاد،
هي رد فعل إلحباط ويــأس اقتصاديين ،رغم أن الرئيس
روحاني استطاع تخفيض التضخم لمعدالت كبيرة أثناء
ً
ً
إدارت ــه ،أيضا يظهر أن االحتجاجات جــاء ت أساسا ضد
رئيس كان قد وعد بمزيد من االنفتاح للسياسة اإليرانية،
وبالحدود التي يمكنه المناورة فيها ،واستطاع روحاني
تحقيق بعض وعوده اإلصالحية ،فالدولة أضحت أفضل
ً
حاال في حريات التعبير من السابق ،وهي بكل األحــوال،
رغم أنها دولة ثيوقراطية (دينية) بكل ما تعني الكلمة ،إال
أنها أفضل من الكثير من دول النظام العربي في موضوع
حقوق المرأة والحريات العامة وحقوق األقليات ،وهذه
مالحظة عابرة للكثير من الشامتين المتوهمين هنا بأن
مظاهرات إيران بارقة أمل لقادسية عربية جديدة.
يـقــول أحــد المراقبين إن الــرئـيــس روحــانــي زاد سرعة
اإلن ـتــرنــت ف ــي إي ـ ــران ب ــدرج ــة كـبـيــرة كـمــا وع ــد بــالـســابــق،
ً
وأيضا نشر كل ميزانية الدولة دون أي تحفظات ،ومعنى
هــذا أن الجمهور وفــي القرى البعيدة أضحى يــدري بكل
تفاصيل الوضع المالي للدولة ومواضع الخلل والفساد
ً
وعدم العدالة في توزيع الثروة أحيانا ،دون أن ننسى أن
 50مليون إيراني يملكون أجهزة هواتف ذكية ،وأن نصف
سكان الجمهورية أعمارهم تقل عن الثالثين سنة ،ومع أن
ً
ً
إدارة الرئيس روحاني حققت إنـجــازا تاريخيا باالتفاق
النووي مع الواليات المتحدة ،وأمكن تحقيق رفع جزئي
ً
للعقوبات ،لكن الواقع أن كثيرا من العقوبات بقيت على
حالها ،وزاد مــرارة األمــر تهديدات ترامب بإلغاء االتفاق
بــرمـتــه ،لـتــزيــد جــرعــة اإلح ـبــاط عـلــى الــوضــع االقـتـصــادي
السيئ.
وكان من المفترض أن يتمهل العديد منا هنا في تصوير
أحالمهم وأوهامهم عن التغيير الحتمي للنظام في إيران،
و ك ــأن أ ع ــام العلمانية الليبرالية تــر فــرف خفاقة بأيدي
ً
ً
المحتجين ،وكأن ربيعا إيرانيا يلوح في األفق ،فالنظام
هناك تضرب جذوره في أعماق الدولة ،والتغيير لن يأتي
بتلك الصورة ،وإنما قد يأتي بالتدريج وبإصالحات ممكنة
من داخل النظام ذاته ،وإذا كان هناك ما يمكن أن نتعلمه من
درس االحتجاجات اإليرانية اليوم فهو تأكيد مقولة "إنه
االقتصاد يا غبي" ودولنا تواجه اليوم تحديات اقتصادية
ال تقل خطورة عن التي في الجمهورية اإليرانية ،فلنخفف
بعض غطرستنا وشماتتنا لما يحدث في إيران.

وفيات
منيرة معتوق البخيت

زوجة عبدالله سعد المريخي
ً
 79عاما ،شيعت ،رجال :أبوفطيرة ،ق ،5ش ،217م ،15نساء :سلوى،
ق ،8ش ،7م ،40ت25632639 ،99608282 :

دارين ناصر أحمد العجيري

ً
 23عاما ،شيعت ،رجال :في المقبرة فقط ،نساء :النزهة ،ق ،2ش
سليمان العمر ،م ،6ت99043865 ،99020145 :

خديجة محمد عباس العباسي

أرملة عبدالله عيسى عباس العباسي
ً
 74عاما ،شيعت ،رجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،نساء :صباح
السالم ،ق ،5ش ،1ج ،29م ،39ت99659379 ،66611653 :

إبراهيم محمد إبراهيم المرشد

ً
 59عاما ،شيع ،رجال :الشامية ،ق ،6ش ،63م ،15نساء :كيفان ،ق،4
ش يوسف بن تاشفين ،م ،1ت97564440 ،99776681:

خولة محمد حسن بوالبنات

أرملة فاضل علي نجم السنافي
ً
 81عاما ،شيعت ،رجال :غرب مشرف( ،مبارك العبدالله الجابر)
ق ،3ش ،320م ،15نساء :مشرف ،ق ،2ش ،4م ،20ت99069999 :

محمد جابر جعيثن الشواهة الشمري

ً
 17عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،مقبرة الجهراء ،رجال:
الجهراء القديمة ،ق ،2ش عبدالله بن جدعان ،م ،32نساء :الجهراء،
الـعـيــون ،ق ،3ش ،7مـنــزل األزرق ،7قسيمة  ،89ت،66266656 :
65979806

علي عبدالعزيز علي الزاير

ً
 74عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،رجال :العدان ،ق ،7ش،20
م ،55ت99974513 ،99114520 :

خيرية إبراهيم حسين

ً
 79عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :صباح السالم،
ق ،11ش ،2ج ،13م ،39نـســاء :الـمـنـصــوريــة ،ق ،2ج ،24م ،10ت:
65123884 ،55889494 ،90050995

مواعيد الصالة
أعلن موقع تويتر ،أنه لن يحجب حسابات زعماء
العالم ،حتى لو كانت تصريحاتهم "مثيرة للجدل"،
ً
مشيرا إلى الحاجة لدعم "حوار عام" حول القضايا
السياسية.
ويأتي إعالن "تويتر" ،بعد أيام من تغريدة للرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــبَّ ،لمح فيها إلــى استخدام
األسلحة النووية األميركية ،ما أثــار انتقادات ،بأن
موقع التواصل االجتماعي يسمح بنشر تهديدات
تدعو للعنف.
وقــال الموقع فــي رســالــة ،أمــس األول ،إن "تويتر

م ــوج ــود ل ـخ ــدم ــة ومـ ـس ــاع ــدة ت ـق ــدم ال ـ ـحـ ــوار ال ـع ــام
ً
والـعــالـمــي .ق ــادة الـعــالــم المنتخبون يلعبون دورا
ً
حاسما في هذا الحوار ،بسبب تأثيرهم الكبير على
مجتمعنا" .وأضاف" :حجب قائد عالمي من (تويتر)،
وإزالة تغريداته المثيرة للجدل ،سيحجب معلومات
مهمة ينبغي على الناس معرفتها والتناقش حولها.
كما أن الحجب لن ُيسكت هذا الزعيم أو ذاك ،بل قد
يعرقل بالتأكيد النقاشات الضرورية حول كلماتهم
وتصرفاتهم".
ً
ولم يشر الموقع ،الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا

لــه ،إلــى تــرامــب أو تغريدته األس ـبــوع الـفــائــت حول
ً
ً
امـتــاكــه "زرا نــوويــا أكـبــر وأق ــوى" مــن ال ــزر الـكــوري
الشمالي.
ويقول ناشطون إن على "تويتر" أن يحجب ترامب،
ً
فيما عرض مجموعة من المعارضين صورا تتضمن
رســالــة تـقــول "ج ــاك مـتــواطــئ" ،فــي إش ــارة إلــى جاك
دورسي ،المدير التنفيذي للموقع.
واتهمت المجموعة ،التي تدعى "مقاومة أس أف"،
دورسي ،بأنه ِّ
"يعرض العالم للخطر" ،وينتهك قواعد
الموقع ،من خالل عدم حجبه لترامب.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ويــأتــي إع ــان "تــويـتــر" ،أمــس األول ،بعد أقــل من
شـهــر عـلــى ب ــدء تطبيقه قــواعــد جــديــدة تــرمــي إلــى
استبعاد المحتوى الذي يتضمن "كراهية" وإساءة"
من منصته ،بما فيها الرسائل التي تمجد أو ِّ
تروج
للعنف.
لـكــن "تــويـتــر" لــم يــوصــد ال ـبــاب أم ــام إم ـكــان إزالــة
تغريدات معينة لزعماء سياسيين تخرق سياسته.
ً
وجاء في البيان" :ننظر في تغريدات الزعماء وفقا
للسياق السياسي الذي يعملون فيه ،ونطبق قواعدنا
ً
(أ ف ب)
وفقا لذلك"		.

اإلعالنات:

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