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األمير :األوضاع المحيطة تتدهور

محليات

09

سموه أكد في اجتماع «البرلمانات الخليجية» أن التحديات تفرض العمل الجماعي
● «اللقاء ترجمة للنوايا النبيلة وسيدفع بمسيرة عملنا الخليجي لتحقيق تماسكها»

أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أن ما يجمع دول مجلس
التعاون الخليجي وشعوبه من وشائج «أسمى من أن يؤثر فيه خالف
ً
نــرى أنــه عــابــر مهما ط ــال» ،مـشـيــرا إلــى أن «األوضـ ــاع المحيطة بنا،
ً
واآلخذة بكل أسف في التدهور بكل ما يمثله ذلك من تحد لنا جميعا،
ً
فضال عما تواجهه مسيرتنا الخليجية المباركة من عقبات وتعثر،
تفرض علينا التعاون والتشاور واللقاء على كل المستويات».
وقال سموه ،في كلمته خالل رعايته وحضوره أمس حفل افتتاح
االجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب واألمة بدول
مجلس التعاون الخليجي« :إننا لن نستطيع مواجهة هذه التحديات
ً
فرادى» ،مبينا أن «العمل الجماعي سبيلنا في هذه المواجهة» للحفاظ
على المكاسب واإلنجازات التي تحققت لدول مجلس التعاون وشعوبه.
وأضاف أن هذا االجتماع ،وأي لقاء ات أخرى ،محل تفاؤل« ،ونرى
ً
أنها ترجمة للنوايا النبيلة ،وتعبير صادق من قبل الجميع» ،مؤكدا
ً
ً
أنها «تمثل جهدا خيرا ،وآلية مؤثرة ستدفع بمسيرة عملنا الخليجي
المبارك إلى ما يحقق تماسكها واستمرار الحفاظ عليها لتلبية آمال
وتطلعات أبناء دول المجلس».
ورأى أن المسؤولية الملقاة على عاتق رؤساء البرلمانات الخليجية
كبيرة «ونحن على يقين بأنكم قادرون على تحملها والوفاء بها لنعزز
بناء نا الخليجي ونحصنه مــن كــل التحديات ونضاعف تواصلنا
ً
ً
تجسيدا لوحدتنا وتعزيزا لتماسكنا».
٠٣-٠٢

اقتصاد

ّ
«التقاعد المبكر» يقسم النواب ...و«التأمينات»
ّ
تحذر من تكلفته الباهظة على الخزانة العامة
ً
األمير متوسطا رؤساء البرلمانات الخليجية على هامش اجتماعهم أمس

● خليل أبل :االعتراض تكسب
رخيص ● الشاهين :التأجيل غير صائب «التشريعية» ترفض إبداء رأيها في رسالة
ً
● المرداس:
نهدف لدراسته مجددا ● العتيبي :على النواب رفض سحبه «سجن النواب» النتفاء الغرض
●
فهد التركي ومحيي عامر

تتجه األنظار صوب جلسة مجلس األمة المقررة
اليوم ،التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن في
بدايتها عند مناقشة طلب لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية البرلمانية سحب تقريريها المتعلقين
بـ «التقاعد المبكر» و«خـفــض الفائدة على قــروض
المتقاعدين» ،في ظل انقسام النواب حوله ،وتصاعد
الجدل ،وتبادل االتهامات النيابية بشأنه.
وبحسب مـصــادر نيابية ،فــإن األق ــرب أن يوافق
المجلس فــي النهاية على الـطـلــب ،فــي ظــل وجــود

ً
األغلبية الالزمة لذلك ،وخاصة أنــه جــاء انسجاما
مع ما قرره مكتب المجلس من تكليف شركة عالمية
م ـحــايــدة لـتـحــديــد كـلـفــة «ال ـت ـقــاعــد ال ـم ـب ـكــر» ،حتى
ال تــرد الحكومة القانون حــال إص ــرار الـنــواب على
إق ــراره بشكله الحالي الــذي يكلف الميزانية نحو
 3مليارات دينار.
وفي السياق ،أكد المدير العام للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية حمد الحميضي أن تكلفة
التقاعد المبكر «باهظة على الصناديق والخزانة
العامة وتركيبة قــوة العمل ،وسيتحمل المواطن
تبعات آثار القانون في حال إقراره».
٠٦

ب ـعــد أن طـ ّـيــر ال ـن ـصــاب اجـتـمــاعـيــن متتالين
لها ،قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،أمـ ــس ،ع ــدم إب ـ ــداء رأي ـه ــا ف ــي مــدى
دستورية مناقشة رسالة النائب عادل الدمخي
بشأن سجن النواب في المجلس؛ النتفاء الغرض،
ً
بعد أن خصص المجلس فعليا ساعتين لمناقشة
القضية.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي
ً
إن «التشريعية» ناقشت الرسالة وفـقــا لتكليف

ً
ً
«الجنايات» تقضي غيابيا بحبس  19كويتيا
 10سنوات لقتالهم مع «داعش»
●

حسين العبدالله

أحكام بالسجن تصل إلى  10سنوات باتت تنتظر
الكويتيين المقاتلين مع تنظيم «داع ــش» في كل من
سورية والعراق ،بعدما قضت محكمة الجنايات أمس
ً
بــرئــاســة المستشار نــايــف ال ــداه ــوم ،غـيــابـيــا ،بحبس

ً
 19مواطنا انضموا إلى التنظيم اإلرهابي في هذين
البلدين.
وأسندت النيابة العامة إلى هؤالء المواطنين تهم
االنـتـمــاء إلــى تنظيم محظور تــرمــي أهــدافــه إلــى هدم
النظم األساسية في الـبــاد ،ومقاتلة قــوات الدولتين
المذكورتين ،مما يعرض عالقات الكويت بهما لخطر

●

عادت قضية جمع أموال التبرعات لحل
قضايا خالفات الثأر (الدية) إلى الواجهة
ً
مجددا ،ومن المحتمل أن تكون مشروع
أزمة بين وزارة الشؤون والقائمين على
جـمــع ه ــذه األم ـ ــوال ،السـيـمــا عـقــب رصــد

وإزالة فرق التفتيش الميداني في الوزارة
إعالنات في مواقع التواصل والشوارع،
تدعو إلى التبرع لعتق رقبة شاب كويتي
متهم بقتل مواطن من القصاص.
وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة أن ـ ــه رغ ــم
اعتراف اإلســام بـ«الدية» ،فإنه ال يوجد
نص قانوني أو قرار وزاري ينظم المسألة.

وبينت الـمـصــادر أن «ال ـش ــؤون» تقف
حائرة أمام هذه القضية الحساسة ،رغم
استدعائها القائمين على عمليات الجمع،
وتحذيرهم من تكرار جمع األموال بهذه
الطريقة ،كاشفة أن الوزارة سترفع مذكرة
للبنوك المحلية لوقف الحسابات البنكية
المبينة في إعالنات الجمع.

ً
األردن يحبط مخططا لـ «داعش»

يستهدف مراكز تجارية ومحطات إعالم ورجال دين
كشفت وكالة المخابرات العامة األردنية أمس
ً
ً
ع ــن إحـبــاطـهــا مـخـطـطــا واس ـع ــا لـتـنـظـيــم داع ــش،
ً
تضمن خططا لشن هجمات واسعة في نوفمبر
ال ـم ــاض ــي ،ع ـلــى م ـن ـشــآت أم ـن ـيــة وم ــراك ــز تـجــاريــة
ومحطات إعالمية ورجال دين معتدلين.
وشـ ـم ــل م ـخ ـطــط ال ـخ ـل ـي ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة لـلـتـنـظـيــم
ال ـم ـت ـطــرف ،الـ ــذي يـنـشــط ف ــي س ــوري ــة ال ـم ـجــاورة،

اإلعداد لتنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك،
وسرقة عــدد من المركبات لتأمين الدعم المالي،
وتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوافرة
في األسواق المحلية.
وأف ـ ــادت وك ــال ــة «ب ـت ــرا» ب ــأن دائـ ــرة الـمـخــابــرات
ً
اعتقلت  17عضوا في الخلية ،وص ــادرت أسلحة
ومتفجرات خالل مداهمات ألماكن وجودهم.

مكتب المجلس لدراستها من الناحية الدستورية،
ً
الف ـتــا إل ــى أن فـحــوى الــرســالــة طـلــب عـقــد جلسة
خاصة لبحث قضية دخــول المجلس ،واعتبار
ً
ذلك تعديا على الحصانة البرلمانية.
وذكر أنه سيدلي برأيه الشخصي في هذا األمر
ً
ّ
تضمن التقرير
بالجلسة ،موضحا أن اللجنة لن
ً
رأيا سواء بدستورية مناقشة الرسالة أو عدمها،
ً
ألن المجلس اتـخــذ ق ــرارا بتخصيص ساعتين
لمناقشة القضية.
٠٦

ماكرون :أوروبا والصين ذاكرة العالم
سلك «طريق الحرير» وأهدى إلى جينبينغ «حصان الحرس»

ً
الـقـطــع ،فـضــا عــن تهمة ال ـتــدرب عـلــى حـمــل الـســاح.
وجاء حكم «الجنايات» بعد تقديم مباحث أمن الدولة
تحرياتها ،مع بالغ من الضابط إلى النيابة العامة بحق
ً
المواطنين المنتمين إلى «داعش» والموجودين حاليا
في سورية والعراق ،بشأن قتالهم مع التنظيم واعتناق
أفكاره ومبادئه والتدرب على حمل السالح والذخيرة.

«الدية» ...مشروع أزمة بين وزارة
الشؤون وجامعي أموالها
جورج عاطف

الجاراهلل :البنك الدولي
ضامن لالستثمارات
في «إعمار العراق»

15
 50عامًا مضت على البذرة
األولى لتأسيس بيت
التمويل الكويتي

قصر العدل

٠٧

«االستئناف» تقبل التماسًا
وتلغي تعيين مسؤول
بـ«اإلطفاء» بعدما رفضت
الدعوى ضده

دوليات

٢٤
روحاني «يغازل»
المحتجين ...و«االتفاق
النووي» في دائرة الخطر

دوليات

26

«المالية»:
عامان إلنجاز
السياسات
الضريبية
وتشريعاتها

ماكرون وزوجته في الموقع التاريخي االثري الشهير في شيان

12

وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته
األولى للصين ضمن إطار «طرق الحرير الجديدة»،
التي تعد درة عهد نظيره الصيني شي جينبينغ،
ً
معتبرا أن أوروبــا والصين «ذاكــرة العالم» ،ويعود
لهما قرار أن «يكونا مستقبله».
جينبينغ،
ـع
وعـشـيــة الـقـمــة الـثـنــائـيــة مـ
٠٦

هل تنافس أوبرا ترامب في «رئاسية »2020؟
ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة ق ـ ـ ــد تـ ـ ــوصـ ـ ــل إلـ ــى
انتخابات رئاسية مثيرة أكثر من
سابقتها ،وإلــى تنافس بين رجل
أعمال له خبرة تلفزيونية ومذيعة
مـ ـشـ ـه ــورة ،ك ـش ـفــت قـ ـن ــاة «سـ ــي إن
ً
إن» اإلخـبــاريــة ،نقال عن اثنين من
أصدقاء مقدمة البرامج األميركية
ال ـش ـه ـي ــرة أوب ـ ـ ـ ــرا وي ـ ـن ـ ـفـ ــري ،أن
ً
األخيرة تفكر جديا في الترشح
لالنتخابات الرئاسية في عام
.2020

وكان معجبون بمقدمة البرامج
الستينية السوداء أوبــرا طالبوها
بالترشح مباشرة بعد كلمة قوية
لها خالل حفل توزيع جوائز غولدن
غلوب الهوليوودية ،تحدثت فيها
ع ــن بـ ـ ــزوغ «ف ـج ــر ج ــدي ــد» لـلـنـســاء
والفتيات اللواتي يعانين استغالل
الرجال.
يأتي ذلــك ،بينما ال يــزال ترامب
يواجه ارتدادات كتاب «نار وغضب»،
وبعد أن ذكــرت شبكة «إن بي سي

ن ـيــوز» الـتـلـفــزيــونـيــة أن م ـشــاورات
أولية جارية بشأن احتمال إجــراء
ال ـم ـح ـق ــق ال ـ ـخـ ــاص روبـ ـ ـ ــرت مــولــر
مقابلة مــع الــرئـيــس األمـيــركــي في
إطار التحقيق في مزاعم عن تدخل
روسيا في انتخابات الرئاسة.
وأشــارت القناة إلى أن محامين
عــن الرئيس اجتمعوا مــع ممثلين
عـ ـ ـ ــن م ـ ـك ـ ـتـ ــب م ـ ـ ــول ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي أواخـ ـ ـ ـ ــر
ديسمبر للحديث بشأن اإلجراء ات
اللوجيستية لمثل هذا اللقاء.

مصر :انتخابات الرئاسة
تنطلق  20يناير وتسمية
الفائز  2أبريل

رياضة

٢٧

الكويت والعربي إلى المربع
الذهبي لكأس ولي العهد

ةديرجلا

•
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طال
مهما
عابر
خالف
من
أسمى
يجمعنا
ما
األمير:
ً

«األوضاع المحيطة بنا آخذة في التدهور ومسيرتنا الخليجية تواجه عقبات وتعثرا»

األمير يفتتح االجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب واألمة في دول مجلس التعاون

فهد التركي

أك ــد س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـم ـ ــد أن «األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
المحيطة بنا آخذة ،بكل أسف ،في
الـتــدهــور ،ومــا تــواجـهــه مسيرتنا
الـخـلـيـجـيــة ال ـم ـبــاركــة م ــن عـقـبــات
وت ـع ـث ــر يـ ـف ــرض ع ـل ـي ـنــا ال ـت ـع ــاون
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاور وال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ،عـ ـل ــى كــل
المستويات».
وق ــال س ـمــوه ،فــي حـفــل افـتـتــاح

االج ـت ـمــاع ال ـح ــادي عـشــر لــرؤســاء
مجالس الـشــورى والـنــواب واألمــة
ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية بفندق شيراتون
ال ـك ــوي ــت ،ص ـب ــاح أمـ ــس« ،إن ـن ــا لن
نستطيع مواجهة هذه التحديات
فــرادى ،فالعمل الجماعي سبيلنا
في هذه المواجهة ،وحصننا الذي
نتمكن من خالله من التصدي لتلك

التحديات ،والحفاظ على مكاسب
وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ت ـح ـق ـقــت لـمـسـيــرتـنــا
المباركة ولدولنا وشعوبنا».
وج ـ ــاء فـ ــي نـ ــص ال ـك ـل ـم ــة ال ـتــي
ألقاها سموه:
«ي ـســرنــي ب ــداي ــة أن أرحـ ــب بكم
فــي بـلــدكــم ال ـثــانــي دول ــة الـكــويــت،
ضيوفا أعزاء بين أهلكم وأشقائكم،
بمناسبة انعقاد اجتماعكم الحادي

عشر ،مشيدين بمبادرة معالي األخ
مرزوق علي الغانم رئيس مجلس
األمة بالدعوة لعقد هذا االجتماع.
إن كـ ــا م ـن ــا ي ـ ـ ــدرك وي ـع ــاي ــش
األوض ــاع المحيطة بنا واآلخ ــذة،
بـكــل أس ــف ،فــي ال ـتــدهــور ،بـكــل ما
يمثله ذل ــك مــن تـحــد لـنــا جميعا،
ف ـض ــا ع ـم ــا ت ــواجـ ـه ــه م ـس ـيــرت ـنــا
الـخـلـيـجـيــة ال ـم ـبــاركــة م ــن عـقـبــات
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـثـ ـ ــر ،مـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـفـ ـ ــرض ع ـل ـي ـن ــا
الـتـعــاون والـتـشــاور والـلـقــاء ،على
كــافــة الـمـسـتــويــات ،حـيــث إن ـنــا لن
نستطيع مواجهة هذه التحديات
فــرادى ،فالعمل الجماعي سبيلنا
في هذه المواجهة ،وحصننا الذي
نتمكن من خالله من التصدي لتلك
التحديات والحفاظ على مكاسب
وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ت ـح ـق ـقــت لـمـسـيــرتـنــا
المباركة ،ولدولنا وشعوبنا.
ي ــأت ــي اج ـت ـم ــاع ـك ــم ال ـ ـيـ ــوم فــي
دولــة الكويت التي احتضنت منذ
أس ــاب ـي ــع م ـضــت الـ ـ ــدورة ال ـثــام ـنــة
والثالثين للمجلس األعلى لمجلس
التعاون ،والتي أكدنا من خاللها
ع ـل ــى ح ـ ــرص دول ال ـم ـج ـل ــس فــي
الحفاظ على آلية انعقاد الــدورات
العليا لمجلس التعاون ،وصيانة
مسيرته الـمـبــاركــة ،والـسـعــي بكل
ال ـج ـه ــد ل ـت ـع ــزي ــزه ــا ،وق ـ ــد تـمـكـنــا
بفضل من الله سبحانه وتعالى،
وبتعاون األشقاء من الخروج من
ه ــذه الـقـمــة بسلسلة مــن ال ـقــرارات
الـتــي ستساهم فــي تـعــزيــز عملنا
الخليجي ا لـمـشـتــرك ،كما سعدنا
بــاسـتـضــافــة دول ــة الـكــويــت ل ــدورة
ك ـ ــأس ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي ال ـثــال ـثــة
والـعـشــريــن ،وال ـتــي تمثل ام ـتــدادا
ل ـ ـل ـ ـتـ ــواصـ ــل األخـ ـ ـ ـ ـ ــوي ب ـ ـيـ ــن دول
وش ـع ــوب مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية ،وملتقى للشباب

سموه يلقي كلمته وإلى جانبه ولي العهد والغانم
الرياضي الخليجي والتي أقيمت
بـفـضــل ال ـل ــه ت ـعــالــى ف ــي مــوعــدهــا
المقرر ،وتكللت بالتوفيق والنجاح.
وأجــدهــا فرصة مناسبة لإلشادة
بـ ــأواصـ ــر اإلخ ـ ـ ــاء والـ ـ ـم ـ ــودة ال ـتــي
جمعت أبناءنا وشبابنا الخليجي،
مجسدة معاني الوحدة الخليجية
والتنافس الشريف واألداء الفني
ال ــرفـ ـي ــع ال ـ ـ ــذي ق ــدم ــه ال ــاعـ ـب ــون،
مقدرين عاليا التفاعل والحضور
الجماهيري الغفير الــذي شهدته
مختلف المباريات ،والــذي أضفى
على هــذه ال ــدورة البهجة والـفــرح
والسرور.
إننا ننظر إلى هذا اللقاء وإلى
أي ل ـ ـقـ ــاءات أخ ـ ـ ــرى ب ـك ــل تـ ـف ــاؤل،
ونرى أنها ترجمة للنوايا النبيلة
وتعبير ص ــادق مــن قبل الجميع،
وتـمـثــل جـهــدا خـيــرا وآل ـيــة مــؤثــرة
ستدفع بمسيرة عملنا الخليجي

الـمـبــارك إلــى مــا يحقق تماسكها
وا سـتـمــرار الحفاظ عليها لتلبية
آمال وتطلعات أبناء دول المجلس.
إن دوركــم كممثلين ألبناء دول
ال ـم ـج ـلــس ح ـي ــوي وبـ ـن ــاء ومـكـمــل
لــدور األجهزة الرسمية في دولنا
ورافـ ـ ــد ل ـهــا ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـعــديــد
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،ف ــأن ـت ــم ال ـج ـه ــاز
التشريعي في دولنا الذي يساعد
فــي رس ــم خــريـطــة طــريــق التنمية
وال ـب ـنــاء وال ـن ـمــاء وال ـت ــواص ــل ،في
ظ ــل ه ــذه الـ ـظ ــروف الــدق ـي ـقــة الـتــي
تتطلب منا جميعا إدراكا ألبعادها
ومخاطرها ،فشعوبنا تتطلع بكل
األمل لهذا اللقاء لتحقيق طموحها
في االستقرار والرخاء والنماء .فإن
ما يجمعنا من وشائج أسمى من
أن يؤثر فيه خــاف نــرى أنــه عابر
مهما طال.
ل ـقــد ح ـقــق ك ـيــان ـنــا الـخـلـيـجــي

على مدى العقود األربعة الماضية
لـ ـمـ ـسـ ـي ــرت ــه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ـ ــة أه ـ ــداف ـ ــا
ومكتسبات تعزز من قدرتنا على
تلبية آمال أبناء دولنا والمحافظة
عـلــى م ــا حـقـقــه كـيــانـنــا الخليجي
م ــن م ـك ــان ــة م ــرم ــوق ــة ب ـي ــن ال ـ ــدول
والتجمعات الدولية.
إن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـم ـل ـق ــاة عـلــى
ع ــاتـ ـقـ ـك ــم الـ ـ ـي ـ ــوم ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ون ـح ــن
عـلــى يقين مــن أنـكــم قـ ــادرون على
ت ـح ـم ـل ـهــا والـ ـ ــوفـ ـ ــاء بـ ـه ــا ،ل ـن ـعــزز
ب ـنــاء نــا الـخـلـيـجــي ونـحـصـنــه من
ك ــاف ــة ال ـت ـح ــدي ــات ،ون ـض ــاع ــف من
ت ــواصـ ـلـ ـن ــا تـ ـجـ ـسـ ـي ــدا ل ــوح ــدت ـن ــا
وتعزيزا لتماسكنا ،متمنيا ألعمال
اجتماعكم كل التوفيق والسداد».

صاحب السمو وولي العهد استقبال رؤساء
مجالس النواب بدول التعاون

ولي العهد خالل استقباله الغانم والزياني ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة الخليجيين
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األحـمــد بقصر الـسـيــف ،ظهر أمــس،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورؤساء
مجالس الشورى والنواب ،والوطني ،واألمة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
واألمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية د .عبداللطيف الزياني ،بمناسبة

ان ـع ـق ــاد اج ـت ـمــاع ـهــم الـ ـح ــادي ع ـشــر بــدولــة
الكويت.
ح ـضــر ال ـم ـقــاب ـلــة وزي ـ ــر ش ـ ــؤون ال ــدي ــوان
األميري الشيخ علي الجراح.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد بقصر السيف ،رئيس مجلس األمة
مــرزوق الغانم ،ورؤس ــاء مجالس الشورى،

والـ ـن ــواب وال ــوط ـن ــي ،واألمـ ــة بـ ــدول مجلس
التعاون.
حـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـم ـ ــراس ـ ــم
وال ـت ـشــري ـفــات ب ــدي ــوان ول ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
مبارك الصباح.

local@aljarida●com

محليات

ً
الغانم :أبناء الخليج عاجزون عن البقاء بعيدا عن بعضهم وإن اختلفوا
الزياني :المجالس التشريعية الخليجية حافظت على أمن المنطقة واستقرارها

ً
رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المال متحدثا

الغانم يلقي كلمته

توجيهات
األمير ستكون
الجامع
لوحدة الصف
في دولنا
الخليجية

المال

قال رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،إن إيمان الكويت بأشقائها
الخليجيين متجذر ومتأصل ،وتلك
ً
ً
القناعة تشكل ركـنــا أســاسـيــا في
العقيدة السياسية الكويتية.
وأضاف الغانم ،في كلمة ألقاها
في افتتاح االجتماع الـ  11لرؤساء
المجالس التشريعية لدول مجلس
ال ـت ـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة،
الــذي انطلقت أعماله فــي الكويت
أمس ،برعاية وحضور سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،أنه إذا
ً
كان البعض ينسب فضال للكويت
وأم ـي ــره ــا ل ـمــا ش ـهــدتــه ال ـب ــاد من
ً
ملتقيات خليجية عدة أخيرا فإن
ً
الحق واإلنصاف يستوجب أيضا
اإلش ـ ـ ــارة إل ــى ف ـضــل دول مجلس
التعاون الخليجي جميعها قيادات
ً
وشـعــوبــا فيما تــم مــن ب ــوادر خير
خالل الفترة القليلة الماضية.
ولفت إلى التطورات اإليجابية،
ً
ال ـت ــي ح ــدث ــت أخـ ـي ــرا ع ـلــى صعيد
ً
ال ـتــاقــي الـخـلـيـجــي بـ ــدءا مــن قمة
ً
قــادة دول مجلس التعاون مــرورا

بــإقــامــة ك ــأس الـخـلـيــج لـكــرة الـقــدم
انتهاء بمؤتمر رؤساء البرلمانات
الخليجية الحالي رغم أن المشهد
ً
ك ــان ي ـب ــدو ل ـل ـب ـعــض ،ب ــاع ـث ــا على
ً
اليأس وغارقا في السوداوية».
وبين الغانم« :إذا كــان البعض
ً
سـيـنـســب ف ـض ــا ل ـل ـكــويــت ،وعـلــى
رأس ـه ــا حـكـيـمـهــا صــاحــب السمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ،فــإن ـنــا ل ــن نـتــواضــع
وننفي هــذه النسبة الجميلة لنا،
لكننا ومن باب االنصاف والحق،
وش ـ ـهـ ــادة ل ـل ـت ــاري ــخ ،س ـن ـق ــول ،إن
الفضل الكبير فيما تــم مــن بــوادر
خـيــر فــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة ،ينسب
ً
لهم جميعا بال استثناء ،أصحاب
الجاللة والسمو قادة دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وشـ ـع ــوب
الخليج قاطبة».
ً
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم« :لـ ــم ن ـشــك يــومــا
ً
واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ف ـ ــي أن أب ـ ـن ـ ــاء ال ـخ ـل ـي ــج
ً
سـ ـيـ ـعـ ـج ــزون عـ ــن الـ ـبـ ـق ــاء ب ـع ـي ــدا
عــن بـعـضـهــم ،وإن اخ ـت ـل ـفــوا ...لقد
ً
خبرناهم قرونا من الزمن ،وخضنا
معهم االختبار تلو االختبار ،فما

وجدناهم إال أخــوة ،وعرفنا أنهم
الغيث وال ـغــوث ،السند والعضد،
ال ي ـغ ـل ـبــون ف ــي ام ـت ـح ــان ال ـفــزعــة
والحمية».
وتــابــع« :مــن تلك الحقيقة ،كان
ً
إيـمــانـنــا فــي الـكــويــت بـهــم راسـخــا
ً
ومتجذرا ومن التاريخ استمدينا
تفاؤلنا في مقارعة السياسة ،ومن
الجغرافيا استلهمنا ايجابيتنا في
مجابهة التفاصيل ،و مــن الثقافة
ومـ ــزاج ـ ـنـ ــا ال ـج ـم ـع ــي ال ـخ ـل ـي ـجــي
المتشابه ،ترسخت قناعتنا ،في
مواجهة الحيثيات العابرة».
وأضـ ـ ـ ــاف «م ـ ــن ه ـ ــذا ال ـم ـت ــراك ــم
بـ ـيـ ـنـ ـن ــا والـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم وال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــذر
والمتأصل والفطري والطبيعي،
مــن هــذا المشترك الــواســع والعام
وال ـش ــاس ــع كـ ــان إي ـمــان ـنــا بـ ــأن ما
ً
هو عرضي سيبقى عرضيا ،وما
ً
هــو عابر سيبقى عــابــرا ،ومــا هو
ً
مــؤقــت س ـي ـكــون م ــؤق ـت ــا ،فــاألصــل
أننا واح ــد ،وأن دولـنــا الخليجية
ً
ال ـح ـب ـي ـب ــة والـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزة بـ ـ ـ ـ ــدءا مــن
ق ـيــادات ـنــا الـمـتـمـثـلــة ف ــي أصـحــاب

الكندري :صاحب السمو حريص على التالحم
بين دول الخليج وطي صفحة الخالفات

عيسى الكندري

شــدد نائب رئيس مجلس االمــة عيسى الكندري على ان رعاية
وح ـضــور سـمــو االم ـيــر لــاجـتـمــاع ال ـحــادي عـشــر لــرؤســاء مجالس
الشورى والنيابي والوطني واالمة لدول مجلس التعاون الخليجي،
وكلماته السامية ،لها دالالت كبيرة تؤكد حرص سموه على التالحم
بين حكومات وشعوب دول الخليج ،وتأكيد االخوة بين ابناء المنطقة
وطي صفحة الخالفات.
وقال الكندري إن االجتماع يكرس الجهود الشعبية التي تعتبر
رافدا مهما للجهود الرسمية ،ممثلة في سمو االمير ،مؤكدا ان سموه
حريص على التكاتف الخليجي ،وبدأت المسيرة منذ عقد قمة مجلس
التعاون في الكويت ،والتي نجحت نجاحا باهرا ،مــرورا بالنجاح
ال ــذي تحقق فــي دورة الـخـلـيــج ،وص ــوال إل ــى نـجــاح ه ــذا االجـتـمــاع
المهم بين رؤساء مجالس الشورى والنيابي والوطني واالمة لدول
مجلس التعاون.

ً
الـجــالــة والـسـمــو ،م ــرورا بنخبنا
السياسية والثقافية واإلعالمية،
انـتـهــاء بــأصـغــر مــواطــن خليجي،
جميعهم بــا استثناء حريصون
كل الحرص ،ومؤمنون كل اإليمان،
وم ـت ـم ـس ـك ــون ك ــل ال ـت ـم ـســك ب ـهــذا
الكيان الجميل ،والبنيان الشامخ
هذا الذي بناه جابر وفهد ،وزايد
وعيسى ،وقابوس وخليفة».
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم« :ه ـ ــذه قـنــاعـتـنــا
بإخوتنا وهــي قناعة ال تتزعزع،
وإيمان
ال يضعف ،ومــن تلك القناعات
ال ــراسـ ـخ ــة ،والـ ـمـ ـتـ ـج ــذرة يـتـشـكــل
منهجنا وعقيدتنا السياسية».
وأعرب في ختام كلمته بالشكر
وال ـعــرفــان لـصــاحــب الـسـمــو أمير
ً
ً
ال ـبــاد قــائــا « ش ـكــرا ألن ــك بيننا
اليوم ،شكرا ألنك ال تكل وال تمل،
في تجميعنا وتعضيدنا وتقويتنا
ً
برغم التعب واإلجهاد ،شكرا ألنه
ع ـنــدمــا ال ت ـط ــاوع ــك ال ـ ـظـ ــروف ،ال
ً
تيأس  ،شكرا ألنه عندما تعاكسك
ً
الـمـعـطـيــات ،ال ت ـق ـنــط ،ش ـكــرا ألن
إي ـم ــان ــك ب ـن ــا كـخـلـيـجـيـيــن ثــابــت
ً
ومتأصل وال يتزعزع ،شكرا ألنك
تـحــافــظ عـلــى ابتسامتك الــواثـقــة،
مـ ـهـ ـم ــا شـ ـق ــت األي ـ ـ ـ ـ ــام وادلـ ـهـ ـم ــت
الليالي».

مسيرة التعاون
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد األمـ ـي ــن ال ـعــام
لـمـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
العربية د .عبداللطيف الزياني أن
"تفضل صاحب السمو بتشريف
حفل االفتتاح تأكيد على رعايتكم
السامية ودعمكم الكريم لمسيرة
مجلس التعاون المباركة ،وبرهان
على اهتمامكم وحرصكم المعهود
ع ـل ــى أن ت ـب ـقــى ه ـ ــذه ال ـم ـن ـظــومــة
الـ ـخـ ـي ــرة قـ ــويـ ــة م ـن ـي ـع ــة ص ــام ــدة
بـعــون الـلــه ورعــايـتــه أم ــام أصعب
التحديات"،
وثمن الزياني ،في كلمته ،الدعم
والـمـســانــدة الـتــي يلقاها مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون م ــن أصـ ـح ــاب ال ـجــالــة
والـ ـسـ ـم ــو قـ ـ ـ ــادة دول ال ـم ـج ـل ــس،

الزياني يلقي كلمة األمانة العامة لمجلس التعاون
لتحقيق تطلعات وآمــال مواطني
الخليج.
وأض ــاف" :يشرفني يــا صاحب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أن أتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــى مـ ـق ــام
سموكم الكريم بخالص التهاني
والتبريكات على النجاح الكبير
الذي حققته القمة الخليجية التي
استضفتم أ عـمــا لـهــا فــي ديسمبر
ال ـم ــاض ــي ،وأك ــدت ــم ب ـثــاقــب رأي ـكــم
وبالغ حكمتكم أن مسيرة مجلس
الـتـعــاون الـمـبــاركــة لــن تتوقف بل
هي ماضية نحو أهدافها السامية
النبيلة بعون الله وتأييده وبرعاية
ك ــري ـم ــة مـ ــن س ـم ــوك ــم وإخ ــوانـ ـك ــم
أصحاب الجاللة والسمو قادة دول
المجلس".
وتابع" :كما يشرفني يا صاحب
ال ـس ـم ــو أن أه ـن ـئ ـكــم وأبـ ـ ـ ــارك لـكــم
استضافة دولــة الكويت البطولة
الثالثة والعشرين لكأس الخليج
الـعــربــي لـكــرة ال ـقــدم الـتــي جمعت
ش ـبــاب دول الـخـلـيــج ف ــي تنافس
ريـ ــاضـ ــي ش ــري ــف ع ـب ــر عـ ــن عـمــق
الـعــاقــات األخــويــة الــوطـيــدة التي
ت ـج ـم ـع ـهــم م ـ ـقـ ــدرا ب ـب ــال ــغ ال ـش ـكــر
والـ ـع ــرف ــان م ــا ب ــذل ـت ــه حـكــومـتـكــم
الرشيدة واللجنة العليا المنظمة
ل ـل ـب ـط ــول ــة مـ ــن ج ـه ــد م ـت ـم ـيــز فــي
اإلع ــداد والتنظيم واالسـتـضــافــة،
م ـب ــارك ــا ل ـكــم ول ـل ـش ـعــب الـكــويـتــي
ال ـع ــزي ــز وال ـج ـم ــاه ـي ــر الــريــاض ـيــة
صــدور قــرار االتحاد الدولي لكرة
الـقــدم بــرفــع اإلي ـقــاف عــن مشاركة
الـكــويــت فــي الـبـطــوالت الرياضية
القارية".
ولفت الى ان "من حسن الطالع
أن ت ـن ـع ـقــد أع ـ ـمـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدورة
ل ـل ـم ـج ــال ــس ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ب ـ ــدول
المجلس بتشريف سام من حضرة
صــاحــب الـسـمــو األم ـيــر والـكــويــت
تـ ـت ــرأس أعـ ـم ــال الـ ـ ـ ــدورة ال ـثــام ـنــة
والـ ـث ــاثـ ـي ــن ل ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون،
ولـ ـتـ ـك ــون ب ــذل ــك ب ـ ــاك ـ ــورة أعـ ـم ــال
المجلس مع بدء دورته الجديدة"،
سائال المولى عــز وجــل "أن يكلل
أعـ ـم ــالـ ـه ــا ب ــالـ ـنـ ـج ــاح وال ـت ــوف ـي ــق
والسداد".
واردف" :ال ي ـس ـع ـنــي ف ــي ه ــذا

ا ل ـ ـل ـ ـقـ ــاء ا لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك إال أن أ ش ـي ــد
بالمساعي الطيبة التي قامت بها
الـمـجــالــس التشريعية عـلــى مــدى
الــدورات الماضية ،وما بذلته من
ج ـهــود حـثـيـثــة لـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون
وا لـتـكــا مــل الخليجي فــي المجال
التشريعي".
واستدرك" :كان لمجالسكم دور
بارز في التسريع بإقرار القوانين
واالتفاقيات التي يتم تبنيها من
دول ال ـم ـج ـلــس ف ــي إطـ ـ ــار الـعـمــل
الخليجي المشترك ،كما كــان لها
مواقفها المشرفة تـجــاه مختلف
القضايا والتحديات التي تواجه
دول المجلس وعملنا الخليجي
المشترك ،وفــي مقدمتها الحفاظ
عـلــى األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار ف ــي دول
ال ـم ـج ـلــس وال ـم ـن ـط ـق ــة وم ـح ــارب ــة
االر هـ ــاب والتنظيمات المتطرفة
ومكافحة الفكر االرهــابــي البعيد
ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن قـيـمـنــا وم ـبــادئ ـنــا
االسالمية".
واض ـ ــاف" :ال يـفــوتـنــي ف ــي هــذا
ال ـم ـق ــام أن أن ـ ــوه ب ــال ــدور ال ـفــاعــل
والـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوس الـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــامـ ـ ــت ب ــه
ال ـم ـج ــال ــس ال ـت ـشــري ـع ـيــة لـتـعــزيــز
عالقات الشراكة االستراتيجية بين
دول المجلس وال ــدول والتكتالت
العالمية عبر الــزيــارات الرسمية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـ ـه ــا والـ ـمـ ـش ــارك ــات
االيجابية والبناءة في اجتماعات
االت ـ ـحـ ــادات ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـعــربـيــة
والدولية والمواقف المشرفة التي
تتبناها دفاعا عن المصالح العليا
لدول المجلس ومواطنيها".
واس ـت ـط ــرد" :ال يـسـعـنــي إال أن
أت ـقــدم بـخــالــص الـشـكــر والـتـقــديــر
لـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــوة أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة
أعضاء لجنة التنسيق البرلماني
والـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،ع ـلــى ما
ب ـ ــذل ـ ــوه م ـ ــن جـ ـه ــد مـ ـلـ ـم ــوس فــي
متابعة تنفيذ ق ــرارات المجالس
التشريعية ،والتحضير المتميز
ألعمال اجتماعكم المبارك ،متطلعا
إلى توصلكم لقرارات بناء ة نأمل
أن تسهم بمشيئة الله في تحقيق
مــزيــد مــن الـتـعــاون والتكامل بين
دول المجلس ،تحقيقا لتوجيهات

أصحاب الجاللة والسمو قادة دول
المجلس يحفظهم الله".

تالحم الشعوب
بـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ــاد رئ ـي ــس مـجـلــس
الـنــواب في مملكة البحرين أحمد
ال ـمــا ب ـج ـهــود س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ صباح األحـمــد ،ومساعيه
الـ ـحـ ـمـ ـي ــدة ،وحـ ــرصـ ــه ال ـم ـس ـت ـمــر،
على تعزيز قــوة وتــاحــم وتكامل
ومستقبل دول و ش ـعــوب مجلس
التعاون الخليجي ،مــع قــادة هذه
الدول.
وقال المال" :يشرفني يا صاحب
السمو أن أ نـقــل لسموكم ،تحيات
أخ ـي ـك ــم ال ـم ـل ــك ح ـم ــد بـ ــن عـيـســى
آل خـلـيـفــة ،مـلــك مملكة الـبـحــريــن،
وتقديره العميق لجهودكم الكريمة
ف ــي ت ـع ــزي ــز الـ ــوحـ ــدة الـخـلـيـجـيــة،
وتمنياته بنجاح هــذا االجتماع،
ودع ـ ـمـ ــه ال ـ ـتـ ــام لـ ـ ــدور ال ـم ـج ــال ــس
الـتـشــريـعـيــة الـخـلـيـجـيــة ،م ــن أجــل
مستقبل دولنا وشعوبنا وأجيالنا
الـقــادمــة ،فــي خليجنا العربي كي
ينعم باألمن واالستقرار ،والتنمية
واالزدهار".
ً
وأضاف" :شكرا لسموكم ...على
تشريفنا ورعــايــة اجتماعنا هــذا،
ونـســأل الـلــه أن يـســدد على طريق
الخير خطاكم ...من أجــل وحدتنا
الـخـلـيـجـيــة ،ون ـعــاهــد س ـمــوكــم أن
تــوج ـي ـهــات ـكــم ال ـس ــام ـي ــة ،سـتـكــون
ال ـجــامــع ل ــوح ــدة ال ـص ــف ،وتـكــامــل
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي م ـ ــع ال ـع ـم ــل
الـتـنـفـيــذي ف ــي دول ـن ــا الخليجية،
ونبراس عملنا البرلماني ،المحلي
ً
وال ــدول ــي" .ش ــاك ــرا لــدولــة الـكــويــت
الـشـقـيـقــة ،ك ــرم ال ـض ـيــافــة ،وحـســن
االس ـت ـق ـبــال وال ـت ـن ـظ ـيــم ...والـشـكــر
م ــوص ــول ل ــأخ ــوة األفـ ــاضـ ــل ،فــي
األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي على تعاونهم
المستمر ،وجهودهم الكريمة.

رؤساء المجالس التشريعية الخليجية :مضامين كلمة األمير تؤكد
أهمية التعاون والتشاور في مواجهة التحديات
أكد رؤساء المجالس التشريعية في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،خالل
اجتماعهم ال ــ ،11أهمية توطين الوظائف،
واالس ـت ـث ـمــار ف ــي الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ل ــدول
مجلس التعاون.
وأوصـ ـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون ،ف ـ ــي ب ـيــان ـهــم
الختامي ،بمناقشة «توطين الوظائف» ،الذي
اختاروه موضوعا مشتركا لعام  ،2018في
إطار أعمال المجالس ،داعين مجلس االمة
إ لــى تنفيذ األنشطة والفعاليات المتعلقة
ب ـه ــذا ال ـم ــوض ــوع ،بــالـتـنـسـيــق م ــع األم ــان ــة
العامة لمجلس التعاون.
وثمنوا كلمة سمو أمير البالد في الجلسة
االفتتاحية لالجتماع ،مؤكدين أهمية ما
ورد فيها مــن مضامين ،إذ «ج ــاء ت لتؤكد
أهمية الحرص على التعاون والتشاور على
كل المستويات ،بغية مواجهة التحديات
التي تعترض المسيرة الخليجية المشتركة
في ضوء األوضاع المحيطة».

مواجهة التحديات
وأض ــاف رؤس ــاء الـمـجــالــس التشريعية
الخليجية أن سمو األمير شــدد في كلمته
عـ ـل ــى أن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــي هـ ــو ال ـس ـب ـيــل
لمواجهة التحديات الخليجية ،وللحفاظ
على المكاسب واإلنجازات التي تحققت.

وات ـ ـ ـخـ ـ ــذوا ع ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ب ـش ــأن
ال ـمــواض ـيــع ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى جـ ــدول أع ـمــال
اجتماعهم ،وأبرزها االطالع على توصيات
مـلـتـقــى «ه ــواج ــس أم ــن ال ـغ ــذاء وال ـم ــاء في
دول الخليج الـعــربـيــة فــي ظــل الـتـهــديــدات
التي تواجهها» ،إذ عبروا عن بالغ شكرهم
وتقديرهم لمجلس النواب البحريني على
ا سـتـضــا فـتــه وتنظيمه ا لـمـلـتـقــى ،مثمنين
توصياته المهمة.
كما اطلعوا على ما تم من إجراءات بشأن
تعزيز العالقات مع البرلمانات واالتحادات
البرلمانية الخارجية ،ووجهوا باستمرار
العمل على كل ما من شأنه تعزيز العالقات
القائمة.
وتضمنت التوجيهات تكليف اال مــا نــة
الـعــا مــة لمجلس ال ـت ـعــاون ،بالتنسيق مع
مجلس االمة ،استكمال الزيارات المتبادلة
بـيــن مـجــالــس الـ ــدول االع ـض ــاء والـبــرلـمــان
االوروب ــي ،والموافقة على قيامه بتنسيق
اج ـت ـم ــاع خـلـيـجــي اوروب ـ ـ ــي م ـش ـتــرك على
ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع ــات االت ـ ـحـ ــاد ال ـبــرل ـمــانــي
الدولي.

زيارة «الكونغرس»
وشملت التوجيهات أيضا الموافقة
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـي ـ ــام مـ ـجـ ـل ــس دول ـ ـ ـ ــة الـ ــرئـ ــاسـ ــة

ً
الغانم مترئسا الجلسة الختامية (تصوير نوفل إبراهيم)
باستكمال االتصاالت لتنفيذ زيارة وفد
من مجالس الدول األعضاء للكونغرس
األ مـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ــي خ ـ ـ ــال  ،2018ف ـ ـضـ ــا عــن
الـمــوافـقــة على قـيــام المجلس الوطني
االتـحــادي بــاإلمــارات بتنسيق اجتماع
بين مجالس الدول االعضاء ومجموعة
اميركا الالتينية والكاريبي ،على هامش

اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي.
وأحيط رؤساء المجالس التشريعية
ع ـل ـم ــا ب ـم ــا ل ـ ــدى الـ ـ ـ ــدول االعـ ـ ـض ـ ــاء مــن
ت ـجــارب ورؤى ح ـيــال مــوضــوع «خطر
اإلرهاب والتنظيمات االرهابية» وسبل
مكافحتها.
كما ر فــع المجتمعون بــر قـيــات شكر

وتقدير إلــى سمو امـيــر الـبــاد ،وسمو
ول ــي ال ـع ـهــد ،السـتـضــافــة ال ـكــويــت هــذا
االجـ ـتـ ـم ــاع ،وع ـل ــى م ــا اح ـي ـط ــوا ب ــه من
ح ـفــاوة فــي االسـتـقـبــال وك ــرم الضيافة
وطيب االقامة وحسن االعداد والتنظيم،
مما اسـهــم فــي تأمين إنـجــاح فعاليات
االج ـت ـمــاع وخ ــروج ــه ب ـق ــرارات ونتائج

ايجابية تعزز آفاق التعاون المشترك.
كـ ـم ــا ع ـ ـبـ ــروا عـ ــن شـ ـك ــره ــم وام ـت ـن ــان ـه ــم
لمجلس االمة ،وعلى رأسه رئيس المجلس
م ــرزوق الـغــانــم على كــرم الضيافة وحسن
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ـل ــذي ــن ق ــوب ــل ب ـه ـمــا رؤس ـ ــاء
واعضاء الوفود المشاركة.
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المجلس يحسم طلب اللجنة المالية اليوم
فهد التركي
ومحيي عامر

في وقت واصل عدد من النواب
هجومهم على اللجنة المالية
البرلمانية بسبب قرارها األخير
بسحب تقريرها عن التقاعد
المبكر ،تصدى لهم أعضاء
اللجنة ممن وافقوا على القرار،
مؤكدين أنهم يريدون العنب
ال الناطور.

اليــزال الجدل النيابي  -النيابي
حــول ما انتهى إليه اجتماع لجنة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـم ــال ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
البرلمانية ،الــذي عقد أمــس االول،
ً
م ـتــواصــا ،بين مــدافــع عــن قــرارهــا
س ـ ـحـ ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــريـ ــن ال ـخ ــاص ـي ــن
بـ"التقاعد المبكر" و"خفض الفائدة
على قروض المتقاعدين" ،ومهاجم
لــه ،لتبقى الكلمة الفصل لمجلس
االمة في جلسة اليوم ،عند التصويت
على رسالة اللجنة.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال عضو
اللجنة النائب خليل أبل إن مسألة
التصويت في اللجنة المالية على
قــانــون رفــع سقف الــديــن فنية ،ألن
الحكومة بحاجة إلــى ســد العجز،
سواء من صندوق االستثمار العام
او مــن خ ــال االقـ ـت ــراض ،وإذا كــان
القرض يكلف الحكومة  ٣في المئة
فـ ــإن ال ـع ـقــل وال ـم ـن ـطــق ي ـق ــول إنـهــا
يجب أن تتجه إلى االقتراض وترك
الصندوق يعمل ،إذ إنه يدخل للدولة
 7في المئة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض
الـنـيــابــي عـلــى سـحــب التقريرين
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن خ ـ ـفـ ــض س ـ ـ ــن الـ ـتـ ـق ــاع ــد
وتخفيض نسبة الفائدة ،قال أبل
إن "هذا تكسب رخيص ،وليس في
محله ،وأنا شخصيا احد مقدمي
اقتراح خفض سن التقاعد وخفض
نسبة الـفــائــدة ،وأم ــا االدعـ ــاء بأن
اللجنة المالية السابقة أشبعت

هذين األمــريــن نقاشا ،فأنا أشك
بهذا األمر".
وتابع" :كان هناك نقاش سياسي
ول ـيــس ف ـن ـيــا ،وال ـل ـج ـنــة بــاألســاس
ل ـي ــس ل ــدي ـه ــا م ـس ـت ـش ــار فـ ـن ــي ،بــل
لدينا مستشارون قانونيون فقط،
لذلك تم االتفاق مع مكتب المجلس
والـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ــاس ـت ـع ــان ــة ب ـشــركــة
خارجية محترمة حتى تعطينا األمر
خالل شهر ،وهذا أفضل من مناقشة
الموضوع داخل القاعة والتصويت
عليهم دون أن يكون هناك رأي فني
واض ــح ،وأن ــا شخصيا مــؤيــد لهذا
االقتراح".
وأكـ ــد أن ال ـم ـســألــة فـنـيــة بحتة،
ونحن نريد العنب وال نريد الناطور،
وتأجيل هذا األمر لمدة شهر أفضل
من اعادة القانون من خالل الحكومة
وتــأخـيــرة لـمــدة دور انـعـقــاد كامل،
مبينا أن تكليف الشركة من مهام
مكتب مكتب المجلس.
وردا على اسئلة الصحافيين،
قال أبل "إن الحكومة ابلغت اللجنة
ال ـمــال ـيــة ب ــأن ــه اذا ان ـت ـهــت الـشــركــة
المكلفة إلــى أن كلفة قانون خفض
ســن التقاعد مختلفة عما رصدته
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية (اي اقل من  ٣مليارات)،
فنحن ليس لدينا مانع وقتها من
دراسـتــه وتمرير القانون اذا كانت
كلفته قليلة ،اما بكلفته الحالية فهو
مرفوض".

اجتماع اللجنة المالية أمس األول
وأض ـ ـ ــاف" :مـ ــن ال ـخ ـط ــورة اقـ ــرار
ال ـق ــان ــون ،ون ـحــن ال ن ـعــرف الكلفة
الحقيقية ،ألنه اذا تدمرت التأمينات
تـتــدمــر حـقــوق المتقاعدين حاليا
ومستقبال ويتدمر موظفون بها،
واقول للنواب ال تكسرون مؤسسة
التأمينات بحجة ما حدث من نهب
امــوالـهــا وال ـهــدر ال ـحــادث ،وال أحد
يزايد على أحد ،فما يحدث مزايدة
رخيصة".
فــي المقابل ،عبر عضو اللجنة
الـنــائــب أســامــة الشاهين عــن شكر
وتقدير الشعوب الخليجية لجهود
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد ف ــي رأب ال ـص ــدع
الخليجي ،معربا عن تمنياته بأن
ت ـقــود ج ـهــود صــاحــب الـسـمــو إلــى
ع ــودة اللحمة بين دول الخليجي
وإعادة المياه إلى مجاريها.
وق ـ ــال ال ـش ــاه ـي ــن ،ف ــي تـصــريــح

للصحافيين" :لـقــد سعيت جاهدا
لوقف قــرارات اللجنة بشأن سحب
تقريريها المتعلقين بالتقاعد المبكر
وإسقاط فوائد قروض االستبدال من
التأمينات االجتماعية ،إضافة إلى
الموافقة على قرار اللجنة بالموافقة
على السماح للحكومة باالقتراض
بمبلغ  25مليار ديـنــار ،مــؤكــدا أنه
صوت خالل االجتماع برفض هذه
القرارات".
وأوضــح أن االدعــاء بأن التقاعد
المبكر سيفرغ القطاع الحكومي من
الخبرات غير صحيح ألن الخبرات
م ــرت ـب ـط ــة ب ـع ـق ــود اسـ ـتـ ـش ــاري ــة أو
إشرافية أو كوادر وامتيازات مالية،
وبالتالي ال يمكن أن يضحون بها
ك ــي يـنـتـقـلــوا إل ــى م ـعــاش تـقــاعــدي
منتقص ومختصر.
وأب ـ ـ ـ ــدى تـ ـخ ــوف ــه مـ ــن أن تـصــل
الفوائد على القرض الحكومي إلى

مـبــالــغ كـبـيــرة يـمـكــن أن تـصــل إلــى
 25مليار دينار أخــرى ،مما يحمل
األجيال المقبلة مسؤولية كبيرة.
ودعا مجلس األمة لرفض سحب
التقريرين المتعلقين بخفض سن
ال ـت ـقــاعــد وإسـ ـق ــاط ف ــوائ ــد ق ــروض
ال ـتــأم ـي ـنــات ،وك ــذل ــك رف ــض قــانــون
االق ـتــراض لــوجــود مخاطر كبيرة،
مؤكدا أن الدولة مكبلة حاليا بدين
محلي يبلغ  4.767مليارات دينار،
ودي ـ ــن خ ــارج ــي ي ـصــل إلـ ــى 2.400
مليار دينار.
أما مراقب المجلس النائب نايف
المرداس فأكد انه يقف مع التقاعد
المبكر ،ألنه سيساهم في الحد من
البطالة ويعمل على اتاحة الفرصة
لتوظيف اكبر عدد من المواطنين.
وقال المرداس ان سحب القانون
ي ـه ــدف ل ــدراس ـت ــه م ــن ج ــدي ــد ،بعد
ت ـك ـل ـيــف م ـك ـتــب ال ـم ـج ـلــس لـشــركــة

«التأمينات االجتماعية» :تكلفة القانون باهظة
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حمد
الحميضي أن تكلفة التقاعد المبكر "باهظة ،وموقف المؤسسة
حياله مبدئي تحتمه مسؤولياتها فــي الحفاظ على تــوازن
الصناديق ،وال صحة لما يتم تداوله من صدور أحكام بتقاضيها
فوائد فاحشة أو عدم مشروعية االستبدال".
وقال الحميضي ،في تصريح لـ"كونا" أمس ،إن تكلفة التقاعد
المبكر الباهظة على الصناديق والخزانة العامة وتركيبة قوة
العمل ستحمل المواطن تبعات آثــار التقاعد المبكر في حال
إقراره.
وعما يثار عن عرقلة المؤسسة تخفيض سن التقاعد للرجل
والمرأة ،اضاف ان "صناديق التقاعد على مستوى العالم تواجه
تحديا كبيرا ،يتمثل في مدى كفاية مواردها لتمويل التزاماتها
التي تشكل المعاشات التقاعدية العنصر الرئيسي فيها".

وبين الحميضي ان تلك الدول تتوجه في ضوء تطور الرعاية
الصحية وارتفاع متوسط األعمار إلى رفع سن التقاعد ،باعتباره
أحد األساليب الناجعة إليجاد التوازن المطلوب في صناديقها،
معتبرا ان الكويت ليست بمعزل عن ذلك أو استثناء منه.
وأشار الى ان التجربة التاريخية أثبتت ان صرف المعاش
دون تحديد سن لذلك يترتب عليه عجز في الصناديق أكدته
الفحوص االكتوارية التي أجراها خبراء مختصون ومحايدون
في هذا المجال.
وأوض ــح ان هــذا العجز وبتبسيط شــديــد لسببه نتج عن
قصر مدة سداد االشتراكات ،مقارنة بطول مدة صرف المعاش
للمتقاعد أثناء حياته ،وللمستحقين عنه بعد وفاته ،لمدد تصل
إلى أضعاف مدة سداد االشتراكات.
وذكر الحميضي انه "تقرر بناء على ذلك تحديد سن لصرف

المعاش كخطوة إصالحية مطلوبة بالحتم والضرورة لتالفي
حدوث عجز في الصناديق بسبب التقاعد المبكر" ،مضيفا ان
"المؤسسة في تقرير ذلك ليست بالخيار بين اتخاذ هذه الخطوة
أو عــدمــه ،بــل إن ذل ــك واج ــب عليها اقتضته ض ــرورة إصــاح
األوضاع بما يضمن استمرار الصناديق في الوفاء بالتزاماتها".
وشــدد على ان "الموقف من تخفيض سن التقاعد مبدئي
تحتمه مسؤولياتنا للتنبيه إلى خطورته ،والتكلفة الباهظة
المترتبة عليه على كل الصعد ،سواء على الصناديق بما يترتب
عليه من عجز أو على المواطنين".
ولفت الى ان تالفي هذا العجز يقتضي سحب بعض الميزات
التأمينية ،أو خفض المعاشات التقاعدية ،أو زيادة االشتراكات
كحلول الزمة لتالفي تكراره ،أو إلزام الدولة بسداد العجز في ظل
األوضاع االقتصادية الراهنة وركود أسعار النفط".

خــاصــة تـعـنــى ب ــدراس ــة ك ــل السبل
المقترحة لتوفير افـضــل الـبــدائــل،
الفتا الى انه يقف جملة وتفصيال
مع هذا المقترح الذي سيحدث نقلة
نوعية على صعيد توظيف الكوادر
الوطنية.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،رفـ ــض ال ـن ــائ ــب خــالــد
العتيبي سحب المقترح النيابي
الخاص بتعديل قانون التأمينات
حول التقاعد المبكر.
وأشار العتيبي لـ "الجريدة" إلى
أن هذا القانون يساهم في تخفيض
نسب البطالة في البالد وتوظيف
ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـقــف في
ط ــاب ــور االن ـت ـظ ــار ،مـطــالـبــا ال ـنــواب
بإعالن موقفهم الرافض لسحب هذا
القانون والعمل على اقراره ،ولو كان
بالمداولة االولى.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،رف ـ ــض ال ـن ــائ ــب محمد
الحويلة سحب المقترح الخاص

ب ــال ـت ـق ــاع ــد ال ـم ـب ـك ــر ،مـ ـش ــددا عـلــى
ضرورة اقراره بالمداولة االولى ،ثم
تجرى عليها التعديالت المطلوبة
التي تساهم في تطويره ســواء من
قبل الحكومة او نواب المجلس.
وش ـ ــرح ع ـضــو الـلـجـنــة الـمــالـيــة
ال ـن ــائ ــب فـي ـصــل ال ـك ـن ــدري اس ـبــاب
موافقته على سحب تقرير اللجنة،
مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى ان ـ ـ ــه ج ـ ـ ــاء أم ـ ـ ــا فــي
ال ــوص ــول إل ــى ح ـلــول تــوافـقـيــة مع
الجانب الحكومي.
وأكــد الكندري أنه ال تكسب وال
مزايدة في ذلك ألن الحكومة سترد
ال ـقــانــون ـيــن ل ــو أق ــره ـم ــا الـمـجـلــس
بصيغتهما الحالية.
وأضاف "ال نريد فقط التصويت
إلب ــراء الــذمــة أم ــام الشعب بــل نريد
البحث عن فرصة وربما هذه الشركة
تضع لي حلوال يمكن أن تتوافق مع
الحكومة".

دميثير :سحب التقرير ال يعني
رفض القانون

حمد الحميضي

كشف عضو لجنة الـشــؤون المالية واالقـتـصــاديــة البرلمانية
النائب خلف دميثير ،أن موقفه من سحب تقرير قانون التقاعد
الـمـبـكــر ال يـعـنــي رف ـضــه ،مــؤكــدا أن الـمـحــك فــي الـمــوقــف مـنــه هو
التصويت عليه بالمجلس ،وسيكون تصويته بالموافقة عليه بعد
دراسته من الشركة االستشارية.
وأوضح دميثير في تصريح أمس "أنه مؤيد لقانون خفض سن
التقاعد ،وهذا ما سيكون موقفه في جلسة التصويت عليه" ،الفتا
الى انه وافق على السحب وتأجيل التصويت مدة شهر حتى تكون
االرق ــام واضـحــة وصحيحة لــدى اللجنة والمجلس" ،ومحاسبة
النواب يجب ان تكون على اساس التصويت النهائي بعد االنتهاء
من دراسة كل جوانب هذا المقترح".
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هنأ األمير وولي العهد بنجاح البطولة ...وسلطنة عمان بالفوز بها
هنأ مجلس الوزراء القيادة
بطولة
السياسية بنجاح ً
«خليجي  ،»23مؤكدا أنها
جسدت أواصر المودة والترابط،
ً
الشريف
بالتنافس
مشيدا
ً
واألداء الفني للمشاركين ،متمنيا
أن يديم على الشعوب الخليجية
التقدم واالزدهار.

عقد مجلس الــوزراء اجتماعه
األسـبــوعــي ،بعد ظهر أمــس ،في
ق ــاع ــة ال ـم ـج ـلــس ب ـق ـصــر الـسـيــف
بــرئــاســة رئـيــس مجلس ال ــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك،
وبـ ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع صـ ـ ــرح نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أن ــس ال ـصــالــح ب ـمــا ي ـلــي :يـتـقــدم
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي م ـسـت ـهــل
اجتماعه بخالص التهنئة إلى
مقام صاحب السمو األمير الشيخ
صباح األحـمــد ،وإلــى سمو ولي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
وال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي األص ـ ـيـ ــل،
ب ـم ـن ــا س ـب ــة ن ـ ـجـ ــاح دورة ك ــأس
الـخـلـيــج ل ـكــرة ال ـق ــدم  ،23والـتــي
استضافتها الكويت خالل الفترة
من  2017/12/22حتى ،2018/1/5
والتي تكللت بفضل الله تعالى
بالتوفيق.
ك ـ ـمـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ــن
خالص تهانيه للسلطان قابوس
ب ــن س ـع ـيــد وال ـش ـع ــب ال ـع ـمــانــي،

ب ـم ـنــاس ـبــة فـ ــوز م ـن ـت ـخــب ع ـمــان
ببطولة ك ــأس الخليج  23لكرة
ً
ال ـق ــدم ،م ـعــربــا ع ــن بــالــغ س ــروره
بهذا التجمع الشبابي الخليجي
ف ـ ــي ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات ريـ ــاض ـ ـيـ ــة خـ ـي ــرة،
جسدت أواصر المودة والترابط،
ً
مشيدا بالتنافس الشريف واألداء
ال ـف ـنــي ال ــرف ـي ــع ال ـ ــذي قــدم ـتــه كل
ً
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ،وم ـ ـقـ ــدرا الـتـفــاعــل
والـحـضــور الـجـمــاهـيــري الكبير
الـ ـ ـ ــذي أض ـ ـفـ ــى روح ال ـم ـنــاف ـســة
الـشــريـفــة ،ســائــا الـمــولــى تعالى
أن تتجدد هذه اللقاءات األخوية
ال ـم ـبــاركــة وهـ ــذا ال ـت ــواص ــل ،وأن
يــديــم عـلــى الـشـعــوب الخليجية
التقدم واالزدهار.
وفي هذا الصددّ ،
عبر مجلس
الــوزراء عن بالغ شكره وتقديره
ل ـل ـج ـهــود ال ـت ــي بــذل ـت ـهــا الـلـجـنــة
الـعـلـيــا المكلفة ب ــاإلش ــراف على
دورة كأس الخليج العربي لكرة
القدم  ،23وجميع الفرق العاملة
والعاملين والمتطوعين الذين
ساهموا في اإلعداد لهذا الحدث

ً
المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الرياضي الكبير في زمن قياسي.
حادث التدافع
ومـ ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب ،آخـ ـ ـ ــر اس ـت ـم ــع
المجلس إلى شرح قدمه كل من
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
رئـيــس الـلـجـنــة الـعـلـيــا المنظمة
لدورة كأس الخليج أنس الصالح،
ووزير التجارة والصناعة وزير

ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب خــالــد
الروضان ،ووزير الصحة الشيخ
د .باسل الصباح ،بشأن مالبسات
حـ ـ ــادث الـ ـت ــداف ــع الـ ـ ــذي وق ـ ــع فــي
خـ ـت ــام ه ـ ــذه الـ ـ ـ ــدورة ف ــي اس ـت ــاد
جابر األحمد الدولي ،والتي نجم
عنها سقوط الحاجز الزجاجي
ع ـقــب ن ـهــايــة ال ـم ـب ــارة ،وإص ــاب ــة
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـش ـج ـع ـيــن ب ـج ــروح

طفيفة ،وتم نقلهم للمستشفيات
لتلقي الــرعــايــة الـطـبـيــة الــازمــة
بــأقـصــى ســرعــة ،وتــوفـيــر أفضل
سبل الرعاية من أجل سالمتهم،
وتــوفـيــر الـمـسـكــن وال ـمــواصــات
والسفر لكل المصابين وذويهم.
ك ـم ــا ب ـح ــث ال ـم ـج ـلــس ش ــؤون
م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،واطـ ـل ــع ف ــي ه ــذا
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات

المدرجة على جدول أعمال جلسة
مجلس األمة،
ثــم بـحــث ال ـشــؤون السياسية
فـ ــي ض ـ ــوء ال ـت ـق ــاري ــر الـمـتـعـلـقــة
ب ـم ـج ـم ــل الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ــراهـ ـن ــة
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة عـلــى
الصعيدين العربي والدولي.

«الشؤون» :ننتظر حكم «تعاونية كيفان» للتعامل معه

بوشهري تستقبل المواطنين
السبت بحضور القياديين
أكدت مواصلة درجات التقاضي وانتظار فصل «االستئناف» في عودة المجلس

تـبــدأ وزي ــرة الــدولــة لشؤون
اإلسكان ،وزيرة الدولة لشؤون
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـع ــام ــة د .ج ـنــان
بوشهري استقبال المواطنين
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت م ــن ك ــل أس ـب ــوع
ل ــاس ـت ـم ــاع إلـ ــى مــاحـظــاتـهــم
وشكاواهم واقتراحاتهم فيما
يتعلق بمعامالتهم في األجهزة
التابعة ل ــوزارة اإلسـكــان وهي
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة وبـ ـ ـن ـ ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان
الـكــويـتــي بـحـضــور القياديين
في المؤسسة والبنك.
وسيكون موعد االستقبال
صباح يوم السبت من الساعة
ً
 9ص ـب ــاح ــا ح ـتــى ال ـس ــاع ــة 12
ً
ظـهــرا بمقر المؤسسة العامة
لـلــر عــا يــة السكنية فــي منطقة
جنوب السرة.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،استقبلت
الوزيرة بوشهري بمكتبها في
مبنى المؤسسة العامة للرعاية
ال ـس ـك ـن ـيــة وزيـ ـ ــر ال ـم ــواص ــات
واالت ـ ـصـ ــاالت ال ـق ـطــري جــاســم

«الشؤون» وزارة
خاطبت
ً
األوقاف مجددا ،لتحديد نسبة
«العاملين عليها» المخصصة
لصرف رواتب العاملين في
الجمعيات والمبرات الخيرية
التي تقوم بجمع التبرعات.

جنان بوشهري

السليطي والــوفــد الـمــرافــق له.
وقالت وزارة الخدمات ،في بيان
صحافي ،إن «اللقاء شهد بحث
سبل تنمية العالقات الثنائية
بين البلدين ،وتعزيز التعاون
فــي مـجــاالت عــدة ضمن خطط
التنمية الوطنية ،وسبل دعم
مـسـيــرة ه ــذا الـتـعــاون لـمــا فيه
مصلحة البلدين».

●

جورج عاطف

ع ـلــى خـلـفـيــة رفـ ــض الـمـحـكـمــة
االسـ ـتـ ـشـ ـك ــال الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة ،عـلــى حكم
أول درجــة القاضي بعودة رئيس
وأعـضــاء مجلس تعاونية كيفان
المنحل ،إلى إدارة الجمعية ،أكدت
مصادر قانونية مطلعة أن «الوزارة
ل ــم ت ـبــدأ اجـ ـ ــراءات تـنـفـيــذ الـحـكــم،
السيما أن قرار رفض االستشكال
ل ــم ي ـص ـل ـهــا رس ـي ـم ــا ح ـت ــى اآلن»،
مشيرة إلى أنه «بمجرد اخطارها
رسميا بالحكم ،سيعقد قطاعها
الـ ـق ــان ــون ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ل ـم ـنــاق ـشــة
حيثيات الـحـكــم ،واخـتـيــار اآللـيــة
القانونية األنسب للتعامل معه».
وبينما أكدت المصادر «احترام
وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون ل ــاحـ ـك ــام كــافــة
ال ـص ــادرة عــن الـقـضــاء الـكــويـتــي»،
أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن «ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة تـتـجــه
إ لــى تمكين المجلس المنحل من
تــأديــة مهامه فــي إدارة الجمعية،
م ــع مــواصـلـتـهــا ات ـخ ــاذ اج ـ ــراءات

تسليم مخططات جنوب عبدالله المبارك األحد
●

يوسف العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية
انتهاءها من التخطيط التفصيلي وتصميم
شبكات البنية التحتية لـمـشــروع جنوب
عبدالله المبارك اإلسكاني.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـش ــؤون
ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـص ـم ـي ــم ف ـ ــي ال ـم ــؤس ـس ــة
المهندس ناصر خريبط ،إنه سيتم تسليم
جميع مخططات المشروع ومراحل التوزيع
وأرق ـ ـ ــام ال ـق ـســائــموأب ـع ــاده ــا وقـيــاســاتـهــا
ومواقع المحوالت مطلع األسبوع المقبل،
وقبلإجراء أول قرعة.
وأوض ـ ـ ــح خ ــري ـب ــط أن مـ ـش ــروع ج ـنــوب
عبدالله المبارك اإلسكاني يتضمن 3260
قسيمة بمساحة  400مـتــر مــربــع ،إضــافــة
إلى مواقع مخصصة للخدمات والمباني

ً
ً
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،م ـب ـي ـن ــا أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون مـ ـش ــروع ــا
ً
متكامال ويلبي احتياجات قاطني المنطقة
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـعــاي ـيــر واألس ـ ـ ــس الـتـخـطـيـطـيــة
والتصميمية ا لـمـعـمــول بـهــا فــي مشاريع
المؤسسة.
وأشار إلى أن المؤسسة قسمت توزيعات
قـســائــم م ـشــروع ج ـنــوب عـبــدالـلــه الـمـبــارك
اإلسكاني إلى  11جلسة قرعة تبدأ األولى
بتاريخ 151/ 2018/وتستمر حتى .2018/4/4
م ــن جــانــب آخـ ــر ،كـشـفــت «ال ـس ـك ـن ـيــة» أن
نسبة إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق
الرئيسية ،وشبكة خدمات البنية التحتية
ف ــي مــدي ـنــة ج ـن ــوب ال ـم ـط ــاع اإلس ـكــان ـيــة،
ارت ـف ـعــت إل ــى  12.5ف ــي الـمـئــة م ــن تحالف
المقاولين اإليطالي -التركي.
وأعلنت ،في تقرير مشاريعها الشهرية
ع ــن أع ـم ــال ديـسـمـبــر م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي،

كــذلــك ارت ـف ــاع نـسـبــة إن ـجــاز الـعـقــد الـثــانــي
في المدينة إلى  5.9في المئة من المقاول
الصيني والمعني بإنشاء وإنجاز وصيانة
أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد
 18519قسيمة ومخطات الكهرباء الفرعية
لـلـضــواحــي الـثـمــانــي مــن  N5إل ــى  N12في
ال ـم ـش ــروع ذاتـ ـ ــه ،ف ــي ح ـيــن ي ـج ــري الـعـمــل
العتماد الجدول الزمني الخاص به.
ّ
ولفتت المؤسسة إ لــى تسلم مشروعي
إن ـش ــاء وإنـ ـج ــاز وص ـيــانــة أع ـم ــال خــدمــات
البنية التحتية وأ ع ـمــال ا لـمـبــا نــي العامة
ل ــ 171قسيمة بمشروع أبوحليفة ،إضافة
إل ــى م ـشــروع  5201قسيمة غ ــرب عبدالله
ال ـم ـبــارك ،ع ــاوة عـلــى انـتـهــائـهــا كــذلــك من
إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق
الداخلية والخارجية للقطاعين  N2 - N3في
مدينة جابر األحمد.

الـتـقــاضــي ال ـعــاديــة» ،مــوضـحــة أن
«الوزارة ،وعقب رفض االستشكال
ع ـلــى ح ـكــم عـ ــودة مـجـلــس كـيـفــان
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـحـ ــل ،ت ـن ـت ـظ ــر ال ـ ـف ـ ـصـ ــل فــي
الدعوى المقامة منها أمام محكمة
(االستئناف) حول عودة المجلس».

قضية «الدية»
في موضوع آخر ،عادت قضية
جمع أموال التبرعات لحل قضايا
خالفات الثأر ّ
(الدية) ،إلى الواجهة
م ـج ــددا ،وال ـت ــي م ــن الـمـحـتـمــل أن
ت ـك ــون مـ ـش ــروع أزم ـ ــة ب ـيــن وزارة
الشؤون والقائمين على جمعها،
السيما عقب رصد فرق التفتيش
ال ـم ـيــدانــي ،الـمـشـكـلــة م ــن الـ ــوزارة
ل ــرص ــد وإزالـ ـ ـ ـ ــة م ـخ ــال ـف ــات جـمــع
الـتـبــرعــات ،اعــانــات فــي الـشــوراع
وعبر مواقع التواصل االجتماعي،
تــدعــو إل ــى جـمــع الـتـبــرعــات لعتق
رقـبــة شــاب كويتي مــن القصاص
متهم بقتل مواطن.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإنه

«رغ ـ ــم اع ـ ـتـ ــراف ال ــدي ــن االس ــام ــي
الحنيف بـ(الدية) ،غير أنه ال يوجد
نــص قــانــونــي أو ق ــرار ص ــادر عن
مـجـلــس ال ـ ــوزراء أو قـ ــرار وزاري،
ينظم المسألة أو يجيزها من بين
جميع القوانين والقرارات المنظمة
لجمع التبرعات للغرض العام في
البالد».
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن «ال ـ ــوزارة
ت ـقــف ح ــائ ــرة أم ـ ــام هـ ــذه الـقـضـيــة
الـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـك ـ ــة وال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاسـ ـ ــة ،رغ ـ ــم
اس ـ ـتـ ــدعـ ــائ ـ ـهـ ــا ال ـ ـقـ ــائ ـ ـم ـ ـيـ ــن ع ـلــى
عمليات الجمع لمصلحة (الدية)
وتحذيرهم من تكرار جمع األموال
بهذه الطريقة المخالفة» ،كاشفة
أن «ال ـش ــؤون» بـصــدد رف ــع مــذكــرة
للبنوك المحلية تطالبها بوقف
ا لـحـســا بــات البنكية ،المبينة في
اعالنات الجمع ،والتي تتلقى هذه
األموال».

ع ــن «م ـخــاط ـبــة ال ـ ـ ـ ــوزارة ،متمثلة
ف ــي إدارة ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخ ـيــريــة
والمبرات ،وزارة االوقاف والشؤون
االس ــام ـي ــة ،م ـنــذ م ــاي ــو الـمــاضــي
لتحديد نسبة (العاملين عليها)
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ل ـ ـ ـصـ ـ ــرف رواتـ ـ ـ ـ ــب
العاملين في الجمعيات والمبرات
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـق ـ ــوم ب ـج ـم ــع
التبرعات».
وذك ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن «وزارة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون جـ ـ ـ ـ ــددت م ـخ ــاط ـب ـت ـه ــا
لــأوقــاف أكثر من مــرة دون رد أو
اجــابــة مــن األخ ـيــرة» ،الفتة إلــى أن
«ع ــدم تـحــديــد ه ــذه النسبة ترتب
ع ـل ـيــه تـ ـف ــاوت ف ــي صـ ــرف رواتـ ــب
و مـكــا فــآت العاملين بالجمعيات
والمبرات الخيرية ،مع عــدم قدرة
ال ــوزارة على الـمـســاواة بينهم أو
مـحــاسـبــة الـمـخــالــف ل ـعــدم وجــود
قرار ينظم المسألة».

نسب «العاملين عليها»
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت الـ ـمـ ـص ــادر

«الصحة» :برنامج وطني للوقاية من الصمم
●

عادل سامي

أصدر وزير الصحة د .باسل الصباح ،في أول قرار
له منذ توليه منصبه ،قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا
للبرنامج الوطني للوقاية من الصمم وفقدان ورعاية
السمع ،برئاسة وزيــر الصحة ،على أن يكون وكيل
الوزارة نائبا للرئيس ،وعضوية عدد من المختصين.
وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة وتقييم الوضع
الحالي لبرامج الوقاية من الصمم وفقدان السمع،
ووض ــع االسـتــراتـيـجـيــات وخـطــط الـعـمــل المناسبة
لتحديث البرامج وتطوير بروتوكوالت العمل بما
يتفق مع المستجدات العالمية.
وتختص كذلك بمراجعة سياسات صرف األدوية
ذات ال ـعــاقــة ب ـحــاالت ضـعــف الـسـمــع وال ـع ـمــل على
تحديثها ،بما يتفق مع المستجدات العالمية لترشيد
اس ـت ـخــدام األدوي ـ ــة ذات ال ـتــأث ـيــرات الـجــانـبـيــة على
األذن ،ووضــع رؤيــة وأهــداف وغايات والتوجيهات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـبــرنــامــج وم ـن ـه ـج ـيــة وم ــؤش ــرات
المتابعة.

ف ــي م ــوض ــوع م ـن ـف ـصــل ،أكـ ــد م ــدي ــر مستشفى
الـ ـف ــروانـ ـي ــة د .مـ ـه ــدي ال ـف ـض ـل ــي «ت ـ ـ ـ ــداول م ــواق ــع
الـتــواصــل االجتماعي إشــاعــة مغرضة عــن أطباء
في المستشفى للنيل من إنجازهم وصرف األنظار
عــن ال ــدور الـبـطــولــي ال ــذي قــامــوا بــه فــي معالجة
مصابي حادث التدافع في استاد جابر» ،الفتا إلى
أن «المستشفى سيتخذ اإلجراء القانوني لمن قام
بنشر هذه اإلشاعة».
وأشاد الفضلي بالطاقم الطبي والفني واإلداري
في المستشفى ،ونصحهم بعدم سماع مثل هذه
اإلشاعات ،والمضي في عملهم ،تاركين للجهات
المختصة اتخاذ الالزم.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ت ـن ـظ ــم إدارة كـ ـب ــار ال ـ ـسـ ــن ،ص ـبــاح
الـيــوم ،دورة تــدريــب للطاقم الطبي المساعد في
المستشفيات والــرعــايــة الـصـحـيــة ،تـحــت عـنــوان
«الدورة التدريبية الدورية حول رعاية كبار السن»،
في قاعة االجتماعات بمركز صباح األحمد للقلب
في المستشفى األميري.

ًُ
«األشغال» 33 :مشروعا أنجزت في  2017بـ  443.4مليون دينار
ً
الغنيم :وقعنا  58عقدا بـ  819مليون دينار
●

سيد القصاص

كـشـفــت وكـيـلــة وزارة األش ـغــال
ال ـعــامــة ،عــواطــف الـغـنـيــم ،أن عــام
 2017ش ـهــد إن ـج ــاز  33مـشــروعــا
بقيمة  443.4مليون دينار ،أبرزها
مـشــروع مستشفى جابر األحمد،
وم ـش ــروع مـبـنــى الـمـقــر الرئيسي
ل ـ ــد ي ـ ــوان عـ ـ ــام وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة،
وم ـش ــروع مـبـنــى الـمـقــر الرئيسي
لـ ـ ــوزارة األوق ـ ـ ــاف ،وال ـم ـقــر ال ــدائ ــم
ل ـب ــرن ــام ــج إعـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ال ـق ــوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وأضــافــت الغنيم خــال مؤتمر
صـحــافــي عـقــدتــه ووك ــاء ال ــوزارة
ال ـم ـســاعــديــن ،أم ــس ،أن إن ـج ــازات
الـ ـع ــام ال ـم ـن ـصــرم تـتـضـمــن كــذلــك
ً
المضي قــد مــا فــي تنفيذ مشروع
إن ـ ـشـ ــاء وإنـ ـ ـج ـ ــاز م ـب ـن ــى ال ــرك ــاب
رقــم  2بمطار الـكــويــت ،ال ــذي ُيعد
المحرك األول للتنمية في مختلف
مجاالتها ،بوصفه نافذة الكويت
المتميزة على العالم ،إضافة إلى
تنفيذ صــرح طبي عالمي جديد،
هو مستشفى الــوالدة بسعة 780

ً
ســريــرا ،ومـشــاريــع أخ ــرى .ولفتت
إلى أن العام الماضي شهد توقيع
ً
 58ع ـ ـق ـ ــدا  ،ب ـق ـي ـم ــة  819م ـل ـيــون
دينار ،منها عقدان تابعان لقطاع
المشاريع اإلنشائية ،وثالثة عقود
لـقـطــاع الـهـنــدســة الـصـحـيــة ،و15
ً
ع ـق ــدا ل ـق ـطــاع ه ـنــدســة الـص ـيــانــة،
إض ــاف ــة إل ـ ــى  7عـ ـق ــود ل ـم ـشــاريــع
الطرق.
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت« :ك ـ ـم ـ ــا ش ـ ـهـ ــد عـ ــام
 2017تــوقـيــع  8ع ـقــود لـلـخــدمــات
اال س ـت ـشــار يــة ،قيمتها  99مليون
دي ـنــار ،ثــاثــة منها تــابـعــة لقطاع
المشاريع اإلنشائية ،و 5لمشاريع
ال ـ ـطـ ــرق» ،الفـ ـت ــة إلـ ــى أن إج ـمــالــي
الصرف على مشاريع ال ــوزارة من
 1يناير حتى  31ديسمبر الماضي
بلغ  588.8مليونا.
وأوض ـ ـحـ ــت أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة كــانــت
من أولــى الجهات الداعمة لركائز
الحكومة اإللـكـتــرونـيــة ،بــإدراجـهــا
 524خدمة إلكترونية من خدماتها
على موقعها اإللكتروني.
وأعلنت الغنيم إطــاق ال ــوزارة
خطتها االستراتيجية التنموية

 2035خ ـ ــال ح ـف ــل ك ـب ـي ــر تـقـيـمــه
ف ــي ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل ،م ــن منطلق
رسالتها التي تهدف إلــى تحقيق
نهضة عمرانية مستدامة ،وإنشاء
ـان عــامــة حديثة
بنية تحتية ومـبـ ٍ
ومتطورة ،وإيجاد بيئة معيشية
مستدامة لألجيال القادمة.

المشاريع اإلنشائية
من ناحيته ،قال الوكيل المساعد
لقطاع المشاريع اإلنشائية غالب
شالش ،إن القطاع لديه  3مشاريع
ف ـ ــي ط ـ ـ ــور الـ ـت ــوقـ ـي ــع ل ـ ـ ــدى وزي ـ ــر
األشغال م .حسام الرومي ،ومشروع
آخر قيد الطرح والترسية ،مشيرا
إلــى أن السنوات العشر الماضية
شهدت إنجاز  90مشروعا إنشائيا
بقيمة  950مليون دينار.
وأوض ـ ـ ــح أن ع ـ ــام  2017شـهــد
إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز  10م ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ،أهـ ـمـ ـه ــا:
مـسـتـشـفــى ج ــاب ــر ،وم ـب ـنــى وزارة
التربية ،ومشروع مواقف سيارات
في الرقعي ،وسكن العمالة الوافدة
فــي الـشــداديــة ،والمركز الحكومي

ل ـل ـف ـح ــوص وضـ ـب ــط ال ـ ـجـ ــودة فــي
صبحان.
َّ
وبين أن ميزانية القطاع للعام
ال ـمــالــي ال ـم ـق ـبــل ه ــي  115مـلـيــون
دينار ،مشيرا إلى أن القطاع يأمل
من خاللها الوفاء بااللتزامات تجاه
الـجـهــات الـمـسـتـفـيــدة ،مـشـيــرا إلــى
أن األوامــر التغييرية في مشاريع
الـقـطــاع تــراجـعــت بشكل كـبـيــر ،إذ
وصلت ألقل من  2.7في المئة.

قطاع الصيانة
من جانبه ،قال الوكيل المساعد
لقطاع هندسة الصيانة ،م .محمد
ب ـ ــن ن ـ ـخـ ــي ،إن ع ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـش ــاري ــع
المدرجة ضمن خطة القطاع بلغ
 48مشروعا ،بكلفة تقديرية 148
«جار
مليون دينار ،مشيرا إلى أنه
ٍ
تـنـفـيــذ نـحــو  31ع ـق ــدا ،بـقـيـمــة 84
مليونا ،ولدينا  17عقدا في مرحلة
الطرح والترسية بـ  64مليونا».
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن الـ ـعـ ـق ــود وف ـق ــا
لـتــوزيـعـهــا فــي الـمـحــافـظــات تأتي
عـلــى الـنـحــو الـتــالــي :فــي محافظة

الغنيم والوكالء المساعدون في «األشغال»
ال ـعــاص ـمــة  4ع ـقــود ص ـيــانــة طــرق
وشبكات صــرف بكلفة  11مليون
دينار بدأت في  2016وتنتهي في
 ،2020وهناك  6عقود في محافظة
الـفــروانـيــة ب ـ  18.637مـلـيــونــا ،و5
عـقــود بمحافظة مـبــارك الكبير بـ
 18.850مـلـيــونــا ،وه ـنــاك  6عقود
ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ب ـك ـل ـفــة
 27مـلـيــونــا ،إض ــاف ــة إل ــى  5عـقــود
فــي مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء ،و 9عـقــود
بمحافظة حولي.

الهندسة الصحية
ب ـ ــدوره ،ذك ــر الــوك ـيــل الـمـســاعــد
للهندسة الصحية ،عبدالمحسن

الـعـنــزي ،أن «الـقـطــاع يـقــوم حاليا
بتنفيذ مـشــار يــع مـتـنــو عــة تشمل
تجديد شبكات الصرف الصحي،
وتطوير محطات الضخ ومحطات
التنقية ومـشــاريــع االسـتـفــادة من
ال ـم ـيــاه ال ـم ـعــال ـجــة» ،الف ـتــا إل ــى أن
الكويت تعد من الدول الرائدة على
مستوى العالم فــي معالجة مياه
ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي ،واسـ ـتـ ـح ــداث
وإن ـ ـش ـ ــاء مـ ـحـ ـط ــات ضـ ــخ عـمـيـقــة
لمعالجة الصرف الصحي بأحدث
الطرق والتقنيات العالمية.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن مـ ـي ــاه ال ـص ــرف
ال ـص ـحــي الـمـتــدفـقــة إل ــى مـحـطــات
الـمـعــالـجــة الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة تقدر
ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن مـ ـلـ ـي ــون مـ ـت ــر م ـك ـعــب

يوميا ،منوها بأن الوزارة تمكنت
مــن إن ـشــاء وتـشـغـيــل أك ـبــر محطة
بالعالم تستخدم نظام التناضح
العكسي في معالجة مياه الصرف
الـصـحــي وتـنـقـيـتـهــا ،بـمــا ينافس
جـ ــودة وم ــواص ـف ــات م ـيــاه الـشــرب
الستخدامها في الزراعات المثمرة
والغذائية.
وأضــاف« :يتم استخدام المياه
ال ـم ـعــال ـجــة ف ــي م ـش ــاري ــع جــامـعــة
الشدادية والنفط ومحمية الطيور
بالجهراء التابعة للهيئة العامة
للبيئة ،ومحمية صـبــاح األحـمــد،
وجميع مزارع الصليبية والعبدلي
وال ــوف ــرة ،إل ــى جــانــب ال ـعــديــد من
المجمعات التجارية».

محليات
سلة برلمانية
الجبري يحيل إحدى
الفضائيات إلى النيابة

أحالت الجهات المعنية
في وزارة اإلعالم ،بناء على
تعليمات الوزير محمد
الجبري ،إحدى القنوات
الفضائية المحلية إلى النيابة
العامة ،على خلفية «ما أثير
من عبارات خادشة لآلداب
العامة في أحد البرامج الذي
يبث مباشرة على هذه القناة».
وأشارت الجهات االعالمية الى
ان هذا القرار يأتي طبقا لقانون
اإلعالم المرئي والمسموع.

«شؤون القصر» تنظم رحلة
عمرة للمشمولين برعايتها
قال المدير العام للهيئة العامة
لشؤون ّ
القصر براك الشيتان
إن الهيئة ستنظم رحلة إلى
األراضي المقدسة ألداء مناسك
العمرة للقصر المشمولين
برعايتها.
وأوضح الشيتان ،في تصريح
صحافي ،أن الرحلة تضم 40
قاصرا وقاصرة مع محارمهم
ممن تنطبق عليهم شروط
المساعدات التي تقدمها
الهيئة ،وذلك ضمن إطار
البرامج الدينية والتربوية
ُ
التي تنظم لمصلحة القصر
المشمولين بالرعاية سنويا.
وأكد أن هذه الرحلة ستشمل،
إضافة إلى أداء مناسك
العمرة ،زيارات متعددة
للمواقع الدينية والمشاعر،
وكذلك تنظيم العديد من
األنشطة االجتماعية والثقافية
والتربوية ،مشيرا إلى أن
«الهيئة ستحرص على تحقيق
اإلشراف الكامل على الرحلة،
وستوفر كل سبل الرعاية
الممكنة وتلبية كل متطلبات
أبنائنا المعتمرين في أثنائها،
لضمان المغادرة والعودة
بالسالمة الى أرض الوطن».

البلدية تحرر  13مخالفة
إعالن باألحمدي
أعلنت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن قيام قسم
إزالة المخالفات في فرع بلدية
األحمدي بجولة تفتيشية على
أحد المجمعات التجارية في
منطقة الفحيحيل ،استهدفت
التأكد من صالحية تراخيص
اإلعالنات ،إضافة إلى التأكد
من الشهادات الصحية
للعاملين بتلك المحالت.
في السياق ،قال رئيس قسم
إزالة المخالفات محمد
الخالدي ،إنه تم الكشف على
ً
ً
 90محال تجاريا خالل الجولة،
مما أسفر عن تحرير 13
محضر مخالفة إعالن.
وأضاف الخالدي ،أن
المخالفات اشتملت على
إضافة إعالن استداللي
وخاص بالنشاط دون
ترخيص من قبل البلدية،
وعدم وضع ترخيص اإلعالن
في مكان بارز.

ً
«الغوص» ينتشل شباكا
عالقة في «قاروه»

تمكن فريق الغوص ،التابع
للمبرة التطوعية البيئية،
من رفع وانتشال شباك
صيد مهملة عالقة بالشعاب
المرجانية ،في الجهة
الجنوبية لجزيرة قاروه ،كانت
تؤثر سلبا على الكائنات
الحية هناك.
وقال مسؤول العمليات
البحرية في الفريق وليد
الشطي ،لـ«كونا» أمس ،إن
الفريق تلقى بالغا يفيد
بتعلق شباك من نوع «كوفة»
بالشعاب المرجانية ،كانت
تشكل خطورة على المالحة
قرب الجزيرة التي يرتادها
الكثير من الصيادين وأصحاب
القوارب.
وأكد الشطي حرص الفريق
على متابعة البيئة البحرية،
وتسخير كل امكاناته
وجهوده للمحافظة على
الشعاب المرجانية ،والتأكد
من سالمتها ،فضال عن
تكثيف البرامج الثقافية البراز
اهميتها.

محليات
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العفاسي :متابعة قانونية لتعديالت «بيت الزكاة»
كشف بيت الزكاة أن نسبة إنجاز
المشاريع االستراتيجية ضمن
الخطة السنوية
( )2017-2016بلغت
 98في المئة.

 ٪٤نسبة زيادة
اإليرادات خالل
عام 2017

أكد وزير العدل وزير األوقاف
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة رئ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة بـ ـ ـي ـ ــت ا لـ ـ ــز كـ ـ ــاة
الـمـسـتـشــار د .فـهــد الـعـفــاســي أن
«تـ ـع ــدي ــات ق ــان ــون ب ـي ــت ال ــزك ــاة
رقم  38لسنة  2014محل اهتمام
شخصي ،بعد خضوعه لمتابعة
قانونية دقيقة قبل خروجه للنور
قريبا».
وأثـنــى العفاسي ،فــي تصريح
صحافي ،خالل ترؤسه اجتماعا
لمجلس إدارة بيت الــزكــاة ،على
جـ ـه ــود األع ـ ـضـ ــاء ف ــي ال ـن ـهــوض
ب ـب ـيــت الـ ــزكـ ــاة ،والـ ــوصـ ــول لـهــذه
المكانة المتميزة في مجال العمل
الخيري واإلنساني.
وأوضح بيت الزكاة ،في بيان،
أمـ ـ ــس ،أن ال ـم ـج ـلــس اطـ ـل ــع عـلــى
تقرير مؤشرات سير العمل ،وأداء
القطاعات المختلفة خالل الربعين
األول والثاني من عام  ،2017حيث
وصـ ــل إج ـم ــال ــي إيـ ـ ـ ــرادات الـبـيــت
النقدية خالل الفترة من عام 2017
إلى  29.940مليون دينار ،بزيادة
نـسـبـتـهــا  4ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن نفس
الفترة من عام .2016
واضـ ـ ـ ــاف أن إجـ ـم ــال ــي م ـبــالــغ
االنفاق المحلي والخارجي خالل

جانب من اجتماع مجلس إدارة «بيت الزكاة»
الــربـعـيــن األول وال ـثــانــي مــن عــام
 2017بلغت  25.719.918مليون
دي ـنــار ،مـنــه ان ـفــاق محلي بمبلغ
 14.539.679مليونا ،إضافة إلى
االنفاق الخاص بأموال المتبرعين
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروطـ ــة إلقـ ـ ــامـ ـ ــة مـ ـش ــاري ــع
بـ ــال ـ ـخـ ــارج خـ ـ ــال نـ ـف ــس ال ـف ـت ــرة
والبالغ  )11.174.639مليونا.
وبين أن عدد األسر المستفيدة
من مساعدات البيت المالية داخل
الكويت بلغ خالل الربع الثاني من
عام  4/1( 2017حتى )2017/6/30

 17123أسرة ،وبلغت المساعدات
المقدمة لها  7.150.191ماليين
دينار.
وأشار إلى ان عدد المستفيدين
من المواد الغذائية والعينية بلغ
 6189أسرة ،باإلضافة إلى مبالغ
الدعم المقدمة من بيت الزكاة ،من
خــال الصناديق المشتركة بين
البيت وبعض الهيئات والوزارات.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت أن عـ ـ ـ ــدد
الـمـسـتـفـيــديــن م ــن حـمـلــة «خـلـهــم
يــرمـضــون ويــانــا»  918حــالــة ،تم

«التقاعد المبكر» ّ
يقسم النواب...
وص ــرح الحميضي ب ــأن «صـنــاديــق الـتـقــاعــد عـلــى مـسـتــوى العالم
ً
ً
تواجه تحديا كبيرا ،وتتوجه في ضوء تطور الرعاية الصحية وارتفاع
ً
متوسط األعمار إلى رفع سن التقاعد» ،معتبرا أن «الكويت ليست بمعزل
عن ذلك أو استثناء منه».
ً
نيابيا ،تــواصــل الـجــدل ،أمــس ،حــول قــرار اللجنة ،إذ قــال عضوها
النائب خليل أبل إن االعتراض على سحب التقريرين تكسب رخيص،
ً
وفي غير محله ،موضحا ،في رده على أسئلة الصحافيين ،أن الحكومة
أبلغت «الـمــالـيــة» أنـهــا لــن تمانع دراس ــة قــانــون خفض ســن التقاعد
وتمريره إذا انتهت الشركة المكلفة إلى أن كلفته مختلفة (أقل من ٣
مليارات) ،ألنه مرفوض بكلفته الحالية.
وبينما رأى عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أن االدعــاء بأن
تــأجـيــل إقـ ــرار الـقــانــونـيــن ج ــاء لـمــزيــد مــن ال ــدراس ــة غـيــر صــائــب ،ألن
ً
الموضوعين أشبعا بحثا ودراســة طــوال سنوات فائتة ،أكــد مراقب
المجلس النائب نايف الـمــرداس أن سحب «التقاعد المبكر» يهدف
ً
لدراسته مجددا ،بعد تكليف شركة خاصة بحث كل السبل المقترحة
لتوفير أفضل البدائل.
ً
من جانبه ،رفــض النائب خالد العتيبي سحب المقترح ،مطالبا
ال ـنــواب بــإعــان رفضهم لــذلــك ،والـعـمــل على إق ــرار الـقــانــون ،ولــو في
ً
المداولة األولى ،مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس في هذا الصدد،
وأال تقف ضد متطلبات الشعب.

اإلفراج عنها وسداد مديونيتها،
حيث بلغت تكلفتها 1.172.403
مليون دينار ،وبلغ عدد القضايا
التي تم السداد لها  1144قضية.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ن ـس ـبــة إن ـجــاز
مشاريع بيت الزكاة االستراتيجية
ضـمــن الـخـطــة الـسـنــويــة (-2016
 )2017بـ ـلـ ـغ ــت  98ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة،
موضحا أن المجلس أقر الميزانية
التقديرية للميزانية العامة لبيت
الزكاة للسنة المالية .2019-2018

«أمنية» و«إيكويت»
ً
يطلقان مشروعا
لتجميع «البالستيكية»
أعـلــن فــريــق «أمـنـيــة» التطوعي،
إب ــرام اتـفــاق تـعــاون مــع «إيكويت»،
إلط ــاق م ـش ــروع س ـي ــارة لتجميع
المواد البالستيكية بجميع مناطق
الكويت.
وثـ ـمـ ـن ــت فـ ـ ــرح ش ـ ـع ـ ـبـ ــان ،أح ــد
مــؤس ـســي ف ــري ــق «أمـ ـنـ ـي ــة» ،رعــايــة
«إيكويت» ،مؤكدة أن هذا التعاون
َّ
ال ـ ـ ـبـ ـ ــنـ ـ ــاء ي ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ـ ــي ت ـش ـج ـي ــع
واحـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــان م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـشـ ـب ــاب
الكويتي.
وأضافت أن «التعاون هذا العام
تمثل بإطالق سيارة لتجميع ُالمواد
البالستيكية تحت شـعــار (أ منية
إيكويت) ،حيث تساهم بالتجميع
من نقاط ومواقع مختلفة».
غد
صباح
من جانب آخــر ،تقام
ٍ
ندوة بعنوان «إدارة النفايات لحفظ
ال ـص ـحــة وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة»،
تحت رعــايــة المدير الـعــام للهيئة
ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
األحـ ـم ــد ،وال ـت ــي يـنـظـمـهــا الـمــركــز
الطبي الصناعي مع مكتب المدن
الصحية ب ــإدارة الصحة المهنية
بوزارة الصحة ،بالتعاون مع هيئة
البيئة وفريق «أمنية».

أما عضو اللجنة النائب فيصل الكندري فبرر موافقته على سحب
ً
التقريرين بأنه جاء أمال في الوصول إلى حلول توافقية مع الحكومة،
ً
مؤكدا أنه «ال تكسب وال مزايدة في ذلك؛ ألن الحكومة سترد القانونين
لو أقرهما المجلس بصيغتهما الحالية».
04

«التشريعية» ترفض إبداء رأيها...
ولفت إلى أن اللجنة بحثت اآلراء القانونية لجميع الخبراء الدستوريين،
وجمعتها في تقرير ورفعته إلى مكتب المجلس« ،وربما يكون هناك إجراء
معين خالل مناقشة القضية كإصدار توصيات أو غيره».
في سياق آخر ،أشار السبيعي إلى أن «التشريعية» رفضت ،أمس،
طلب رفــع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية إقامة مقر
انتخابي من دون ترخيص ،بسبب شطبها من قوائم االنتخابات فترة،
ً
موضحا أن اللجنة رأت كيدية في االتهام.

ماكرون :أوروبا والصين ذاكرة...
وص ــل الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي وزوجـ ـت ــه ،م ـســاء أمـ ــس ،إل ــى ب ـك ـيــن ،حيث
استقبلهما الرئيس الصيني وزوجته .وقدم ماكرون لنظيره الصيني
ً
حصانا من الحرس الجمهوري الفرنسي ،ليبادله األخير «دبلوماسية
الباندا» ،التي ينتهجها القادة الصينيون.
وب ــدأ مــاكــرون زيــارتــه للصين مــن شـيــان (ش ـمــال) ،العاصمة القديمة

«اإلصالح االجتماعي» تدشن
المخيم الربيعي للنساء

جانب من حضور المخيم الربيعي السنوي
أطلقت جمعية اإلصالح االجتماعي المخيم الربيعي السنوي
للنساء «نسمة ربيع  ،»14تحت شعار «بــه نحيا» ،تحت رعاية
الشيخة أوراد الجابر ،من  7إلى  10الجاري.
وق ــال ــت م ـســؤولــة الـلـجـنــة اإلع ــام ـي ــة وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة في
المخيم مي العبيدان إن المخيم يحمل رؤ يــة مستقبلية لبناء
األســرة الكويتية المتميزة ،وتحقيق الذاتية للمرأة لكي تنجح
في عالقاتها األسرية والمجتمعية ،مشيرة إلى رسالة المخيم
في العمل االجتماعي من خــال تقديم برامج متميزة لألسرة،
للمحافظة على قيمها وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في
تنمية المجتمع.
وأضافت العبيدان أن المخيم يهدف إلى إحياء التراث الكويتي
األصيل ،والتواصل بين أفراد المجتمع ،وتوفير متنفس إيماني
ثـقــافــي اجـتـمــاعــي ترفيهي لـلـنـســاء ،مــن خ ــال مـمــارســة أنشطة
متنوعة وتعليم الفتيات والنساء أهمية شغل أوقات الفراغ ،بما
يعود عليهن بالنفع والفائدة وبناء أسرة صالحة.

لإلمبراطورية الصينية ،التي انطلق منها طريق الحرير ،المحور التجاري
ً
ً
القديم الذي بات مطروحا مجددا على ضوء طموحات الرئيس الصيني،
ً
لتعزيز الروابط االقتصادية للصين ونفوذها ،داعيا من هذا الموقع الرمزي
إلى قيام تحالف بين باريس وبكين ،على الصعيدين التجاري والمناخي.
وكــان جينبينغ أطلق في  2013مبادرة ضخمة ،تتضمن استثمارات
بقيمة أل ــف مـلـيــار دوالر ،وتـقـضــي بــإقــامــة ط ــرق ومــرافــئ وسـكــك حديد
ومجمعات صناعية عبر الصين وأوروبا وآسيا.
ويـغـطــي م ـشــروع «ط ــرق الـحــريــر ال ـجــديــدة» ه ــذا ،أو م ـب ــادرة «ال ـحــزام
ً
والطريق» ،حسبما يعرف في الصين 65 ،بلدا تمثل  60في المئة من سكان
العالم ،ونحو ثلث إجمالي الناتج العالمي.
وقال ماكرون ،في خطاب مطول ألقاه في شيان ،إنه يتمنى «أن تكون
فرنسا وأوروبــا حاضرتين في الموعد الذي حددته الصين» ،وهو األمر
الذي يتباين مع الحذر الذي لزمته فرنسا حتى اآلن حيال مشروع يعتبر
ٌ
قسم من األوروبيين أنه ينم عن نزعة توسعية خطيرة ،من جانب القوة
االقتصادية الثانية في العالم.
غير أن ماكرون قرن تمنياته بتحذير من أن «هذه الطرق مشتركة ،وال
ً
يمكن أن تكون ذات اتجاه واحــد» ،مؤكدا أنها «ال يمكن أن تكون لهيمنة
جديدة تستتبع الدول التي تعبرها».
وكان الرئيس الفرنسي زار في شيان ضريح اإلمبراطور الصيني األول،
ً
ً
ً
قبل زيارة األماكن األثرية لطرق الحرير ،التي تضم معبدا بوذيا ومسجدا
ً
إسالميا يشهدان على دخول الديانتين إلى الصين.
(بكين ،شيان -أ ف ب)

7
ً
في سابقة قضائية« ...االستئناف» تقبل التماسا وتلغي
تعيين مسؤول بـ«اإلطفاء» بعدما رفضت الدعوى ضده

مرافعة

الملتمس كشف أن اإلدارة أخفت عن المحكمة قرار تجديد ندب الموظف الذي سبق أن أبلغت برفضه

حسين العبدالله

ةديرجلا

•
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حسين العبدالله

في حكم بارز على صعيد
األحكام اإلدارية ،أصدرت
محكمة االستئناف االدارية،
برئاسة المستشار حمود
المطوع ،حكما بقبول التماس
احد الموظفين في االدارة
العامة لالطفاء إلعادة النظر
في الحكم الذي اصدرته
سابقا برفض دعواه ،وذلك
بعدما تقدم للمحكمة بمستند
لمصلحته ،كانت االدارة العامة
لالطفاء امتنعت عن تقديمه،
وهو قرار تجديد الندب لوظيفة
رئيس قسم في االدارة ،وهو
الذي يطعن عليه.

المحكمة أكدت
انطباق إحدى حاالت
اإللتماس بحصول
احد الخصوم على
مستندات بعد الحكم
تؤكد مطالبته

ت��ت��ل��خ��ص وق���ائ���ع ال��ق��ض��ي��ة
ف���ي أن ا ل���م���و ظ���ف ط���ع���ن ع��ل��ى
ق������رار ن�����دب أح�����د ال��م��وظ��ف��ي��ن
ل���وظ���ي���ف���ة رئ���ي���س ق���س���م ،ب���دال
م���ن���ه ،رغ�����م ان�����ه االح������ق ب��ذل��ك
المنصب ،فأصدرت المحكمة
االداري���������ة ح���ك���م���ا ل��م��ص��ل��ح��ت��ه
ب�����إل�����غ�����اء ال�������ق�������رار ل���ت���خ���ط���ي���ه،
وأحقيته بالندب ،ثم طعنت
الحكومة على الحكم الصادر
م���ن م��ح��ك��م��ة اول در ج����ة ا م���ام
م��ح��ك��م��ة االس��ت��ن��ئ��اف ،ط��ال��ب��ة
ال��ح��ك��م ب��ع��دم ق��ب��ول ال��دع��وى
ال��م��ق��ام��ة م��ن ال��م��وظ��ف ،وذل��ك
الن ا ل���ق���رار ا ل���ص���ادر ب��ا ل��ن��دب
انتهى ولم يتم تجديده ،مما
يؤكد عدم وجود مصلحة من
السير في الطعن على القرار،
و ه��و اال م��ر ا ل��ذي انتهت اليه
محكمة اال س��ت��ئ��ن��اف االدار ي���ة
ب��ح��ك��م��ه��ا ال�����ى ال����غ����اء ال��ح��ك��م
ا ل������ص������ادر م������ن م���ح���ك���م���ة اول
درج�����ة ،وال��ح��ك��م ب��ع��دم ق��ب��ول
ال���دع���وى الن��ت��ف��اء ال��م��ص��ل��ح��ة
ل���ع���دم و ج������ود ا ل�����ق�����رار ،اال ان
ا ل��م��و ظ��ف ا ك��ت��ش��ف أن االدارة
ال�������ع�������ام�������ة ل���ل���اط�������ف�������اء ق�����ام�����ت
بتجديد قرار الندب للموظف
ن���ف���س���ه اث�����ن�����اء ال����ف����ت����رة ال���ت���ي
ح���ج���زت ف��ي��ه��ا ال��ق��ض��ي��ة ام���ام
م���ح���ك���م���ة االس����ت����ئ����ن����اف ال���ت���ي
اص���������درت ف���ي���م���ا ب����ع����د ح��ك��م��ا
بإلغاء حكم اول درجة بإلغاء
ق������رار ال�����ن�����دب ،ف���ق���ام ب��ت��ق��دي��م
ال����ت����م����اس اع���������ادة ن����ظ����ر ام�����ام
م���ح���ك���م���ة االس����ت����ئ����ن����اف ال���ت���ي
اصدرت الحكم السابق ،طالبا
ف����ي ال���ت���م���اس���ه إل����غ����اء ال��ح��ك��م
السابق الذي اصدرته ،وذلك
ألن االدارة ا ل��ع��ا م��ة ل�لا ط��ف��اء
ج��������ددت ق��������رار ال�����ن�����دب ال�����ذي
ي��ط��ع��ن ف���ي���ه ،ول����م ت��م��ت��ن��ع ع��ن
تجديده كما قرر دفاعها امام
المحكمة.

شاهد

طبقت القواعد العامة
في القانون المدني
وقبلت االلتماس رغم
عدم انتهاء «التمييز»
من الفصل بالقضية

وقالت محكمة االستئناف
االدارية ،في حيثيات حكمها
ب���ع���د ن���ظ���ر االل����ت����م����اس اع�����ادة
النظر المقام امامها ،إنه «عن
ش��ك��ل االل���ت���م���اس ف����إن ال���م���ادة
( )148م��ن ق��ا ن��ون ا ل��م��را ف��ع��ات
قد نصت على أنه (للخصوم
أن ي���ل���ت���م���س���وا إ ع��������ادة ا ل��ن��ظ��ر
ف��ي األ ح��ك��ام ا ل��ص��ادرة بصفة
انتهائية ف��ي األ ح���وال اآل ت��ي��ة:
(أ) إذا و ق���ع م��ن ا ل��خ��ص��م غش
ك�����ان م����ن ش����أن����ه ال���ت���أث���ي���ر ف��ي
ا ل���ح���ك���م( ،ب) إذا ك����ان ا ل��ح��ك��م
ق����د ب���ن���ي ع���ل���ى أوراق ح��ص��ل
بعد صدوره إقرار بتزويرها
أو ق��ض��ي ب��ت��زو ي��ر ه��ا ،أو بني
على شهادة شاهد قضي بعد
صدوره بأنها مزورة( ،ج) إذا
حصل الملتمس بعد ص��دور
الحكم على أوراق قاطعة في

h.alabdullah@aljarida.com

اإلعالن اإللكتروني
يا وزير العدل!

الدعوى ك��ان خصمه قد حال
دون تقديمها .»....
وت�������اب�������ع�������ت« :ك�������م�������ا ن���ص���ت
المادة ( )149من ذلك القانون
ع���ل���ى أن ( م���ي���ع���اد اال ل���ت���م���اس
ث�ل�ا ث���ون ي���و م���ا ،وال ي���ب���دأ ف��ي
ا ل���ح���االت ا ل��م��ن��ص��وص عليها
ف��ي ا ل��ف��ق��رات (أ و ب و ج��ـ) من
ا ل��م��ادة السابقة إال م��ن اليوم
الذي ظهر فيه الغش ،أو الذي
ت��م ف��ي��ه اإلق����رار ب��ال��ت��زوي��ر ،أو
حكم بثبوته أو حكم فيه على
شاهد ا ل��زور ،أو ا ل��ذي ظهرت
فيه الورقة المحتجزة .« ...
وأض������اف������ت ال���م���ح���ك���م���ة ف��ي
ح��ي��ث��ي��ات ح��ك��م��ه��ا أن���ه���ا ت��رى
من خ�لال اطالعها على واقع
وم����ج����ري����ات ال�����دع�����وى ،ص��ح��ة
ا ن��ط��ب��اق ا ل��ح��ا ل��ة (ج) ف��ق��ط من
ال��م��ادة ( )148س��ال��ف��ة ال��ب��ي��ان،
وهي حالة حصول الملتمس
ب�����ع�����د ص�����������دور ال�����ح�����ك�����م ع���ل���ى
أوراق قاطعة في الدعوى كان
خصمه قد حال دون تقديمها،
ذ ل�����ك أن ا ل����ق����رار ا ل����ص����ادر ه��و
ق���رار ص���ادر م��ن ج��ه��ة اإلدارة
الملتمس ض��د ه��ا ،إال أن ذلك
األ م��ر ال يعني ب��ا ل��ض��رورة أن
جهة اإلدارة قد تعمدت إخفاء

ً
ةديرجلا• تتلقى ردا من «الداخلية»
حول إدارة التحقيقات
ً
تلقت «الجريدة» ردا من اإلدارة العامة
للعالقات العامة واإلعالم األمني في وزارة
ً
الداخلية تعقيبا على ما نشرته الجريدة،
ف���ي ال��ث��ان��ي م���ن ي��ن��اي��ر ال���ج���اري ،ب��ع��ن��وان
(مرافعة :التحقيقات ..المأمول والخلل)،
هذا نصه:
«ي����ط����ي����ب ل�����ل�����إدارة ال����ع����ام����ة ل���ل���ع�ل�اق���ات
واإلع����ل���ام األم����ن����ي ب��������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة أن
ت��ت��ق��دم إل��ي��ك��م ب��خ��ال��ص ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر
على دوركم اإلعالمي المتميز وإسهامكم
ال�����ت�����ن�����وي�����ري ل�����خ�����دم�����ة ق�����ض�����اي�����ا ال�����وط�����ن
وال����م����واط����ن ،وال���ش���ك���ر م����وص����ول ل��ل��ك��ات��ب
ح��س��ي��ن ال���ع���ب���دال���ل���ه ع���ل���ى ط���رح���ه ال���راق���ي
ورؤيته المستنيرة.
ب���اإل ش���ارة إ ل���ى م��ا ورد ف��ي صحيفتكم
ا ل�����غ�����راء ب����ا ل����ع����دد ر ق������م ( )3643ا ل����ص����ادر
بتاريخ  2018/1/2تحت عنوان (مرافعة:
التحقيقات ..المأمول والخلل).
ن�������ود إ ف�����اد ت�����ك�����م ب�������أن اإلدارة ا ل���ع���ا م���ة
للتحقيقات قد أ ك��دت أنها ومنذ نشأتها
ً
ال تألو جهدا في سبيل تحقيق المصلحة
العامة ،وسرعة إنجاز األعمال واالرتقاء
ب���م���س���ت���وى أداء أ ج����ه����زة ا ل���ت���ح���ق���ي���ق ع��ب��ر
تطبيق احدث النظم والوسائل الحديثة
لتوفير الوقت والجهد.
وأش���������������ارت إل���������ى أن������ه������ا ات�������خ�������ذت ع�����دة
اس����ت����رات����ي����ج����ي����ات ل���ت���ق���ل���ي���ص اإلج����������راء ات
ال���م���ت���ب���ع���ة ل��ل��ت��س��ه��ي��ل ع���ل���ى ال���م���واط���ن���ي���ن
والمقيمين ،ومنها على سبيل المثال ال
ا ل��ح��ص��ر أ ن��ه��ا ب��ص��دد تفعيل أ م��ر الصلح

قصر العدل

ً
في ا ل��ح��وادث المرورية إلكترونيا  ،وذلك
بالتعاون مع قطاعات وزارة الداخلية.
و ن���و ه���ت اإلدارة ا ل���ع���ا م���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات
ب�����أن االرت�����ق�����اء ب��������أداء أج����ه����زة ال��ت��ح��ق��ي��ق
ي��م��ث��ل أول���وي���ة ف���ي خ��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر ،حيث
يخضع العنصر البشري لدورات تدريب
تخصصية مستمرة لرفع كفاء تهم وصقل
خبراتهم خاصة المتعلقة بالتعامل مع
الجمهور وسرعة اإلنجاز.
ونشير ف��ي ه��ذا ا ل��ص��دد إ ل��ى أن اإلدارة
العامة للتحقيقات تخضع ألنظمة وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��واع��ي��د ال��ع��م��ل
وأن هناك أجهزة تتابع تنفيذ ذلك بحزم
وحسم.
وإذ ن����ؤ ك����د أن ت���ط���و ي���ر آ ل����ي����ات ا ل��ع��م��ل
و ف��ق أ ح��دث النظم الحديثة ور ف��ع كفاء ة
ا ل���ق���ا ئ���م���ي���ن ع���ل���ى ك����ا ف����ة ق����ط����ا ع����ات وزارة
الداخلية يعد استراتيجية ثابتة تعمل
ال����������وزارة ع���ل���ى االن�����ط��ل��اق ب���ه���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق
م��ن��ظ��و م��ة أ م��ن��ي��ة خ��د م��ي��ة م��ت��ك��ا م��ل��ة تحقق
المصلحة العامة وتخدم الوطن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
مدير عام
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
العميد عادل أحمد الحشاش»

ذل������ك ال�����ق�����رار ع�����ن ال���م���ح���ك���م���ة،
أو أ ن���ه���ا أد خ���ل���ت ا ل���غ���ش ع��ل��ى
ال��م��ح��ك��م��ة وال��م��ل��ت��م��س أث��ن��اء
ن��ظ��ر اإلس��ت��ئ��ن��اف ،وإن��م��ا ك��ان
ذل�����ك األم�����ر ي���رج���ع إل�����ى ق��ص��ر
المدة بين ص��دور ذ ل��ك القرار
وتاريخ حجز ذلك االستئناف
ل��ل��ح��ك��م م��م��ا ح����ال األم����ر دون
ت��ق��د م��ه للمحكمة أ ث��ن��اء ف��ت��رة
حجز الدعوى للحكم ،ال سيما
أن ا ل��م��راس�لات وا ل�����ردود بين
ا ل��ج��ه��ات اإلدار ي���ة والمختلفة
وإدارة ا ل���ف���ت���وى وا ل���ت���ش���ر ي���ع
ت��ت��ط��ل��ب وق��ت��ا ل��ي��س ب��ال��ق��ص��ر
في غالب األوقات.

االلتماس
وع����ن م���وض���وع االل��ت��م��اس،
أو ض��ح��ت ا ل��م��ح��ك��م��ة «أ ن���ه لما
ك������ان ال���ح���ك���م ال���م���ل���ت���م���س ف��ي��ه
ق�����د أس������س م���ن���ط���وق���ه ب���ق���ب���ول
االس������ت������ئ������ن������اف ش������ك���ل��ا ،وف�����ي
ال�����م�����وض�����وع ب����إل����غ����اء ال���ح���ك���م
ً
ال��م��س��ت��أن��ف وال��ق��ض��اء م��ج��ددا
ب��ع��دم ق��ب��ول ا ل��د ع��وى النتهاء
ال�����م�����ص�����ل�����ح�����ة ع�����ل�����ى أس�����ب�����اب
حاصلها أن القرار المطعون
ع���ل���ي���ه ق����د ن����ص ف���ي���ه ع���ل���ى أن

م��دت��ه ع���ام واح���د ،وك���ان سند
الملتمس ف��ي ه��ذا اال ل��ت��م��اس
ه���و ال����ق����رار ال���ج���دي���د ب��ت��م��دي��د
ن�����دب ال���م���ط���ع���ون ع���ل���ي���ه ل����ذات
الوظيفة مدة ع��ام ،وقد أشير
بديباجة هذا القرار إلى القرار
ال��م��ط��ع��ون ع��ل��ي��ه ،األم����ر ال���ذي
تكون معه مصلحة الملتمس
م����ت����واف����رة ح������ال ك������ون ال����ق����رار
الجديد ما هو في حقيقته إال
امتداد لقرار الندب األول ،مما
يستوجب معه على المحكمة
والحال كذلك القضاء بإلغاء
الحكم الملتمس فيه.

الفصل
وأ ض���ا ف���ت «وال ي��ق��دح فيما
ان���ت���ه���ت إل���ي���ه ال��م��ح��ك��م��ة ع��ل��ى
ن��ح��و م��ا ت��ق��دم م��ا أث��رت��ه جهة
اإلدارة من و ج��وب ع��دم قبول
االل�������ت�������م�������اس ش������ك���ل��ا ب���س���ب���ب
ط��ع��ن ال��م��ل��ت��م��س ع��ل��ى ال��ح��ك��م
ال��م��ل��ت��م��س ف��ي��ه أم����ام م��ح��ك��م��ة
التمييز وعدم فصل فيه ،ذلك
أن الحكم الملتمس فيه وهو
محل وجوهر الطعن بالتمييز
ق���د زال م���ن األ س�����اس ب��م��ج��رد
صدور الحكم بإلغائه من هذه

ال��م��ح��ك��م��ة ،وم����ن ث���م ي��ض��ح��ي
ذ ل���ك ا ل��ط��ع��ن ق��ا ئ��م��ا ع��ل��ى غير
ذي محل في الواقع».
وت���اب���ع���ت «ول���م���ا ك����ان ذل���ك،
وك����ان����ت ال��م��ح��ك��م��ة ق����د أل��غ��ت
ح��ك��م��ه��ا ال��س��اب��ق األم����ر ال���ذي
ي����س����ت����وج����ب ع����ل����ي����ه����ا إع���������ادة
التصدي لموضوع استئناف
ج��ه��ة اإلدارة ب��ش��أن م��ا قضى
ب���ه ح���ك���م م��ح��ك��م��ة أول در ج���ة
بإلغاء القرار المطعون عليه
االول وما يترتب على ذلك من
آث�����ار ،وك���ان���ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة
ت���������رى ب��������دور ه��������ا أن ا ل����ح����ك����م
ا ل��م��س��ت��أ ن��ف ف���ي م��ح��ل��ه ،حيث
ت����ن����اول وق����ائ����ع ال����ن����زاع ب��ف��ه��م
سائغ ا ل��ذي ق��اده إ ل��ى تطبيق
صحيح حكم القانون عليها،
ً
ً
وبالتالي جاء سديدا صائبا
فيما قضى ب��ه وأ ق��ام قضاء ه
على أ س��ب��اب صحيحة كافية
ل���ح���م���ل م����ا ان���ت���ه���ى إل����ي����ه ه���ذا
القضاء ،وقد حاز على قناعة
ه���ذه ا ل��م��ح��ك��م��ة ا ل��ت��ي ل��م تقف
باستقراء أسباب االستئناف
على د ف��اع ج��د ي��د للمستأنفة
ينال من هذه القناعة ،ألن ما
ورد بها من نعي على قضاء
ا ل���ح���ك���م ال ي����خ����رج ع�����ن ك���و ن���ه

ترديدا لدفاعها أمام محكمة
أول در ج�������ة ل���ي���س م����ن ش���أ ن���ه
أن ي��ت��غ��ي��ر ب��ه و ج���ه ا ل����رأي في
الدعوى.
وأ ش��ارت المحكمة إ ل��ى أنه
من حيث أن الحكم المطعون
ف��ي��ه ق���د ان��ت��ه��ى إل����ى م���ا ت��ق��دم
ف��إ ن��ه ي��ك��ون ق��د ص��در مطابقا
ل��ص��ح��ي��ح ح��ك��م ال��ق��ان��ون دون
مطعن عليه ،مما يتعين معه
رف������ض االس����ت����ئ����ن����اف ال���م���اث���ل
المقام م��ن الحكومة ،وتأييد
ال���ح���ك���م ال��م��س��ت��أن��ف ال���ص���ادر
عن محكمة اول درجة بإلغاء
ق���رار االدارة ا ل��ع��ا م��ة ل�لا ط��ف��اء
ب��ن��دب اح���د ال��م��وظ��ف��ي��ن م��ك��ان
رافع الدعوى.

المعايير القانونية بين الضعف والجودة
دك���ت���ور ف���ي ت��خ��ص��ص ال���ق���ان���ون ال ي��ع��رف
ال��ف��رق ب��ي��ن ال��ح��ك��م ال��ن��ه��ائ��ي وال��ح��ك��م ال��ب��ات،
مستشار قانوني يفتي برأي فاسد فيحصن
ق���������رارات ت���رق���ي���ة ص��������ادرة ألس�����ات�����ذة ج��ام��ع��ة
م���زوري���ن ب��ذري��ع��ة أن ال��ت��زوي��ر اك��ت��ش��ف بعد
��ام يجهل
ص��دور ال��ق��رارات ال قبل ذل��ك ،وم��ح ٍ
الفرق بين اإللغاء النسبي واإللغاء المجرد
للقرار اإلداري.
أع��ت��ق��د أن األم��ث��ل��ة ال��س��اب��ق��ة ت��ك��ف��ي لبيان
ض���ع���ف م��ع��اي��ي��ر ج������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ،وض��ع��ف
م��خ��رج��ات��ه ف���ي م���ج���ال ال���ق���ان���ون ،ف�����إذا أردت
المزيد م��ن األمثلة ،ف ِ��س ْ��ر ف��ي جولة مكوكية
القانونيين في وسائل
سريعة بين حسابات ُ
ً
وخ ْذ َما َت ُ
ودع شيئا
،
راه
االجتماعي،
التواصل
ْ
ُ ْ َ ْ
يك َعن
َسمعت بهِ  ،ففي طلعة الشمس ما يغ ِن
ُ
زحل.
��ض رج���ال
ل��ي��س��ت ال��م��ش��ك��ل��ة ف���ي ج��ه��ل ب�� ُ ْع ٌ
القانون بالقوانين ذاتها ،فهذه ظل َمة واحدة،
ب���ل ف���ي ج��ه��ل��ه��م ك���ذل���ك ب��ال��م��ن��ط��ق ،وج��ه��ل��ه��م
باللغة العربيةَ ،مما ُيصير الظلمة الواحدة
ُُ
ظل َمات َب ْعضها ف ْوق َب ْعض.
ُ
ل����م����اذا ه����ي ظ����ل����م����ات؟ ألن ال���ق���وان���ي���ن ه��ي
وس��ي��ل��ة ال���دول���ة ل�لاس��ت��ق��رار وف���رض ال��ن��ظ��ام،
ً
ف��إذا ك��ان المنوط به إع��داد القوانين جاهال
بها ،فستصدر قوانين متعارضة ،مما يؤدي
إلى غياب االستقرار ،وإحالل الفوضى محل
النظام ،ومن ثم إلى انهيار الدولة.
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��م��ن��ط��ق ،ف���إن���ه ج��وه��ر
القاعدة القانونية ،وأداة لتفسيرها وتطبيقها،
ك��م��ا أن����ه ِع���م���اد ل��ك��ل م���ن ي��ش��ت��غ��ل ف���ي م��ج��ال
ً
ً
ً
القانون سواء كان مشرعا أو قاضيا أو فقيها.
ُ َّ
ذل���ك أن ال��ت��ش��ري��ع ال��م��ح��ك��م ،ه���و ف���ي واق���ع

األم��ر وليد منطق سليم ،ف��إذا غ��اب المنطق
َّ ً
عن التشريع فلن يكون التشريع ُمحكما ،وأن
القضاء العادل هو نتاج استخالص سائغ
بمنطق سديد ،فإذا غاب المنطق فلن يكون أي
ً
استخالص سائغا ،ومن ثم لن يكون القضاء
ً
ع�����ادال ،وأن ال��ح��ل��ول واالج���ت���ه���ادات الفقهية
الصحيحة ه��ي ن��ت��اج منطق ص��ح��ي��ح ،ف��إذا
ً
كان الفقيه جاهال بقواعد المنطق فلن يجد
الحلول وستكثر اجتهاداته الخاطئة.
وأم��ا اللغة ،فإنها الزم��ة لكل عمل يتصل
بالتعبير ع��ن األف��ك��ار ،ف��إذا كانت اللغة غير
صحيحة فإن ما يقال ال يكون هو المقصود،
وسيترتب على ذل��ك غموض القوانين ،مما
يؤدي إلى عجز األفراد عن فهمها وتطبيقها،
ً
ب���ل س��ي��ص��ي��ر ت��ك��ل��ي��ف��ه��م ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ت��ك��ل��ي��ف��ا
بمستحيل ،كما أن العمل القضائي نصفه
األول ل��غ��ة ون��ص��ف��ه اآلخ����ر ق���ان���ون ،ف����إذا زال
النصف األول زال النصف الثاني ،والعكس
صحيح ،فكل منهما يؤهل لآلخر.
ً
إننا جميعا نعيش تحت هيمنة القانون
م���ن ال��م��ي�لاد ح��ت��ى ال����وف����اة ،ف��ن��ح��ن ن��ش��ت��ري،
ً
نبيع ،نعمل ،ن���درس ،ونعالج طبقا لقواعد
ً
في القانون ،ونظرا لهذا الحضور المهيمن
ل���ل���ق���ان���ون ع���ل���ى ح���ي���ات���ن���ا ،ي���ج���ب أن ي�����درك
المسؤولون في الدولة خطورة ضعف جودة
التعليم ومخرجاته في مجال القانون ،كما أن
علينا ،نحن المختصين في مجال القانون،
أن ندرس ،ونجتهد لخدمة هذه الدولة ،وأال
َ
لت ُ
كاس ٍل فتصبح الدولة
نفرط في االجتهاد َ
ُ
ضحية من ضحايا تكاسلنا ،والحمد لله أن
ً
للمجتهد أجرين إن أصاب ،وأجرا إن أخطأ،
والله الموفق والمعين.

المحامي طالل الشريده

أرى أن ا ل���ت���ر ك���ي���ز ع��ل��ى
تفعيل ق��ا ن��ون المرافعات
رقم  26لسنة  2015بتقرير
اإلع�������ل�������ان اإلل������ك������ت������رون������ي
ع��ل��ى ال����وزارات والهيئات
وال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة من
جهة ،والبنوك والشركات،
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى ،أف��ض��ل
ب��ك��ث��ي��ر م����ن ال���ح���دي���ث ع��ن
تعديل ق��ا ن��ون المرافعات
ل������ت������م������ك������ي������ن ال��������ش��������رك��������ات
المتخصصة ب��ا ل��ن��ق��ل من
إت���م���ام إج������راء ات اإلع��ل�ان،
وذل���ك ألن ال��واق��ع العملي
لم يشهد تطبيقا حقيقيا
ل���ه���ذا ال���ق���ان���ون ب���ش���أن م��ا
سمح به من إتمام االعالن
االل����ك����ت����رون����ي ح����ت����ى ت��ت��م
المطالبة بتغيير ق��وا ع��د
االع���ل��ان ف���ي أق����ل م���ن ع��ام
ون��ص��ف ال��ع��ام ع��ل��ى اق��رار
التعديالت السابقة التي
لم تدخل حيز التنفيذ.
وال����ن����ظ����ر ال�������ى م��ش��ك��ل��ة
االع���ل���ان ،ك���م���ا أش�����رت ف��ي
مقاالت سابقة ،أمر مرتبط
ب��س��وء ادارة ال بنصوص
واردة ب��أح��ك��ام ال��ق��ان��ون،
وذل����ك ألن ح��ال��ة االن��ه��ي��ار
االداري ا ل����ت����ي ت��ع��ي��ش��ه��ا
المحكمة الكلية في قطاع
االعالن تحديدا ال تشتكي
منها محكمة االستئناف،
رغ����م ان اع������داد ال���دع���اوى
ال��ت��ي ت��رف��ع ام����ام محكمة
االس���ت���ئ���ن���اف م���ق���ارب���ة ال��ى
األع�����داد ال��ت��ي ت��ن��ظ��ر ام���ام
ال��م��ح��ك��م��ة ال��ك��ل��ي��ة ،ول��ك��ن
السبب ي��ع��ود ا ل��ى طريقة
ع���م���ل ادارة اال س���ت���ئ���ن���اف
ا ل��ت��ي ت��ف��ت��ق��د ه��ا المحكمة
الكلية.
وال����م����ط����ال����ب����ة ب����إن����ج����از
ق���ض���ي���ة اع���ل���ان ال����دع����اوى
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ام����ر ال ت��ب��رره
ال���ع���دال���ة ف���ق���ط ،ب���ل س��رع��ة
ال���ع���م���ل ع���ل���ى اغ���ل��اق ب���اب
ال��ت��ع��وي��ض ض���د ال������وزارة
م��ن ج���راء تعطيلها لحق
ال����ت����ق����اض����ي ،ف����اس����ت����م����رار
ال���������������������وزارة ف��������ي ت���ع���ط���ي���ل
إج���راء ات اإلع�لان سيفتح
باب مقاضاة وزارة العدل
ومطالبتها للتعويضات
ل���ل���م���ت���ق���اض���ي���ن م�����ن ج�����راء
ت��ع��ط��ي��ل��ه��ا ص���راح���ة ل��ح��ق
ال����ت����ق����اض����ي ال����������ذي ك���ف���ل���ه
ال�����دس�����ت�����ور ،وذل�������ك ألن���ه���ا
ام�����ت�����ن�����ع�����ت ع��������ن ت���م���ك���ي���ن
االف�����راد م��ن م��م��ارس��ة حق
التقاضي.
ي����ت����ع����ي����ن ع�����ل�����ى وزارة
ال�����ع�����دل ،م��م��ث��ل��ة ب��ال��وك��ي��ل
ال���م���س���اع���د ل����ش����ؤون ق��ص��ر
ال��ع��دل وم��دي��ر ادارة كتاب
ال��م��ح��ك��م��ة ال��ك��ل��ي��ة ،س��رع��ة
ال���ن���ظ���ر ف����ي ال���ح���ل���ول ال��ت��ي
ت����ن����ه����ي ح������ال������ة ال����ف����وض����ى
ف���ي ع����دد م���ن االق����س����ام ف��ي
ال��م��ح��ك��م��ة ال��ك��ل��ي��ة ،وم��ن��ه��ا
ق���س���م االع����ل���ان ،ف���ض�ل�ا ع��ن
رف���ع م���ذك���رة ل���وزي���ر ال��ع��دل
د .ف��ه��د ا ل��ع��ف��ا س��ي تطالبه
ب���إص���دار ق����رار م��ن مجلس
الوزراء لمخاطبة الجهات
الحكومية في الدولة ،سواء
ال��������وزارات أو ال��ه��ي��ئ��ات او
المؤسسات والحال كذلك،
ب���إم���ك���ان م��خ��اط��ب��ة ات���ح���اد
ال������م������ص������ارف وال�����ش�����رك�����ات
االس���ت���ث���م���اري���ة ل��ل��م��ط��ال��ب��ة
بإدخال البنوك والشركات
ضمن االعالن االلكتروني.
وت����ك����م����ن ت����ل����ك ال����دع����وة
إ ل����ى ا ل��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق
أح��ك��ام ق��ان��ون المرافعات
بإتمام اإلعالن اإللكتروني
ب����ع����د م����ط����ال����ب����ة ال���ج���ه���ات
ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة وال�����ب�����ن�����وك
والشركات ببيان الوسيلة
التي ترغب بإتمام االعالن
االل�����ك�����ت�����رون�����ي ب���ش���أن���ه���ا،
س�����واء ع���ن ط���ري���ق ال��ب��ري��د
االل��ك��ت��رون��ي او ال��ف��اك��س،
وذل������ك ألن�����ه وب���ع���د ات���م���ام
االع�����ل����ان ل���ت���ل���ك ال���ج���ه���ات
ال����ح����ك����وم����ي����ة وال����خ����اص����ة
ال��������ك��������ت��������رون��������ي��������ا س����ي����ت����م
ت����خ����ص����ي����ص م����ن����دوب����ي����ن
االع����ل���ان ألم����اك����ن اخ������رى،
األم�����ر ال�����ذي س��ي��س��ه��م ف��ي
ح��ل مشكلة االع��ل�ان وف��ق
النصوص القائمة.
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الجراح :وحدة الهدف والمصير تربط دول
التعاون ...وعالقات تاريخية تجمعنا
وزير الداخلية السعودي :الكويت تخطو بثبات على طريق التطوير األمني وتحديث آلياته

الجراح ونظيره السعودي والدوسري خالل العرض

محمد الشرهان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح أن الكويت والمملكة العربية السعودية
الشقيقة تجمعهما عالقات تاريخية ,وأن وحدة الهدف
والمصير تــربــط دول مجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
العربية.

عبدالعزيز بن سعود غادر البالد
بعد زيارة ناجحة
غادر البالد وزير الداخلية السعودي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
والوفد األمني المرافق له مساء أمس ،بعد زيارة رسمية استغرقت  3أيام ،أجرى خاللها
مباحثات أمنية مشتركة وناجحة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح ،تناولت سبل تدعيم التعاون األمني بين البلدين الشقيقين.
وكان في وداع الضيف والوفد األمني المرافق له على أرض المطار الوزير الجراح،
ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله ،ووكيل وزارة الداخلية الفريق
محمود الدوسري ،وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر،
وسفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز ،ووكالء
وزارة الداخلية المساعدون ،وكبار القيادات األمنية بالوزارة.

عرض لقوة مكافحة اإلرهاب

جاء ذلك خالل حضور الوزير الجراح ووزير الداخلية
السعودي األمير عبدالعزيز بن سعود والوفد األمني
ً
ً
الـمــرافــق لــه ،صـبــاح أم ــس ،عــرضــا عسكريا فــي مبنى
اإلدارة العامة لقوات االمن الخاصة بمنطقة الصليبية.
مــن جانبه ،أعــرب وزيــر الداخلية الـسـعــودي عــن أن
ما يشهده يبرز قــدرة وكفاء ة وجاهزية رجــال اإلدارة
العامة لقوات األمــن الخاصة لمواجهة أيــة فرضيات،
وأن الكويت تخطو خطوات ثابتة وواسعة على طريق
التطور األمني.
وكان في استقبال الجراح ووزير الداخلية السعودي
لدى وصولهما إلى معسكر القوات الخاصة وكيل وزارة
الداخلية الفريق محمود الدوسري وسفير الكويت لدى
المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر
ووكالء وزارة الداخلية المساعدون.
وألقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون االمن
الخاص باإلنابة اللواء شكري النجار كلمة رحب فيها
ً
بالحضور ،مــؤكــدا عمق العالقات االخــويــة بين دولة
الكويت والسعودية ،ثم ألقى أحد منتسبي الداخلية
قـصـيــدة شـعــريــة اس ـت ـعــرض فـيـهــا ق ــوة ال ـتــرابــط بين
البلدين الشقيقين.
وب ـ ـ ـ ــدأ الـ ـع ــرض
بشرح عن إدارة

حماية الشخصيات حول مهارات التخلص من الكمائن
والتصدي لها وحماية الضيف ،تخلله عــرض عملي
بمشاركة عناصر رجالية ونسائية.
أعقب ذلك عرض عملي لألمن والسيطرة لنقل وتأمين
مساجين خطرين ،ثم دخلت القوة البشرية لمكافحة
الشغب واالم ــن والسيطرة وحماية الشخصيات إلى
ساحة العرض ،حيث عبروا أمام المنصة الرئيسية.
وتال ذلك استعراض لآلليات المشاركة في التمرين
أمــام المنصة ،وحلقت طائرتا هيلوكوبتر محملتين
بعلم دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة
في سماء العرض.
واصطحب الوزير الجراح ضيفه والوفد المرافق إلى
الموقع الثاني للعرض العسكري ،حيث شهد تدريبا
عمليا لـلــوحــدات ودروع األمــن على عملية المداهمة
وتخليص الرهائن وضبط اإلرهابيين.
وخ ــال فـعــالـيــات ال ـعــرض قــدمــت إدارة المتفجرات
ً
ً
تطبيقا عمليا للتعامل مع إرهابي يحمل حزاما ناسفا،
ً
ً
وشهد الحضور عرضا نظريا لألسلحة المشاركة في
التمرين.
وراف ــق الــوزيــر ال ـجــراح ضيفه والــوفــد الـمــرافــق إلى
مبنى مجسم الطائرة ،وخالل ذلك قامت عناصر إدارة
حماية الطائرات بتقديم عدة عروض لفرضيات أظهرت

كفاءتهم ومهارتهم وقدراتهم ،مما يترجم ما تلقوه من
تدريبات خاصة لمواجهة كل الـظــروف واالحتماالت
لحماية أمن الوطن والمواطن والتصدي لكل من يريد
ً
به شرا.
وفي ختام العرض العسكري ،قامت عناصر رجالية
ونسائية من منتسبي الــوزارة بتقديم عرض للرماية
داخل الميدان المغطى ،تخلله رماية كراسي الطائرات.
وقدم وكيل الداخلية درعا تذكارية لوزير الداخلية
السعودي بالمناسبة ,في حين اقام الجراح مأدبة غداء
على شرف ضيفه والوفد المرافق.

وحدات األمن الخاص قدمت
ً
عرضا شمل التعامل مع
اإلرهابيين ومكافحة الشغب

عرض مكافحة الشغب

إصابة رجل إطفاء ووافد في حريق بناية بالسالمية
أص ـيــب رج ــل اط ـف ــاء ووافـ ــد آسـيــوي
بحالتي اختناق واجهاد حراري ،جراء
حــريــق انــدلــع ص ـبــاح أم ــس فــي عـمــارة
بمنطقة السالمية ،كما أسفر الحادث عن
خسائر مادية لحقت بالبناية.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ال ـتــي رواهـ ــا مــديــر
ادارة العالقات العامة واالعالم باالدارة
الـعــامــة لــاطـفــاء العقيد خليل االمـيــر،
أن غــر فــة عمليات االدارة تلقت بالغا
صباح امــس ،يفيد بــانــدالع حريق في
ش ـقــة ت ـقــع ض ـمــن ب ـنــايــة م ـكــونــة م ــن 5
ادوار بمنطقة السالمية ،مشيرا الى انه
وفور تلقي البالد تم توجيه مركز اطفاء
السالمية بقيادة رئيس المركز المقدم
علي العبدالرزاق والمقدم رفاعي علي
الى موقع البالغ.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـق ـيــد األمـ ـي ــر أنـ ــه تبين
لـ ــرجـ ــال االطـ ـ ـف ـ ــاء ،ف ـ ــور وص ــولـ ـه ــم ،أن
ال ـحــريــق ان ــدل ــع ف ــي ش ـقــة ت ـقــع بــالــدور
الخامس من البناية ،وان هناك اسيويا
محشورا بداخلها ،الفتا الــى ان رجال

االطفاء اقتحموا النيران وتمكنوا من
انـ ـق ــاذ ال ـش ـخــص ال ـم ـح ــاص ــر ،ومـ ــن ثم
شرعوا في مكافحة الحريق ،بالتزامن
مع عملية اخالء العمارة.
ّ
وبين ان رجــال االطـفــاء نجحوا في
الـسـيـطــرة عـلــى ال ـحــريــق وح ــال ــوا دون
وصوله الى الشقق المجاورة ،مضيفا
ان ال ـن ـيــران الـتـهـمــت اجـ ــزاء كـبـيــرة من
الشقة.
وذكـ ــر ان الـ ـح ــادث اس ـفــر اي ـضــا عن
اص ــاب ــة رج ـ ــل اطـ ـف ــاء ب ـح ــال ــة اخ ـت ـنــاق
واجـهــاد ح ــراري ،وتــم عالجه في نفس
م ــوق ــع ال ـ ـحـ ــادث ،ف ــي ح ـي ــن ن ـق ــل فـنـيــو
الطوارئ الطبية المصاب االسيوي الى
المستشفى لتلقي العالج.
ولـفــت العقيد األمـيــر الــى ان ضباط
وح ــدة تحقيق ال ـح ــوادث انـتـقـلــوا الــى
م ــوق ــع الـ ـب ــاغ ل ـب ـي ــان اسـ ـب ــاب ان ـ ــدالع
الحريق وأعدوا تقريرا بالحادث.

●

حسين العبدالله

قـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــايـ ــات ،أمـ ـ ــس ب ــرئ ــاس ــة
المستشار محمد جعفر ،بحبس ا لـمـغــرد حامد
بويابس سنتين مع الشغل ،وأمرت بوقف تنفيذ
العقوبة مدة  3سنوات ،على أن يلتزم حسن السير
وال ـس ـلــوك ،وم ـص ــادرة الـهــاتــف ،بـعــدمــا دان ـتــه في
القضة المرفوعة من النيابة العامة باإلساءة إلى
الذات األميرية.

تكفل لهم ولغير المسجلين حق الصحة والتعليم
●

رجل إطفاء يكافح الحريق

سجن حامد بويابس عامين مع وقف
التنفيذ إلساءته لألمير
وأسـ ـن ــدت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة إل ــى بــويــابــس تهم
اإلساءة إلى سمو األمير ،والعيب على صالحياته
والـطـعــن فــي مسند اإلمـ ــارة ،عـلــى خلفية كتابته
عدة تغريدات في حسابه على «تويتر» ،تضمنت
اإلس ـ ـ ـ ــاءة إل ـ ــى األم ـ ـيـ ــر ،إال أن ـ ــه أنـ ـك ــر االتـ ـه ــام ــات
ً
المنسوبة إليه من النيابة مؤكدا عدم صحتها.
ومــن المتوقع أن يطعن بــويــابــس على الحكم
الصادر أمــس أمــام محكمة االستئناف للمطالبة
ببراءته من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة.

بطاقة ضمان صحي للمسجلين على بند
تعديل األوضاع في «الجهاز المركزي»
محمد الشرهان

أكـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر مـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــع ف ــي
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـم ـعــال ـجــة
أوضاع المقيمين بصورة غير
قــانــونـيــة ان حــالــة الـطـفـلــة نــور
فــي مستشفى ابــن سينا ،التي
ت ـنــاق ـل ـت ـهــا وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،تكشف عن نموذج
ج ـ ــدي ـ ــد لـ ـلـ ـمـ ـت ــاج ــرة ب ـق ـض ــاي ــا
إنسانية ،والسعي إلى توظيف
هذه الحاالت ألغراض وأهداف
اخرى.
وأوضـ ــح ال ـم ـصــدر ان م ــا تم
الـ ـت ــروي ــج ل ــه م ـخ ــال ــف ل ـلــواقــع
وال ـح ـق ـي ـقــة ،الف ـت ــا ان بـطــاقـتــي

انتحار آسيوي في النسيم
أ قــدم مقيم بنغالي على االنتحار
ً
ً
شنقا ،مستخدما قطعة قماش علقها
على إح ــدى األش ـجــار بجانب طريق
المشاة في منطقة النسيم أمس.
وفــي التفاصيل ،قــال مصدر أمني
لـ «الجريدة» ،إن بالغا ورد إلى غرفة
عمليات وزارة الداخلية ،يفيد بوجود
حالة انتحار في الممشى الرياضي
لمنطقة النسيم بمحافظة الجهراء،
ً
مشيرا إلى أنه فور تلقي البالغ توجه
رجـ ــال أم ــن الـمـحــافـظــة إل ــى الـمــوقــع،
وع ـن ــد وص ــول ـه ــم ش ــاه ــدوا شخصا

معلقا على شـجــرة ،و عـنــد المعاينة
تبين أنه فارق الحياة.
ولفت إلى أن رجال األمن استدعوا
رج ـ ــال األدلـ ـ ــة ال ـج ـنــائ ـيــة ،والـطـبـيــب
الشرعي ،ووكيل النائب العام ،الذي
أمــر برفع الجثة واحالتها الــى إدارة
الطب الشرعي ،مشيرا إلــى أن رجال
األمـ ـ ـ ــن ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن تـ ـح ــدي ــد ه ــوي ــة
المنتحر ،وتبين انه مقيم بنغالي ،فتم
تسجيل قضية انتحار وإحالتها إلى
النيابة العامة.

االب واالم منتهيتي الصالحية
منذ اكثر من عام ونصف ،فضال
ع ــن أن األب ل ــم ي ـس ـجــل ابـنـتــه
في الجهاز المركزي لمعالجة
أوضاع المقيمين بصورة غير
قــانــونـيــة ،ول ــم يــراجــع الـجـهــاز،
ألنه مطالب بتعديل وضعه الى
الجنسية اليمنية ،تبعا لجواز
سفر والده اليمني.
واشار الى ان قوانين الجهاز
المركزي ،وانطالقا من اعتبارات
إنسانية ،تمنح الجميع بطاقات
ضـ ـم ــان ص ـح ــي ت ـك ـفــل ال ـع ــاج
ال ـم ـج ــان ــي ،وت ـض ـم ــن الـتـعـلـيــم
للمسجلين وغير المسجلين،
وي ـم ـتــد ذل ــك إل ــى م ــن يـقــومــون

بتعديل أوضاعهم الى جنسيات
معلومة.
وأكد ان الهدف الحقيقي من
وراء اث ــارة مـثــل ه ــذه القضايا
واضح ومعروف ،وهو التهرب
مـ ــن االمـ ـتـ ـث ــال لـ ـلـ ـق ــان ــون ،عـبــر
ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــش ع ـ ـلـ ــى اجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي وق ــوانـ ـي ــن
الــدولــة ،والسعي الــى استثناء
المخالفين للقانون من االمتثال
لـقــوانـيــن ال ـبــاد ،وجعلهم فئة
ف ـ ــوق ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ع ـب ــر تــوظ ـيــف
القضايا االنسانية والمتاجرة
بها إعالميا.

متعاطيان في قبضة دوريات العاصمة
األم ــن فــي مــديــريــة أمــن محافظة
أح ــال رج ــال َ
الـعــاصـمــة مــواطــنـيــن لـ ــإدارة الـعــامــة لمكافحة
الـ ـمـ ـخ ــدرات ،لـحـيــازتـهـمــا وتـعــاطـيـهـمــا ال ـم ــواد
المخدرة ،على أن يتم احالتهما الحقا إلى إدارة
التنفيذ الجنائي والـمــدنــي ،ألن األول مطلوب
وصــادر بحقه حكم بالحبس على ذمــة قضايا
سابقة ،بينما المتهم الثاني مطلوب مدنيا بمبلغ
 5آالف دينار ،وصادر بحقه امر ضبط واحضار
من ادارة التنفيذ المدني.
وفــي التفاصيل ،قــال مصدر أمني إن احــدى
دوريات امن العاصمة ،أثناء جولة لها بمنطقة
الـنـهـضــة رص ــدت مــركـبــة يـسـيــر قــائــدهــا بشكل

متعرج ،فطلب منه افراد الدورية التوقف ،إال انه
حاول الفرار قبل ان يمتثل ويتوقف.
وأشار المصدر الى ان افراد الدورية طلبوا من
قائد المركبة ومرافقه إثباتاتهما الشخصية ،بعد
ان تبين أنهما بحالة غير طبيعية وغير قادرين
على االعتناء بأنفسهما ،وعند صعودهما الى
الدورية ،ألقى مرافق السائق كيسا صغيرا شفافا
بداخله بقايا مادة يشتبه في انها مخدرة ،وتم
االستعالم عنهما ،فتبين ان األول مطلوب جنائيا
للحبس لـمــدة سنتين واجـبــة الـنـفــاذ ،والثاني
صادر بحقه إلقاء قبض مكافحة مخدرات ،وطلب
احضار مدين بمبلغ  5250دينارا.

ةديرجلا
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الجارالله :البنك الدولي ضامن لالستثمارات في «إعمار العراق»

«مؤتمر الكويت الدولي  12فبراير ...ونتطلع إلى حسم الملفات العالقة مع بغداد»
يوسف العبدالله

تستعد الكويت إلطالق
مؤتمرها الدولي إلعادة إعمار
العراق من  12حتى ً14
فبراير المقبل ،انتصارا لدورها
اإلنساني واألخالقي والعربي
واإلسالمي.

أكد نائب وزير الخارجية خالد
الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،أن ال ـك ــوي ــت تـســامــت
فــوق جروحها وانتصرت لدورها
اإلنـ ـس ــان ــي واألخـ ــاقـ ــي وال ـع ــرب ــي
واإلسالمي لنجدة العراق ونصرته،
ً
مبينا أن مؤتمر الـكــويــت الــدولــي
إلعادة إعمار العراق سيعقد خالل
ال ـف ـت ــرة م ــن  12ح ـت ــى  14ف ـبــرايــر
المقبل ،في ظل ظروف حرجة.
وق ـ ــال الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي ،عقدته وزارة الخارجية
ظهر أمــس بمبناها حــول مؤتمر
إعادة إعمار العراق ،إن "دعم الكويت
ً
ل ـل ـعــراق ل ــم ول ــن ي ـت ــوق ــف" ،م ــؤك ــدا
أن أمــن واسـتـقــرار ال ـعــراق مــن أمن
ً
واستقرار الكويت والمنطقة ،مهنئا
العراق على االنتصار الحاسم على
التنظيمات اإلرهابية ،وعلى رأسها
"داعش".
وأضــاف "اننا بدأنا االستعداد
للمؤتمر مـنــذ اع ــان سـمــو األمـيــر
عـ ـ ــزم ال ـ ـبـ ــاد ع ـل ــى اس ـت ـض ــاف ـت ــه"،

ً
مضيفا ان "الـجــانــب الكويتي بدأ
االتـ ـص ــال م ــع االشـ ـق ــاء الـعــراقـيـيــن
وال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،وبـ ــدأت ال ـصــورة
تتضح عن هذا المؤتمر ذي األبعاد
التنموية" .ولفت إلى افساح المجال
للقطاع ال ـخــاص وإعـطــائــه ال ــدور،
ل ـل ـم ـشــاركــة الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي اعـ ــادة
ً
إعـمــار ال ـعــراق ،مشيرا إلــى أن هذا
ال ــدور سيتبلور مــن خ ــال دخــول
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي كـمـســاهــم رئـيـســي
لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع
ال ـخــاص ،وه ــو قـطــاع بـحــاجــة إلــى
ضـمــانــات لالستثمار والمشاركة
في تنمية العراق ،ولن يكون هناك
افضل من "الدولي" في هذا المجال.

خريطة طريق
ول ـفــت إل ــى أن ال ـكــويــت اطـلـعــت
م ــن ال ــوف ــد الـ ـع ــراق ــي ف ــي اج ـت ـمــاع
امــس على االحتياجات التنموية
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـتـصــل

تفتيت األزمة الخليجية

ً
ردا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ح ـ ــول اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـبــرل ـمــان ـي ـيــن
الخليجيين ،قال الجارالله إننا "ننظر لهذا االجتماع
بكل تفاؤل ،ونــرى االجتماع وتنظيم كأس الخليج
والقمة الخليجية عــوامــل لتفتيت األزم ــة ،ونتطلع

إلى مزيد من هذه الفعاليات التي ستهم في تفتيت
األزمة التي طال أمدها" .وأضاف :نأمل ان تعود دول
الخليج الى لحمتها ورؤية نهاية قريبة لهذه األزمة،
وتعود األمور الى ما كانت عليه.

«المنبر» :نتمنى اإلفراج عن
المحكومين في «دخول المجلس»
أعلن األمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران ،تضامنه مع
ً
المحكومين بالسجن في قضية "دخول المجلس" ،متمنيا اإلفراج عنهم،
وإيقاف نفاذ الحكم بحقهم إلى حين بت الحكم النهائي في محكمة
التمييز .وأكد الخيران ،في تصريح صحافي ،تضامنه مع من أعلنوا
عن إضرابهم عن الطعام ،وخاصة أن بينهم شخصيات يعانون أمراضا
مزمنة يجب مــراعــاة أوضــاعـهــم الصحية وض ــرورة متابعة حالتهم
الصحية قبل أن تتدهور وتتفاقم بشكل يؤثر مباشرة على سالمتهم.
وأعــرب الخيران عن أمله وثقته العالية بالسلطة القضائية التي
تمارس دورها بإحقاق العدل وإنصاف أبناء الوطن من سوء نوايا التهم
المرفوعة عليهم منذ بداية الحراك السياسي السلمي للشعب الكويتي
ومطالبته باإلصالح ومحاربة الفساد ،موضحا أن المسألة ال تتعدى
ً
كونها تعبيرا عن حالة احتقان وغضب شعبي عارم.

بإعادة بناء اإلنسان العراقي ،وهي
مرتكزات اساسية للمؤتمر تشكل
خــريـطــة طــريــق لــه ول ـكــل مــن يريد
م ـســاعــدة الـ ـع ــراق ،ب ــاالض ــاف ــة الــى
دور مـنـظـمــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
الـمـخـصــص ل ـهــا ال ـي ــوم األول من
ال ـم ــؤت ـم ــر ،ب ـي ـن ـمــا الـ ـي ــوم ال ـثــانــي
مخصص للقطاع الخاص ،والثالث
إلعالن الدول المساهمات.
وأفاد بأن الكويت دعت إلى هذا
المؤتمر ،وستكون هناك مساهمة
كــويـتـيــة عـلــى الـمـسـتــوى الــرسـمــي
والـقـطــاع الـخــاص ،ستكون داعمة
لـلـعــراق ،ومــن المبكر الحديث عن
هذه المساهمة حاليا ،قائال "نتأمل
المزيد من التنسيق بين البلدين،
ونـحــن نعقد آم ــاال كـبـيــرة مــع هــذا
المؤتمر الذي سيتفاعل معه العالم
بشقيه الحكومي والخاص".
وع ـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـف ــات الـ ـع ــالـ ـق ــة بـيــن
البلدين قال ،إن "هذه الملفات باتت
قليلة" ،مشيدا بتعاون العراق لحل
هــذه الـمـشــاكــل ،و"نتطلع الــى دور
اخواننا في العراق ،لحسم ما تبقى
من ملفات" .وعن االجتماع الوزاري
ل ــدول التحالف لمحاربة "داع ــش"
يــوم  ،13قــال إن "الــدعــوات وجهت
لـ ـ ـ ــوزراء ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـه ــذه ال ـ ــدول،
وس ـت ـك ــون م ــدت ــه ســاع ـت ـيــن ضمن
سلسلة االجـتـمــاعــات المتواصلة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـيـ ـفـ ـه ــا الـ ـ ـكـ ــوي ـ ــت،
وانـسـجــامــا مــع دع ــم الـكــويــت لهذا

الجارالله والعالق خالل المؤتمر الصحافي
التحالف للقضاء على داعش".

مبادرة سامية
بدوره ،قال األمين العام لمجلس
الوزراء رئيس الوفد العراقي مهدي
العالق ،إن "المؤتمر بمبادرة قيمة
م ــن س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ال ـش ـيــخ
ً
ص ـبــاح األح ـم ــد" ،مـبـيـنــا ان ــه "جــاء
بـعــد سلسلة ل ـقــاء ات مــع اشقائنا
الـكــويـتـيـيــن ل ــات ـف ــاق ع ـلــى اوراق
ال ـم ــؤت ـم ــر وبـ ـح ــوث ــه ،ولـ ـ ــن ي ـكــون
ً
مؤتمرا تقليديا أب ــدا" .وأضــاف أن
"الفرص االستثمارية التي ستعلن
خـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر س ـت ـش ـكــل دع ــام ــة
ً
رئيسية" ،مبينا انه سيعد خططا
اس ـت ـث ـم ــاري ــة وتـ ـق ــاري ــر ع ــن حـجــم
االض ـ ــرار وال ـحــاجــة إلعـ ــادة اعـمــار

العراق ،وفق دراسات ميدانية شارك
فـيـهــا ع ــدة ج ـهــات وت ــم تسليمها
ل ـل ـب ـنــك ال ـ ــدول ـ ــي .وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن
المؤتمر سيتناول تأمين العمليات
االنسانية فــي المناطق المحررة،
ً
مضيفا ان هناك خطة عمل محكمة،
ً
م ـع ـبــرا بـقــولــه "ن ـثــق بــالـكــويــت في
مـجــال تنظيم الـمــؤتـمــرات ونجاح
هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه".
وأش ــار الـعــاق إلــى نسبة حجم
الدمار في بالده ،الفتا إلى انه سيتم
وضع تقرير في  13يناير الجاري
عن حجم الدمار والمبالغ الالزمة
إلعادة اإلعمار على الموقع الرسمي
اإللكتروني للمؤتمر ،والمبلغ المراد
ال ــوص ــول ال ـي ــه ،والـ ــذي ال يـقــل عن
ً
 100مليار دوالر ،مبينا ان قطاع

ال ـس ـكــن ي ـضــم الـ ـض ــرر األكـ ـب ــر ،ثم
النفط والطاقة ،وقطاع االتصاالت،
والصناعات والخدمات األساسية
ً
كالماء والـصــرف الصحي ،مؤكدا
ان ال ـت ـق ــاري ــر ال ـم ـقــدمــة ت ـش ـمــل كل
التفاصيل .من جهته ،كشف المدير
العام للصندوق الكويتي للتنمية
عـبــدالــوهــاب ال ـبــدر ،أن "الـصـنــدوق
م ــوج ــود مـنــذ س ـن ــوات ف ــي ال ـعــراق
وعلى مستويات مختلفة أبرزها
ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم" ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أنــه
م ــن الـمـشــاركـيــن ف ــي االع ـ ــداد لـهــذا
المؤتمر ،وهناك فريق من الصندوق
ك ــان م ــوج ــودا عـلــى ف ـت ــرات نهاية
العام الماضي ،للمشاركة في اعداد
التقارير الخاصة بهذا المؤتمر مع
جهات معنية أخرى.

«التربية» :نقل المخيم الكشفي إلى صبحان ٢٠١٩
المقصيد :افتتاح المخيم الـ  71السبت المقبل
●

فهد الرمضان

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل
المقصيد حصول الوزارة على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة
لتخصيص موقع جديد للمخيم الكشفي الدائم ،موضحا أنه سيكون في
منطقة صبحان .وقال المقصيد ،في مؤتمر صحافي عقده أمس ،لتسليط
الضوء على المخيم الكشفي السنوي الـ 71الذي ينطلق السبت المقبل ،إن
المخيم سينظم في موقعه الجديد في صبحان العام المقبل ،مشددا على
أهمية المخيمات الكشفية في تحقيق األهداف السامية لتربية الناشئة
وتثقيفهم بأهمية الحركة الكشفية في تنمية المهارات السلوكية اإليجابية.
وأضاف أن قطاع التنمية التربوية واألنشطة استعد منذ فترة لالعداد

للمخيم ،الــذي يضم المخيم الرئيسي في منطقة كبد والمخيم البحري
ومخيم المرشدات ،الفتا الى أنه سيتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة
بمشاركة خليجية وعربية وعالمية .وأوضح أن هناك مشاركات متميزة
من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وبعض الجهات أصحاب العالقة
في هذا العرس الكشفي "الذي نأمل له النجاح في ظل الجهود التي تبذل
من القائمين عليه" .بدوره ،قال الموجه العام للتربية الكشفية القائد العام
للمخيم الكشفي السنوي إبراهيم العيد ،إن المخيم الذي تستمر فعالياته
حتى  18يناير الجاري في منطقة كبد بمشاركة من جميع المناطق التعليمية
وإدارات التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني ،يشارك
فيه  1500كشاف وقائد من المرحلتين المتوسطة والثانوية ،منهم 120
مشاركا من خارج دولة الكويت.

فيصل المقصيد

محليات
سلة أخبار
«الهالل األحمر» تتكفل
بعالج سوريين في لبنان
أعلنت جمعية الهالل األحمر
التكفل بـعــاج ع ــدد مــن مرضى
غ ـ ـسـ ــل ال ـ ـك ـ ـلـ ــى مـ ـ ــن الـ ـن ــازحـ ـي ــن
ال ـس ــوري ـي ــن وت ـخ ـف ـيــف االعـ ـب ــاء
االستشفائية عن النازحين الذين
يعيشون فــي ظــروف صعبة في
لبنان .أكــدت ذلك األمينة العامة
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة مـ ـه ــا الـ ـب ــرج ــس فــي
تصريح لـ"كونا" قالت فيه ان دعم
الجمعية لـعــاج مــرضــى الكلى
بدأ منذ عام  ،2013وذلك يعكس
االهـ ـتـ ـم ــام ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي يــولـيــه
الشعب الكويتي لقضية الالجئين
السوريين وتلبية احتياجاتهم
االنسانية والطبية.
وأشــارت البرجس التي تزور
الرياض حاليا الى المصاعب التي
يواجهها الــاجـئــون السوريون
في لبنان في عالج الكلى لرفض
بعض الجمعيات االنسانية دفع
بـ ــدالت غ ـســل ال ـك ـلــى ل ـهــم ،وذل ــك
دف ــع الـجـمـعـيــة إل ــى االسـتـجــابــة
لمناشداتهم.

«زكاة كيفان» :نفذنا 381
ً
مشروعا خالل 2017
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس لـ ـجـ ـن ــة زك ـ ــاة
كـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـج ـم ـع ـي ــة
الـنـجــاة الـخـيــريــة ،الـشـيــخ عــود
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،ت ـن ـف ـي ــذ م ـ ــا ي ــزي ــد
ع ـل ــى  381م ـش ــروع ــا بــال ـعــديــد
مـ ــن الـ ـ ـ ــدول خ ـ ــال ع ـ ــام ،2017
إضــافــة إلــى عـشــرات المشاريع
اإلغ ــاثـ ـي ــة ال ـع ــاج ـل ــة لــاج ـئ ـيــن
السوريين ،وغيرهم من شريحة
المستفيدين .و ق ــال الخميس،
في تصريح صحافي ،إن العام
الماضي حفل بتحقيق إنجازات
ك ـث ـي ــرة ،م ـن ـهــا بـ ـن ــاء  14م ـنــزال
ل ــأس ــر ال ـف ـق ـيــرة ف ــي بــاكـسـتــان
واألردن ،مضيفا" :حرصنا من
خالل هذا المشروع على تحويل
ب ـي ــوت ال ـق ــش وس ـع ــف الـنـخـيــل
واألك ـ ـ ـ ـ ـ ــواخ إل ـ ــى مـ ـ ـن ـ ــازل ت ـل ـيــق
بالعيش الكريم" .وتابع" :قمنا
أيضا ببناء مستوصف طبي في
تشاد ،وتجهيز مركزين طبيين
في مصر وتشاد" ،مشيرا إلى أن
اللجنة قامت ببناء  43مسجدا
في العديد من الدول.

أكاديميا
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طلبة « »GUSTيستكملون جداولهم
والدراسة تبدأ األحد المقبل
العمر لـ ةديرجلا  :نتابع تسجيل مقررات الطلبة وندعو اإلدارة للتسهيل
•

حمد العبدلي

ذكر رئيس رابطة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا علي العمر
أن عملية السحب واإلضافة
تتزامن مع موعد بدء الدراسة
في ًالجامعة األسبوع المقبل،
الفتا إلى أن الرابطة تتابع عن
كثب عملية تسجيل الطلبة
للمقررات الدراسية.

يستكمل طلبة جامعة الخليج
لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا ()GUST
جداولهم الدراسية للفصل الدراسي
الثاني من خــال النظام اآللــي في
موقع الجامعة « »SISخالل األسبوع
الـ ـج ــاري ،ك ـمــا ت ـب ــدأ ال ــدراس ــة في
الـجــامـعــة بــدايــة األس ـبــوع المقبل
( 14ال ـجــاري) الـتــي تـتــزامــن معها
عملية استكمال الجداول والسحب
واإلضافة لجميع الطلبة.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس رابـ ـط ــة الـخـلـيــج
للعلوم والتكنولوجيا علي العمر
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن ال ــراب ـط ــة تـتــابــع
عــن كـثــب عملية تسجيل الطلبة
ل ـم ـقــررات ـهــم ال ــدراسـ ـي ــة ،والـسـعــي
إل ــى حــل أي عــوائــق قــد تواجههم
م ــن خ ــال عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل هــذا
األسبوع.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـع ـم ــر أن األسـ ـب ــوع
ال ـم ـق ـبــل س ـت ـبــدأ خ ــال ــه ال ــدراس ــة
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،ك ــذل ــك ستصاحب
األسبوع األول من الدراسة عملية
ال ـس ـح ــب واإلضـ ـ ــافـ ـ ــة الس ـت ـك ـمــال
جــداول الطلبة ،الذين لم يتمكنوا
م ـ ــن ت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــررات ،ال ـت ــي
ً
يرغبون فيها ،مــؤكــدا أن الرابطة
ق ــام ــت ب ــال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـحــركــات
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة للتخفيف
عـ ــن ال ـط ـل ـب ــة ،ووض ـ ــع حـ ـل ــول مــع

علي العمر

اإلدارة الجامعية فــي الـعــديــد من
القضايا ،أهمها تسجيل الطلبة في
المقررات األساسية ،ومن أبرزها
فـتــح ه ــذا التشعيب لفئة الــذكــور
للفصل الــدراســي الـثــانــي ،بعد أن
ً
كان التخصص مقتصرا على فئة
اإلناث فقط.
ً
وذكر أن الرابطة سعت أيضا إلى
التخفيف عن الطلبة بتقديم طلب
إلى اإلدارة الجامعية ،والذي وافقت
عليه مشكورة بشأن إضافة برنامج
لنظام التسجيل « »SISلتوفير عدد
وكاف من الشعب للطلبة
صحيح
ٍ
في الفصول القادمة المستقبلية.

academia@aljarida●com

ً
قبول  33طالبا غير كويتي
في الجامعة
أعلنت مديرة إدارة القبول في عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت
هند السالم قبول  33طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين
خريجي المرحلة الثانوية مــن مختلف الجنسيات ،والــذيــن يسمح لهم
بااللتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.
وقالت السالم ،في تصريح أمس ،إن قبول الطلبة غير الكويتيين تم وفقا
لترتيب رغباتهم في ضــوء األعــداد المحددة لهم في كل كلية ،وفقا لقرار
مجلس الجامعة ،آخذا بعين االعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين
في الكليات المختلفة ،وسياسة القبول التي تنص على أنه يشترط لقبول
أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة أال تقل نسبته في
الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في
نفس التخصص .وأضافت أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف
النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين ،محددا فيها الكلية التي تم قبول الطالب
بها ،وموعد تسجيله ،مبينة ان على جميع الطلبة التوجه إلى صالة عمادة
القبول والتسجيل بالشويخ في المواعيد المحددة لهم ،مع ضرورة مراعاة
االلتزام بالحضور شخصيا ،أو من يمثلهم في الموعد المحدد ،واصطحاب
المستندات المطلوبة.

«اتحاد التطبيقي» :رفع المستندات
تسبب في عدم قبول المستجدين
أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــام
لطلبة و مـتــدر بــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب،
م ـح ـمــد ال ـع ــوي ـم ــري ،أن ال ـن ـظــام
اإللكتروني لرفع المستندات كان
سببا رئيسا في عدم قبول أعداد
كبيرة مــن المستجدين ،إضافة
إلى بعض السلبيات اإلدارية في
مبنى القبول رقم .11
وق ــال الـعــويـمــري فــي تصريح

صحافي ،أمس ،إن بعض موظفي
مبنى التسجيل غـيــر مكترثين
لـمـسـتـقـبــل ال ـط ـل ـبــة ،ف ـفــي الــوقــت
الـ ـ ــذي تـ ــم رف ـ ــض ال ـم ـس ـت ـجــديــن،
وقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــوا ب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة،
ل ــاس ـت ـف ـس ــار عـ ــن أس ـ ـبـ ــاب ع ــدم
قبولهم ،لم يجدوا من يــرد على
اس ـت ـف ـســارات ـهــم ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
تعامل بعض موظفي التسجيل
لم يكن الئقا مع المراجعين.

«األسترالية» تحصل
على شهادة الجودة
العالمية
نجحت الكلية األسترالية
بــال ـكــويــت ف ــي االن ـت ـق ــال إلــى
اإلص ــدار الـجــديــد مــن معيار
إدارة ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة ا لـ ـع ــا لـ ـم ــي
( .)ISO 9001:2015و بــذ لــك،
عال
تكون أول مؤسسة تعليم ٍ
خ ــاص ف ــي ال ـكــويــت تحصل
عـلــى ه ــذه ال ـش ـهــادة .ويــأتــي
ً
ه ـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ت ــأكـ ـي ــدا عـلــى
الـتــزام الكلية بتقديم أفضل
البرامج التعليمية والخدمات
ال ـت ــدري ـب ـي ــة وفـ ــق الـمـعــايـيــر
الدولية.
وذكـ ــرت الـكـلـيــة ،فــي بيان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن أهـ ــم
مــزايــا حـصــول «األسـتــرالـيــة»
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ،هــو
ت ـك ــري ــس ج ـه ــوده ــا لـتـقــديــم
أفـضــل الـخــدمــات الـتــي تلبي
احـتـيــاجــات جـمـيــع الـجـهــات
ذات الـ ـصـ ـل ــة؛ ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والجامعات الدولية الزميلة،
إضافة إلى أعضاء الهيئتين
التدريسية واإلدارية ،والطلبة
وال ـم ـت ــدرب ـي ــن وال ـخــري ـج ـيــن
وس ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،حـ ـي ــث إن
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــاص ـ ـلـ ــة
عـلــى ش ـه ــادة إدارة ال ـجــودة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة تـ ـض ــع الـ ـعـ ـم ــاء
والـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة نـصــب
عـ ـيـ ـنـ ـيـ ـه ــا ،ل ـ ـت ـ ـحـ ــوز ث ـق ـت ـهــم
ورضاهم.

« »AUMتحيي «اليوم العالمي»
لملتقى الثقافات والحضارات

جانب من الفعالية
َّ
تحول حــرم جامعة الشرق األوســط األميركية ( )AUMإلــى ملتقى
للثقافات والحضارات من مختلف دول العالم ،بعد أن أحيا الطلبة
نشاط «اليوم العالمي» ( )International Day Expoعلى مدى يومين
تخللهما مسابقات ثقافية ،وعروض فنية وتراثية وفلكلورية.
وذك ــرت الجامعة ،فــي بيان صحافي ،أمــس ،أنــه «بعد أسابيع من
البحث والتحضيرات والتواصل مع سفارات الدول المختلفة ،استطاع
ثالثون فريقا من طالب ( )AUMأن يعكسوا تقاليد وتراث البلد الذي
ً
يـمـثـلــونــه ،بـ ــدءا مــن األط ـب ــاق الـشـعـبـيــة ،وط ــرق الـضـيــافــة ،وأســالـيــب
الترحيب ،وصوال إلى أشكال المعمار من مسكن وغيره».
وذكرت الجامعة أن الطلبة استخدموا جواز سفر خاصا بـ»،»AUM
وهــو نـمــوذج يشبه جــواز السفر الحقيقي ،ويحمل شعار الجامعة،
للتنقل داخل المعرض ،واالشتراك في المسابقات.
وأكد الطلبة مدى اهتمامهم بنشاط «اليوم العالمي» في الجامعة،
وقالوا إنه يشجع على التواصل مع اآلخر ،والتعرف على شعوب العالم،
كما يسمح لهم بالتعرف على موقع بلدهم الثقافي وسط االختالف
والتنوع العالمي.
وأوضحت الجامعة أنها تسعى من خالل هذه الفعاليات إلى إتاحة
المجال أمــام طالبها لتوسيع آفاقهم الثقافية ،وتدفعهم نحو إغناء
تجربتهم ومعرفتهم ،وتزودهم بالقدرة على تقبل أساليب أخرى من
الحياة وأنماط مختلفة في السلوك والفكر.

ةديرجلا
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ال تفرطوا في مكاسب دورة
الخليج
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ً
أتابع بطولة كأس الخليج منذ الطفولة ،وتحديدا من البطولة
الخامسة التي نظمت في العراق عندما تم اختيار شقيقي ناصر
لتمثيل المنتخب الــوطـنــي ألول مــرة فــي مسيرته الــريــاضـيــة ،ثم
الـبـطــوالت المتوالية الـتــي عـقــدت خــال أكـثــر مــن  ٣٥سـنــة ،ومنها
بطولتان في الكويت إحداها  ١٩٩٠سنة الغزو العراقي وانسحب
فيها منتخبا السعودية والعراق ،وأكــاد أجزم أنه لم تعقد بطولة
فيها هذا الوئام الخليجي والتناغم الجماهيري والمودة واأللفة
بين الحضور والمتابعين والضيوف الخليجيين كما جرى في هذه
البطولة التي نظمتها الكويت الشهر الجاري.
عقدت هذه البطولة في ظروف خليجية غير مسبوقة ،والخالف
العلني بين الدول الشقيقة بلغ أوجه ،وكان لموقف الكويت الساعي
إلى جمع الصف وحلحلة الخالف والحفاظ على الوحدة الخليجية
األثر األعظم في التخفيف من أضرار هذه األزمة ،واإلبقاء على الحد
األدنى من التواصل بين أطرافها من خالل القنوات الكويتية التي
ً
ً
القت تأييدا عالميا مترامي األطراف ثقة ودعما في الجهود الكويتية
المخلصة ودبلوماسيتها الصادقة.
ً
خالل أيام الدورة شاهدنا أهلنا في الخليج وهم يفدون أفواجا
إ لــى وطنهم الثاني الكويت مستمتعين بإقامتهم ومتآلفين في
تواصلهم وممتنين لمضيفيهم ،فتسامى الجميع فوق الخالفات
ً
السياسية ،وتقابلت الفرق الرياضية بعيدا عن التباين الدبلوماسي،
وتعايش الكل بعفوية وسالسة غاضين الطرف عن الصراع الخليجي
ً
الــداخـلــي الـقــاســي ال ــذي امـتــد ش ـهــورا طــويـلــة ،تمر كأنها سـنــوات،
ً
وأصـبـحــت الـكــويــت دارا للجميع وســاحــة لـلــوفــاق بـيــن الـشـعــوب
واألهالي ،وهو االنعكاس الطبيعي للعالقات االجتماعية واألواصر
األسرية التاريخية بينها ،وهذا أعظم ما حققته البطولة.
انتهت الدورة وشاهدنا كيف يتسابق ضيوف الكويت على الشكر
ً
والثناء للكويتيين حكومة وشعبا على ضيافتهم واألريحية النقية
في استقبالهم ومشاركتهم أجواء البطولة ،وتحولت الكويت إلى
ساحة أفراح كبيرة ذابت فيها رواسب الشقاق التي أصابت بلداننا
ً
في الشهور الماضية ،واجتمع أبناء الخليج جنبا إلــى جنب في
المالعب والمدرجات واألسواق والمحافل اليومية المختلفة لتحقق
ً
ً
ً
البطولة الرياضية هدفا قوميا مستحقا جاء في وقته المناسب.
لقد نجحت البطولة فــي جمع ا لـشـعــوب الخليجية على أرض
المحبة والسالم ،ونجحت البطولة في إعادة الدور الحيوي للشعب
الكويتي وسط الخليج ،ونجحت البطولة في ترميم جزء كبير من
جــراح األزمــة القائمة لتواصل الدبلوماسية الكويتية تميزها في
حماية الــوحــدة الخليجية بكل مــا أوتـيــت مــن صالبة وتــأن ُ
وبعد
نظر ،والحمدلله.
لم تكن البطولة هذه المرة مجرد لعبة كرة قدم وكأس وميداليات،
إنما كانت ّ
لم شمل حقيقي ومبارك وعودة ميمونة لمكانة الكويتيين
ً
وسط الشعوب الخليجية العزيزة ،فحققنا جميعا مكاسب عظيمة
في هذه الدورة ،وجب علينا رعايتها وعدم التفريط فيها.
والله الموفق.

استمعوا لشعبكم أبرك!

السفير يوسف عبدالله العنيزي

لماذا المكابرة؟
عــال ـم ـنــا ال ـعــربــي ي ـع ـيــش خـ ــارج نـطــاق
ال ـت ـغ ـط ـي ــة ،ف ـج ـم ـيــع الـ ـخـ ـط ــوط م ـق ـطــوعــة
مــع مــا يعيشه ا لـعــا لــم مــن تـطــور وتنمية
وتقدم علمي فاق الخيال ،وحقوق إنسان
والحرص على إسعاد الشعوب وتعليمها
وصحتها ،أال ليت عالمنا العربي اكتفى
بذلك ،بل يحاول جاهدا أن يسحب العالم
بأسره إلى قاع التخلف الذي وصلنا إليه،
وفي كل المجاالت.
ف ــا ل ـت ـق ــدم ا ل ـع ـل ـمــي ال نـ ـك ــاد نـسـتـطـيــع
تهجئة حروفه ،أ مــا اإلنسانية فقد أدر نــا
لـهــا ظـهــر نــا ،وا لــد يـمـقــرا طـيــة نسمع عنها
من بعيد ولكن ال نعرف كنهها ،أما غزو
الفضاء وأجرام الكون فلدينا قصص ألف
ليلة و لـيـلــة ،و لـكــن مــن نــا حـيــة أ خ ــرى فقد
تـفــوقـنــا عـلــى دول الـعــالــم بــأســره بــأعــداد
الــاج ـئ ـيــن وال ـم ـش ــردي ــن ،ت ـفــوق ـنــا عـلـيـهــم
ب ــأع ــداد الـقـتـلــى "وال ـش ـه ــداء" وال ـجــرحــى،
تفوقنا عليهم بأعداد األحزاب والجماعات
اإلرهابية وغير اإلرهابية ،تفوقنا عليهم
بـ ـحـ ـج ــم اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وتـ ـك ــدي ــس
األ سـلـحــة ،تـفــو قـنــا عليهم بــأ جـهــزة إ عــام
تمارس معارك حادة ومؤذية ،وباستخدام
ك ــل م ــا ي ـخ ـطــر ع ـل ــى الـ ـب ــال م ــن أك ــاذي ــب،
ونـ ـب ــش وثـ ــائـ ــق س ــري ــة وغـ ـ ــرس األحـ ـق ــاد
وك ــراه ـي ــة تـصـعــب إزال ـت ـه ــا أو الـتـخـفـيــف
من آثارها ،وكأننا وصلنا إلى حافة الال
عودة.

د .حسن عبدالله جوهر
و تــوا لــت على عالمنا العربي األز مــات
والكوارث والمآسي بكل أنواعها ،وكلما
ازداد ع ــدو ن ــا ق ــوة وا ت ـح ــادا زد ن ــا ضعفا
وتشرذما حتى وصلنا إ لــى و ضــع يتكئ
ع ــدو ن ــا ف ــي م ـج ـل ـســه أو م ـخ ــد ع ــه و ي ـب ــدأ
بتحريك مؤشر"الريمونت كنترول" ليدأ
التدمير والتفجير والقتال على مساحة
عالمنا العربي ،فأصبحنا نقاتل بعضنا
ب ـح ـقــد وشـ ــراسـ ــة ،وغ ـ ــدا ال ـم ـص ــري يـقـتــل
المصري واليمني يقتل اليمني والليبي
يـقـتــل ا لـلـيـبــي و ح ـتــى ا لـفـلـسـطـيـنــي يقتل
الفلسطيني و ...و ،...بل تجاوزنا ذلك إلى
الوصول إلى صراع األنظمة.
فكل نـظــام يسعى إ لــى إ سـقــاط النظام
اآلخـ ـ ـ ــر ،وت ـن ــاس ـي ـن ــا أنـ ـن ــا ن ـش ـب ــه "ح ـط ــب
الدومنو" إذا سقطت واحدة ،ال سمح الله،
سـقــط ا لـجـمـيــع ،حـتــى قـضــا يــا نــا الرئيسة
ب ـ ــدأت بــال ـت ـق ـلــص ،وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال
كانت فلسطين قضيتنا األولى منذ أكثر
مــن خمسة عـقــود ،و كــان ا لـهــدف التحرير
وا لـعــودة إ لــى فلسطين ،فأصدرنا الكتب
وال ـن ـشــرات ونـظـمـنــا األش ـعــار والـقـصــائــد
واأل غــا نــي ،و تـنــا ســت المنظمات الفدائية
بمختلف التوجهات واأل فـكــار فلسطين،
وبـ ـ ــدأت بــال ـت ـقــاتــل ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا ،وت ــول ــى
القيادة مناضلون ،فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر.
وم ـ ـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات وال ـ ـخ ـ ـطـ ــب

وا لـتـصــر يـحــات نفسها ،و ب ــدأت فلسطين
تنساب من بين أيدينا كما ينساب الماء
من بين أصابع اليد ،وبدأنا نفقد مدينة
بعد أخرى حتى وصلنا مؤخرا إلى فقدان
زهرة المدائن مدينة القدس الشريف.
ويخطر على البال هنا ذلك اللقاء أثناء
رئاستي للبعثة الدبلوماسية في األردن
الشقيق ،فقد التقيت مع أحد األصدقاء من
فلسطين الحبيبة ،وبدأ يتحدث عن تلك
اللحظات عندما سنحت له فرصة زيارة
مــديـنــة "حـي ـفــا" فــي فـلـسـطـيــن "الـمـحـتـلــة"،
ف ــزار مـنــزلـهــم الـعـتـيــق ،وذل ــك الـحــي الــذي
قضى فيه بعض سنوات طفولته ،فشعر
أن ا ل ـج ــدران ت ـكــاد ت ــروي لــه مـلـحـمــة تلك
األي ـ ــام ال ـخ ــوال ــي ع ـنــدمــا بـ ــدأت ال ـعــائــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ــالـ ـن ــزوح ،وت ــذك ــر رواي ـ ــة
وا لــد تــه ،رحمها ا لـلــه ،و قــد تــر كــت وجبات
الطعام ا لـتــي كــا نــت تعدها لتكملها بعد
عودتها ،ولكن إرادة الله قضت بأن تسلم
ال ــروح بعيدا عــن أرضـهــا بــآالف األمـيــال،
في تلك اللحظة شعرت أن صاحبي يكاد
يغوص في دمع األحزان ،فأدرت الحديث
إلى موضوع آخر.
ونـ ـع ــود ل ـع ـن ــوان الـ ـمـ ـق ــال ،ن ـع ــم ل ـم ــاذا
ا لـمـكــا بــرة ،فـقــد عـجــز نــا عــن حــل مشاكلنا
مهما صغرت أو كبرت.
حفط الله الكويت وقيادتها وأهلها من
كل سوء ومكروه.

ماري ديجيفسكي*

ٌ
عبر من إيران زمن الشاه
بينما عمت الـمـظــاهــرات الـمــؤيــدة للنظام الـمــدن اإليــرانـيــة قبل
أيام قليلة ،أعلن رئيس الحرس الثوري اإليراني "نهاية العصيان"،
ً
أي التظاهرات األخيرة في إيــران ،ولكن هل فعال انتهى أكبر خطر
ّ
ّ
تعرض له هذا النظام منذ تسلم الثورة اإلسالمية اإليرانية مقاليد
السلطة في البالد؟ إن ّ
مجرد استخدام كلمة "عصيان" تعني أن األمور
تجاوزت احتجاجات الحركة الخضراء التي اندلعت بعد انتخابات
 2009الرئاسية.
ّ
ليس ذلك فحسب بل تذكرنا المطالب التي ُرفعت في المظاهرات
ً
اإليرانية األخيرة بما ُس ّمي بالربيع العربي ،فهل لحقت إيران متأخرة
ّ
بهذه الموجة؟ هــل شبابها الــذيــن يشكلون الغالبية الساحقة في
المجتمع اإليــرانــي حانقون إلــى هــذه الــدرجــة؟ وهــل هــم محبطون
ومثقلون بالعقوبات الغربية وتبعات انخفاض أسعار النفط؟ وإن
كان األمر كذلك فهل ستختفي هذه المظاهرات الى األبد ،أم سيعود
المتظاهرون الى تجميع قواهم ّ
ولم شملهم ،ليس في األسبوع الحالي
ً
ربما ،بل في األشهر المقبلة أو السنة القادمة مثال؟
تكفي العودة الى التاريخ لكي نفهم ما يحصل في إيــران اليوم،
ونستخرج العبر والدورس ّ
شرح الحتجاجات اليوم لن
القيمة ،فأي
ٍ
يختلف عن ظروف الماضي ،وقد يعتبر البعض هذه االحتجاجات
أول تهديد ّ
جدي تواجهه الثورة اإلسالمية اإليرانية بسبب طابعها
ٍ
السياسي وانتشارها الجغرافي مما يجعلها مختلفة عن المظاهرات
ً
التي اندلعت احتجاجا على نقص الطعام في التسعينيات.
ً
منظار مختلف ،لقد أمضيت فصال من
رؤيتي لألمور هي من
ٍ
الصيف في إيــران في السبعينيات ،أي حين كان الشاه ال يــزال في
ً
السلطة ،وكان الدعم األميركي للنظام واضحا وضوح الشمس ،وما
َ
كانت أي انتفاضة إسالمية تلوح في األفــق .كانت النساء يلبسن
َ
الشفاه وينظرن الى من يرتدين الحجاب
الكعب العالي ّويضعن أحمر ّ
المتدينة أو الريف كأنهن متخلفات ،وكانت إيران ،المدعومة
في المدن
ً
من الغرب وتحديدا من بريطانيا وأميركا ،على الطريق لتصبح
حليفة الغرب التي يمكن االتكال عليها في المنطقة.
ولكن سرعان ما اختفت تلك الصورة ،فبين  1978و 1979وحين
كنت أشاهد على التلفزيون االحتجاجات الكثيفة في جنوب طهران
وعودة الخميني الظافرة تذكرت تفاصيل ذاك الصيف الذي أمضيته
ً
في إيران مع عمتي ماري إسحق ،كانت إسحق مديرة لمدرسةٍ مجانية
للبنات في أصفهان ،كانت تريد الذهاب إلى الصين لالنضمام إلى
ّ
مؤسسةٍ خيرية هناك ،ولكن هذه األخيرة أقفلت أبوابها في الصين،
ً
ُ
ّ
فع ّينت في إيران بدال من ذلك ،وسرعان ما أمم الشاه المدارس وأمر
ُ
ُ
بأال تــدار إال من موظفي الحكومة اإليرانية ،ومنحت إسحق آنذاك
الجنسية اإليرانية كي تكمل مهامها التربوية ،وحين زرتها كانت
ً
لمدرستها ،وتعتبر نفسها
ً
ّ
متقاعدة وتسكن في شقة صغيرة مجاورة ّ
ً
إيرانية أكثر مما كانت بريطانية ،حتى أنها تبنت فتاة إيرانية.
أذك ــر أنـنــا كنا فــي عــام  ،1979وكــانــت عمتي تشعر بــالـيــأس من
الطبقة الوسطى المثقفة في البالد ،فكانت تراهم يحتقرون األقل
ً
ً
ثقافة منهم ،ويرفضون العمل في السياسة ًتاركين المجال مفتوحا
ً
أمــام رجــال الدين والفاسدين ،وكانت مدركة تماما سلطة الماللي
ونفوذهم الواسع ،فرجال الدين هؤالء هم من كانوا يمسكون بالحكم
ويتحكمون في حياة المواطنين ،كانت تؤكد لي ذلك.
أخذتني عمتي الى الريف فرأيت بأم العين الهوة الشاسعة التي
كــانــت تفصل الـفـقــراء عــن األغـنـيــاء ،والمثقفين عــن غير المثقفين،
ُ ّ
ّ
َ
المعدم الذي شكل قاعدة
المقلد للغرب عن جنوبها
وشمال طهران
ً
ُّ
خصبة لثورة الخميني ،وما كان أحد يفكر في تلك األيام أن "التمدن"
الذي كنا نشهده في بعض شوارع طهران كان إلى زوال.
ّ
ّ
لعل أهم درس تعلمته من سقوط الشاه هو أنه ال يمكن فرض أو
ّ
ّ
تسريع "التمدن" في مجتمع ما من دون التعمق في دراسة حاجات
ً
هــذا المجتمع نفسه أوال ،ومــن دون تعميم فــوائــد أي تـحـ ّـر ٍك على
ً
المجتمع بأسره ،بحيث ال تكون حكرا على طبقةٍ نخبوية فحسب.
يبقى أن نعرف أن الثورة اإلسالمية قد نجحت حيث فشل الشاه
ُ
في رأب الصدع بين مختلف طبقات المجتمع اإليــرانــيً ،وهنا ل ّب
االحـتـجــاجــات األخ ـي ــرة ،فـهــل تعكس االحـتـجــاجــات رغ ـبــة الشباب
عارم الرتفاع
الجامحة بالتغيير؟ وهل هي تعبير عن
اإليرانيين
حنق ٍ
ٍ
ٌ
مدوية ّ
وصرخة ّ
ضد تضييق الخناق على المجتمع اإليراني؟
األسعار
ً
أي توتر في إيران سينعكس طبعا على الصفقة النووية ،وعلى
ّ
استقرار كل من اليمن وسورية ولبنان وعلى العالقات مع المملكة
العربية السعودية والعراق ،وكل ما نستطيع أن نأمله هو أن تفتح
ً
ً
هذه التظاهرات بابا للنقاش بدال من التناحر حول أي نظام إيراني
ً
ينبغي اعتماده ،كان اإليرانيون يفاخرون دوما بأنهم بعيدو النظر،
وأتمنى أن يكونوا على حق وأن يستفيد الغرب من عبر الماضي.
* «اإلندبندت»

مايكل ستيفن*

لدائن أفضل من أجل محيطات أكثر صحة
العالم يحتاج إلى أن
يكون األشخاص الذين
يتعاملون مع البالستيك
قادرين على التكيف
واغتنام فرصة التقدم
التكنولوجي لضمان قدرة
البشر على تحقيق أقصى
قدر ممكن من االستفادة
من هذه المادة الرخيصة
المتنوعة االستخدامات
دون إخضاع البيئة
لتأثيرها الضار.

آالف األطنان
من النفايات
البالستيكية
تدخل إلى
البيئة
ً
وخصوصا
المحيطات كل
يوم
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زوايا ورؤى

ُ
تـ َـعــد ال ـلــدائــن (الـبــاسـتـيــك) بـيــن ال ـم ــواد األكـثــر
شعبية المستخدمة الـيــوم ،ونظرا لالستعماالت
الـمـتـعــددة لـهــذه ال ـمــادة ،فـمــن غـيــر المستغرب أن
ُ َ
ست َ
خد م منها نحو  320مليون طــن سنويا في
ي
َ
مختلف أنحاء العالم ،والواقع أن عطالت األعياد
األخـيــرة خلفت جـبــاال مــن المنتجات والمغلفات
البالستيكية ،لكن الـلــدائــن تـفــرض أيـضــا تهديدا
بيئيا بالغ الخطورة.
فاللدائن من الممكن أن ترسب أو تطفو لعقود
مــن الــزمــن إذا لــم يتم التخلص منها على النحو
السليم ،وباإلضافة إلى أنها ضارة بالحياة البرية
والمائية ،فإن اللدائن الطافية في المحيطات من
الممكن أن تجتذب السموم إلى أسطحها ثم تتفكك
جزيئاتها إلــى لــدائــن دقيقة تــدخــل بعد ذلــك إلى
السلسلة الغذائية.
وهذا الدوام الظاهري هو الذي دفع الحكومات
إل ـ ـ ــى ف ـ ـ ــرض ضـ ــري ـ ـبـ ــة ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض ال ـم ـن ـت ـج ــات
البالستيكية الـضــارة بيئيا أو حظرها بالكامل،
كما تشجع حكومات عديدة إدارة النفايات على
نحو أفضل ،وإع ــادة استخدام وتصميم وتدوير
المنتجات البالستيكية.
وه ــي س ـيــاســة حـكـيـمــة ،ول ـكــن ف ــي ح ـيــن تعمل
سياسات الضرائب والحظر وإدارة النفايات على
الـحــد مــن مشكلة الـتـلــوث البالستيكي ،فإنها لن
تحل المشكلة ،وألن اللدائن مصنوعة من منتجات
ثانوية لتكرير النفط ،فإن الحظر لن يخلف تأثيرا
َ
ُيذكر على استخراج الغاز والنفط أيضا ،وكل ما
قد تسفر عنه الضرائب والحظر هو حرمان أفقر
الناس من مادة مفيدة وغير مكلفة.
الحق أنــه على الرغم من الجهود المثلى التي
تستند إلى نوايا حسنة والتي يبذلها المشرعون
والمنظمات غير الحكومية ،فإن آالف األطنان من
الـنـفــايــات البالستيكية تـظــل تــدخــل إل ــى البيئة،
وخصوصا المحيطات ،كل يوم ،ومن الواضح أننا
في احتياج إلى نهج أفضل.
وقــد اقتنعت بعض الحكومات والشركات بأن
"الـلــدائــن الـحـيــويــة" -المستمدة جزئيا مــن الكتلة
ال ـح ـيــويــة م ـثــل ن ـشــا الـ ـ ــذرة -ه ــي ال ـح ــل ،ل ـكــن هــذه
الحجة معيبة :فاللدائن الحيوية باهظة التكلفة
وإنتاجها كثيف االستهالك للطاقة ،وتظل تحتوي
على كميات كبيرة من المواد المستمدة من النفط.
عــاوة على ذلــك ،تتطلب إع ــادة تــدويــر اللدائن
الـحـيــويــة فـصـلـهــا ع ــن ال ـلــدائــن ال ـع ــادي ــة ،ويـجــري
اختبار هــذه البوليمرات فــي مــا يتصل بتحللها
البيولوجي ،ولـكــن هــذا ال يتم إال فــي ظــل ظــروف
خاصة تتوافر في التسميد الصناعي .بعبارة أخرى
في حين قد تبدو هذه التكنولوجيا جذابة فإنها لن
تحل مشكلة تسرب القمامة البالستيكية إلى البيئة.
كان تركيز صناعة اللدائن لفترة طويلة ينصب
على وظيفة المنتج خــال فترة حياته ،ولــم يعد
َ
ه ــذا الـنـهــج م ـق ـبــوال ،بــل يـحـتــاج ال ـعــالــم إل ــى نــوع
جديد من البالستيك ،يتسم باألداء الجيد ،ولكنه
أيضا يتحلل حيويا بسرعة أكبر من اللدائن التي
نستخدمها اليوم.
ولـ ـنـ ـت ــأم ــل هـ ـن ــا ال ـ ـلـ ــدائـ ــن الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ــرابـ ـط ــة
الـبـيــولــوجـيــة الـتـحـلــل ،عـلــى النقيض مــن الـلــدائــن
األخرى ،بما في ذلك اللدائن الحيوية ،فإن اللدائن
الثنائية الرابطة البيولوجية التحلل تتحلل حيويا
في أي مكان في البيئة ،ومن الممكن إعادة تدويرها

إذا جرى جمعها خالل عمرها العامل ،ومن الممكن
ترقية المنتجات البالستيكية العادية إلى لدائن
ثنائية الرابطة بيولوجية التحلل باالستعانة بآالت
مــوجــودة فــي وقــت التصنيع وبتكاليف إضافية
ُ َ
ال ت ــذك ــر أو ب ــا تـكــالـيــف إضــاف ـيــة ع ـلــى اإلطـ ــاق،
باستخدام التكنولوجيا التي تعمل جمعية اللدائن
الثنائية الرابطة البيولوجية التحلل على شرحها.
ُ َ
تـنــتــج ال ـلــدائــن الـثـنــائـيــة الــراب ـطــة البيولوجية
ُ َ
التحلل عندما تخلط مــادة مضافة مع البوليمر
ال ـعــادي ،وتعمل ال ـمــادة المضافة (الـتــي تنتجها
شركة أتولى إدارتها) على تفكيك التركيب الجزيئي
للبوليمر عند نهاية عمره النافع ،كما تعمل على
تمكين التحلل الطبيعي في بيئة مفتوحة.
عندما يتعلق األمــر باللدائن الثنائية الرابطة
الـبـيــولــوجـيــة الـتـحـلــل ،ال يـعـنــي الـتـفـســخ التكسر
إلى شظايا بالستيكية ،وكما يشرح لنا أجناسي
جاكوبويتز ،وهو أستاذ في المعاهد البحثية في
السويد وواحد من خبراء العالم البارزين في مجال
البوليمرات ،عندما تتفكك اللدائن الثنائية الرابطة
البيولوجية التحلل ،تتغير المادة بشكل كامل ،مع
تحول الجزيئات الهيدروكربونية إ لــى جزيئات
تحتوي على األكسجين والتي يمكن استيعابها
مرة أخرى في البيئة.
ووفـقــا لمعايير دولـيــة (مـثــل ،)ASTM D6954
ي ـت ـط ـلــب اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـل ــدائ ــن ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ــراب ـط ــة
الـبـيــولــوجـيــة الـتـحـلــل تـقــديــم الــدل ـيــل ال ــذي يثبت
التحلل والتحلل البيولوجي ،والتأكيد على عدم
اح ـتــوائ ـهــا ع ـلــى م ـع ــادن ثـقـيـلــة أو س ـم ــوم ض ــارة
بالبيئة.
مع تغير اللدائن ال بد أن تتغير أيضا األساليب
التي تنتهجها الدول في دمجها في اقتصاداتها،
والخبر السار هنا هو أنــه على الرغم من تباطؤ
الواليات المتحدة وأوروبا في تبني حلول مبتكرة،
كانت دول أخرى أكثر انفتاحا في التعامل معها.
ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،ح ـظ ــرت ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية واإلم ــارات العربية المتحدة استيراد
أو تصنيع ا لـلــدا ئــن التقليدية لمجموعة واسعة
مــن الـمـنـتـجــات ،وك ــل منهما تـشـتــرط اآلن ترقية
المنتجات البالستيكية باستخدام تكنولوجيا
ال ـلــدائــن الـثـنــائـيــة الــراب ـطــة الـبـيــولــوجـيــة التحلل،
ولــم تختر أي منهما حلول اللدائن "ذات القاعدة
الحيوية".
الواقع أن العالم ال يحتاج إلى قــرارات حظر أو
ضرائب جديدة ،بل يحتاج إلى أن يكون األشخاص
الــذيــن يـتـعــامـلــون مــع الـبــاسـتـيــك ،وحـكــومــاتـهــم،
ق ــادري ــن عـلــى الـتـكـيــف كـمــا هــي ح ــال ه ــذه ال ـمــادة
ن ـف ـس ـهــا ،واغ ـت ـن ــام ف ــرص ــة ال ـت ـق ــدم الـتـكـنــولــوجــي
لضمان قدرة البشر على تحقيق أقصى قدر ممكن
من االستفادة من هذه المادة الرخيصة المتنوعة
االستخدامات ،دون إخضاع البيئة لتأثيرها الضار.
* عضو سابق في برلمان المملكة المتحدة،
ورئيس جمعية اللدائن الثنائية الرابطة
البيولوجية التحلل ،ومدير شركة سيمفوني
للتكنولوجيا البيئية.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتتفاق مع
«الجريدة»

hasanjohar@hotmail.com
ً
ً
ً
حققت دولة الكويت مكسبا دبلوماسيا دوليا من خالل
عـضــويـتـهــا فــي مـجـلــس األم ــن لـمــدة عــامـيــن ،ومــزامـلـتـهــا
للدول الكبرى في أهم هيئة عالمية ،رغم الفارق الكبير في
سلطة القوى العظمى التي تتمتع بحق النقض "الفيتو"،
ً
ً
لكنها تبقى منبرا أمميا تنتظره وتعتمد عليه ا لــدول
ً
ً
الصغيرة إعالميا وسياسيا .
لكن مع أول اختبار للدبلوماسية الكويتية في مجلس
األمن الدولي جاء ت الهفوة كبيرة عبر مداخلة المندوب
الدائم السفير منصور العتيبي على خلفية االحتجاجات
والمظاهرات التي شهدتها بعض المدن اإليرانية قبل
ً
عشرة أ يــام ،ويبدو أنها انتهت تماما قبل بــدء مناقشة
ً
المجلس أصال .
االنتصار للشعوب خصوصا فيما يتعلق بالحريات
العامة ،مسؤولية وجدانية وأخالقية ،ولكن إذا ما تزامنت
مــع مصداقية تناسبها و تــر تـقــي إ لــى المعاملة بالمثل،
ولذلك يجب أن تنأى الحكومات بنفسها عن الخوض في
ً
الشأن الداخلي للدول األخرى ،خصوصا إذا كانت تفتقر
إلى احترام مطالب شعوبها وال تعاملهم بالطريقة التي
تطالب اآلخرين بها.
جلسة مجلس األمن بخصوص إيران كانت بكل وضوح
صـنـيـعــة اإلدارة األم ـيــرك ـيــة وتــوج ـهــات الــرئ ـيــس تــرامــب
ّ
تحول إلى أضحوكة سياسية ال تخجل
الشخصية ،الذي
وال تتحرج من فشل آلخر ،ومن الهزائم السياسية التي
أصحبت أيقونة متالزمة مع عهده القصير في الحكم،
بدليل توبيخ أقرب حلفاء الواليات المتحدة له والسخرية
من سياساته وآخرها تجاه إيران ،ولهذا ال يمكن تفسير
ً
إرضاء لشخص ترامب ال غير ،األمر
الموقف الكويتي إال
الذي أوقع الحكومة في حرج وتناقض شديدين.
إن المطالبة الكويتية للحكومة اإليرانية باالستماع
ً
إلى شعبها نحن أولى بها محليا ،فمتى كانت حكومتنا
ت ـس ـت ـم ــع إ ل ـ ــى رأي ش ـع ـب ـه ــا فـ ــي ا لـ ـع ــد ي ــد مـ ــن ا ل ـم ـط ــا ل ــب
وال ـ ـمـ ــواقـ ــف ال ـم ـه ـم ــة ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي مـ ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد
واحترام اإلرادة الديمقراطية والمحافظة على الدستور
و عـلــى مــدى عـقــود مــن ا لــز مــن؟ و كـيــف تعاملت الحكومة
الحنونة على المعارضين في إيران مع المطالب الشعبية
واالحـ ـتـ ـج ــاج ــات فـ ــي ق ـض ـي ــة اإليـ ـ ــداعـ ـ ــات وال ـت ـح ــوي ــات
المليونية؟ وأين كان هذا القلب العطوف في ساحة اإلرادة
والهراوات التي انهالت على أجساد الشباب ثم مالحقتهم
بالتحقيق واالعتقال والحبس لسنوات طويلة؟ ولماذا
ال نــرى هــذه الدعوة الرحيمة مع المغردين واالستمرار
فــي تلفيق التهم لهم حتى بعد أن ا سـتـفــردت الحكومة
بالقوة والمكنة؟
الكويت تشهد ا لـيــوم إ حــدى أ كـبــر قضايا الحبس في
تاريخها الحديث بحق معارضيها ،ويشمل ذلك مختلف
ً
ً
ً
المكونات الوطنية بتنوعها مذهبيا وطبقيا واجتماعيا،
بــل عـلــى اخـتــافــاتـهــا الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة ،كـمــا يعيش
البلد في ظل أكثر القوانين التعسفية المصادرة لحرية
الرأي والموقف حتى بالكلمة أو التغريدة أو االستنصار
لشعوب الدول األخرى ،ناهيك عن الخروج في تجمع أو
مسيرة احتجاجية حيث تواجه بسحب الجنسية!
ليس في مثل هذه الظروف يحق لنا أن نعلم اآلخرين
ً
دروسا في المناصحة واحترام الشعوب ،ولنحمد الله أن
مداخلة مندوبنا في مجلس األمن لم تتزامن مع عرض
لشريط قــوات األ مــن و هــي تنهال بالضرب على الشباب
والشابات ،أو منظر الدكتور عبيد الوسمي وهو يسحل
ً
وح ـيــدا عـلــى األرض بــواسـطــة عـشــرة ضـبــاط وأف ــراد من
القوات الخاصة!

المستشفيات الخاصة
د .عبد المالك خلف التميمي
لقد كانت فكرتي تقوم على أن العمل الخاص أكثر جودة
مــن عـمــل الـمــؤسـســات الحكومية الــرسـمـيــة ،وقــد ثـبــت لي
عكس ذلك من خالل تجربة شخصية ،فقد تعرضت لوعكة
صحية مفاجئة في الرجل اليمنى خالصتها آالم شديدة
نتيجة جلطة .بدأت القصة بالمستشفيات الخاصة ،وكنت
كــا لـكــرة ا لـتــي يقذفها شـخــص عـلــى آ خــر لـمــدة أسبوعين،
بسبب هل أن المريض من المتقاعدين أم ال؟
وبـعــد الـفـحــوص والـتـحــالـيــل وال ـ ــ MRIاتـضــح لــي أنــه ال
يــوجــد قـســم أوع ـيــة دمــويــة فــي الـمـشـفــى ال ـخــاص ،ووقـيــل
لي :اذهب إلى مستشفى مبارك! وكانت المفاجأة األخطر
هي أن طبيب األوعية الدموية في مستشفى مبارك ،قال
أم ــام ــك س ــاع ــات قـلـيـلــة ع ــن بـتــر ال ـق ــدم إذا ل ــم ن ـجـ ِـر عملية
إخ ــراج الـجـلـطــات! ألن ــك تــأخــرت م ــدة أسـبــوعـيــن! فقلت له
توكل على الله اآلن ،وأ جــر يــت العملية والحمد لله كانت
ناجحة ،وعلى الرغم من اآلالم بعدها لكنها أفضل من بتر
القدم ،والسبب أن المستشفيين في القطاع الخاص اللذين
أضاعا أسبوعين في انتظار تحويل المبالغ من التأمين
الصحي (عافية).
وعانيت بعد العملية الكثير وال أزال ،وقد خفف عني
سؤال الزمالء المستمر عن حالتي الصحية ،وبعد فترة من
الوقت قررت الكتابة عن الموضوع دون ذكر أسماء ،لكن
لدي وثائق الموضوع من تقارير طبية وفواتير وغيرها
ع ــادة أحتفظ بـهــا ،وأ ن ــا متخصص فــي ا لـتــار يــخ الحديث
المعاصر أهتم بوثائق األحداث ،فكيف ال أحتفظ بوثائقي
الخاصة ،وفي الوقت نفسه عامة تهم عددا كبيرا من الناس.
ثم راجعت الطبيب الذي أجرى العملية في عيادته ،جزاه
ً
الله خيرا ،لكن آالم األعصاب استمرت وقررت بعدها السفر
إلى لندن الستكمال العالج لمدة تزيد على أسبوعين على
ً
ّ
علي
نفقتي الخاصة ،ولم أمكث طويال لوجود التزامات
فــأنــا أسـتــاذ جــامـعــي ،ول ــدي مـســؤولـيــات وج ــدول دراســي
إضافة إلى مسؤوليتي عن ندوة فكرية سيقيمها المجلس
ً
الوطني خالل أيام قليلة ،وقد شاركت فيها الحقا ،وكانت
ناجحة ستنشرها مجلة عالم الفكر في عدد قادم.
واألمر الغريب أن المستشفيات الخاصة كانت تسألني
ً
إذا أردت عمـل ( )MRIفورا سيكون الدفع "كاش" أو ننتظر
رد التأمين الصحي ،و هــذا سيستغرق ساعات! ولم أفهم
السبب وهو معروف لدى الجميع.
والنتيجة ا لـتــي خــر جــت بـهــا عــن تجربتي هــذه هــي أن
رج ـلــي كــانــت مـعــرضــة لـلـبـتــر ،ورب ـمــا حـيــاتــي لـلـخـطــر ألن
المستشفى فــي لـنــدن قــد أبلغني أن الجلطة خــر جــت من
القلب إلى الساق فالقدم ،والحمد لله على أي حال ،وفكرت
ً
كثيرا في أن أكتب القصة ألنني وصلت إلى نتيجة هي أن
تعامل مثل تلك المؤسسات هو تعامل تجاري ال عالقة له
ً
بالجانب اإلنساني ،و تــرددت كثيرا وأنا أفكر في الكتابة
عن قصتي ألنها ذاتية ،بيد أنها تهم الكثيرين ،خصوصا
فيما يتعلق بصحة اإلنسان.
فـقــررت الـكـتــابــة عــن مــوضــوع شخصي ألنــه فــي الــوقــت
نفسه قضية عامة ،وثبت لدي أن المستشفيات الحكومية
بالمشاكل التي تعانيها أفضل من غيرها ،ويبدو أن تلك
قضية إشكالية بين القطاعين العام والخاص ضحيتها
المواطن واإلنسان بصورة عامة.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

محمد اإلتربي

المطلوبات األجنبية ارتفعت
من  4.4مليارات في نوفمبر
 2016إلى  5.018مليارات كما
في نوفمبر  2017وهي نتاج
إصدارات الشرائح المساندة
بالدوالر.

6.498

409

940

«المالية» :عامان إلنجاز السياسات
الضريبية وتشريعاتها

• ودائع الحكومة والقطاع الخاص ترتفع إلى  41.7مليار دينار
• التسهيالت المقسطة للسكن واألراضي غير التجارية تزيد  800مليون
نـمــت ال ــودائ ــع ف ــي ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي في
ً
 11شـ ـه ــرا ن ـح ــو  2.5ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وتـشـتـمــل
تلك اإلي ــداع ــات على ودائ ــع الـقـطــاع الخاص
والحكومة ،إذ سجلت بنهاية نوفمبر الماضي
نحو  41.704مليار دينار ،مقارنة مع 40.667
ً
مليارا كما في نوفمبر في .2016
في السياق ،نمت معدالت التمويل بمختلف
شرائحه من بداية العام نحو  4.2في المئة،
وهي وتيرة أعلى من اإليداعات ،إذ بلغت من
بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو
ً
 35.463مليار دينار ،مقارنة مع  34.016مليارا
في نوفمبر  2016أي بزيادة  1.447مليار.
ً
ً
وسجلت ودائ ــع الحكومة ارتـفــاعــا طفيفا
ً
فــي  11شـهــرا مــن  6.578مليارات إلــى 6.686
مليارات ،كما في نهاية نوفمبر الماضي 2017

السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

2.448 2.769 3.316

نمو الودائع  %2.5والتسهيالت الشخصية تصعد %5
وكان أعلى مستوى لها في أغسطس الماضي
بواقع  7.1مليارات دينار ،تراجعت إلى 6.686
مليارات كما في أواخر شهر نوفمبر الماضي.
وس ـج ــل إج ـم ــال ــي ال ـت ـع ــام ــات ف ـي ـمــا بـيــن
ً
البنوك «اإلنتر بنك» رصيدا في شهر نوفمبر
بلغ  1.154مليار دينار ،إذ يشهد هــذا البند
تذبذبات من بداية العام حسب ظروف السوق.
لكن الالفت ،أن المطلوبات األجنبية ارتفعت
من  4.4مليارات في نوفمبر  2016إلى 5.018
مـلـيــارات كما فــي نوفمبر  2017وهــي نتاج
إصدارات الشرائح المساندة بالدوالر.
ً
وس ـج ـلــت ال ـت ـس ـه ـيــات الـشـخـصـيــة ن ـمــوا
ً
إيجابيا بين نوفمبر  2016إذ كــان الرصيد
يبلغ  14.175مليار ديـنــار ،فيما بلغ رصيد
نوفمبر الماضي  14.914مليار دينار بنمو

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

«ال تطبيق لضريبة القيمة المضافة قبلها»
●

بلغ  5في المئة ،بفضل التسهيالت المقسطة
ال ـتــي زادت ن ـحــو  800م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وهــي
الموجهة لإلسكان والـقــروض طويلة األجل
وألغراض غير تجارية.
واستقر رصيد تمويل شراء األوراق المالية
عند  2.5مليار دينار في نوفمبر  2017مقارنة
مــع  2.6فــي نــوفـمـبــر ع ــام  2016وه ــذا البند
يخضع لـتــذبــذبــات بحسب عمليات الـســداد
ووجود العمالء القادرين على الحصول على
تمويل بناء على قوة مراكزهم المالية ،إضافة
إلى عمليات السداد المستمرة ،التي تتم خالل
فترة سريان التمويل.
وعـلــى صعيد قـطــاع الـعـقــار ،زاد التمويل
الموجه له من  7.8مليارات إلى  7.969مليار
فقط.

جراح الناصر

توقع مصدر مطلع ،أن يتم تأجيل تطبيق ضريبة
القيمة الـمـضــافــة بــالـكــويــت عــامـيــن كــامـلـيــن ،لحين
الخاصة بها ،والسياسات
إنجاز وإكمال التشريعات
ُ
الضريبية الجديدة ،واستحداث نظم حوسبة حديثة.
وبـ َّـيــن الـمـصــدر ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،أن وزارة المالية
وضعت في وقت سابق خطة إلنجاز الضريبة حتى
العام المقبل ،لكنها لن تتمكن من العمل بالضريبة
بمفهومها الصحيح فــي الــوقــت الــراهــن ،حتى تتم
تهيئة البيئة التشريعية والقانونية بشكل كامل.
وأض ــاف« :وفــق الخطة الـ ُـمـعــدة ،فإنه مــن المفترض
أن يتم البدء بتطوير التشريعات الضريبية خالل
العام الحالي».
ون ــوه بــأن مـشــروع قــانــون الضريبة على بعض

الـسـلــع الـمـنـتـقــاة وم ـش ــروع قــانــون ضــريـبــة القيمة
ال ـم ـض ــاف ــة ك ــان ــا ض ـم ــن ال ـم ـش ــاري ــع ذات األول ــوي ــة
القصوى ذات الصلة بـ «المالية» ،والمدرجة ضمن
خطة اإلصالح.
وتسعى الوزارة ،وفق رؤيتها ُ
المعدة ،إلى القيام
بإنشاء إدارة للضريبة تتكيف مع البيئة العالمية،
وت ــدع ــم أه ـ ــداف ال ــدول ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة وخططها
التنموية ،على أن يستكمل مـشــروع تطوير إدارة
الضريبة وفق الجدول ذي اإلطار الزمني ُ
المعد ألهم
مكونات األنظمة الضريبية خالل العام المقبل (.)2019
وذكر المصدر ،أن مشروع تطوير الضرائب ُوضع
بالتباحث والتنسيق مع خبراء من صندوق النقد
ال ــدول ــي والـبـنــك ال ــدول ــي ،وف ــق فــريــق ع ـمــل ،لوضع
السياسات الضريبية واإلجراءات الجديدة ،إلى جانب
بناء الثقافة الضريبية.

تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  13.8مليون دينار
عمليات جني أرباح شملت األسهم القيادية قبيل نهاية الجلسة
إثر بداية جيدة ونمو في
مؤشرات بورصة الكويت ،أمس،
وارتفاع شريحة واسعة من
األسهم ،وبقيادة األسهم
القيادية ،ونمو نشاط كتل
صغرى تراجعت قبيل نهاية
الجلسة ،تمت عمليات جني أرباح
واسعة على األسهم القيادية.

●

علي العنزي

بـ ـخـ ـص ــوص إحـ ـص ــائـ ـي ــة ال ـم ـع ـهــد
األميركي لمخزونات النفط ،وبقي
ً
«برنت» بحدود  67.5دوالرا للبرميل
والخام األميركي على مستوى 61.8
ً
دوالرا للبرميل.

سجلت ال ـمــؤشــرات الرئيسية
ً
الثالثة لبورصة الكويت تراجعا
ً
محدودا بنهاية تعامالتها أمس،
وانخفض المؤشر السعري بنسبة
 0.1فــي المئة تـعــادل  6.48نقاط،
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 6498.49
نقطة ،وسجل المؤشران الوزنيان
ً
تــراجـعــا أكـبــر بثلث نقطة مئوية
لكليهما ،إذ خسر الوزني  0.38في
المئة تعادل  1.57نقطة ،ليقفل على
مستوى  409.81نقاط ،وانخفض
«كويت  »15بنسبة  0.36في المئة،
هي  3.39نقاط ليقفل على مستوى
 940.73نقطة.
وت ــراجـ ـع ــت ح ــرك ــة ال ـ ـتـ ــداوالت
ً
ق ـي ــاس ــا ع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا أمــس
األول ،أو على مستوى آخر ثالث
جـلـســات ،وبـلـغــت الـسـيــولــة 13.8
مليون دينار تداولت  107.8ماليين
سهم نفذت من خالل  3670صفقة.

جني أرباح سريع
إث ـ ـ ــر ب ـ ــداي ـ ــة ج ـ ـيـ ــدة ون ـ ـمـ ــو فــي
مــؤشــرات بــورصــة الـكــويــت ،أمــس،
وارتفاع شريحة واسعة من األسهم،
وب ـق ـيــادة األس ـهــم الـقـيــاديــة ،ونمو
نشاط كتل صغرى تراجعت قبيل
نهاية الجلسة ،تمت عمليات جني
أرباح واسعة على األسهم القيادية

أداء القطاعات في بورصة الكويت

ً
خ ـصــوصــا ،مـمــا أربـ ــك الـتـعــامــات
ً
م ـج ــددا وق ـلــص نـمــو أس ـهــم الكتل
الصغيرة ،التي استشعرت التفاؤل
بالعام الجديد وبدأت تنشط وكان
فــي مقدمتها أم ــس ،كـتــل المدينة
وإيـ ـف ــا واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الــوط ـن ـيــة،
وك ــان ــت الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى ،وهــي
ً
المدينة األكثر وضوحا بأسهمها،

«الوطني» :تحسن قطاع المستهلك
لتزايد مستويات الثقة واإلنفاق
ق ــال ال ـمــوجــز االق ـت ـص ــادي ال ـص ــادر ع ــن بنك
ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي ،إن ق ـط ــاع الـمـسـتـهـلــك يـبــدو
ً
أ نــه يشهد تحسنا مــع ظـهــور عــامــات واضحة
للتعافي فــي الــربــع الـثــالــث مــن ع ــام  2017بعد
ال ـت ـب ــاط ــؤ ال ـم ـل ـح ــوظ الـ ـ ــذي شـ ـه ــده عـ ــام 2016
والنصف األول من عام .2017
وح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــز ،ك ـ ـ ــان االنـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاش ع ـلــى
نـطــاق واس ــع ،وتــركــزت نـقــاط الـقــوة فــي اإلنـفــاق
باستخدام بطاقات االئتمان ،وثقة المستهلك،
واالئتمان األسري ،لكن أغلب مؤشرات المستهلك
ال تزال عند مستويات أقل بكثير من النمو ،الذي
حققته في األعوام السابقة.
ً
في المقابل ،ال يزال نمو التوظيف قويا بما
ً
يقدم دعما للقطاع.
وواصل نمو إنفاق المستهلك قوته في الربع
الثالث من العام  2017مع اقتراب وتيرة نموه
من مستويات عام .2015
ف ـقــد تـحـســن اإلن ـف ــاق بــاس ـت ـخــدام الـبـطــاقــات
االئـتـمــانـيــة وب ـطــاقــات الـسـحــب اآلل ــي فــي نقاط
ً
البيع محققا نمو بنحو  12.5فــي ا لـمـئــة ،على
أساس سنوي خالل الربع الثالث ،بعد أن حقق
ً
إنكماشا بنحو  0.7في المئة على أساس سنوي
في الربع الثالث من عام .2016
كـمــا تحسن نـمــو إجـمــالــي اإلن ـفــاق فــي الــربــع
الثالث مــن عــام  ،2017الــذي يشمل السحوبات
ً
النقدية من أجهزة السحب اآللي ،متسارعا إلى
 8.5في المئة على أساس سنوي.
و مــا زال قـطــاع السلع المعمرة يـبــدي بعض
الـضـعــف ،وإن كــان مــن الـمـتــوقــع أن يتغير هــذا
ً
الــوضــع قــري ـبــا .إذ اسـتـقــر م ـعــدل تــراجــع ســوق
السيارات عند مستوى  5في المئة على أساس
س ـنــوي خ ــال األش ـهــر الـتـسـعــة األولـ ــى مــن عــام
.2017
ك ـمــا ل ـفــت م ــؤش ــر آراء لـثـقــة الـمـسـتـهـلــك إلــى
إم ـكــان ـيــة حـ ــدوث ان ـت ـعــاش م ــع تـسـجـيــل مــؤشــر
السلع المعمرة ا لـثــا نــوي أ عـلــى متوسط لــه في
ثــاثــة أشـهــر فــي الـسـنــة ،إذ بـلــغ  119نـقـطــة في
ً
نــوف ـم ـبــر ،مــرت ـف ـعــا بـنـسـبــة  16ف ــي ال ـم ـئــة عـلــى
أساس سنوي.
وتـحـسـنــت ث ـقــة الـمـسـتـهـلــك بـشـكــل مـلـحــوظ.

وسجل مؤشر آراء مستوى أعلى من  100نقطة
لـلـشـهــر ال ـس ــادس عـلــى ال ـت ــوال ــي ،واس ـت ـقــر عند
مستوى  113نقطة فــي نوفمبر وبلغ متوسط
المؤشر  107نقاط منذ يونيو  ،2017مقابل 94
نقطة خالل الفترة نفسها من عام .2016
ويبدو أن التحسن في ثقة المستهلك ساهم
ف ــي دعـ ــم اس ـت ـق ــرار ن ـمــو الـ ـق ــروض الـشـخـصـيــة
فــي  .2017و ب ـلــغ نـمــو ا لـتـسـهـيــات الشخصية
بــاسـتـثـنــاء االئ ـت ـمــان الـمـمـنــوح ل ـش ــراء األوراق
الـمــالـيــة  7.3فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سـنــوي في
المتوسط ،وذلك خالل الفترة الواقعة بين يوليو
وأكتوبر  2017مقارنة بمتوسط النصف األول
من عام  2017البالغ  6.8في المئة.
وارتفعت الزيادة الشهرية لهذه القروض إلى
 92مليون دينار حتى اآلن خالل الفترة نفسها،
بارتفاع كبير مقارنة بمتوسط النصف األول من
العام  2017حينما بلغ  58مليون دينار.
وبدأت وتيرة توظيف الكويتيين في االرتفاع
في الربع الثاني من العام  2017بعد أن شهدت
ً
استقرارا في الربع األول .إذ بلغ معدل الموظفين
الكويتيين المدنيين ا لـجــدد  4200مــو ظــف في
الــربــع الثاني مــن الـعــام  ،2017بــدعــم مــن النمو
القوي للتعيينات الحكومية .لكن نمو التوظيف
اسـتـقــر عـنــد مـسـتــوى  2فــي الـمـئــة عـلــى أســاس
ً
سنوي مقتربا من أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر
من سبع سنوات.
وتـشـيــر الـتــوقـعــات إل ــى أن قـطــاع المستهلك
أنهى عام  2017بأداء قوي ،إذ إن قرار رفع أسعار
الكهرباء والماء بمستويات معتدلة والتعافي
البطيء الذي يشهده نشاط سوق العقار ،إضافة
إلى التزام الحكومة بترشيد اإلنفاق من شأنه أن
ً
ً
يشكل دعما معقوال لقطاع المستهلك.

المستثمرون وآن واكـتـتــاب ،وقبل
ذلـ ــك ارت ـف ــع ال ـس ــام بـيـنـمــا تـحــرك
سهم إيفا بنسبة أقل واالستثمارات
بــان ـت ـقــائ ـيــة ع ـلــى ب ـعــض أسـهـمـهــا
ً
لتنتهي الجلسة على الحياد تقريبا
وبسبب خـســارة األسـهــم القيادية
ن ـس ـب ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة م ـ ــن أسـ ـع ــاره ــا
بانتظار تحركات جديدة قد تكون

ألسهم جــديــدة أو تــواصــل األسهم
النشيطة أمس تحركها.
عـ ـل ــى الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،اس ـت ـمــر
ال ـت ـح ــرك اإلي ـج ــاب ــي ف ــي م ــؤش ــرات
ً
أسواق المال الخليجية ،خصوصا
مؤشر السوق القطري ،الذي انفجر
أمــس ،واقـتــرب من مستوى  9آالف
نقطة ،بعد هدوء كبير في األجواء

أخبار الشركات
الحكم في دعوى «المشتركة» ضد «الكهرباء» اليوم
ذكرت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت أنه تم تحديد اليوم
للحكم في دعوى الشركة ضد وكيل وزارة الكهرباء والماء بصفته.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن ال ـق ـض ـيــة تـتـعـلــق ب ـن ــدب خـبـيــر لتصفية
ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ،مـ ـ ــع مـ ـط ــالـ ـب ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع رقـ ــم
(و.ك.م/ع ،)2007/2008-3614/أعـمــال تــوريــد وتــركـيــب وتشغيل
وصيانة مولدات توربينية غازية بموقع محطة الصبية لتوليد
القوى الكهربائية ضمن خطة طوارئ الوزارة لعام .2007

«المركز»« :أم أتش آي هولدينغ» لم تعد تابعة لنا
أف ــادت شــركــة الـمــركــز المالي
الكويتي بأن شركة «أم أتش آي
هولدينغ» لم تعد شركة تابعة
لـ«المركز» منذ  2يناير الجاري.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة أن
خ ــروج «أم أت ــش آي هــولــديـنــغ»
مــن تبعيتها للشركة جــاء بعد
استدخال مستثمرين جدد فيها،
مـمــا نـتــج عـنــه تـغـيــر ف ــي هيكل
رأسمالها وتبعيتها لـ«المركز».

ول ـف ـت ــت الـ ــى أن هـ ــذا االي ـض ــاح
يأتي امتدادا لإلفصاح السابق
ال ـ ـخـ ــاص بـ ـقـ ـي ــام «أم أت ـ ــش آي
هولدينغ» بشراء  53.17مليون
سـهــم تمثل  29.5فــي الـمـئــة من
رأس الـمــال المصدر والمدفوع
لـشــركــة ال ـص ـنــاعــات الهندسية
الثقيلة وبناء السفن عن طريق
المزاد الذي عقد في مقر بورصة
الكويت.

تأجيل نظر دعوى «المال» إلى  21الجاري
أعلنت شركة المال لالستثمار أن المحكمة (مستعجل سوق مال
 )2/قررت تأجيل النظر في دعوى «المال» ضد شركة إعادة التأمين
الكويتية «اإلعــادة» ،لجلسة  21الجاري لإلعالن ،ويتعلق موضوع
القضية بإشكال في تنفيذ الحكم الصادر بالقضية رقم (،)2016 /38
والتي تم اإلفصاح عنها في منتصف يوليو  .2017وكانت محكمة أول
درجة أصدرت حكما ضد «المال» في منتصف أبريل  ،2016يلزمها
سداد  270ألف دينار لمصلحة «اإلعادة» ،إال أن األولى استأنفت على
الحكم ،وهو ما رفضته «االستئناف» في منتصف يوليو الماضي.

نظر دعوى بيوع «الدولي»  12مارس
أش ــار بنك الـكــويــت الــدولــي
إلى ان محكمة البيوع أصدرت
ً
ً
حكما تمهيديا في دعوى بيع
عقارات محجوز عليها بالمزاد

العلني ضد أحد عمالء البنك،
وت ـ ـ ــم ت ــأجـ ـي ــل نـ ـظ ــر الـ ــدعـ ــوى
ل ـج ـل ـســة  12مـ ـ ــارس ال ـم ـق ـبــل؛
لورود تقرير الخبير.

ً
الجيوسياسية الخليجية ،محققا
ً
ارتفاعا بنسبة  2.5في المئة أمس
فـ ـق ــط ،وربـ ـح ــت أسـ ـ ــواق اإلمـ ـ ــارات
والـسـعــوديــة ومـسـقــط ،لكن بنسب
محدودة ،والتراجع كان من نصيب
ســوقــي ال ـكــويــت وال ـب ـحــريــن فـقــط،
ً
وس ـج ـل ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ت ـحــركــا
ً
عــري ـضــا بــان ـت ـظــار ب ـيــانــات ال ـيــوم

طغت السلبية على أداء القطاعات
ف ــي ج ـل ـســة األم ـ ـ ــس ،إذ انـخـفـضــت
مؤشرات ثمانية قطاعات هي تأمين
بـ  57.6نقطة ،وسلع استهالكية بـ
 14.1نقطة واتـصــاالت بـ  3.4نقاط
والنفط والغاز بـ  1.3نقطة وصناعية
بـ  1.2نقطة ،وبنوك بنقطة واحــدة
فقط ،وعقار ومــواد أساسية بـ 0.7
نقطة ،بينما ارتفعت مؤشرات ثالثة
قـطــاعــات هــي تكنولوجيا بـ ـ 15.4
نقطة ،وخــدمــات استهالكية ب ـ 2.4
نقطة ،وخدمات مالية بـ  1.3نقطة،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات
هــي منافع وأدوات مالية ورعــايــة
صحية وبقيت دون تغير.
وتـ ـ ـص ـ ــدر سـ ـه ــم ب ـي ـت ــك قــائ ـمــة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـم ــة ،إذ بـلـغــت
تــداوالتــه  2.7مليون دينار ،وبقي
ً
م ـس ـت ـقــرا دون ت ـغ ـيــر ،تـ ــاه سهم
االمتياز بتداول  2.6مليون دينار
وبتراجع بنسبة  0.6في المئة ثم
ً
سهم زين متداوال  1.4مليون دينار،
ً
بخسارة بنسبة  2في المئة ،ورابعا
سهم وطني بـتــداوالت بلغت 819

ً
ألــف ديـنــار ،وبقي السهم مستقرا
ً
دون تغير وأخيرا سهم أجيليتي
بتداول  670ألف دينار ،بانخفاض
بنسبة  0.9في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كـمـيــة ،ج ــاء أوال سـهــم أج ـ ــوان ،إذ
ت ــداول بكمية بلغت  16.5مليون
سهم وبتراجع بنسبة  4.1في المئة،
ً
وجاء ثانيا سهم االمتياز بتداول
 16.2م ـل ـي ــون سـ ـه ــم ،بــان ـخ ـفــاض
ً
بنسبة  0.6في المئة ،وجــاء ثالثا
سهم المستثمرون ب ـتــداول 14.6
مليون سهم ،بارتفاع بنسبة 1.1
ً
في المئة ،وجاء رابعا سهم أعيان
بـتــداول  6.9ماليين سهم ،وبنمو
ب ـن ـس ـبــة  0.27فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وجـ ــاء
ً
خامسا سهم االثـمــار بـتــداول 5.6
ماليين سهم وبتراجع السهم كذلك.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األكـثــر
ً
ارتـفــاعــا سهم أسمنت أبـيــض ،إذ
ارتفع بنسبة  17.7في المئة ،تاله
سهم ك تلفزيوني بنسبة  11.1في
المئة ،ثم سهم األنظمة بنسبة 10.1
ً
في المئة ،ورابعا سهم عمار بنسبة
ً
 8.7في المئة وأخيرا سهم مراكز.
ً
وك ــان أك ـثــر األس ـه ــم انـخـفــاضــا
سهم خليج ت إذ انخفض بنسبة
 19.7في المئة ،تاله سهم صلبوخ
بـنـسـبــة  6.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ث ــم سهم
ً
مشاعر بنسبة  6.6في المئة ،ورابعا
سهم تمدين أ بنسبة  6.4في المئة،
ً
وأخيرا سهم المدن.

بنوك وشركات تمويلية تطلب إجراء
تعديالت على القروض االستهالكية
الحد األقصى البالغ  15ألف دينار ال يكفي لشراء سيارة للكويتيين!
●

عيسى عبدالسالم

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن جهات تمويلية
من بنوك وشركات تمويل جددت مطالبها لبنك الكويت
المركزي ،من خالل اتحاد المصارف ،بخصوص إجراء
تـعــديــات على األط ــر التنظيمية الـخــاصــة بعمليات
االئتمان لالفراد والمتعلقة بالقروض االستهالكية.
وقــالــت المصادر إنــه نتيجة لــزيــادة أسـعــار بعض
السلع االستهالكية ،ورفع قيمتها خالل الفترة األخيرة،
عرضت بعض الجهات التمويلية إمكانية زيادة الحد
األقـصــى لـلـقــرض االسـتـهــاكــي عــن ال ـحــدود الحالية،
والتي تبلغ  15الف دينار ،مستدلة على ذلك بأن القيمة
السوقية للحصول على سيارة بالنسبة للكويتيين
تتجاوز المبالغ القصوى المحددة من بنك الكويت
المركزي ،األمــر الــذي يشير الــى ضــرورة تحرك البنك
لرفع الحد األقصى عن المستويات الحالية.
وأضــافــت أن اجـتـمــاعــات ســابـقــة تـمــت بـيــن بنك
الكويت المركزي والمصارف ،بخصوص مناقشة
إجراء تعديالت على ملف قروض األفراد ،وتم االتفاق
على االستعانة بجهات استشارية تتولى إ عــداد
دراسة جدوى بخصوص هذا الملف ،وتقديمه إلى
البنك المركزي للمناقشة والبت فيه.
وأشــارت الــى أن المطالبات التي قدمت الــى بنك
الـكــويــت الـمــركــزي تتمحور حــول تحريك الـشــروط
االئتمانية برفع سقف التمويل الى  20ضعف الراتب،
وتمديد سنوات التمويل لفترة أكثر من  5سنوات.
على صعيد آخر ،قالت المصادر إن الشركات التي

ال تزال تقدم خدمات التمويل في السوق محدودة ،في
ظل المنافسة الشديدة مع البنوك التي تحتفظ بنصيب
األسد من الحصة التمويلية ،ما جعل بعض الشركات
تلجأ ا لــى تصفية نشاطها التمويلي والتركيز على
النشاط االستثماري ،في ظل ارتفاع العوائد المرجوة
منه مقارنة بالعوائد المتحققة من نشاط التمويل،
على اعتبار أن شركات التمويل تقترض من البنوك
لممارسة أنشطتها وال تقبل ودائع كالبنوك ،وبالتالي
تكون تكلفة األموال عليها عالية ،حيث إن هناك فرقا
بنحو  250نقطة في تكلفة التمويل مقارنة بالبنوك.
وبينت ان بعض شركات التمويل اضطرت الى
تقليص محافظها التمويلية بشكل كبير ،وأصبحت
تركز على تمويل القروض االستهالكية المضمونة
كتمويل األث ــاث والـسـيــارات ،وامتنعت عــن تمويل
القروض الشخصية النقدية ،اضافة الــى أن هناك
شركات صفت نشاطها التمويلي وباتت تركز على
نشاط االستثمار ،على اعتبار أن العائد منه أعلى
من نشاط التمويل.
وأفادت المصارف بأن البنوك وشركات التمويل
بــاتــت ت ـبــذل ج ـه ــودا اضــاف ـيــة بـخـصــوص توظيف
السيولة المتراكمة لديها ،السيما بعدما استطاعت
خــال الـفـتــرة الماضية معالجة الــديــون المشكوك
فيها ،وبنت العديد من المخصصات الكافية التي
تعطيها ال ـحــافــز نـحــو الـبـحــث عــن ط ــرق مـشــروعــة
لزيادة مداخليها ،سواء عن طريق التركيز على سوق
االفراد ،أو من خالل االعتماد على المشاريع التنموية
والعمالقة التي تحرص على المساهمة فيها.

استقرار الدوالر واليورو وتراجع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي أمس عند
مستوى  0.301دينار ،كما استقر اليورو عند مستوى  0.362دينار مقارنة
بأسعار صرف أمس األول .وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية
على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني انخفض
ليسجل  0.408دينار ،كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.308
دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار .وكان سعر
صرف الدوالر قد سجل ارتفاعا طفيفا مقابل باقي العمالت الرئيسية في
تعامالت يوم الجمعة الماضي بعد تراجعه فترة وجيزة.
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العصيمي :تصب في مصلحة االستثمار في العنصر البشري
َّ
وقـ ـع ــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـم ــال،
أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم مــع
م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات
ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ،بـشــأن
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك لـ ـتـ ـب ــادل
الـ ـخـ ـب ــرات فـ ــي َّمـ ـج ــال ال ـت ــدري ــب
والـتــأهـيــل .ومــثــل الهيئة مشعل
العصيمي نائب رئيس مجلس
م ـف ــوض ــي ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
المدير التنفيذي باإلنابة ،فيما
َّ
مــثــل الـمـعـهــد الـمـسـتـشــار عــويــد
ال ـث ــوي ـم ــر ،م ــدي ــر ال ـم ـع ـهــد وكـيــل
محكمة االستئناف.
وحضر توقيع المذكرة مثنى
الـصــالــح رئـيــس قـطــاع األس ــواق،
ود .إبراهيم الثويني مدير إدارة
ال ـت ـح ـق ـيــق ،وس ـل ـي ـمــان الـمــوســى
م ــدي ــر إدارة م ـت ــاب ـع ــة ع ـم ـل ـيــات
األســواق ،ومؤيد الشخص مدير
مكتب رئيس مجلس المفوضين،

ومشعل الـسـجــاري مــديــر مكتب
العالقات العامة واإلعالم.
فيما حضر من جانب المعهد
ال ـم ـس ـت ـش ــار د .ف ـه ــد بــوص ـل ـيــب
نــائــب مــديــر المعهد لالتصاالت
والعالقات والبحوث ،والمستشار
مـ ـحـ ـم ــود الـ ـخـ ـل ــف نـ ــائـ ــب م ــدي ــر
الـ ـمـ ـعـ ـه ــد لـ ـلـ ـت ــأهـ ـي ــل ال ـم ـس ـت ـم ــر
والـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــي ،والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
عـبــدا لـلــه القصيمي نــا ئــب مدير
المعهد للتدريب التأسيسي.
ي ــأت ــي ت ــوق ـي ــع ه ـ ــذه الـ ـم ــذك ــرة،
إيمانا بــاألهــداف المشتركة التي
تجمع بينهما في مجاالت التدريب
والبحث العلمي وبجدوى تبادل
التجارب والخبرات والمعلومات،
بهدف وضع آلية للعمل المشترك
وتنظيم طبيعة المهام المنوطة
واألهداف المرجوة لعمل كل منهما
فــي الـمـجــاالت الفنية والقانونية

«البترول الوطنية» :عقد لبناء
 10محطات وقود
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية توقيعها
عقدا مع شركة "المجموعة المشتركة للمقاوالت"،
لبناء عشر محطات جديدة لتعبئة الوقود في عدة
مناطق بالبالد ،بقيمة إجمالية تبلغ  15.47مليون
دينار (نحو  51.25مليون دوالر).
وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة
والناطق الرسمي للشركة ،باسم العيسى ،لوكالة
األن ـبــاء الكويتية (كــونــا) ان ه ــذه الـمـحـطــات تمثل
الدفعة األولــى من حزمة تشمل  19محطة جديدة،
الفـتــا إلــى أنــه سيتم توقيع عقد إنـشــاء المحطات
التسع المتبقية في وقت الحق.
مــن جهته ،أكــد الرئيس التنفيذي فــي "البترول
الوطنية" ،محمد المطيري ،لــ"كــونــا" أهمية إنجاز
العقد في الوقت المحدد ،لما له من أهمية كبرى في
توسيع نطاق خدمات الشركة ،وتجاوبا مع التوسع
الـعـمــرانــي فــي ال ـبــاد ،السـيـمــا فــي ال ـمــدن السكنية
الجديدة مثل "صباح السالم" و"الوفرة" ،مما يسهم
في تفادي االزدحام في محطات التعبئة.

وق ــال المطيري إن المحطات الـجــديــدة ستبنى
بتصميم مستقبلي ،وستكون ذات طــا بــع عصري
يعكس الوجه الحضاري للشركة ،وستقدم خدمات
مـتـكــامـلــة ومـتـنــوعــة لـلـجـمـهــور ،الف ـتــا إل ــى أن تلك
المحطات تمثل المرحلة األولى ضمن خطة وضعتها
الشركة لبناء  100محطة جديدة.
مــن جهته ،قــال نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة في
"المجموعة المشتركة" رعــد العبدالله لــ"كــونــا" ان
ال ـم ـح ـطــات سـتـســاهــم ف ــي تــوف ـيــر خ ــدم ــات الــوقــود
للسكان بالمناطق المحددة لبناء هذه المحطات.
وأضاف أن مدة العقد  330يوما تتضمن توفير
خدمات إضافية في المحطات الجديدة مثل إصالح
وغسيل السيارات آليا وأجهزة البيع اآللية وبيع قطع
الغيار وأدوات الزينة وسوق تجارية.
وأوض ـ ــح أن ك ــل مـحـطــة سـتـضــم مـكــاتــب إداريـ ــة
ومـسـجــدا ،كـمــا سيتم اسـتـخــدام الـطــاقــة الشمسية
إلمدادها بالطاقة الكهربائية البديلة ،مما يعكس
حرص الشركة على االهتمام بالجوانب البيئية.

ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـم ـن ـظــم بــال ـقــانــون
رق ــم  7لـسـنــة  2010ب ـشــأن إنـشــاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية والئحته التنفيذية
وتعديالتهما.
ون ـص ــت م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم على
أن يـقــوم المعهد بــإعــداد وتنظيم
وتدريب وتأهيل موظفي الجهات
المعنية بتطبيق أحـكــام القانون
رق ــم  7لسنة  ،2010بـشــأن إنـشــاء
ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال وت ـن ـظ ـيــم
نشاط األوراق المالية وتعديالته،
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
وال ـنــدوات وحلقات النقاش التي
يـعـقــدهــا ال ـطــرفــان ،وكــذلــك تـبــادل
الـ ـنـ ـش ــرات وال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات وال ـك ـت ــب
والـ ــدراسـ ــات وال ـب ـح ــوث الـعـلـمـيــة
واألحـ ـك ــام وال ـقــوان ـيــن والـ ـق ــرارات
ذات الصلة.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن الهيئة

قالت «ســوكــو إنترناشيونال»
للتنقيب وإن ـت ــاج الـنـفــط وال ـغــاز
المدرجة فــي بــورصــة لـنــدن ،إنها
ت ـع ـكــف ع ـل ــى ت ـق ـي ـيــم انـ ــدمـ ــاج مــع
ش ــرك ــة «ك ــوي ــت إنـ ــرجـ ــي» لـلـنـفــط
والـ ـغ ــاز ،ال ـت ــي تـعـمــل ف ــي منطقة
الشرق األوسط.
ً
وس ـ ـيـ ــوفـ ــر االنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاج س ـب ـي ــا
للشركة الكويتية لدخول بورصة
لندن ،بعد أن عجزت العام الماضي
عن استكمال طرح عام أولي كانت

تأمل جمع نحو  150مليون دوالر
من خالله.
وقـ ــالـ ــت «س ـ ــوك ـ ــو» ،الـ ـت ــي تـبـلــغ
قيمتها السوقية نحو  500مليون
دوالر ،إن المباحثات مــع مجلس
إدارة «ك ــوي ــت إنـ ــرجـ ــي» الـمـشـكــل
ً
حديثا أولية ،ولم يتم االتفاق على
شروط للصفقة.
وجــاء فــي بيان نشرته بورصة
لندن« :تؤكد سوكو أنه ،في سياق
ه ــدف ـه ــا ال ـم ـع ـل ــن إلعـ ـ ـ ــادة تـشـكـيــل

أسعار صرف العمالت العالمية

مشعل العصيمي يتبادل وثيقة مذكرة التفاهم مع عويد الثويمر

«إنوفست» تحت طائلة المساءلة ...مجلس اإلدارة
استقال في  14ديسمبر واإلعالن في  7يناير
●

محمد اإلتربي

فــي ســابـقــة هــي األولـ ــى مــن نــوعـهــا ،قــام
الرئيس التنفيذي لشركة «إنوفست» مراد
الرمضان بالتحدث نيابة عن البنك المركزي
ً
البحريني ،قائال ،إن ما نشرته «الجريدة»
عن التدقيق في شبهات حول الشركة «غير
دق ـي ــق» ،فــي حـيــن ك ــان مــن األجـ ــدى أن يــرد
«المركزي البحريني».
فــي الـسـيــاق تــؤكــد «ال ـجــريــدة» أن البنك
ال ـم ــرك ــزي الـبـحــريـنــي يــدقــق ف ــي تـعــامــات
الشركة وأوضاعها ،وما شهدته من حركة
تعامالت مريبة بين مجموعة من األطراف
ً
بيعا وش ـ ً
ـراء وعمليات تدوير هنا وهناك
لألسهم والشراء بأسعار عالية مبالغ فيها،
ومن ثم البيع بخسارة وأسعار أقل.

«كويت إنرجي» تجري محادثات اندماج مع «سوكو»
أع ـمــال ـهــا ع ـلــى ن ـحــو اسـتــراتـيـجــي
وتنمية محفظتها فإنها تعكف على
تقييم اندماج محتمل بين طرفين
م ـت ـكــاف ـئ ـيــن م ــع «ك ــوي ــت إن ــرج ــي».
وام ـت ـن ـع ــت «كـ ــويـ ــت إن ـ ــرج ـ ــي» عــن
التعليق على مباحثات االندماج.
وارتـ ـفـ ـع ــت أس ـه ــم «س ــوك ــو» 15
ف ــي ال ـم ـئــة ،بـفـضــل ن ـبــأ م ـحــادثــات
االندماج وزادت  9.9في المئة إلى
ً
 123.4بنسا.
ولــدى «كويت إنرجي» ،ومقرها

قــامــت بــالـتـعــاون مــع الـمـعـهــد في
أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي بـتـنـظـيــم حلقة
نقاشية ألع ـضــاء الـنـيــابــة العامة
حــول مــوضــوع سلوكيات السوق
ومـســائــل االنــدمــاج واالسـتـحــواذ،
في إطار تبادل الخبرات والتعاون
المشترك.
وأك ـ ــد ال ـع ـص ـي ـمــي بـ ــأن م ــذك ــرة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع مـعـهــد
الـ ـك ــوي ــت ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات ال ـق ـضــائ ـيــة
وال ـقــانــون ـيــة ت ـصــب ف ــي مصلحة
االستثمار فــي العنصر البشري،
لــاس ـت ـفــادة م ــن ب ــرام ــج ال ـتــدريــب
المقدمة من الطرفين.
وأشار العصيمي إلى أن الهدف،
الذي تسعى إليه الهيئة ،من خالل
توقيع هذه المذكرة ،هو اإلسهام
ف ــي م ـن ـظــومــة ال ـت ــدري ــب لــإرت ـقــاء
ب ــال ـع ـن ـص ــر ال ـش ـب ــاب ــي فـ ــي س ــوق
العمل.

ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،أصـ ـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق
وس ـل ـط ـنــة ع ـم ــان وم ـص ــر وال ـي ـمــن.
أما «سوكو» فعملياتها الجغرافية
ً
مختلفة تماما ،إذ تعمل في فيتنام
والكونغو وأنغوال ،وال تملك أصوال
كبيرة في الشرق األوسط.
وق ــال ت ــوم ــاس سـتــريـتــر رئـيــس
بـ ـح ــوث االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار لـ ـ ــدى إم.بـ ـ ــي
كــومــوديـتـيــز كــابـيـتــال فــي دب ــي إن
االن ــدم ــاج ق ــد ي ـع ــود بــال ـن ـفــع على
الشركتين.

ً
وأي ـض ــا سـيـتــم ال ـتــدق ـيــق ع ـلــى األطـ ــراف
ذاتها ،التي قامت بهذه العمليات ،وسيكون
ه ـنــاك تـنـسـيــق بـيــن ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة في
الكويت والبحرين حسب متطلبات األمور.
فــي سـيــاق آخ ــر ،كشفت مـصــادر مطلعة
لـ«الجريدة» أن الجهات الرقابية في الكويت،
سـتـحـقــق فـيـمــا ارتـكـبـتــه ال ـشــركــة مــن خطأ
قانوني فيما يخص اإلفصاح عن استقاالت
مجلس اإلدارة.
والثابت ،وفق إفصاح الشركة ،أن األخيرة
ً
ارتكبت خطأ جسيما بإعالنها أن مجلس
اإلدارة استقال في  14ديسمبر  2017بينما
إعــان الشركة عن هــذه االستقالة تم في 7
ً
يـنــايــر ال ـج ــاري أي بـعــد  23ي ــوم ــا ،وتنص
ً
قــوان ـيــن وتـعـلـيـمــات الـهـيـئــة وت ـحــديــدا في
المادة  4-1من الكتاب العاشر باإلفصاح عن

أي تغير في تشكيل مجلس اإلدارة وأعضاء
اإلدارة العليا والتنفيذية وهيئة الرقابة
الشرعية أو أي تغيير لمراقب الحسابات
الـ ـخ ــارج ــي أو م ـك ـتــب ال ـت ــدق ـي ــق ال ـشــرعــي
الخارجي ،وعليه إذا توافرت المعلومة خارج
أوقــات عمل البورصة يكون اإلفـصــاح قبل
 15دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من
توافر المعلومة ،وإذا توافرت خالل أوقات
عمل الهيئة والبورصة ،فيتعين اإلفصاح
فــور تــوافــر المعلومات الـجــوهــريــة ،فكيف
ً
تأخرت الشركة  23يوما لتفصح عن استقالة
أغلبية من مجلس اإلدارة.
وللعلم فإن الشركة لم تقدم للبورصة أي
تبرير يذكر عن أسباب التأخير ،وما إذا كان
المجلس كل هذه الفترة يمارس صالحيات
مــن عــدمــه ،ومــا هــي اإلج ـ ــراءات ،الـتــي تمت

خ ـ ــال ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،إذ س ـت ـك ــون ك ــل ه ــذه
العمليات محل تدقيق من الجهات الرقابية.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،أفـ ــادت م ـصــادر بــأن
هناك تغيرات هيكلية حدثت خالل توقيت
قصير وعملية التدقيق والمراجعة هي من
صميم عمل ودور الجهات الرقابية ،وإجراء
ً
دوري خصوصا مع التقلبات والممارسات،
التي تحدث على ملكيات كبيرة والفتة.
وسـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى م ــراقـ ـب ــي ال ـح ـس ــاب ــات
ً
مـســؤولـيــة أي ـضــا خ ــال الـمــرحـلــة المقبلة،
إذ ب ــات م ــراق ـب ــو ال ـح ـســابــات ص ـم ــام أم ــان
ل ـل ـشــركــات ،وعـلـيـهــم م ـســؤول ـيــات جسيمة
ً
وفقا للقوانين والتعديالت الجديدة التي
ً
طرأت أخيرا.

العبدالجليل :إزالة المعوقات أمام «الجمركي العربي»
دعا مسؤول اقتصادي كويتي
الى ازالــة المعوقات امام منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى
من اجل اطالق االتحاد الجمركي
العربي الموحد.
وقال رئيس وفد دولة الكويت
الى اعمال االجتماع الـ 33للجنة
االتحاد الجمركي العربي الوكيل
الـمـســاعــد بـ ــوزارة الـمــالـيــة نبيل
العبدالجليل لـ«كونا» على هامش
اال ج ـت ـمــاع ان اللجنة ستناقش

على مدار ثالثة ايام موضوعات
ع ـل ــى رأسـ ـه ــا ت ـ ـطـ ــورات مـنـطـقــة
التجارة الحرة العربية الكبرى
وإزالة المعوقات التي تواجهها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ان
اللجنة ستناقش ايضا متابعة
تنفيذ قــرار القمتين العربيتين
ف ــي االردن ومــوري ـتــان ـيــا بـشــأن
االط ـ ـ ـ ــار ال ـت ـش ــري ـع ــي ومـ ـش ــروع
ال ـمــرج ـع ـيــة لـ ــدراسـ ــات االت ـح ــاد
الجمركي العربي.

وأكـ ـ ـ ــد أهـ ـمـ ـي ــة ق ـ ـيـ ــام االمـ ــانـ ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ب ــرن ــام ــج األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة االنـ ـم ــائ ــي لــان ـت ـهــاء
مــن االط ــار الـتـشــريـعــي لالتحاد
الجمركي ا لـعــر بــي بشكل كامل،
وك ــذل ــك االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ــدراس ــة
ال ـم ـط ـلــوبــة ل ــات ـح ــاد الـجـمــركــي
العربي «وفق توقيت زمني متفق
عليه».
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل أن

ال ـل ـج ـن ــة س ـت ـن ــاق ــش ب ـم ـش ــارك ــة
وفــود وزارات المالية والتجارة
والصناعة واالدارات الجمركية
في الدول العربية تقارير اللجان
الفنية والموافقة عليها.
وي ـض ــم وف ــد ال ـكــوي ــت مــراقــب
الشؤون العربية بإدارة التعاون
االقتصادي العربي والخليجي
زوي ــد المطيري ومــديــر المكتب
الفني في ادارة الجمارك الكويتية
منى الرشيدي.

«إثريوم» تتجاوز 1200
دوالر للمرة األولى
بيع المئات من «بتكوين» في مزاد علني بعد مصادرتها

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ارتفعت عملة «إثريوم» أعلى  1200دوالر
لـلـمــرة األول ــى عـلــى اإلطـ ــاق ،وتمكنت من
استعادة لقب ثاني أكبر عملة رقمية في
العالم من حيث القيمة السوقية ،مستفيدة
من تراجع منافستها الرئيسية «الريبل».
وخالل تعامالت أمس ،ارتفعت «إثريوم»
 6.15في المئة إلى  1219دوالرا في الساعة
 09:14صباحا بتوقيت مكة المكرمة ،بعدما
تجاوزت  1266دوالرا ،وهو أعلى مستوى
لها على اإلطالق.
وم ـ ــع ه ـ ــذه ال ـم ـك ــاس ــب ،ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا
ال ـســوق ـيــة اإلج ـم ــال ـي ــة  118م ـل ـيــار دوالر،
تضعها في المركز الثاني بين أكبر العمالت
الرقمية ،متفوقة على منافستها «الريبل»
التي سجلت  101مليار دوالر.
وفي الوقت نفسه ،انخفضت «بتكوين»
بنسبة  2.25في المئة إلــى  15815دوالرا،
بينما تراجعت «الريبل» بنسبة  17.30في
المئة إلى  2.62دوالر.
من جانب آخر ،حصلت حكومة الواليات
الـمـتـحــدة عـلــى مــواف ـقــة ال ـق ـضــاء ال ـفــدرالــي

ب ــوالي ــة يــوتــا لـبـيــع « 513ب ـت ـكــويــن» و512
«بـتـكــويــن ك ــاش» بــال ـمــزاد الـعـلـنــي ،بعدما
صــادرهــا المحققون مــن أحــد تجار شبكة
«الدارك ويب».
و مــن المتوقع أن تبيع الحكومة خالل
األس ــاب ـي ــع ال ـق ــادم ــة جـمـيــع األص ـ ــول الـتــي
ص ــادرت ـه ــا ب ـعــد إل ـق ــاء ال ـق ـبــض ع ـلــى أرون
مــاي ـكــل شــامــو ب ـمــا ف ــي ذل ــك س ـي ــارة ف ــورد
«إف  »350و»بي إم دبليو  135آي ،وماليين
الدوالرات من العملتين الرقميتين.
وف ــي مـنـتـصــف ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،أدان ــت
ال ـس ـل ـط ــات ال ـق ـضــائ ـيــة ش ــام ــو وع ـ ـ ــددا مــن
مشغلي مــواقــع اإلنـتــرنــت المظلم بالتآمر
ل ـتــوزيــع واس ـت ـي ــراد مـ ــواد كـيـمـيــائـيــة دون
إخضاعها لرقابة السلطات المعنية ،إلى
جانب االتجار بالمخدرات والغش المتعمد
لمركباتها ،وغسل األموال ،وممارسة أنشطة
سرية.
ورغم إطالق بتكوين قبل  8أعوام ،بهدف
استخدامها كوسيلة للدفع ،فإنها بالكاد
ت ـس ـت ـخــدم ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض وإنـ ـم ــا م ــن أج ــل

تحقيق المكاسب ،ويبقى ســؤال المرحلة
ل ـكــل م ــن يـمـتـلــك عـمـلــة ب ـت ـكــويــن :ه ــل قمت
باستخدام العملة الرقمية أو حتى فكرت في
استخدامها لشراء منتج أو خدمة؟
واإلجابة واضحة وهي أن بتكوين يتم
استخدامها من قبل المضاربين فقط لزيادة
ثرواتهم وليس كوسيلة لتبادل الدفعات،
باستثناء دول مثل فنزويال التي تعاني
معدالت تضخم هائلة ،ما يجعل المخاطر
حيال العملة المحلية أعلى مــن تلك على
بتكوين.
وبـ ـحـ ـس ــب «م ـ ــورغ ـ ــان سـ ـت ــانـ ـل ــي» ،ف ــإن
اس ـت ـخــدام الـعـمـلــة الــرقـمـيــة لـلـتـجــارة عبر
اإلنترنت أمر إن لم يكن معدوما ،فهو قريب
من الصفر ويتقلص.
و مــع تحقيق بتكوين مكاسب خيالية

العام الماضي ،حيث قفزت من ألف دوالر
إلى  19ألف دوالر!
وشــددت بعض الحكومات مثل الصين
وال ـي ــاب ــان ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي ت ــراق ــب األع ـمــال
المرتبطة بالعمالت الرقمية ،بالواقع الصين
أغلقت األسواق التي تتداولها.
وأظهر تقرير لوكالة بلومبرغ أنــه رغم
تدخل الحكومات فإن بتكوين تزداد شعبية،
مــا أدى إ ل ــى تـبــا طــؤ شبكتها بشكل كبير
وارت ـفــاع رس ــوم الـتـعــامــات ،ففي ديسمبر
اضطر المشترون إلى االنتظار مدة ساعات
وفـ ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت مـ ــدة أي ـ ــام م ــن أجــل
تمرير صفقاتهم ،كما قفزت الرسوم لبعض
المعامالت من سنتات قليلة إلى  55دوالرا.
(أرقام والعربية نت)

العلمي« :كي سي سي» تنفذ مشاريع بـ  500مليون دينار
قدر رئيس مجلس االدارة العضو المنتدب لشركة كي سي
سي للهندسة والمقاوالت م .علي العلمي ،قيمة المشاريع
الـكـبــرى الـتــي تنفذها الـشــركــة داخ ــل الـكــويــت ب ــ 500مليون
دينار ،منها مشروعات في مدينة جابر األحمد ومدينة غرب
الجليب وحلبة الـسـيــارات مــن الــديــوان االم ـيــري ،ومشروع
محطة الصبية.
وأض ــاف العلمي ،فــي تصريحات على هــامــش المؤتمر
الصحافي ،الذي عقد امس بمناسبة انتهاء الشركة من تنفيذ
مشروع اإلصالحات اإلنشائية والصيانة الشاملة في «بلوك
 »4الخاص بسكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت
بالشويخ ،ان «كي سي سي» انتهت من تنفيذ أعمال صيانة

وتجديد البلوك الواقع داخل الحرم الجامعي من خالل ترميم
البنية التحتية والخدمات المختلفة الخاصة به.
وأكد أن الشركة تدرس العديد من المشروعات المحلية
والخارجية ،فضال عن التفكير في االدراج بالبورصة خالل
االعوام المقبلة ،مضيفا أن الشركة ّ
تعد مشروعات لتطوير
البنية التحتية ،والمنشآت التعليمية ومشروعات اإلسكان
الـجــديــدة ،التي تعد الـقــوة الدافعة لصناعة اإلنـشــاء ات في
البالد.
وأشــار الــى أن نشاط المشاريع في الكويت حافظ على
قوته نتيجة تحسن أسعار النفط والتزام الحكومة بالحفاظ
عـلــى مـسـتــوى اإلن ـفــاق الــرأسـمــالــي وتنفيذ خـطــة التنمية،

ً
ً
متوقعا أن تحافظ وتيرة المشاريع على قوتها مستقبال
في عام  ،2018وأن تشكل مشاريع البناء والتشييد للمباني
ً
ً
الحكومية والطرق جزءا كبيرا من مشاريع عام .2019/2018
ولـفــت العلمي إلــى أن مـشــاريــع الـشــراكــة بين القطاعين
ً
ً
العام والخاص ال تزال تلعب دورا مهما في حركة المشاريع،
خصوصا في مجال التنمية العمرانية والصحية والتعليمية،
ً
مـشـيــرا الــى أن مـشــروع اإلصــاحــات اإلنـشــائـيــة والصيانة
الـشــامـلــة لـلـبـلــوك ال ـخــاص بـسـكــن أع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
بالجامعة تكلف نحو  4ماليين دينار ،ونظرا لقوة الشركة
نجحت فــي التزامها بتسليم الـمـشــروع فــي الـمــدة الزمنية
المحددة.
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من أهم التظاهرات الدولية التجارية التي تشهدها الكويت
جراح الناصر

يدعم المعرض المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ألخذ
الخبرات من تلك الدول،
ولعرض منتجاتها.

المعرض يساهم
في تنمية
العالقات التجارية
واالقتصادية

ق ـ ـ ــال و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ب ــاإلن ــاب ــة وال ــوك ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـم ـن ـظ ـمــات
الدولية والتجارة الخارجية الشيخ
نـمــر الـصـبــاح إن أهـ ــداف معرض
«كويت إكسبو  »2018هي تكوين
ش ــراك ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع دول
العالم ،وزيادة التبادالت التجارية
بين الكويت وتلك ال ــدول ،إضافة
إلى االستفادة منها ،ونقل المعرفة
والخبرات وتبادلها.
وأبدى الشيخ نمر في تصريح
صحافي عقب االجتماع التنسيقي
لفريق عمل تنظيم «Kuwait expo
 »2018ال ـ ــذي سـيـعـقــد م ــن  6إلــى
 10فبراير المقبل ،تفاؤله بزيادة
اإلقبال على المشاركة في المعرض
ً
خــال الفترة المقبلة ،مضيفا أن
مشاركة الدول المجاورة والعربية
تبين أهمية دولة الكويت وموقعها
االستراتيجي ،مما يجعلها قلب
الوطن العربي.
وذكر أن االجتماعات التنسيقية
لمعرض الكويت التجاري الدولي
تضم العديد من الجهات المعنية،
ك ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
وال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخ ـل ـي ــة وغــرفــة
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة وأرض
المعارض.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـم ـ ـع ـ ــرض ي ــدع ــم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ألخـ ــذ الـ ـخـ ـب ــرات م ــن ت ـل ــك ال ـ ــدول،
و ل ـعــرض منتجاتها ،إذ سيكون
هناك سوق كبير لتبادل الخبرات،
وأخــذ الــوكــاالت من تلك الجهات،
ً
مـبـيـنــا أن ع ــدد الـ ــدول الـمـشــاركــة
ً
حـتــى اآلن بـلــغ  10دول ،متوقعا
تزايد عدد المشاركين في المعرض
الدولي في األسابيع المقبلة.

وأشار الشيخ نمر الصباح إلى
أن دورة «معرض الكويت التجاري
الدولي» تقام مرة كل سنتين ،ويعد
هذا المعرض من أهم التظاهرات
الدولية التجارية ،التي تشهدها
دولــة الكويت ،مما يساهم بشكل
كبير في تعزيز وتنمية العالقات
التجارية واالقتصادية بين دولة
الكويت ودول العالم ،كما يعتبر
هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـع ــرض إح ـ ـ ــدى األدوات
الفاعلة لدعم التنمية وفتح آفاق
جديدة للتعاون المشترك وتوسيع
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري واالق ـت ـصــادي
في مختلف القطاعات والهيئات
التجارية وتبادل الخبرات الالزمة
بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخــاص،
والـتـعــرف على آخــر المستجدات
التجارية واالقتصادية بين دولة
الكويت ودول العالم.

نقل المعرفة
و ب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـصـنــاعــة تتولى بــالـتـعــاون مع
األمــانــة الـعــامــة للمجلس األعـلــى
للتخطيط والتنمية تنظيم انعقاد
ال ــدورة الثانية لمعرض الكويت
التجاري الــدولــي» Kuwait Expo
 »2018ت ـحــت ال ــرع ــاي ــة الـســامـيــة
لسمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـم ــد ،خ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن 10-6
فبراير  2018على أرض المعارض
الدولية ،تحت شعار «نقل المعرفة
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة :رافـ ـع ــة ل ــان ــدم ــاج
والتعاون التجاري واالقتصادي».
وأش ــار إل ــى أن ــه سـتـكــون خــال
الـمـعــرض اسـتـضــافــة استثنائية
ل ـ ــ«ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري لـ ـل ــدول

األع ـ ـضـ ــاء ف ــي م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـع ــاون
اإلس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي» إذ ت ـ ـعـ ــد م ـن ـظ ـم ــة
ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي ث ــان ــي أكـبــر
منظمة حكومية دولية بعد األمم
الـمـتـحــدة ،وتـضــم فــي عضويتها
 57دولة ،موزعة على أربع قارات.
وأوضـ ـ ــح أن الـمـنـظـمــة تعتبر
الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي
وتـ ـسـ ـع ــى إلـ ـ ــى صـ ـ ــون م ـصــال ـحــه
ً
والـتـعـبـيــر عـنـهــا ت ـع ــزي ــزا للسلم
والتناغم الدوليين بين مختلف
ش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وت ـ ـضـ ــم تـحــت
مظلتها عدة أجهزة ومؤسسات،
ومـ ــن أه ـم ـه ــا ال ـم ــرك ــز اإلس ــام ــي
لتنمية التجارة ،وهو جهاز فرعي
لمنظمة التعاون اإلسالمي ،مكلف
بـتـنـشـيــط الـ ـتـ ـب ــادالت ال ـت ـجــاريــة
واالستثمارات بين الدول األعضاء.
وبين أن المركز يهدف كذلك إلى
المساهمة فــي رفــع إنـتــاج الــدول
األعضاء وتمهيد السبل للمشاركة
ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة وال ـع ـمــل
عـلــى جـمــع وت ــروي ــج الـمـعـلــومــات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة الـ ـ ـ ــدول
األعضاء في تنشيط التجارة من
خــال تنظيم المعارض للتجارة
ال ــدوري ــة فــي مختلف الـمـجــاالت،
وتشجيع تـقــارب وجـهــات النظر
ب ـي ــن رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال فـ ــي ال ـ ــدول
األعضاء.
وأش ــار إل ــى أن وزارة الـتـجــارة
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ت ـ ـقـ ــدمـ ــت بـ ـع ــرض
اس ـت ـضــافــة دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت دورة
استثنائية «للمعرض التجاري
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدول األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء فـ ـ ــي م ـن ـظ ـمــة
ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي» وتنظيمها
بالتنسيق مــع المركز اإلسالمي
لتنمية التجارة وشــركــة معرض
الكويت الــدولــي ،ضمن فعاليات

جانب من المؤتمر
«الــدورة الثانية لمعرض الكويت
التجاري الدولي .»2018

ملتقى لرجال األعمال
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ن ـ ـمـ ــر أن هـ ــذا
الـ ـمـ ـع ــرض ال ـم ـت ـع ــدد ال ـق ـط ــاع ــات،
ي ـع ـت ـب ــر م ـل ـت ـق ــى لـ ــرجـ ــال األعـ ـم ــال
وهيئات تنمية التجارة والجمعيات
ال ـم ـه ـن ـيــة ،ف ــي ال ـع ــال ــم اإلس ــام ــي،
ً
ك ـ ـمـ ــا يـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــرا ل ـل ـف ـع ــال ـي ــن
االقـتـصــاديـيــن فــي ال ــدول االعـضــاء
لعرض منتجاتهم وخدماتهم وعقد
صفقات تجارية وعالقات شراكة.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي
ل ـشــركــة م ـع ــرض ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
عبدالرحمن النصار ،إن دور الشركة
يأتي ألنها مؤسسة متخصصة في
إقامة المعارض ،إذ أسندت إليها
م ـه ـمــة إق ــام ــة هـ ــذا الـ ـح ــدث ال ـم ـهــم،
ً
الفتا إلى أن الشركة ستقدم الدعم
التسويقي والبيعي واللوجيستي
الخاص بتنظيم هذا الحدث الكبير،
الــذي ستحتضنه أرض المعارض

«الوطني» يشارك في الموسم الخامس لـ «سوق قوت»
شـ ــارك بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،ف ــي إط ــار
ح ــرص ــه ع ـل ــى ت ـش ـج ـيــع ودعـ ـ ــم ال ـم ـب ــادري ــن
ال ـش ـبــاب ،وإشــراك ـهــم فــي تنمية االقـتـصــاد
ال ــوط ـن ــي ،ف ــي ال ـمــوســم ال ـخــامــس لـمـعــرض
«سـ ـ ــوق ق ـ ـ ــوت» ،الـ ـ ــذي اس ـت ـضــاف ـتــه حــديـقــة
الشهيد السبت الماضي ،ويهدف إلى تقديم
فرصة حقيقية للشباب الكويتيين لعرض
مـنـتـجــاتـهــم ال ـم ـح ـل ـيــة ،ان ـط ــاق ــا م ــن سعي
ً
البنك إلى التواصل مع فئة الشباب تحديدا،
ً
ً
ليبقى قريبا منهم ومطلعا على متطلباتهم
واحتياجاتهم.
وقالت مسؤولة العالقات العامة في بنك
الكويت الوطني فــرح بستكي «إن مشاركة
البنك في معرض قوت ماركت تأتي في إطار
سعيه المتواصل لتقديم كل الدعم والرعاية
لفئة الشباب ،وحرصه على التواصل الدائم
معهم».
واضـ ــافـ ــت ب ـس ـت ـكــي أن ال ـم ـع ــرض يـمـثــل
تجمعا رائعا لتبادل وطرح األفكار ،ويقدم
م ـن ـص ــة ل ـل ـم ـن ـت ـج ـيــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ل ـع ــرض
منتجاتهم للجمهور ،حيث نجح في المواسم
ال ـســاب ـقــة ف ــي اس ـت ـق ـطــاب أع ـ ــداد غ ـف ـيــرة من
الجماهير الشغوفة بالتعرف على المنتجات
التي تم تصنيعها محليا.
ولفتت الى أن مشاركة الوطني في الموسم
الجديد لـ»سوق قوت» اتخذت طابعا رياضيا،
تــزامـنــا مــع الـحـمـلــة ال ـجــديــدة الـتــي اطلقها
بالتعاون مع فيزا ،ويوفر من خاللها لعمالئه
من حاملي بطاقات فيزا الوطني االئتمانية
والـسـحــب اآلل ــي فــرصــة الـفــوز بـثــاث تذاكر
لـمـشــاهــدة نـهــائــي ك ــأس الـعــالــم لـكــرة الـقــدم
في روسيا.
وبينت أن البنك الوطني يمنح العميل
فــرصــة لـتــأهـلــه هــو وأح ــد أصــدقــائــه (بـعــدد

فريق العالقات العامة في جناح «الوطني» بالمعرض
إجمالي شخصين) للفوز بتذاكر لحضور
المباراة النهائية لكأس العالم ،حيث يحصل
حاملو بطاقات فيزا الوطني االئتمانية على
فرصة واحدة لدخول السحب لكل دينار يتم
إنفاقه محليا ،ويحصل حاملو بطاقات فيزا
الوطني االئتمانية والسحب اآللــي على 3
فرص مقابل كل دينار يتم إنفاقه في الخارج.
وذكـ ـ ـ ــرت ب ـس ـت ـكــي أن ال ـب ـن ــك ش ـ ـ ــارك فــي
فعاليات المعرض من خالل تقديم مجموعة
من المسابقات والجوائز للحضور ،والتي
شملت مسابقة لكرة القدم ،ومسابقة في لعبة
«بيبي فوت» ،كما وفر منصة لرواد السوق
اللتقاط الصور التذكارية ،إضافة إلى تقديم

هدايا إلى زوار جناح «الوطني» في المعرض.
وأشارت إلى أن األطفال كانت لهم حصة
ف ــي ال ـم ـش ــارك ــة ،ح ـيــث خ ـصــص ل ـهــم الـبـنــك
ركنا خاصا للتلوين ،كما أقام لهم عددا من
المسابقات والفعاليات و قــدم لهم الهدايا
المختلفة.
وي ــواص ــل ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي دعـمــه
لألنشطة والـبــرامــج والـفـعــالـيــات الـتــي تتم
إقامتها في حديقة الشهيد ،والتي أصبحت
أحد المعالم الثقافية والتوعوية في الكويت،
ح ـي ــث شـ ـ ــارك ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـعــال ـيــات
الــريــاضـيــة واالجـتـمــاعـيــة وال ـتــراث ـيــة ،التي
تساعد في نقل الموروث الشعبي والتراثي

وتقديمه إلى الشباب ليبادروا بدورهم إلى
ترسيخه والحفاظ عليه وتطويره.
يــذكــر أن «س ــوق ق ــوت» م ـب ــادرة شبابية
ي ـ ـعـ ــرض م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا أصـ ـ ـح ـ ــاب األع ـ ـمـ ــال
الصغيرة منتجاتهم العضوية والصحية
في معارضها الشهرية ،بهدف التشجيع على
نمط حياة صحي ،وضم المعرض بموسمه
ال ـخ ــام ــس ع ـ ــددا م ــن ال ـم ـش ــاري ــع الـكــويـتـيــة
المميزة ألصحاب األعمال الصغيرة ،والتي
تـنــوعــت بـيــن األك ــل واألزي ـ ــاء والـمـشـغــوالت
اليدوية والفن والموسيقى ،ويقام المعرض
في أول يوم سبت من كل شهر حتى مارس
.2018

ً
ً
«المتحد» 26 :فائزا جديدا
بـ «الحصاد» هذا األسبوع
أجــرى البنك األهلي المتحد
في  3الجاري السحب األسبوعي
على جوائز الحصاد اإلسالمي،
وهو برنامج الجوائز األول في
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـتــوافــق م ــع أح ـكــام
ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،وي ـق ــدم
أكبر قيمة جوائز ألكبر عدد من
الفائزين.
وي ـت ـي ــح الـ ـب ــرن ــام ــج ل ـع ـمــاء
ح ـ ـس ـ ــاب الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــاد ال ـ ــدخ ـ ــول
فـ ــي ال ـس ـح ــب ع ـل ــى  26ج ــائ ــزة
أس ـب ــوع ـيــة ت ـت ـك ــون م ــن جــائــزة
ك ـب ــرى بـقـيـمــة  25.000دي ـن ــار،
إضافة إلــى  25جائزة قيمة كل
مـنـهــا  1000دي ـن ــار ،فـضــا عن
 4ج ــوائ ــز ربـ ــع س ـنــويــة بقيمة
 250.000ديـنــار للرابح ،والــذي
ي ـم ـك ـن ــه ت ـح ـق ـي ــق حـ ـل ــم ال ـع ـم ــر
بالسفر أو الدراسة في الخارج،
أو ام ـت ــاك ال ـم ـنــزل وال ـس ـي ــارة.
وبهذه المناسبة ،قال «المتحد»:
«نضيف بهذا السحب إلى قائمة
الفائزين بجوائز الحصاد 26
رابحا جديدا ،ليصل بذلك عدد
العمالء الفائزين إلــى أكثر من
 1300فائز سنويا».
وأس ـف ــر الـسـحــب األسـبــوعــي
عن حصول طارق بدر الجناحي
على الجائزة األسبوعية الكبرى
بقيمة  25.000دينار .كما حصل
 25فائزا على  1000دينار لكل
رابـ ـ ـ ــح ،وه ـ ــم :ع ـل ــي ال ـب ـل ــوش ــي،

حـمــود ســالــم الــرش ـيــدي ،تركي
عبدالله الهويدي ،عبدالرحمن
ف ـه ــد الـ ـخـ ـمـ ـي ــري ،ع ـبــدال ـح ـك ـيــم
إب ــراهـ ـي ــم م ـ ـبـ ــارك ،ب ـ ــدر س ـعــود
شـ ـبـ ـي ــب ،مـ ـه ــا ق ـ ــاس ـ ــم ،م ـح ـمــد
محمود الـحــريــري ،طــال نايف
رشيد ،عبير موريس كامل ،علي
عبدالله الياسين ،محمد عبدالله
الكندري ،محمد مطر الشمري،
عبدالعزيز سطام عواد ،سميرة
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـب ــارون ــي ،محمد
ح ـس ـيــن أحـ ـم ــد ،عـ ـ ـ ــذراء مـحـمــد
رض ـ ــى ،ب ــوان ــادي ـب ـس ـن ــغ أرورا،
عـلــوي عـبــاس عـيـســى ،أنتوني
الورنـ ـ ـ ــس س ـت ـي ـف ـن ــز ،ب ــراس ــان ــا
فـيـنـيـقــو بـ ــاالن ،مـحـمــد يــوســف
أح ـ ـمـ ــد ،م ـح ـم ــد أحـ ـم ــد م ـح ـمــد،
هارجت كــوار لوتاي ،وعبدالله
عاشور خليل.
وتتلخص شروط االستفادة
م ــن ال ـس ـح ــوب ــات ع ـل ــى ج ــوائ ــز
برنامج الحصاد اإلسالمي في
فتح الحساب بقيمة  100دينار،
عـلـمــا ب ــأن ع ـمــاء ال ـح ـســاب في
ال ـك ــوي ــت وال ـب ـح ــري ــن مــؤه ـلــون
للمشاركة في السحوبات على
الجوائز طبقا لشروط وأحكام
البرنامج.

ف ــي ق ــاع ــة رقـ ــم  5و 6وال ـم ـع ــارض
ً
الـمـصــاحـبــة ،مـبـيـنــا أن كــل الــدعــم،
الذي ستقدمه الشركة سيكون تحت
تصرف وزارة التجارة والصناعة،
التي نفذت هذا المعرض وهو يمثل
نواة المعارض المتخصصة ،التي
تخدم التجارة ورجــال األعمال في
المستقبل.

Maker Fair
من ناحيته ،قال مدير العالقات
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ط ـ ــال الـ ـ ــرشـ ـ ــدان ،إن
ً
ً
«كــويــت إكسبو» يــؤدي دورا مهما
فــي إبـ ــراز أن الـكــويــت تـتـحــول إلــى
دول ـ ـ ـ ــة ذات أهـ ـمـ ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ً
مبينا أن «مشاركتنا في المعرض
عـ ـب ــر إق ـ ــام ـ ــة م ـ ـعـ ــرض ال ـص ـن ــاع ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــي» »Maker Fairال ـ ــذي
ت ـس ـت ـض ـي ـف ــه وتـ ـنـ ـظـ ـم ــه الـ ـش ــرك ــة
الكويتية لالستثمار للسنة الثانية
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي تـتـمـثــل ف ــي إظ ـهــار
اإلبـ ــداعـ ــات الـ ـم ــوج ــودة بـمـشــاركــة

ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـعـ ــربـ ــي وال ـخ ـل ـي ـج ــي،
الس ـي ـم ــا أن الـ ـمـ ـع ــرض بـنـسـخـتــه
ال ـث ــان ـي ــة ج ـ ــاء ب ـم ـش ــارك ــة ك ـب ـيــرة.
و س ـ ــوف ي ـن ـضــم «Kuwait Expo
 »2018معارض تجارية وصناعية
متنوعة أولها المعرض الوطني:
ن ـق ــل ال ـم ـع ــرف ب ـي ــن ال ـم ـش ــروع ــات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة بـمـبــادرة
مــن الـمـشــروع الــوطـنــي لالقتصاد
المعرفي وشراكة استراتيجية من
ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي لـلـمـشــروعــات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة يـنـطـلــق
المعرض الوطني :نقل المعرفة بين
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
األول لـ ـت ــو فـ ـي ــر مـ ـنـ ـص ــة جـ ــاذ بـ ــة
للشركات والـمـشــروعــات المحلية
للدخول في فــرص استثمارية مع
ال ـش ــرك ــات الـعــالـمـيــة ال ـت ــي تمتلك
الخبرة والمعرفة واإلبتكار ،ويعمل
عـلــى نـقــل الـصـنــاعــات وال ـخــدمــات
ً
ال ـم ـع ــرف ـي ــة تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا ل ـتــوط ـي ـن ـهــا
وتـ ـمـ ـكـ ـي ــن ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة
م ـن ـهــا ب ـه ــدف ت ـح ـف ـيــز ال ـق ـطــاعــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة عـ ـل ــى نـ ـح ــو ي ـف ـعــل

برامج الركيزة االقتصادية ضمن
خطة التنمية .إضافة إلى معرض
الـصـنــاعــة ال ـعــال ـمــي»»Maker Fair
الــذي تستضيفه وتنظمه الشركة
الكويتية لالستثمار للسنة الثانية
على التوالي فــإن اختيار الكويت
لتنظيم معرض الصناع العالمي
 Maker faireم ــن خ ــال الـشــركــة
ً
الكويتية لالستثمار يعد تتويجا
ً
لمسيرة عمل امتدت عقودا طويلة،
ً
لــم ت ــأل خــالـهــا الـشــركــة ج ـهــدا في
خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي ،كـمــا
أنــه يعد ثقة في دورهــا ومكانتها
ً
عــالـمـيــا ،وال ـتــي جـســدتـهــا موافقة
اإلدارة الـعـلـيــا لـلـمـعــرض األم في
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة عـ ـل ــى م ـنــح
ً
التراخيص الالزمة للشركة تمهيدا
إلقامة المعرض على أرض الكويت
ليكون المنصة اإلقليمية لمشاريع
الصناع في الخليج والمنطقة ،من
بـيــن  39دول ــة فــي مختلف أرج ــاء
ً
العالم تقوم بتنظيمه ،مؤكدا حرص
ً
الشركة على إقامة المعرض سنويا
في الكويت.

«بوبيان» يفتتح الفرع الـ  40في «صباح السالم»
أعلن بنك بوبيان افتتاح فرعه
الـجــديــد ال ـ ـ  40فــي منطقة صباح
السالم ،ليعزز بذلك بصمة أخرى
ف ــي ال ـتــواجــد واالن ـت ـش ــار المحلي
ض ـم ــن إط ـ ـ ــار خ ـط ـط ــه ال ـتــوس ـع ـيــة
داخل الكويت ،ولخدمة عمالئه في
كــل مـكــان ،مــن خــال توفير الراحة
وال ـس ـه ــول ــة وال ـس ــرع ــة ف ــي إن ـجــاز
مـعــامــاتـهــم خ ــال ســاعــات العمل
الرسمية للفرع.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
لـمـجـمــوعــة ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الشخصية بشار الــدوب ،إن الفرع
ال ـ ـجـ ــديـ ــد يـ ـمـ ـث ــل إض ـ ــاف ـ ــة لـ ـف ــروع
«بوبيان» ،حيث يخدم منطقة ذات
ك ـثــافــة سـكــانـيــة عــال ـيــة ،ك ـمــا تمت
مراعاة تصميمه الداخلي في تقديم
الخدمات المميزة للعمالء بسهولة
ويسر ،مع توفير مساحات كافية
لحركة وانتظار العمالء داخل الفرع.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ـخ ـص ـيــص
الـطــابــق األرضـ ــي لـخــدمــة الــرجــال،
فيما خصص الطابق األول لخدمة
متميزا
السيدات ،ليبقى «بوبيان»
ً
ـادرا عـلــى تـطــويــر هــذه الـفــروع،
وقـ ـ ً
ل ـي ــواك ــب ركـ ــب ال ـت ـط ــور الـمـسـتـمــر
محليا
ف ــي ال ـص ـنــاعــة الـمـصــرفـيــة
ً
وعالميا.
ً
وأض ــاف ال ــدوب أن التوسع في
اف ـت ـتــاح ال ـمــزيــد م ــن ال ـف ــروع يــأتــي
تماشيا مع الخدمات التقنية التي
يقدمها البنك ،حيث كان لـ»بوبيان»
ال ـس ـبــق األول ب ـطــرح ـهــا بــال ـســوق
ال ـم ـصــرفــي ،وال ـتــي ت ـهــدف لخدمة

مختلف الشرائح في المجتمع ،إلى
جانب تميزه بين البنوك ،بتوفير
أك ـبــر ع ــدد أج ـه ــزة ال ـص ــراف اآلل ــي
التفاعلي ( ،)Boubyan Directحيث
أصبح عددهم مع الجهاز المتوافر
في فرع «صباح السالم»  24جهازا،
يـقــدم خــدمــاتــه م ــدار الـســاعــة طــوال
األسبوع.
ويـ ـق ــوم جـ ـه ــاز ال ـ ـصـ ــراف اآلل ــي
التفاعلي بتوفير خــد مــات عديدة
لـلـعـمــاء ،مــن بينها سـحــب مبالغ
تـصــل إل ــى  5000دي ـن ــار ،واإليـ ــداع
حتى  3آالف دينار ،وخدمة إيــداع
الشيكات والتحويل بين الحسابات
وإصــدار البطاقات وإصــدار كشف
الحساب.
وقـ ــال ال ـ ــدوب إن ــه ت ـمــت مــراعــاة
تصميم الفرع الجديد ليجمع بين
الطابع التكنولوجي والتقني ،مع
الـمـحــافـظــة عـلــى ال ـطــابــع الـحــديــث
ال ــذي تميز بــه «بــوب ـيــان» ،للتأكيد
عـ ـل ــى هـ ــوي ـ ـتـ ــه ،والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف ع ـل ـيــه
ب ـش ـك ــل فـ ـ ـ ــوري أيـ ـنـ ـم ــا وجـ ـ ـ ــد ،مــن
خـ ــال تـصـمـيـمــه ب ــواس ـط ــة أش ـهــر
المصممين العالميين المختصين
بـتـصـمـيــم الـ ـف ــروع بـشـكــل عـصــري
حديث يراعي التطورات التي حدثت
في الصناعة المصرفية.

صديق البيئة
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــدوب إل ـ ــى أن خـطــط
الـ ـتـ ـط ــوي ــر ف ـ ــي ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
لـ ـلـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة وت ـق ــدي ــم

بشار الدوب
منتجات وخــدمــات جــديــدة تالقي
تـجــاوبــا كبيرا مــن الـعـمــاء ،حيث
إن الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـق ـن ــي هـ ــو م ـس ــار
«بوبيان» األول ،لذلك «نبذل أقصى
جـهــودنــا لـتــوظـيــف كــل إمـكــانـيــات
التقنية المتسارعة ،بهدف التطور،
وت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ـ ــداف اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ل ـل ـب ـنــك ،م ــن خ ـ ــال ت ـق ــدي ــم أف ـضــل
وأرق ــى ال ـخــدمــات ،وتحقيق أعلى
مـ ـ ـع ـ ــدالت ال ــربـ ـحـ ـي ــة ،وت ـخ ـف ـيــض
الـمـصــاريــف الـمــالـيــة ،مــع توسيع
مجاالت العمل».
وذك ـ ــر أن ذلـ ــك الـ ـف ــرع ي ـع ــد مــن
الفروع الصديقة للبيئة ،لتجهيزه
بـ ـ ــاألي ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وش ـ ـ ــاش ـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــرض
الخاصة بمنتجات البنك ،والتي
تغني عن استخدام البروشورات
واألوراق المطبوعة.

«الخليج» يعلن فائزي سحوبات «الدانة» اليومية
أع ـلــن بـنــك الـخـلـيــج ،أم ــس األول ،أس ـم ــاء الـفــائــزيــن
بالسحوبات اليومية لحساب الدانة من  2إلى  4الجاري.
وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين
قيمة كل منهما  1000دينار لكل فائز خالل أيام العمل.
وال ـفــائــزون ه ــم( :ال ـثــاثــاء  2يـنــايــر) :نــرجــس محمد
العبدلله ،هاشم بدر السيد الرفاعي( ،األربعاء  3يناير):
جاستي سايالجا كوماري ،صالح سليمان النصرالله،
(الخميس  4يناير) :علي محمود خشاوي ،وفيصل بدر
القناعي .ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة
ل ـعــام  2017سـحــوبــات يــومـيــة خ ــال أي ــام الـعـمــل على
جائزتين قيمة كل منهما  1000دينار .ويجري السحب
الرابع واألخير في  11الجاري ،ويتخلله تتويج مليونير
الــدانــة لعام  ،2017الــذي سيحصل على جــائــزة بقيمة
مليون دي ـن ــار .ويشجع «الـخـلـيــج» عـمــاء الــدانــة على

زيــادة فرص فوزهم عن طريق زيــادة المبالغ التي يتم
إيداعها في الحساب مباشرة عبر تحويل المبالغ من
أي حساب محلي ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني
الجديدة المتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق
الهواتف الذكية.

«التجاري» ٣ :فائزين في حساب «النجمة»
أجرى البنك التجاري الكويتي
ال ـس ـح ــب ال ـي ــوم ــي ع ـل ــى «ح ـس ــاب
النجمة» ،أمــس األول ،فــي المركز
الــرئـيـســي لـلـبـنــك ،الخ ـت ـيــار  3من
ال ـع ـمــاء أص ـح ــاب ه ــذا الـحـســاب
للفوز بجائزة قدرها  7000دينار
لكل واحــد منهم ،وأسفر السحب
الــذي تم بحضور وزارة التجارة،
عن فوز كل من:
 -1جنان عدنان معرفي
 -2زوزانا دروبيوفا
 -3سعيد فضل الله وصال
وي ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
بـتــأهـيــل ع ـمــائــه ل ـل ـفــوز بـجــائــزة
يــومـيــة قــدرهــا  7000دي ـنــار ،تعد

أكـ ـب ــر جـ ــائـ ــزة س ـح ــب ي ــوم ــي فــي
ال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك يـقــدم
الـحـســاب سـحــوبــات رب ــع سنوية
ت ـت ـي ــح ل ـل ـع ـم ــاء ال ـ ـفـ ــوز ب ـج ــوائ ــز
كبرى تمكنهم من تحقيق جميع

أحالمهم ،تبدأ من  100ألف دينار
للربع األول ،ثــم تزيد بمعدل 50
ألـ ـف ــا ل ـك ــل فـ ـت ــرة ف ـص ـل ـيــة لـتـصــل
إل ــى  250أل ـفــا ف ــي ال ــرب ــع األخ ـيــر
من العام.
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ً
 50عاما مضت على البذرة األولى لتأسيس بيت التمويل الكويتي
ةديرجلا
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اقتصاد

د .عيسى عبده سعى لتكوين رأي عام في مجال االقتصاد والمصرفية اإلسالمية وإنشاء بنك إسالمي

بقلم الباحث
بدر ناصر الحتيتة المطيري

اللجنة التحضيرية
للبنك استمرت
في عملها من
ديسمبر1967م حتى
نوفمبر 1969م

اللجنة جمعت
ما أمكن من تقارير
ومطبوعات عن
المشروعات النظيرة
والتجارب التي
عرفتها مجتمعات
أخرى

مؤسسو «بيتك»
 ٣هيئات ووزارات
حكومية بنسبة
ملكية ٪49

م ـ ـ ــرت ف ـ ــي ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر 2017م
ال ــذك ــرى الـخـمـســون عـلــى إطــاق
فـ ـك ــرة ت ــأس ـي ــس ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي في ديسمبر 1967م من
خ ــال تشكيل لجنة تحضيرية
لـ ـه ــذا ال ـ ـغـ ــرض .وجـ ـ ــاء تــأسـيــس
بيت التمويل الكويتي في سياق
ت ـط ــور وح ـ ـ ــراك إس ــام ــي نــوعــي
جــديــد شهدته الـكــويــت ويتعلق
ب ـ ــال ـ ــدع ـ ــوة لـ ـت ــأسـ ـي ــس كـ ـي ــان ــات
لالقتصاد والمصرفية اإلسالمية
فى الكويت والعالم العربي .فقد
زار الكويت مطلع عقد الستينيات
مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن ال ــدك ـت ــور
عـيـســى ع ـبــده إب ــراه ـي ــم ،الخبير
ال ـمــالــي واالق ـت ـص ــادي الـمـصــري
الـ ـمـ ـع ــروف ،ب ــدع ــوة م ــن مـكـتـبــة
المنار اإلسالمية للمساهمة فى
نشر سلسلة كتب تحت عنوان
(نحو اقتصاد إسالمي متين).
وك ــرر د .عيسى عـبــده زيــاراتــه
لـلـكــويــت مـ ــرات عـ ــدة ،وأقـ ــام فيها
فترات طويلة لهذا الغرض ،ونشط
خالل إقامته فى إلقاء المحاضرات
الـ ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة واألحـ ــاديـ ــث
اإلذاعـ ـي ــة والـتـلـفــزيــونـيــة لتكوين
موات في مجال
رأي عام إسالمي
ٍ
االقتصاد والمصرفية اإلسالمية
وتأسيس بنك إسالمي.
ول ـت ــرج ـم ــة ال ـ ــدع ـ ــوة ال ـن ـظــريــة
ل ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس ب ـ ـنـ ــك إس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ف ــي
الـكــويــت إل ــى واق ــع عملي فـقــد تم
ت ـش ـك ـيــل (ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـض ـيــريــة
لمشروع بيت التمويل الكويتي)
ف ــي دي ـس ـم ـبــر 1967م .وت ـك ـ ّـون ــت
اللجنة التحضيرية من أحد عشر
ً
ع ـضــوا ه ــم -1 :الـسـيــد إسماعيل
رأفــت – خبير إحصائي– مصري
الجنسية.
 -2د .ج ـ ـمـ ــال ا ل ـ ــد ي ـ ــن ع ـط ـي ــة–
محامي– مصري الجنسية.
 -3السيد عبدالعزيز العتيبي–
رجـ ــل أعـ ـم ــال (أمـ ـي ــن عـ ــام مجلس
ً
الوزراء الحقا) – كويتي الجنسية.
 -4السيد عبدالله العقيل – مدير
الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة الكويتية –
سعودي الجنسية.
 -5ال ـس ـي ــد عـ ـب ــدال ــواح ــد أمـ ــان
– مـ ـح ــاس ــب قـ ــانـ ــونـ ــي– ك ــوي ـت ــي
الجنسية.
 -6د .عـيـســى ع ـبــده إبــراه ـيــم –
خبير اقتصادي ومــالــي– مصري
الجنسية.
 -7ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد م ـ ـ ـحـ ـ ــب ح ـس ـن ــي
ال ـم ـح ـج ــري– خ ـب ـيــر اق ـت ـص ــادي–
مصري الجنسية.
 -8ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ه ـ ـمـ ــام
الـ ـه ــاشـ ـم ــي– خ ـب ـي ــر اج ـت ـم ــاع ــي–
مصري الجنسية.
 -9السيد محيي الدين عطية –
خبير تسويق – مصري الجنسية.
 -10الـسـيــد نــزار
ال ـس ــراج –خبير

إحدى المناسبات االجتماعية
إحصائي– (توفي في 1968/6/28م)
سوري الجنسية.
 -11السيد يــو ســف المزيني–
رجل صيرفة واستثمار – كويتي
الجنسية.
هذا وقد تولى د .عيسى عبده
(وهــو الشخصية المحورية فى
الــدعــوة إلن ـشــاء بـنــوك إســامـيــة)
ال ـق ـيــام بـمـتــابـعــة أع ـم ــال اللجنة
واالتـ ـص ــاالت وال ـم ـقــابــات داخــل
الكويت وفي السعودية وإمارات
الخليج.
واستمرت اللجنة التحضيرية
فى عملها طوال الفترة من شهر
د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر 1967م حـ ـت ــى ش ـهــر
نوفمبر 1969م .وقد أعدت اللجنة
ً
تـ ـق ــري ــرا ح ـ ــول م ــا ق ــام ــت ب ــه مــن
أعمال وعنونته (مــذكــرة موجزة
عــن أع ـمــال الـلـجـنــة التحضيرية
لمشروع بيت التمويل الكويتي).
وبـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة م ـ ـ ـ ــرور الـ ــذكـ ــرى
الـخـمـسـيــن عـلــى ال ـب ــدء بــالــدعــوة
والعمل لتأسيس بيت التمويل
الـ ـك ــويـ ـت ــي ك ـ ـ ــأول بـ ـن ــك إس ــام ــي
ً
فــي ال ـكــويــت ،ون ـظ ــرا إل ــى أهمية
ه ــذه الــوث ـي ـقــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ،الـتــي
لــم يسبق أن تـ ّـم نشرها أو إيــراد
مضمونها بشكل د قـيــق فننشر
فيما يلي نـ ّـص مــا جــاء فــي هذه
ّ
الـ ـم ــذك ــرة الـ ـم ــوج ــزة ع ــن أع ـم ــال
اللجنة التحضيرية لبيت التمويل
الكويتي :
«وض ــع الــدك ـتــور جـمــال الــديــن
عطية المحامي مكتبه (بعمارة
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط) ت ـحــت تـصــرف
ً
ً
ال ـل ـج ـن ــة ل ـي ـك ــون مـ ــركـ ــزا م ــؤق ـت ــا
لعملها ،واستمرت الحال كذلك...
وط ـل ـب ــت ال ـل ـج ـنــة م ــن د .عـيـســى
ً
عـ ـب ــده أن ي ـخ ـصــص ج ــان ـب ــا مــن
وقـتــه لمتابعة األع ـمــال الجارية
واالتصاالت بالبريد والمقابالت
وع ــاون ــه فــي ذل ــك األس ـت ــاذ محب
حسني المحجري ،وتــوالــى عقد
االجتماعات الــدوريــة ...بين ّ
مرة
ً
واحـ ـ ــدة وأكـ ـث ــر م ــن م ـ ـ ّـرة شـهــريــا
حتى شهر نوفمبر 1968م حين
ً
أصبح واضحا للجنة ولكل مهتم
بالمشروع ،أن الــدور الــذي قامت
اللجنة لتنفيذه قــد ت ـ ّـم إن ـجــازه،
وأن ال ـم ــرح ـل ــة ال ـت ــال ـي ــة ت ـق ــع فــي
اختصاص «المؤسسين» فركزت
االهتمام على االتصال بعدد قليل
م ــن الـمـهـتـمـيــن ب ـج ـهــود الـلـجـنــة
والحريصين على نجاح المشروع
وهم في الوقت ذاته من الممولين
القادرين على اإلسـهــام في رأس
المال وتدعيم المشروع بمكانتهم
وس ـم ـع ـت ـهــم ال ـط ـي ـب ــة ف ــي دوائ ـ ــر
ا ل ـمــال ،و ف ــي محيط المشتغلين
بــالـشــؤون اإلســامـيــة  ..وبـعــد أن
تكرر اللقاء والبحث ،رأت اللجنة
أن من مصلحة المشروع إفساح
ا لــو قــت للمؤسسين المرتقبين،
حتى يعيدوا تقدير الموقف ومن
ثــم اإلق ــدام على المرحلة التالية
ً
أكثر ثباتا.
ّأم ـ ــا األع ـ ـمـ ــال ال ـت ــي أن ـجــزت ـهــا
اللجنة فتتلخص في البند التالي:

لهذا الغرض  ...وتفصيل ذلك:
ً
أوال– جمعت اللجنة بالتعاون
ف ـي ـمــا ب ـي ــن أفـ ــرادهـ ــا  ..م ــا أم ـكــن
جمعه من تقارير ومطبوعات عن
المشروعات النظيرة والتجارب،
الـتــي عرفتها مجتمعات أخــرى،
وأضـ ــافـ ــت إلـ ــى ذلـ ــك م ــا كـ ــان فــي
الـ ـك ــوي ــت مـ ــن دراس ـ ـ ـ ـ ــات ســاب ـقــة
وخـبــرات قــام بها مــن قبل بعض
أعضاء اللجنة وضيوف وزائرون
للكويت.
ّ
ً
ثــانـيــا – تــألـفــت لجنة فرعية
وقــامــت بــزيــارة عــدد مختار من
رج ـ ــال األعـ ـم ــال ورجـ ـ ــال ال ـم ــال،
وتـ ـ ـك ـ ــررت ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ورصـ ـ ــدت
اللجنة الفرعية نتائج عملها هذا
من حيث تقدير مدى االستجابة
وت ـ ـقـ ــديـ ــر م ـ ــا ل ـم ـس ـت ــه ال ـل ـج ـن ــة
ال ـفــرع ـيــة م ــن ح ــاج ــة إلـ ــى مــزيــد
م ــن ا لـمـطـبــو عــات المتخصصة
ّ
(والمبسطة في الوقت ذاته) لكي
تـجـيــب عــن كــل س ــؤال ي ــدور في
ً
فكر الناس ...من كان منهم قادرا
ع ـلــى اإلسـ ـه ــام ف ــي رأس ال ـمــال
ّ
وم ــن ك ــان مــتـجـهــا إل ــى الــدخــول
في معامالت محدودة مع البيت
بعد إنشائه.
ً
ثالثا – أعدت اللجنة مجموعة
مناسبة من األوراق أو مسودات
ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق ...وحـ ــرصـ ــت فـ ــي ذل ــك
على الـتــزام حكم القانون فبدأت
ب ــأه ــم الـ ــوثـ ــائـ ــق ...أي ب ـم ـشــروع
ك ــام ــل ل ـل ـن ـظــام األسـ ــاسـ ــي لـبـيــت
التمويل الكويتي ...وزادت على
ذلـ ــك م ــذك ــرات ص ـغ ـيــرة بعضها
م ـط ـب ــوع ل ـل ـت ــوزي ــع ع ـل ــى ن ـطــاق
واسع وبعض آخر محدود النسخ
ّ
ويقدم للمهتمين بهذا النوع من
الدراسات.
ً
رابـعــا– قامت اللجنة بتوزيع
هذه األوراق بالبريد وبالمقابالت
الشخصية وكانت اآلثار الفورية
م ـ ـشـ ـ ّـج ـ ـعـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة...
وم ــن ذل ــك أن ب ـعــض الـجــامـعــات
ذات ال ـس ـم ـعــة ال ـعــال ـم ـيــة تــابـعــت
وتبادلت المراسالت مع اللجنة
فــي م ـح ــاوالت ج ــادة لـتـقــديــر كل
نـ ـ ّـص وارد ف ــي م ـش ــروع الـنـظــام
األساسي ...ومن هذه الجامعات
وم ــراك ــز الـبـحــث الـعـلـمــي جامعة
عـلـيـكــرة ،وأم درم ــان اإلســامـيــة،
وم ـع ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ـ ُـات اإلس ــام ـي ــة
ً
بالقاهرة ،ومعهد أقيم حديثا في
ً
ألمانيا واتجه إليه أخيرا د .أحمد
عبدالعزيز النجار ،الذي كان من
قبل في أم درمان.

األمير الوالد الشيخ سعدالعبدالله -رحمه الله -خالل افتتاح بيت التمويل الكويتي

الشيخ جابر األحمد
بارك المسعى وصدر
المرسوم بقانون
رقم  72لسنة 1977م
بترخيص شركة
مساهمة كويتية
باسم بيت التمويل
الكويتي برأسمال
 10ماليين دينار

أحمد بزيع الياسين

اللجنة قامت بدورها
ً
ك ــان وجـ ــود الـلـجـنــة مــرهــونــا
ب ــإنـ ـج ــاز م ــرحـ ـل ــة أول ـ ـيـ ــة تـ ـ ـ ّ
ـؤدي
إل ــى مــرح ـلــة تــال ـيــة ال تــدخــل في
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـهـ ــا ،ل ـ ــذل ـ ــك ض ـم ـنــت
التسمية التي اختارتها ما يفيد
ً
ذلك ّ ..ثم كان عنوان اللجنة دليال
عـلــى أن ـهــا تـعــد الـمـشــروع مجرد
إعــداد ...وكان من الطبيعي أن ما
تم في عهد اللجنة (بين ديسمبر
 /1968ونوفمبر 69م) هو التمهيد
لقيام المشروع أو اإلعداد األولي

مبنى «بيتك» في  22فبراير 1987

عمل اللجنة
شمل االتصال
ببعض الهيئات
والشخصيات
ومنها رابطة العالم
اإلسالمي في مكة
ود .عبدالرحمن تاج
ً
شيخ األزهر سابقا

بدايات «بيتك» واإلقبال الكثيف

خالل افتتاح المبنى الجديد

ً
خامسا – شمل اتصال اللجنة...
بـعــض الـهـيـئــات والـشـخـصـيــات،
ومـنـهــا راب ـطــة الـعــالــم اإلســامــي
ف ــي م ـك ــة ود .ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ت ــاج
ً
ش ـيــخ األزه ـ ــر ســاب ـقــا  ...وكــانــت
ّ
بعضهم دالــة على اهتمام
ردود
ّ
صادق تمثل في الدراسة والنقد
والتوصية.
ً
سادسا– عنيت اللجنة بعرض
األم ــر (بصفة غير رسـمـيــة) على
مـ ــن س ـت ـع ــرض ع ـل ـي ـهــم األوراق
عند اتخاذ اإلجــراء ات في الوقت
المناسب  ..ومنهم بعض رجال
القانون وإدارة الفتوى والغرفة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وم ــراقـ ـب ــة ال ـش ــرك ــات
ب ــوزارة الـتـجــارة ...وكانت نتائج
ه ـ ــذه االتـ ـ ـص ـ ــاالت ت ـ ـتـ ــراوح بـيــن
التشجيع وبين التوصية بمزيد
من الدراسة.
ّ
ً
سابعا – نظمت اللجنة زيارة
إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة ،وك ـل ـفــت بعض
وعقد
أعضائها بإلقاء محاضرات ُ
ندوات في مكة والمدينة والخبر
وال ـ ـ ــدم ـ ـ ــام ...وذل ـ ـ ــك فـ ــي دورتـ ـي ــن
إحداهما في يناير 68م واألخرى
في مارس من السنة ذاتها.
ً
ث ــام ـن ــا – س ـع ــت ال ـل ـج ـنــة إل ــى
استطالع رأي السلطات العليا،
ً
ووجــدت االستعداد تاما لتقدير
الـمـشــروع ودراس ـتــه وهــذه نقطة
ً
مهمة ألنها تستبعد تماما ما كان
يحتمل من قيام صعوبة شكلية
ك ــال ـق ــول ،إن ال ـب ـن ــوك الـمـعـتـمــدة
كافية.
ً
تاسعا – أعدت اللجنة مشروع
م ــؤتـ ـم ــر ُيـ ـعـ ـق ــد ب ــاس ــم «أسـ ـب ــوع
البنوك اإلسالمية».
ً
ع ــاش ــرا ُ– ح ـيــن أن ـش ــئ الـبـنــك
المركزي ونشر القانون ثم توالت
إجراءات التكوين العملي ...تردد
القول من جديد في بعض الدوائر
التي ُي ّ
عتد برأيها حول نقطتين...
هـمــا :هــذا االسـتـعــداد الطيب من
جانب السلطات لتنظر وتدرس...
وهذه المسؤولية التي انتهت إلى
جماعة المؤسسين.

خاتمة

الرسمي لبيت التمويل الكويتي
ّ
تأجل بسبب معارضته الفنيين
والمتخصصين في أعمال البنوك
ً
نظرا إلى عدم اقتناعهم بإمكانية
ق ـي ــام م ـص ــرف ع ـلــى غ ـيــر أس ــاس
الفائدة .واستمر تعطل إجراء ات
التأسيس البيت حتى عام 1977م،
حينما تبنى الـمـشــروع عــدد من
الوزراء ،وهم:
 -1ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــد ي ـ ــو س ـ ــف ج ــا س ــم
الحجي -وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية
 -2ال ـس ـيــد ع ـبــدال ـلــه إبــراه ـيــم
المفرج  -وزير العدل.
 -3الـسـيــد عـبــدالــرحـمــن ســالــم
العتيقي  -وزير المالية.
وق ـ ــد ب ـ ـ ــارك م ـس ـع ــى تــأس ـيــس
بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي الشيخ
جـ ــابـ ــر األحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ول ــى
الـعـهــد ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وقتها .وصــدر المرسوم بقانون
رقــم  72لسنة 1977م بتاريخ 23
ّ
م ــارس 1977م بــالـتــرخـيــص لكل
مـ ــن وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلســامـيــة ووزارة الـعــدل (إدارة
شؤون ّ
القصر) ووزارة المالية في
تأسيس شركة مساهمة كويتية
ب ــاس ــم ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـكــوي ـتــي
ب ــرأس ـم ــال ق ـ ــدره ع ـش ــرة مــايـيــن
دينار كويتي.
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـم ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـس ـ ــون ل ـب ـيــت
التمويل الكويتي ثــاث وزارات
ْ
حكومية بنسبة ِملكية تبلغ 49
في المئة ،وهي:
 -1وزارة األوق ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة (حـ ـ ـس ـ ــاب األوقـ ـ ـ ــاف
بنسبة  9في المئة).
ُ  -2وزارة الـعــدل (إدارة شــؤون
الق ّصر بنسبة  20في المئة).
 -3وزارة المالية (الهيئة العامة
لالستثمار بنسبة  20في المئة).
وت ـ ـصـ ـ ّـدر ق ــائ ـم ــة الـمـكـتـتـبـيــن
األف ـ ـ ــراد ش ـخ ـص ـيــات ذات مـيــول
إســام ـيــة ع ـ ّ
ـام ــة ،وم ـن ـهــم الـسـيــد
عبدالله العلي المطوع ،والسيد
ي ــوس ــف ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ــزي ـن ــي،

وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد ع ـ ـل ـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
الخضيري ،والسيد محمد مطلق
العصيمي ،والسيد أحمد البزيع
الياسين والسيد علي عبدالعزيز
ال ـم ـط ــوع ،وال ـس ـيــد عـبــدالــرحـمــن
المنصور الزامل ،والسيد محمد
العبدالعزيز الوزان ،وغيرهم .
وه ـك ــذا ظ ـه ــرت ع ـلــى الـســاحــة
م ــؤس ـس ــة اق ـت ـص ــادي ــة مـصــرفـيــة
إسالمية خاصة للمرة األولى في
تاريخ الكويت هي بيت التمويل
الكويتي .وبعد خمسين عاما من
بذر هذه الفكرة في تربة الكويت
ال ـم ـن ـت ـج ــة نـ ـم ــا بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي لـ ـيـ ـصـ ـب ــح م ــؤسـ ـس ــة
ً
مـصــرفـيــة ك ـبــرى وقـ ــدم نـمــوذجــا
تم استنساخه وتـكــراره ليصبح
ً
ً
ً
قـ ـط ــاع ــا م ــالـ ـي ــا ض ـخ ـم ــا ي ـحــوي
الكثير من المصارف والمؤسسات
المالية اإلسالمية.

«بيتك» أصبح
مؤسسة مصرفية
ً
كبرى وقدم نموذجا
تم استنساخه
وتكراره

عـنــد هــذا ال ـحـ ّـد  ..رأت اللجنة
أن تنتظر ،وأن تستمر بكيانها
الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ــدأت بـ ـ ــه ،وهـ ـ ــي ت ـتــرقــب
تكوين الهيئة التأسيسة ،والله
الموفق» إ .ه.
وان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ب ـيــت
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ب ـ ـعـ ــد أن
أعـ ــدت م ـس ــودة وث ــائ ــق تــأسـيــس
بـيــت الـتـمــويــل وم ـش ــروع نظامه
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي وتـ ـق ــديـ ـم ــه ل ـج ـه ــات
خاصة ورسمية .لكن التأسيس

المبنى القديم
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 %1.4ارتفاع مؤشر  S&Pلدول مجلس التعاون باألسبوع األول من العام
واصلت أسواق األسهم
العالمية خالل األسبوع األول
من العام الجديد الزخم الذي
اكتسبته العام الماضي ،إذ
واصلت األسهم تحقيق األرباح
كما اعتادت خالل عام .2017

مؤشر FTSE-100
البريطاني ارتفع
خالل األسبوع األول
من عام  2018بنسبة
 0.47في المئة

حـقـقــت جـمـيــع أسـ ـ ــواق األس ـهــم
في دول مجلس التعاون الخليجي
مكاسب خ ــال األس ـبــوع األول من
الـعــام الـجــديــد ،باستثناء بورصة
البحرين .وشهدت تداوالت األسبوع
ارت ـفــاع مــؤشــر  S&Pل ــدول مجلس
التعاون بنسبة  1.4في المئة ،وكان
مؤشر سوق أبوظبي األفضل أداء،
بارتفاعه بنسبة  3.4في المئة.
أم ــا ب ــورص ــة ال ـب ـحــريــن ،فكانت
األس ــوأ أداء ،مقارنة بــأســواق دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،ب ـع ــدم ــا عــانــت
خسائر بنسبة  1.5في المئة.
فـيـمــا واص ـل ــت أسـ ـ ــواق األس ـهــم
العالمية خــال األسـبــوع األول من
العام الجديد الزخم الذي اكتسبته
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ،ح ـي ــث واص ـل ــت
األسهم تحقيق األرباح كما اعتادت
خالل عام .2017
ووفق التقرير األسبوعي الصادر
ع ــن ش ــرك ــة رس ــام ـي ــل لــاسـتـثـمــار،
شهد األس ـبــوع األول مــن ت ــداوالت
عــام  2018ارت ـفــاع مــؤشــر مــورغــان
ستانلي كــابـيـتــال إنترناشيونال
ب ـن ـس ـب ــة  2.52ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،وه ــي
ال ـم ـك ــاس ــب ال ـت ــي ن ـج ــح أي ـض ــا في
تـحـقـيـقـهــا م ــؤش ــر  S&Pال ـعــال ـمــي،
الذي ارتفع بدوره بنسبة  2.52في
الـمـئــة .كـمــا شـهــدت الـ ـت ــداوالت في
أس ــواق األسـهــم األميركية تحقيق
مــؤشــر  S&P 500مـكــاســب بنسبة
 2.6في المئة ،وهي المكاسب التي
تحققت في معظمها بفضل قطاع
تكنولوجيا المعلومات ،والذي شهد
ارتفاع مؤشر  Nasdaqبنسبة 3.38
في المئة خالل األسبوع الماضي.
وق ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــاءت ت ـف ــاص ـي ــل ال ـت ـق ــري ــر
كالتالي:
مع انتهاء األسبوع األول من عام
 2018تكون مؤشرات أسواق األسهم
العالمية واصلت تحقيق المكاسب

واالرتـفــاع ،كما كان وضعها طوال
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .وج ـ ـ ـ ـ ــاءت ه ــذه
المكاسب ،بعدما رأى المستثمرون
دل ـي ــا ع ـلــى ت ـع ــزز ق ــوة االن ـت ـعــاش
االقـتـصــادي العالمي .وك ــان قطاع
تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات األفـضــل
أداء ضمن مــؤشــر  ،S&P 500وهو
القطاع الذي حقق مكاسب بنسبة
 4.22في المئة ،مع انتهاء تداوالت
األسـبــوع .أمــا قطاع المرافق ،فكان
ً
أكثر القطاعات تراجعا ضمن مؤشر
 ،S&P 500ب ـعــدمــا ع ــان ــى خـســائــر
بنسبة  2.5في المئة خالل األسبوع.
وأظـ ـه ــرت م ــؤش ــرات االق ـت ـصــاد
ال ـك ـلــي ال ـت ــي ت ــم ن ـشــرهــا األس ـب ــوع
الماضي فشل االقتصاد األميركي
ف ــي ت ــوف ـي ــر ع ـ ــدد ال ــوظ ــائ ــف ال ـتــي
كــانــت ال ـت ـقــديــرات تـتــوقـعـهــا خــال
ً
ديسمبر الماضي ،استنادا إلى عدد
م ــن ك ـشــوفــات ال ـمــرت ـبــات الـخــاصــة
والرواتب غير الزراعية.
ومـ ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
االقتصادية تشير إلى أن االقتصاد
األميركي نجح خالل السنة المالية
 2017في توفير أكثر من مليوني
وظـ ـيـ ـف ــة .وب ـ ــذل ـ ــك ،ت ـم ـت ــد سـلـسـلــة
نـجــاحــات االقـتـصــاد األمـيــركــي في
إض ــاف ــة أك ـثــر م ــن مـلـيــونــي وظيفة
خــال الـعــام الــواحــد إلــى  7سنوات
متتالية .كما شهد األسبوع الماضي
توافق متوسط األرباح التي حققتها
الـ ـش ــرك ــات م ــع مـ ـع ــدالت الــرب ـح ـيــة
المستهدفة ،وهذا يعني أنه رغم عدم
توفير االقتصاد األميركي للوظائف
المتوقعة خالل ديسمبر الماضي،
ف ــإن األرب ـ ــاح نجحت رغ ــم ذل ــك في
االرتفاع بشكل طفيف.

بريطانيا
ار تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع مـ ـ ــؤ شـ ـ ــر FTSE-100

البريطاني خالل األسبوع األول من
عام  2018بنسبة  0.47في المئة.
وبلغ العائد على المؤشر خالل
عــام واحــد  6.72فــي المئة ،وسط
حــالــة مــن بـعــض ع ــدم االسـت ـقــرار
السياسي الذي عانته البالد ،إلى
جانب المخاوف المرتبطة بخروج
بريطانيا من االتـحــاد األوروب ــي،
والقلق من معدل التضخم.
وك ـ ـ ــان تـ ــراجـ ــع ق ـي ـم ــة الـجـنـيــه
ً
اإلسـتــرلـيـنــي لـعــب دورا فــي دعــم
ّ
المصدرين البريطانيين،
وتعزيز
في الوقت الذي قد تكون المخاوف
المرتبطة بـخــروج بريطانيا من
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي أثـ ــرت بشكل
سلبي عـلــى الـقـطــاع الـمــالــي .لقد
كانت هــذه الموضوعات الثابتة
والمثيرة للنقاش والمخاوف خالل
عام  2017في المملكة المتحدة.
وق ــد وف ــر ارت ـف ــاع سـعــر النفط
الـخــام فــي اآلون ــة األخـيــرة (ارتـفــع
سعر خــام برنت بنسبة  9.50في
المئة خالل الشهر الماضي) دفعة
كبيرة لشركات النفط والطاقة في
المملكة المتحدة.
وكان األسبوع الماضي شهد
ارت ـف ــاع قـطــاع الـنـفــط وال ـغ ــاز في
المملكة المتحدة بنسبة  0.8في
المئة ،فيما كــان قطاع الخدمات
ال ـمــال ـيــة ثــانــي أف ـضــل ق ـطــاع من
حـ ـي ــث األداء .وفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار دع ــم
موقف شركات النفط البريطانية،
قــام بنك باركليز بــإعــداد مذكرة
ب ـح ـث ـيــة قـ ـ ــال ف ـي ـه ــا إن ش ــرك ــات
ال ـن ـفــط األوروب ـ ـيـ ــة س ـت ـعــود إلــى
تحقيق التدفق النقدي اإليجابي
بعد الـتــوزيـعــات ،بفضل ارتـفــاع
أسعار النفط وزيادة الكفاءة في
عملياتها التشغيلية.
وع ـل ــى ع ـكــس ق ـطــاعــي الـطــاقــة
والـخــدمــات المالية كــانــت نتائج

«شورى» :هيكلة الصكوك تنطوي
على قضايا فقهية مستجدة ودقيقة
اخـتـتــم مــؤتـمــر شـ ــورى الفقهي
ال ـ ـسـ ــابـ ــع لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـتــه شــركــة
ش ـ ـ ــورى ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات ال ـشــرع ـيــة
فعالياته التي استمرت يومين (19
إلى  20ديسمبر) ،بعنوان «الصكوك
بين رفع الكفاءة والضبط الشرعي»،
بإصدار بيان ختامي بالتوصيات
والنتائج التي وصل إليها المؤتمر.
ً
ومعلقا على البيان الختامي ،قال
رئيس المؤتمر د .عجيل النشمي،
إنه تم التوصل إلى عدة توصيات
ونـتــائــج بخصوص الموضوعات
المطروحة ،مشيرا إلى أن المؤتمر
رأى أن «هيكلة الـصـكــوك تنطوي
على قضايا فقهية مستجدة ودقيقة
تتطلب اسـتـنـبــاط أح ـكــام شرعية
تـحــافــظ عـلــى مـصــداقـيــة الـصـكــوك
الشرعية وتحقق نجاعتها العملية».
وأوض ــح النشمي أن «المؤتمر
ناقش قضايا متعلقة بالصكوك
فـ ــي م ـ ـح ـ ــاوره ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ،وأصـ ـ ــدر
بشأنها عــدة ق ــرارات مهمة ،فيما
يتعلق بـمـحــور اإلي ـج ــاب الممتد
والـ ـ ـق ـ ـب ـ ــول الـ ـحـ ـكـ ـم ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــري
ومبناه وضوابطه وتطبيقاته في

المعاوضات المالية المعاصرة».
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـمــؤت ـمــر قـ ــرر أنــه
«ي ـج ــوز لـلـمـصــرف إن ـش ــاء إيـجــاب
مـحــدد الـمــدة على سلعة مملوكة
لــم يـتــم قـبـضـهــا ،ف ــإن ص ــدر قبول
الـعـمـيــل بـعــد أن قـبــض الـمـصــرف
السلعة ودخلت في ضمانه ،صح
البيع بـشــروطــه ،وال يعد ذلــك من
بيع الدين قبل قبضه ،وال من بيع
ما لم يضمن ،ألن اإليـجــاب وحده
ً
ليس عقدا».
وأوصـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـم ــؤتـ ـم ــر بـ ــدراسـ ــة
ت ـط ـب ـي ــق اإلي ـ ـج ـ ــاب ال ـم ـم ـت ــد عـلــى
ج ـم ـلــة م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات واألدوات
المالية اإلسالمية ،كعقود التحوط،
واعـتـمــادات المشاركة ،وتطبيقات
الصكوك ذات العالقة.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـ ـق ــرار ال ـم ـحــور
ال ـث ــان ــي ،الـمـتـمـثــل ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
المستقبل في عقدي البيع واإلجارة
وحكمها وأثرها في تطوير العمل
بمنظومة الـمـشــاركــة المتناقصة،
بـ َّـيــن النشمي أن المؤتمر ي ــرى أن
البيع المضاف إلى المستقبل هو
م ـحــل خ ــاف ف ـق ـهــي ،وال ـ ــذي اتـجــه
إليه غالبية المشاركين في المؤتمر،

عجيل النشمي

هو عــدم جــواز البيع المضاف إلى
الـمـسـتـقـبــل إذا كـ ــان ال ـم ـب ـيــع غير
مأمون الهالك في الزمن المستقبل
الــذي يضاف العقد إليه ،أو كــان ال
ُيدرى كيف سيكون حاله عند حلول
األجل ،الختالل ركن التراضي الذي
هو مناط صحة العقود.
وتـ ــابـ ــع« :أمـ ـ ــا إذا ك ــان ــت الـعـيــن
المبيعة مــأمــونــة الـهــاك وتغيرت
ال ـص ـفــات ال ـتــي كــانــت عـلـيـهــا عند
الـ ـتـ ـع ــاق ــد غ ــالـ ـب ــا ،فـ ـيـ ـج ــوز ال ـب ـيــع

المضاف إلى المستقبل ،لعدم ثبوت
دليل شرعي مانع».
وبـ ـن ــاء ع ـلــى م ــا س ـب ــق ،تتضح
ص ـح ــة ت ـص ـم ـيــم ع ـق ــد ال ـم ـش ــارك ــة
المتناقصة على أســاس إبــرام عقد
بيع مضاف إلى المستقبل لحصص
ال ـشــريــك ال ـم ـمــول (ال ـم ـص ــرف) يتم
ف ـيــه ت ـحــديــد ث ـمــن ال ـح ـصــص عند
ابتداء عقد المشاركة ،بحيث تنتقل
مـلـكـيـتـهــا إلـ ــى ال ـش ــري ــك الـمـتـمــول
(العميل) في الموعد الذي أضيفت
إل ـيــه بــرضــا الـطــرفـيــن عـنــد اب ـتــداء
العقد ،إذا كان محل المشاركة عقارا
موجودا محددا.
وفـيـمــا يـخــص م ـحــور التعليق
بــالـشــرط فــي عـقــدي الـبـيــع والهبة
وأث ـ ـ ـ ـ ــره ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر م ـن ـظــوم ـتــي
المرابحة لآلمر بالشراء واإلجــارة
المنتهية بالتمليك وبعد المناقشة
ال ـم ـس ـت ـف ـي ـضــة ،يـ ــرى ال ـم ــؤت ـم ــر أن
مسألة تعليق عقد البيع بالشرط
مازالت بحاجة للمزيد من الدراسة
والتعمق في مدى إمكان االستفادة
منها في تخريج بعض المنظومات
التعاقدية المستجدة فــي صناعة
المصرفية اإلسالمية.

قطاع البيع بالتجزئة متفاوتة،
بسبب بيئة االستهالك الصعبة
فــي المملكة الـمـتـحــدة .وف ــي هــذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ،ت ـ ــراج ـ ــع سـ ـه ــم ش ــرك ــة
 Debenhamsبــأكـثــر مــن  16في
المئة ،بعد اإلعــان عن تحذيرات
من مستويات األربــاح المتوقعة،
وتراجع أداء الشركة خالل موسم
عـيــد الـمـيــاد مـقــارنــة بالسنوات
ً
السابقة ،كما تراجع أيضا مؤشر
شركة  Marks & Spencerبنسبة
 2.7في المئة.
مــن جهة أخ ــرى ،حققت شركة
ً
 Nextأداء جـيــدا خــال فترة عيد
ال ـم ـيــاد ،بـعــدمــا نجحت الشركة
في تجاوز مستوى األربــاح التي
تــم اإلشـ ــارة إليها فــي توجيهات
الشركة في وقت سابق ،كما رفعت
الشركة مستوى توقعاتها لألرباح
ً
ل ـعــام  .2018وي ـب ــدو واضـ ـح ــا أن
ش ــرك ــة  Nextبـ ــدأت بــاالس ـت ـفــادة
من منصة التسوق عبر اإلنترنت

الخاصة بها التي ساعدتها في
التفوق على منافسيها.

أوروبا
شـهــد األس ـبــوع األول مــن الـعــام
الـجــديــد نـجــاح مــؤشــر Eurostoxx
في تحقيق مكاسب كبيرة وصلت
نسبتها إلى  3.08في المئة ،وجاء
ذلــك بفضل البيانات االقتصادية
ال ـقــويــة ف ــي مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ،الـتــي
أش ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن م ـ ـعـ ــدالت ال ـن ـمــو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة عـلــى
مـقــربــة م ــن أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا في
غضون سبع سنوات .وكان القطاع
ال ـم ـصــرفــي ،إل ــى ج ــان ــب الـقـطــاعــي
الصناعي ،من القطاعات المستفيدة
ّ
المتحسنة.
من هذا المشاعر
وقـ ـ ـ ــال خ ـب ـي ــر اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
األس ــواق العالمية فــي قطاع إدارة
األصـ ـ ــول ف ــي «جـ ــي ب ــي م ــورغ ــان»،
مايك بيل ،إن «استمرار قوة واتساع

اس ـت ـط ــاع ــات األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـجــاريــة
مشجعة» ،مشيرا إلــى أن التحسن
في مؤشرات مديري المشتريات في
إيطاليا كان إيجابيا خالل مرحلة
الدخول إلى االنتخابات .وأضــاف:
«نـسـتـمــر بــاالعـتـقــاد أن الـتــوقـعــات
الـمـسـتـقـبـلـيــة لــأس ـهــم األوروبـ ـي ــة
إيجابية ،مدعومة بإمكانات نمو
ً
اإليرادات بنسبة  10في المئة تقريبا
في عام .»2018

دول مجلس التعاون الخليجي
حـقـقــت جـمـيــع أسـ ـ ــواق األس ـهــم
في دول مجلس التعاون الخليجي
مكاسب خ ــال األس ـبــوع األول من
الـعــام الـجــديــد ،باستثناء بورصة
البحرين .وشهدت تداوالت األسبوع
ارت ـفــاع مــؤشــر  S&Pل ــدول مجلس
التعاون بنسبة  1.4في المئة ،وكان
مؤشر سوق أبوظبي األفضل أداء،
بارتفاعه بنسبة  3.4في المئة.

أم ــا ب ــورص ــة ال ـب ـحــريــن ،فكانت
األس ــوأ أداء ،مقارنة بــأســواق دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،ب ـع ــدم ــا عــانــت
خسائر بنسبة  1.5في المئة.
وجــاءت األخبار الرئيسة خالل
األسـبــوع الماضي مــن السعودية،
بـ ـع ــدم ــا تـ ــم نـ ـش ــر مـ ــرسـ ــوم مـلـكــي
خالل عطلة نهاية األسبوع ،والذي
قـ ـ ــرر إع ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـب ـ ــدالت ل ـل ـمــدن ـي ـيــن
والـعـسـكــريـيــن ال ـس ـعــودي ـيــن لـمــدة
عام ،للمساعدة على مواجهة ارتفاع
تكاليف المعيشة.
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـســاعــد ذلــك
الشركات والبنوك السعودية على
ً
الـمـضــي ق ــدم ــا .وف ــي ظ ــل انـتـعــاش
أسعار النفط من أدنى مستوياتها،
ً
التي وصلت إلى  29دوالرا للبرميل،
وارت ـف ــاع ـه ــا أخـ ـي ــرا إلـ ــى ن ـح ــو 65
ً
دوالرا للبرميل ،فإن حكومات دول
مجلس التعاون تبدو على استعداد
لالستفادة من هذه المكاسب لدعم
اقتصاداتها.

ً
اللنقاوي :تنظيم قطاع التأمين رقابيا
بات ضرورة لتالشي الفوضى

أع ــرب الـمــديــر ال ـعــام لشركة
نــاس إلدارة مطالبات التأمين
الصحي ،صالح اللنقاوي ،عن
تطلعه بأن يلتفت وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان ،إلى
هــذا القطاع ،لما لــه مــن أهمية
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ق ـ ـ ـصـ ـ ــوى ،وبـ ـ ــات
يحتاج إلى تنظيم.
وقـ ــال ال ـل ـن ـق ــاوي« :ن ـح ــن في
قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن م ـت ـف ــائ ـل ــون
ب ـح ـي ــوي ــة ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ــروض ـ ــان،
وح ــرص ــه عـلــى تـغـيـيــر خــارطــة
ب ـي ـئ ــة األعـ ـ ـم ـ ــال االقـ ـتـ ـص ــادي ــة.
قـطــاع التأمين آ خــر القطاعات
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج الـ ـت ــي لــم
تشهد تنظيما ،و ب ــات ا لـســوق
يعج بفوضى عارمة على أكثر
من صعيد ،من ثم فإن الحاجة
تبدو ملحة لذلك».
وأوضـ ـ ــح أن ه ـن ــاك مـعــايـيــر
ع ـ ـ ــدة يـ ـمـ ـك ــن االن ـ ـ ـطـ ـ ــاق م ـن ـهــا
كمنصة أساسية نحو تنظيم
الـ ـقـ ـط ــاع ،وهـ ـ ــي :إنـ ـش ــاء هـيـئــة
عليا مستقلة ،أ ســوة بكل دول
العالم ،أو البدء باتخاذ خطوات
ن ـحــو تــأس ـيــس وإنـ ـش ــاء إدارة

أك ـث ــر صــاح ـيــة واسـ ـتـ ـع ــدادات
فنية تحت مظلة الوزارة تتخذ
خـ ـط ــوات أسـ ـ ــرع ن ـح ــو تـنـظـيــم
ال ـق ـط ــاع ،ب ـم ـشــاركــة رواده من
ال ـشــركــات الـفــاعـلــة فــي الـســوق
والخبراء.
وذكـ ــر ال ـل ـن ـقــاوي أن «ال ـق ــرار
ال ـ ـ ــذي صـ ـ ــدر ق ـب ــل عـ ـ ــدة أش ـهــر
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـت ــأمـ ـي ــن
ل ـ ــم ن ـت ـل ـم ــس ل ـ ــه أي أثـ ـ ــر ع ـلــى
أرض الــواقــع ،علما بأنه خالل
شهر على األ كـثــر يمكن وضع
ال ـت ــوص ـي ــات ال ـم ـط ـلــوبــة ،فـهــي
واضحة ،لكن ينقصنا التنفيذ
والقرار فقط».
وأشار إلى أن قطاع التأمين
يـسـتـحــق ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ف ـهــو أحــد
الـ ـس ــواع ــد الـ ـت ــي س ـت ـس ـهــم فــي
إن ـجــاح الـقـطــاع ال ـخــاص ،ومــن
ثم دعم خطة التنمية ،الفتا إلى
أن ه ـنــاك جـمـلــة مــن الـمـكــاســب
اإليجابية حال تنظيم السوق،
وإع ـ ـ ـ ــادة ت ــرتـ ـي ــب األولـ ـ ــويـ ـ ــات،
وتحقيق الربط اآللي ،ومن أهم
ذلك ما يلي:
 -تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــو ي ـ ـ ــر ا لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات

صالح اللنقاوي

الـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وخ ـ ـضـ ــوع ـ ـهـ ــا
لإلشراف ،للتأكد من تطبيقها
بالشكل األمثل.
 إنـ ـ ـه ـ ــاء ح ـ ـ ـ ــاالت الـ ـت ــاع ــبحد ألي
بالتعويضات ،ووضع ٍ
ممارسات سلبية.
 نمو حجم ا لـســوق وتدفقاستثمارات كبيرة للقطاع.
 إحالل الشفافية الكاملة فيالتعامل بسوق التأمين.
 -ز ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ـ ـجـ ـ ــم ا لـ ـ ــو عـ ـ ــي

الـتــأمـيـنــي أك ـثــر مـمــا ه ــو قــائــم
حاليا.
 ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـش ـكــلعملي من الرقابة على السوق
التأميني.
وحــذر اللنقاوي مــن أن ترك
ا لـســوق التأميني دون تنظيم
سـ ـيـ ـتـ ـج ــه إلـ ـ ـ ــى م ـ ـتـ ــاهـ ــة أكـ ـث ــر
وتراجع أكبر وضعف المنافسة
والتصنيف للسوق الكويتي.
وأضاف« :نتطلع إلى مرحلة
ج ـ ــدي ـ ــدة وت ـ ـ ـعـ ـ ــاون أكـ ـ ـب ـ ــر ،فــي
ظــل الـقـيــادة المتفتحة ل ــوزارة
التجارة ،والحرص على تطوير
بيئة العمل نحو األفضل».

معرض الكويت للسيارات  2018ينطلق  18الجاري
بستكي :نسعى إلى توسيعه بدعم ورعاية «بيتك» كشريك استراتيجي
تنطلق فعاليات معرض الكويت للسيارات  ،2018للسنة
الـســادســة على الـتــوالــي ،مــن  18إلــى  27ال ـجــاري ،فــي مول
 ،360ويعتبر المعرض أكـبــر حــدث للسيارات فــي الـبــاد،
وهو المعرض الوحيد في الكويت ،والــذي يشهد مشاركة
أشهر األسماء التجارية العالمية من خالل وكاالت السيارات
المعتمدة في الكويت ،لعرض طرازات السيارات الجديدة لعام
 ،2018كما يكشف الغطاء عن بعض أهم سيارات السنة ألول
مرة في السوق الكويتي.
وتطرح الوكاالت إصداراتها الجديدة لعام  2018للزوار،
حيث يضم المعرض أكثر من  100سيارة ودراجة نارية من
أكبر وأفخم الموديالت العالمية ألكثر العالمات التجارية
شهرة في صناعة السيارات من الواليات المتحدة وأوروبا
واليابان والصين تحت سقف واحد ،وتستعرض أحدث ما
توصل إليه هذا القطاع.
وسيشهد مـعــرض الـكــويــت للسيارات  18كشف غطاء
عــن مجموعة مــن أح ــدث مــوديــات الـسـيــارات لـعــام ،2018
ً
والتي سيتم عرضها للمرة األولــى في الكويت وحصريا
في المعرض.

حلول تمويلية
وأعرب الرئيس التنفيذي في شركة  EPRأسامة بستكي
عن سعادته بنجاح تجربة الشركة بعمل أضخم معرض
للسيارات في البالد وبثقة وكالء السيارات في المعرض،
مضيفا« :نسعى إلى توسيع المعرض عاما بعد عام بدعم
ورعاية بيت التمويل الكويتي كشريك استراتيجي لتقديم
الخدمات والحلول التمويلية ،والذي يرافقنا للسنة الرابعة
على التوالي ،خاصة بعد أن التمسنا ثقة الناس بالسيارات
المطروحة ورغبتهم في الشراء ،والتي كانت واضحة في
ارتفاع مبيعات المعرض».

وأشار بستكي الى ان «هذا يرجح إلى طرح العديد
من مصانع السيارات العالمية اختيارات عديدة وفئات
مختلفة من السيارات واالب ــداع في التصميم واألداء
والتكنولوجيا والتنافس في األسعار».
وذكرت المديرة العامة لشركة  EPRراوية العتيقي:
«نـشـكــر جـمـيــع وس ــائ ــل الـصـحــافــة واالعـ ـ ــام الــداعـمــة
لـمـعــرض الـكــويــت لـلـسـيــارات عـلــى حـضــورهــم الكريم
ووج ــوده ــم فــي فـعــالـيــات الـمـعــرض فــي كــل ع ــام ،فهم
كانوا جزءا كبيرا من نجاحاتنا ،ونخص بالشكر أيضا
الشريك االستراتيجي بيت التمويل الكويتي على دعمه
لنا للسنة الرابعة على التوالي».
وأضافت العتيقي« :استطعنا تحقيق أرقام قياسية
ضخمة في العام الماضي ،حيث وصل عدد الزوار إلى
ما يقارب  300ألف زائــر ،وبيعت أكثر من  115سيارة
خــال الـمـعــرض ،ونطمح إلــى المزيد مــن النجاح في
هــذا الـعــام ال ـســادس ،ونتوقع أكـثــر مــن  350ألــف زائــر
هذا العام».

شريك استراتيجي
بدوره ،قال المدير التنفيذي للعالقات العامة واإلعالم
للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف
الرويح إن «معرض الكويت للسيارات أوتوموتو »2018
يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور  40عاما على تأسيس
«بيتك» ،المؤسسة المالية االسالمية الرائدة عالميا.
وأضاف الرويح ،خالل كلمته في حفل إعالن انطالق
معرض الكويت للسيارات أوتوموتو  2018ان «بيتك»
شريك استراتيجي للسنة الرابعة على التوالي ،مؤكدا
ال ـحــرص عـلــى الـمـشــاركــة فــي الـمـعــرض مـنــذ بــدايــاتــه،
والــذي اصبح األكبر من نوعه على مستوى الكويت،

وكاالت السيارات ومن مختلف العالمات التجارية» .ولفت
إلى أن خدمات ومنتجات «بيتك» مرنة ومتوافقة مع متطلبات
العمالء المختلفة ،منها خدمة التأجير مع الصيانة ،والتأجير
مع المواعدة بالتملك ،والسيارات الجديدة وأخرى مستعملة،
وتمويل السيارات والقوارب مقابل ضمان مالي ،وغيرها من
الخدمات المتكاملة التي يطمح لها العميل.

مول 360

الـسـيــارات فــي بيتك مقصدا مهما واســاسـيــا لكل من
يرغب في شراء سيارة».

من جانبه ،أعرب نائب المدير العام للتأجير المتخصص
فــي مــول  360اسماعيل صــديــق عــن سـعــادتــه بالمستوى
المحترف لمعرض  ،KUWAIT MOTOR SHOW 2018السيما
أن وكاالت السيارات في الكويت تترقب هذا الحدث سنة تلو
أخرى للكشف عن طرازها الجديد للمرة األولى ،ويرجع ذلك
إلى ثقة الشركات المشاركة بمهنية ،وهي شركة  EPRومول
 360على حد سواء والنجاح المبهر الذي يحققه كل عام.

 20عالمة تجارية

الرعاة

وأضـ ــاف ال ـخ ــراز أن ل ــدى «بـيـتــك» الـعــديــد مــن مـعــارض
السيارات ،أبرزها معرض الشويخ الذي يضم أكثر من 20
عالمة تجارية ،وأكثر من  80نوع سيارة من وكالء السيارات
ت ـحــت س ـقــف واح ـ ــد ،م ــا يـتـيــح لـلـعـمــاء ف ــرص ــة االخ ـت ـيــار
والمقارنة بيسر وسهولة.
واردف« :ان جـهــودنــا منصبة عـلــى تنشيط المبيعات
وتحريك الـســوق وتلبية متطلبات العميل والـتــاجــر على
حد سواء ،من خالل عروض تمويلية وتسهيالت ائتمانية
وح ـمــات تــرويـجـيــة أثـبـتــت جــدارتـهــا فــي تلبية متطلبات
العمالء ،فقد نجح بيتك في إطــاق مجموعة من العروض
التمويلية المميزة خالل الفترة االخيرة بالتعاون مع كبرى

كما تشارك «أولى للوقود» ( )Oulaكراع للمعرض للسنة
الرابعة على التوالي ،وتتواجد أولى في المعرض على مدى
العشرة أيام في بوثها الموجود بالبهو الرئيسي لتوفير
خدماتها للزوار.
وترعى المعرض ألول سنة لها الشركة الكويتية لتعليم
قيادة السيارات ( ،)Kuwait Motoring Companyوالتي
توفر خــدمــات تعليم قـيــادة الـسـيــارات والــدراجــات النارية
وتعليم قيادة الدريفت وغيرها من أنشطة السيارات الممتعة
للشباب ،إضافة إلى سمارت بوليش برو ()Smart Polish Pro
الشركة البريطانية لغسيل السيارات والتي ترعى المعرض
للسنة الثانية على التوالي ،وتوفر خدمة غسل السيارات.

من اليمين :وائل الخراز ويوسف الرويح وأسامة بستكي وراوية العتيقي ومهند المنصوري وإسماعيل صديق
وهو مبادرة كويتية اثبتت نجاحها عاما بعد عام على
مستوى الكويت.
مــن جــانـبــه ،أش ــار مــديــر اول تـمــويــل ال ـس ـيــارات في
«بيتك» وائل الخراز الى ان مشاركة «بيتك» في المعرض
ليست جــديــدة ،فقد حــرص البنك دومــا على التواجد
والمشاركة في هذه الفعالية السنوية المهمة لخدمة
العمالء والمجتمع ،وتقديم الحلول التمويلية لرواد
المعرض ،السيما ان دور «بيتك» ومساهماته في نشاط
تمويل شــراء وبيع وتأجير الـسـيــارات واضــح وجلي
على مستوى السوق الكويتي ،بالتعاون مع الوكالء
المحليين.
وتابع الخراز« :لقد استطاع بيت التمويل الكويتي،
على مدى اكثر من  40عاما ،وبما تكون لديه من خبرات
وتجارب وعالقات متميزة ،بناء عالقات استراتيجية
مع جميع وكالء السيارات في الكويت ،مستهدفا خدمة
عمالئه ،وترسيخ المصلحة المشتركة ،وجعل معارض

ثقافات
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معرض استعادي تحية
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صفاء سلطان

مارك هاميل

قال النجم األميركي مارك هاميل ( 66عاما)،
إنه يرغب في تجسيد شخصية «دكتور
أخطبوط» في عالم مارفل السينمائي ،إذا
ظهرت في أي من أجزاء سلسلة «Spider-
.»Man: Homecoming
ولم تؤكد شركة «مارفل» بعد إلى اآلن إن
كانت ستعيد إحياء الشخصية في سلسلة
تعط
أفالم « »Spider-Manالحالية أم ال ،ولم
ِ
أي رؤية مستقبلية عن شكل األجزاء المقبلة
بعد دخول الشخصية في سلسلة «The
.»Avengers
وعبر الممثل األميركي ،مارك هاميل ،نجم
سلسلة أفالم «ستار وورز» الشهيرة ،عن
استيائه ورفضه تطور شخصية «لوك
سكاي ووكر» التي يقدمها في الجزء األخير
من السلسلة «ذا الست جيداي».

بيت يدخل المزاد
لمشاهدة «غيم أوف ثرون»

كشفت الممثلة السورية صفاء سلطان أن
أحدث أعمالها الدرامية سيكون بعنوان
«الضاحك الباكي» ،ليضاف إلى أعمالها
األخرى التي ستخوض بها الموسم
الرمضاني المقبل.
وتجسد سلطان دور بديعة مصابني
في «الضاحك الباكي» ،وهو من تأليف
محمد الغيطي ،وإخراج عصام شعبان،
وإنتاج شركة مالينيوم ،ومن بطولة
النجم نضال الشافعي في دور نجيب
الريحاني.
وتشارك سلطان في بطولة مسلسل
«غرفة  ،»14والذي من المقرر عرضه
في رمضان بمشاركة نخبة من ممثلي
سورية والعالم العربي ،وإخراج عمار
تميم.

ً
عرض الممثل العالميبراد بيت ( 54عاما)،
دفع مبلغ  120ألف دوالر في مزاد علني
لمشاهدة حلقة من المسلسل
الشهير «غيم أوف ثرون» مع
بطلته الممثلة العالميةإميليا
كالرك.
وكان بيت شارك في المزاد
بمدينة لوس أنجلس
األميركية .بدأ المزاد بمبلغ
ً
 20ألف دوالر ،وعرض أوال
بيت مبلغ  80ألف دوالر ،ثم
ً
ً
 90ألفا ،وأخيرا  120ألفا ،لكن
المزاد انتهى حين عرض أحد
الحاضرين
 160ألف
دوالر.

«ثري بيلبوردز» و«ليدي بيرد»
يفوزان بجوائز «غولدن غلوب»

أولدمان ومكدورماند وفرانكو ورونان أفضل الممثلين
ت ـ ـصـ ـ َّـدر ال ـف ـي ـل ــم ال ـم ـي ـل ــودرام ــي
(ثــري بيلبوردز أوتسايد إيبينج،
ميزوري) والفيلم الكوميدي (ليدي
بيرد) جوائز غولدن غلوب (الكرة
الذهبية) ،التي أعلنت أمس ،في ليلة
اتسمت بالتعليقات الالذعة بشأن
الـتـحــرش الجنسي فــي هــولـيــوود،
وإغ ــداق المديح على أولـئــك الذين
كسروا صمتهم إزاء القضية.
وف ـ ــاز غ ـ ــاري أولـ ــدمـ ــان ب ـجــائــزة
أف ـ ـضـ ــل مـ ـمـ ـث ــل ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم درام ـ ـ ــي
ع ــن دوره ف ــي "داركـ ـس ــت آور" ،من
إن ـت ــاج ف ــوك ــاس ف ـي ـت ـشــرز ،وجـ َّـســد
فيه شخصية ز عـيــم بريطاني في
زمــن الـحــرب .وحصلت فرانسيس
م ـك ــدورم ــان ــد ع ـل ــى ج ــائ ــزة أف ـضــل
ممثلة عــن دورهـ ــا فــي فـيـلــم "ثــري
ب ـي ـل ـبــوردز" ،ال ــذي أنـتـجـتــه فوكس
سيرشاليتس.
وفـ ــي ف ـئ ــة األف ـ ـ ــام ال ـكــوم ـيــديــة،
ذ ه ـبــت ا ل ـجــا ئــزة للممثلة سيرشا
رونــان ،عن دورهــا في فيلم "ليدي
بيرد" ،الذي أنتجته شركة "إيه ،"24
ولجيمس فرانكو عن دوره في فيلم
"ذا ديزاستر ارتيست" ،وهو كذلك
من إنتاج "إيه ."24
ونـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي
جييرمو ديــل ت ــورو جــائــزة أفضل
مخرج عن فيلم الخيال الموسيقي
(ذا شيب أوف ووتر).
وفــي فئة الــدرامــا التلفزيونية،
حـصــد مسلسال "هــانــدمـيــدز تيل"

غاري أولدمان أفضل ممثل
و"بيغ ليتل اليز" النصيب األكبر من
جوائز "غولدن غلوب" ،حيث تدور
قصة المسلسلين عن النساء ،فيما
هيمنت حملة "تايمز أب" لمكافحة
التحرش الجنسي في أماكن العمل
على الحفل.
وفاز "هاندميدز تيل" ،المأخوذ
عن رواية لمارغريت أتوود ،تحمل
االسم نفسه ،بجائزة أفضل مسلسل
درام ـ ــي ،ون ــال ــت بـطـلـتــه إلـيــزابـيــث
موس جائزة أفضل ممثلة.
وحصل مسلسل "بيغ ليتل اليز"

فريق فيلم «ثري بيلبوردز» مع الجوائز

على جائزة أفضل مسلسل من جزء
واحد ،ونال نجومه نيكول كيدمان
وألكسندر سكارسجارد ولورا ديرن
جوائز في التمثيل.
وه ـي ـم ـنــت ع ـلــى ال ـل ـي ـلــة ال ـن ـكــات
والكلمات عن الفضائح الجنسية
التي هزت هوليوود.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــل ،س ـيــث
مـ ــايـ ــرز ،س ــاخ ــرا وس ـ ــط تـصـفـيــق
النجوم" :عام سعيد يا هوليوود!
إن ـ ـهـ ــا  .2018لـ ـق ــد سـ ـم ــح أخـ ـي ــرا
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــاريـ ـ ـغ ـ ــوان ـ ــا ،ول ـ ـ ـ ــم ي ـس ـم ــح

يعتبر وليد الجيالني أن
تجربة {آراب أيدول} هي
األبرز بين برامج المواهب
الفنية األخرى.

براد بيت

مارك هاميل يرغب في تجسيد صفاء سلطان تجسد
شخصية بديعة مصابني
«د .أخطبوط» ثانية

بالتحرش الجنسي بعد".
وأدت م ـ ــزاع ـ ــم ع ـ ــدي ـ ــدة ضــد
ممثلين ومـنـتـجـيــن وغـيــرهــم من
الـعــامـلـيــن فــي صـنــاعــة السينما
منذ أكتوبر  2017إلى استبعاد
الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــن بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــرش ،أو
حــرمــان ـهــم م ــن ال ـم ـش ــارك ــة في
أع ـمــال سـيـنـمــائـيــة ،أو شطب
أسمائهم من قوائم المرشحين
للجوائز.
وتحولت السجادة الحمراء
في بداية الحفل إلى بحر من
األثواب السوداء ،في بادرة من
الممثالت ،إلظهار تضامنهن
مع ضحايا التحرش الجنسي
داخل وخارج صناعة الترفيه.
واتـ ـه ــم أك ـث ــر م ــن  30رج ــا
الممثل كيفن سبيسي بالسلوك
الجنسي المشين ،كما وجهت
أكـثــر مــن  70ام ــرأة مــزاعــم ضد
المنتج وا لـمـخــرج السينمائي
هارفي واينستين.
وا مـ ـت ــدت قــا ئ ـمــة المتهمين
ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك ال ـ ـج ـ ـن ـ ـسـ ــي غ ـي ــر
الــائــق ،لتشمل أسـمــاء كبيرة،
مـثــل :الـنـجــم داس ـتــن هــوفـمــان،
والفنان الكوميدي لــوي سي.
كيه ،والممثل جيفري تامبور،
وعشرات المشاهير والساسة
ورجال األعمال.
ونفى واينستين ممارسة
ال ـج ـن ــس مـ ــع أي امـ ـ ـ ــرأة دون
رض ـ ــاه ـ ــا .واعـ ـ ـت ـ ــذر سـبـيـســي
لـ ـ ـشـ ـ ـخ ـ ــص م ـ ـ ـمـ ـ ــن اتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــوه
بــال ـت ـحــرش ،ل ـكــن ص ــدر ق ــرار
ب ــاس ـت ـب ـع ــاده م ــن ال ـم ـشــاركــة
فــي فيلم "أول ذا ماني إن ذا
وورل ـ ـ ـ ــد" ،وش ـط ــب دوره فــي
الجزء الجديد من المسلسل
ال ـت ـل ـفــزيــونــي (ه ـ ــاوس أوف
كاردز).
ونفى هوفمان وتامبور
ارتـ ـك ــاب أي س ـل ــوك شــائــن.
وأقـ ـ ــر س ـ ــي .ك ـي ــه ب ــارت ـك ــاب
أفعال مخلة ،فيما سبق أن
ألغيت مشاريع سينمائية
وتلفزيونية كان سيشارك
فيها.
(رويترز)

سيرشا رونان
أفضل ممثلة
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٢١

ّ
تخلصي من الكيلوغرامات
الزائدة بالتركيز على
األطعمة المفيدة واالبتعاد
عن األكل العشوائي.

مسك وعنبر

٢٣

تشارك فرقة المسرح الكويتي
في مهرجان المسرح العربي
في تونس ،بعرض "عطسة"
بطولة عبدالعزيز النصار
وإخراج عبدالله التركماني.

من فيلم «جومانجي»

«جومانجي» يتصدر إيرادات السينما
احتل فيلم الكوميديا والمغامرة والحركة "جومانجي :ويلكم تو ذا جانغل" المركز
األول بسهولة في نهاية األسبوع األول من عام  ،2018مع بدء عرض "إنسيديوس :ذا
الست كي" و"ستار وورز :ذا الست جيداي" ،محققا إيرادات بلغت  36مليون دوالر من
عرضه في  3801صالة بأميركا الشمالية.
وسجل الجزء الرابع من فيلم الرعب (إنسيديوس) أداء قويا بشكل مفاجئ ،محققا
 29.3مليون دوالر ،وحل فيلم "ذا الست جيداي" لشركة لوكاس فيلم في المركز الثالث،
متراجعا بنسبة  55في المئة يإيرادات بلغت  23.6مليون دوالر ،وحقق  572.5مليون
دوالر إجمالي إيرادات عرضه على مدى  24يوما.
وجاء في المركز الرابع فيلم "ذا جريتست شومان" ،متراجعا بنسبة  12في المئة،
محققا إيرادات بلغت  13.6مليون دوالر من عرضه في  3342دار عرض على مدى 19
يوما ،حقق خاللها إيرادات إجمالية بلغت  77مليونا.
(رويترز)

آرون سوركين

كاتب «ذا ويست وينغ» لن يتطرق لترامب
استبعد كاتب سيناريو "ذا ويست وينغ" آرون سوركين أن يستند
في تكملة محتملة لهذا المسلسل الناجح حول السياسة األميركية،
إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال سوركين ،الذي حاز جائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس
عن فيلم "ذا سوشل نتوورك" لمحطة "ايــه بي سي" التلفزيونية ،إنه
لن يضع شخصية رئيس تستند إلى دونالد ترامب ألن الرئيس الـ45
للواليات المتحدة "ال يتمتع بأي عمق ،فهو يتحدث فقط عن موضوعين:
عن نفسه وأعدائه وهذا كل شيء".
وأضاف" :ال أجد أنه شخصية مثيرة لالهتمام ،فهو تماما على ما هو عليه،
وهو شخص ال يتمتع بالمواصفات الضرورية لرواية قصة عنه".
وكان آروين أوضح ،في تصريح سابق ،أنه في حال أعد تكملة للمسلسل فهو
سيختار على األرجح رئيسا يجسده الممثل األسود ستيرلينغ براون ويكون
"أمام وضع طارئ ودقيق جدا مثل تهديد حرب أو شيء من هذا القبيل".

لورانس تشارك في الجزء
الجديد لـ «إكس من»
تشارك النجمة السينمائية
جنيفر لورانس في
بطولة الجزء الجديد من
فيلم المغامرات والخيال
العلمي "إكس من" ،الذي
سيكون بعنوان "دارك
فينيكس" ،ومعها في
البطولة تيي شيريدان،
وجيسيكا تشاستين،
وهو من إخراج سيمون
كينبرغ ،وسيعرض في 2
نوفمبر المقبل.
ومن جانب آخر ،صرحت
لورانس وزميلتها
الممثلة إيما ستون بأن
عالقة صداقتهما القوية
بدأت بسبب حادث غريب
تعرضتا إليه؛ حيث كان
يتتبعهما نفس المعجب
المهووس والذي كان
يطلق على نفسه اسم
جنيفر لورانس
"جون رجل األوركسترا".
وتجمع الممثلتين عالقة
صداقة قوية منذ سنوات ،ويتجلى ذلك خالل المناسبات
المختلفة في هوليوود؛ إذ تحرصان على مساندة بعضهما
البعض في الترويج ألعمالهما الفنية الجديدة ،إلى
جانب حضورهما معا حفالت توزيع
الجوائز والتقاط الصور الحميمة.

ثقافات
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رسام الكاريكاتير بيار صادق في معرض استعادي...
ِّ
ريشة ال تهادن ورسوم تؤرخ اللحظة الحاضرة
ً
ً
بين الثاني من فبراير والثالثين من أبريل  ،2018يحتضن متحف سرسق في بيروت معرضا
استعاديا ً
ألعمال رسام الكاريكاتير بيار صادق هو األول بعد وفاته ،بالتعاون مع مؤسسة بيار صادقّ ،
يضم رسوما
كاريكاتيرية من حقبات تمتد على مدى مسيرته الطويلة في الصحافة المطبوعة والتلفزيونية ،من نهاية
الخمسينيات حتى وفاته عام .2013
بيروت -كلود أبو شقرا
رغ ــم أن عمله مـحــدد فــي نــوع
فني ّ
معين هو الكاريكاتير ،فإن
ب ـيــار ص ــادق ع ــرف كـيــف يضفي
ع ـل ــى ف ـن ــه ص ـف ــة الـ ـخـ ـل ــود ،فـهــو
ع ــاش ف ــي حـقـبــة زم ـن ـيــة شـهــدت
ً
اض ـط ــراب ــات وح ــروب ــا وتـغـيــرات
جـ ــذريـ ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان وال ـم ـن ـط ـقــة،
ف ـ ـقـ ــرأهـ ــا مـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــار ال ـم ـح ـل ــل
والمدقق وبعين المواطن المقهور
الرازح تحت وطأة ظلم أهل الحكم
وفسادهم ...وإذا برسوماته تشكل
ً
ً
سجال دقيقا لتاريخ المنطقة ،ال
سـيـمــا االض ـط ــراب ــات السياسية
ً
وال ــوج ــودي ــة الـعـنـيـفــة ،وتــوثـيـقــا
لألسماء والوجوه واألحداث التي
استحوذت على اهتمام العالم.
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى خـ ـمـ ـس ــة ع ـ ـقـ ــود،
وضع بيار صادق لغة مختصرة
ت ـت ـحــدث م ـبــاشــرة إل ــى الـضـمـيــر
وت ــزع ــزع م ـســار األمـ ــم ،فــأضــاءت
رســومــاتــه األح ــداث مــع ومضات
من التألق ونبضت بآالم الناس،
وحفل بعضها بالغضب مما آلت
إل ـيــه األوضـ ـ ــاع االج ـت ـمــاع ـيــة في
لبنان وفي الدول المحيطة.
المعرض هو رحلة استكشافية
ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـمـ ـ ــل فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـحـ ـ ـ ِّـول
ال ـكــاري ـكــات ـيــر إل ــى م ــدرس ــة فنية
فحسب ،بل ابتكر فئة كاملة من
األعـ ـم ــال ال ـتــي يـمـكــن تصنيفها
عـ ـ ـل ـ ــى أنـ ـه ــا

{كــاريـكــاتـيــر ص ــادق} (ت ـعــدت 30
ألف رسمة) جمع فيها األحــداث،
والـحــروب ،والمهن وكــل ما ّ
يمت
إلى الحياة من حوله بصلة...
الـجــرأة سمة فــن بيار صــادق،
لم يعرف طيلة حياته المهادنة
على حساب المواطن العادي بل
ً
ً
كان َ مدافعا شرسا عن حقوقه ،لم
يخش التهديد ولم تغره األموال
الطائلة التي كانت تعرض عليه
ً
لـقــاء سـكــوتــه ،بــل اسـتـمــر صــوتــا
ً
صارخا في الصحافة المكتوبة
وع ـل ــى ش ــاش ــات ال ـت ـل ـف ــزة ،يـقــول
بـ ـبـ ـض ــع كـ ـلـ ـم ــات وجـ ـ ـ ــع الـ ـن ــاس
فتخترق القلوب مباشرة وتقض
مضاجع المسؤولين.
ّ
يتغير إيـمــان بـيــار صــادق
لــم
بلبنان األرض والــوطــن والكيان
ّ
المستقل ،وكانت رسوماته صورة
عنه ،ولطالما نزفت خالل الحرب
ً
وجعا ،ولطالما حذرت من مؤامرة
إل ـغ ــاء ال ـك ـي ــان وت ـف ـت ـيــت ال ــوط ــن،
لــم تسكتها أص ــوات الـمــدافــع بل
ً
زادتـ ـه ــا ج ـ ــرأة وإق ـ ــدام ـ ــا ل ـلــدفــاع
ع ــن أرض ارت ـ ــوت ب ــدم ال ـش ـهــداء
على مــدى سـنــوات طويلة فاقت
العشرين.

ريادة في فن الكاريكاتير
درس بـ ـي ــار ص ـ ـ ــادق (2013-
 )1 9 3 8ا لـ ـ ـف ـ ــن

رسوم بيار صادق
سجل لتاريخ لبنان
والمنطقة السياسي
واالجتماعي
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صق المعرض

بيار صادق
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــي فـ ـ ــي األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـل ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة.
نشر رسومه الكاريكاتيرية في
ص ـح ــف ل ـب ـن ــان ـي ــة وع ــربـ ـي ــة مــن
بـيـنـهــا :ال ـن ـهــار ،األن ـ ــوار ،العمل،
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،الـ ـ ــديـ ـ ــار ،ال ـن ـه ــار
الـ ـع ــرب ــي والـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ال ـس ـي ــاس ــة،
ونقلتها وكــاالت أنباء وصحف
وم ـ ـجـ ــات ع ــال ـم ـي ــة مـ ــن ب ـي ـن ـهــا:
{أس ــوش ـي ــات ــد ب ــرس،
يـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــرس
إن ـ ـت ـ ــرن ـ ــاس ـ ـي ـ ــون ـ ــال،
م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــم ،ل ــو
ماتان ،فرانس سوار،
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت،
م ـج ـل ــة أط ـ ـلـ ــس ،ج ــون
أفــريــق ،ســود دويتشه
زايتونغ}.
اب ـت ـكــر ال ـكــاري ـكــات ـيــر
الـمـتـحــرك الـمـتـلـفــز عبر
ش ـ ــاشـ ـ ـت ـ ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـ ــإرسـ ـ ــال
( )2002-1986وتلفزيون
المستقبل (.)2013-2002

ّ
قدم رسومه ولوحاته في معارض
محلية وعالمية من بينها :فندق
الـ ـس ــان جـ ـ ــورج (ل ـب ـن ــان ،)1969
{ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام} (الـ ـك ــوي ــت
 ،)1972ج ــدة ،الـمـمـلـكــة العربية
السعودية ({ ،)1977بيار صادق
( }80غاليري دامو ،لبنان ،)1980
{ه ـ ـ ــذا هـ ــو ل ـب ـن ــان ــي} (واش ـن ـط ــن
العاصمة .)1984
مـ ــن م ــؤلـ ـف ــات ــه{ :ك ــاريـ ـك ــات ــور
صــادق ( ،)1964اضحك مع بيار
صادق على السياسيين (،)1972
ك ـل ـنــا ع ــا ل ــو ط ــن ( ،)1977بـشـيــر
( .})1983مجلد بيار صادق صدر
بعد وفاته في .2014
ن ـ ــال ج ــوائ ــز ع ـ ــدة م ــن بـيـنـهــا:
جائزة سعيد عقل ( 1965و،)2003
ج ــائ ــزة ك ـمــال ال ـمــر ( ،)1988درع
المكتبة الوطنية ،بعقلين (،)2000
جـ ــائـ ــزة نـ ـ ـ ــادي دبـ ـ ــي ل ـل ـص ـحــافــة
( ،)2000جــائــزة الليونز (،)2000
جــائــزة الـلـيــونــز ليبرتي (،)2010
جائزة تقدير من المهرجان الدولي
للفنون التشكيلية ،تونس (.)2013

حــاز وس ــام األرز الــوطـنــي من
رت ـب ــة ف ـ ــارس ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس
سليمان فرنجية ( ،)1972و مــن
رت ـبــة ضــابــط ف ــي ع ـهــد الــرئـيــس
الياس الهراوي ( ،)1997ومن رتبة
كومندور في عهد الرئيس ميشال
سليمان (. )2012

جائزة ريشة بيار
ً
حفاظا على إرثه الكاريكاتيري
وإيصاله إلى األجيال الصاعدة،
أط ـل ـق ــت م ــؤس ـس ــة بـ ـي ــار صـ ــادق
بالتعاون مع األكاديمية اللبنانية
للفنون الجميلة (ألبا) ،وبمشاركة
جامعة إستيان-للفنون الجميلة
(ب ـ ــاري ـ ــس) ريـ ـش ــة بـ ـي ــار ،ج ــائ ــزة
سنوية لـلــر ســوم الكاريكاتيرية
المفتوحة لطالب الفن والتصميم
والـعـمــارة فــي جميع الجامعات
اللبنانية .و قــد منحت الجائزة
للمرة األولى في .2017

«سفير األدباء» وديع فلسطين...
حارس بوابة الكبار األخير
ً
صدر حديثا عن {المجمع الثقافي المصري} كتاب {وديع فلسطين ..حارس بوابة الكبار األخير} للكاتبة والصحافية والء عبد الله ،وهو
أشبه بسرد السيرة الذاتية لوديع فلسطين.
وديع فلسطين

ّ
يتضمن ذكريات وديع
الكتاب
فلسطين مع الصحافة

القاهرة – ةديرجلا

•

ً
يلقب وديــع فلسطين بـ {سفير األدب ــاء} ،نظرا
إلــى عالقته وكتابته عــن كثير مــن األدب ــاء أمثال
عميد األدب العربي ،وأحمد علي باكثير ،ونجيب
محفوظ ،ومي زيادة ،ونزار قباني ،وعبد الرحمن
شكري ،وزكــي مبارك ،ونــازك المالئكة وإبراهيم
ناجي وغيرهم.
ً
ً
والء عبد الله أصدرت أخيرا كتابا عنه ،قسمته
إلى ثالثة فصول جاءت عناوينها كالتالي{ :وديع
فلسطين ..حياته ومساراته بين الصحافة والفكر}،
وي ـت ـن ــاول مـ ـي ــاده ،ون ـش ــأت ــه ،وع ـم ـل ــه ،وح ـيــاتــه،
وأعماله ،وما ناله من تكريمات في عناوين فرعية:
الميالد والنشأة (مــن أخميم ..لـلـســودان ..وحتى
ال ـعــاص ـمــة) ،بـيــن الـمـقـتـطــف واألهـ ـ ــرام والـمـقـطــم،
التدريس بالجامعة األميركية ،حياته بعد إغالق
المقطم ،ميراثنا مــن وديــع فلسطين ،عضويات
وتكريمات.
جاء الفصل الثاني بعنوان {حكاياته وآراؤه}،
ويقسم إلى أربعة أقسام :األول{ :المقطم لسان حال
ً
االحتالل البريطاني} ،ويتضمن حديثا عن نشأة
المقطم وارتباطها باالحتالل ،ثم ذكريات وديع
فلسطين مع الصحافة ،وعالقته بكريم ثابت باشا،
المستشار الصحافي للملك فاروق.
أم ـ ــا ال ـق ـس ــم الـ ـث ــان ــي بـ ـعـ ـن ــوان {ح ـك ــاي ــات ــه عــن
الـ ـمـ ـقـ ـط ــم} ،وي ـ ـضـ ــم الـ ـعـ ـن ــاوي ــن:
{الـمـقـطــم وه ــواه ــا اإلنـكـلـيــزي،
هو والطربوش والملك ،صاحب
ف ـك ــرة ال ـس ــد الـ ـع ــال ــي ،إس ــرائ ـي ــل
الـ ـم ــزع ــوم ــة ،ورفـ ــض
تدويل القدس ،قضية
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ــة وح ـ ـلـ ــم
الـجــامـعــة الـعــربـيــة،
ال ـم ـق ـطــم ق ـبــل ث ــورة

يوليو ،الثورة والمقطم ،بداية القطيعة مع الثورة.
ويــأتــي القسم الـثــالــث بـعـنــوان {معلم األجـيــال
ال ـم ـغ ـضــوب ع ـل ـيــه} ،وي ـت ـن ــاول ال ـع ـن ــاوي ــن{ :قـســم
الصحافة بالجامعة األمـيــركـيــة ،مسز آدم ــز األم
الرؤوم في الجامعة ،مغضوب عليه أو منسي}.
فــي الـقـســم ال ــراب ــع ب ـع ـنــوان {أص ـعــب مــراحــل
ال ـتــاريــخ ال ـم ـصــري} ح ــوار مــع ودي ــع فلسطين
نـشــرتــه الـمــؤلـفــة ف ــي مـجـلــة الـثـقــافــة ال ـجــديــدة،
وتناول بحديثه فترة حكم اإلخــوان ،وسعيهم
إل ــى ت ـحــويــل م ـصــر إل ــى إم ـ ــارة أط ـل ـقــوا عليها
تسمية {إخوانستان}.
وت ـض ـمــن ال ـف ـصــل ال ـث ــال ــث {ق ـب ــس م ــن أع ــام
ع ـص ــره} عــاقــة وديـ ــع فـلـسـطـيــن ب ــرم ــوز األدب
والثقافة في الوطن العربي ،وجــاء ت عناوينه
على النحو التالي{ :حكاياته مع عميد األدب
العربي ،باكثير وصداقة ربع قرن ،العقاد ..دودة
القراءة ،نجيب محفوظ ،مي زيادة ،خليل مطران
شاعر القطرين ،إسماعيل أدهم وقصة انتحاره،
نزار قباني وميالده القاهري ،مؤرخ اليمن عبد
الواسع الواسعي ،عبد الرحمن شكري وهجر

الـكـتــابــة ،الــدكــاتــرة زك ــي م ـبــارك ،اإلخـ ــوان علي
ومصطفى أمين ووالداهما ،نازك المالئكة رائدة
الحداثة ،شاعر األطالل المظلوم}.

نبذة
ودي ــع فلسطين مـصــري مــن صعيد مصر،
من مواليد  ،1923درس الصحافة في الجامعة
األميركية ،وكان من رواد الصحافة المصريين،
إال أن م ـك ــان عـمـلــه ك ــان بـمـنــزلــة ك ــارث ــة عليه
ّ
ً
ً
تحملها طــوال حياته إهـمــال وتغييبا ،وظــل
ً
ً
يعيش بعيدا عن أي ضوء ،رافضا السياسة أو
مجرد الخوض فيها ولو بكلمة.

كــان يعمل في جريدة {المقطم} لسان حال
االح ـتــال اإلنـكـلـيــزي ،ووص ــل بــه األم ــر إلــى أن
ً
يـكـتــب افـتـتــاحـيـتـهــا غ ــال ـب ــا ،ب ــل وقـ ــال إن ــه في
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة م ــن ع ـمــر ال ـص ـحــافــة كــان
المحرر الدائم لهذه االفتتاحية رغم عدم ورود
اسمه فيها.

َ ْ
طعم الذئب

د .نجمة إدريس
najma_idrees@yahoo.com

حيثيات
لــم أتــابــع فــي األخ ـبــار الثقافية م ــاذا قـيــل مــن
ٍ
ّ
البصيص
وأس ـبــاب لـفــوز رواي ــة "طـعــم الــذئــب" لـعـبــدالـلــه
بـجــائــزة مـعــرض الـشــارقــة للكتاب ،كأفضل رواي ــة عربية
لعام 2017م .فذلك ال ّ
يهم ،ألن لكل قارئ أسبابه الخاصة
في تفضيل عمل على آخر .ولكن يمكن أن نقول باطمئنان
إن مــن أهــم عــامــات التميز فــي ال ــرواي ــة ،أنـهــا تـكـسـ ُـر أف ُــق
ـوع ال يـطــرقــه
ـى مــوضـ ٍ
تــوقـعــات الـمـتـلـقــي ،حـيــن تــأخــذه إل ـ ّ
إال القليلون أو ا لـنــادرون .ربما لتعذ ر التماهي في روح
الـصـحــراء وتــاريـخـهــا الطبيعي والـطـبــوغــرافــي ،فــي زمــن
انقطعت فيه الصلة بــا لـصـحــراء ،و بــا تــت المعلومات عن
ُ
الحياة القديمة فــي نجد و مــا حولها تستقى مــن الكتب
والفضاء اإللكتروني ،ال من المعايشة و"االندغام" .ودخول
ُ
يحتاج
الكاتب في طقس الحياة الصحراوية وعناصرها
ٌ
وال ّ
حيثيات في قواعد
شك إلى مخيلة متقدة ال توجد لها
البيانات والمراجع والوثائق.
الميزة الثانية لــروا يــة "طعم ا لــذ ئــب" ،أنها تتكئ على
العقل،
الفانتازيا ،ور سـ ِـم عــوا لـ َـم غرائبية تتحدى منطق
َ
ّ
ـواز يستحث فـيــك اإلث ــارة والـخــوف
وتــأخــذك إلــى عــالــم م ـ
ٍُ
ً
ُ
قصص الغموض والرعب التي
والدهشة .تماما كما تفعل
وأسئلته الوجودية
تعيد اإلنسان إلى مخاوفه الفطرية،
ِ
األول ــى حــول الـكـيـنــونــةِ والـ ُـحـلــم والــزمــن وال ـمــوت .وحــول
ّ
كون مربك ليس فيه ما هو مؤكد ونهائي.
سقوطه في
ِ
ٍ
أما الميزة الثالثة فهي في اختيار لغة تشبه الموضوع،
وتساير زمنه وإيقاعه ،وتتلبس َ
ناسه وأجواء ه بحرفية
ً
ُ
يظهر باهرا في مطلع الرواية ،ونحن نصاحب
بالغة .وهذا
ُ
وننغمس في طقسه المكاني والنفسي ،متعثرين
"ذيبان"
ّ
والنوير
جروحه الطازجة ،مستنشقين رائحة الخزامى
في
ِ
ّ
واألعشاب الصحراوية الطازجة ،ومبتلين معه في برود ٍة
ُ
ُ
عذابات
يغطس في ِبـ َـر ك ٌالمطر ،ويغتسل من
الماء و هــو
ِ
ـامــه الـثــاثــةِ الـمــاضـيــة .لـغــة تــأ ّخــذك إلــى قلب الصحراء
أيـ ِ
ـراف والتقاليد
ِ
ـدح إنسانها ا لـمـعــذ ب بــاأل عـ ِ
ونبضها ،و ك ـ ِ
والـغــزو وال ــدم وضـيــم العشيرة وأعـبــائـهــا .ويمكن القول
ً
بــاطـمـئـنــان إن الـلـغــة فــي "ط ـعــم ال ــذئ ــب" تختلف اخـتــافــا
ً
مـلـحــوظــا عــن لـغــة الـكــاتــب فــي رواي ـتــه الـســابـقــة "ذكــريــات
ضـ ــالـ ــة" .وه ـ ــذه ال ـن ـق ــات ال ـل ـغ ــوي ــة ال ـم ــوف ـق ــة ال يـجـيــدهــا
ً
الكثيرون ،باعتبار أن أي كاتب يظل عبدا للغته الخاصة
التي يمكن االستدالل عليها كما ُيستدل على مالمح وجهه،
ّ
البصيص كسر هذه القاعدة.
ولكن عبدالله
ً
غالبا ما نـ ُ
عمل روا ئــي ليست
أي
في
الحكاية
إن
ـردد
ٍ
ُ
ُ
هي مدار اإلبداع ،وإنما اإلبداع يكمن في كيف تكتب تلك
َ
الكاتب فــي "طعم ا لــذ ئــب" كسر
الحكاية .ولكنني أرى أن
ً
هذه القاعدة أيضا ،ألنه أجاد في اختراع الحكاية وأجاد
ً
فــي تشكيلها الفني أ يـضــا  .إن شخصية "ذ يـبــان" التي ال
ُ
ـراف العشيرة ومقاييس ا لــر جــو لــة المتفق
تستجيب أل ع ـ ُ
ُ
عليها ،وال تـعــرف كيف تحقق ذ لــك و تــر فــع عنها الضيم،
ً
مثاال لإلنسان ُ
المرتبك في
المنتهك في عمومه،
تبدو لنا
ِ
الضعيف
االستجابة لشروط الحياة كما يجب أن تكون،
ِ
ّ
المرتعد أمام مصيره
البرية،
أمام ذئاب البشر قبل ذئاب
ِ
ً
ّ
القاسي الذي سيق له مكرها .وحين يتخبط "ذيبان" وهو
ُ
ُ
ُ
ويجوع
ويتعثر
المدافعة عن ذا تــه المستباحة،
يجترح ُ ُ
ُ
نهش ُ
يدرك أنه من الضروري لكي يحيا
لحمه،
ويعرى وي
حـســب ش ــروط ا لـعـيــش ،أن ي ـخـ َ
ـرج مــن كينونته البشرية
بضعفها وتخاذلها و"الشيئيتها" إلى كينونةٍ أخرى أكثر
ً
شراسة وتحديا.
ُ
ُ
ينتهي ارتحال "ذيبان" الوجودي ،وليس االرتحال في
ّ
التحو ر إلى ذئب على المستوى النفسي
التيه فقط ،إلى
ً
ُ
َ
والذهني والجسدي أيضا  ،حين بدأ يتقمص الذئب في
ُ
وعضله الذي يشتد وصوتهِ الذي يعلن عن
دمه الذي يفور
ِ
مرحلة الولوج إلى مستوى آخر من كينونته.
تـنـتـهــي الـ ــروايـ ــة بـمـشـهــد م ـف ـتــوح ع ـلــى االح ـت ـم ــاالت،
وم ـتــروك لمخيلة ال ـقــارئ .فـلــه أن يـظــن بــذيـبــان الـظـنــون،
ُ
ويـ َ
نقصه ُ
ـاتــه و يـتــا شــى ُ
ـرحـ ُـبُ بــه في
هــل ستنتهي مـعــا نـ
ُّ
مستقره الجديد؟ أم سيتحول إلى الجنون ويعيش على
العبث والاليقين؟
حافةِ
ِ
ُ
ـب" يمكن أن ت ـقــرأ بـمـسـتــويــات عــدة،
ـ
ئ
ـذ
ـ
ل
ا
ـم
ـ
ع
ـ
ط
"
ـة
ـ
ي
روا
َ
مطافها.
وليس هذا المقال نهاية
ِ

إصدار

«صندوق األربعين» قفزة حرة
في السرد
ص ــدر ك ـت ــاب س ـ ــردي جــديــد
لـلـكــاتـبــة وال ــروائ ـي ــة الكويتية
ميس خالد العثمان ،عــن "دار
تـشـكـيــل لـلـنـشــر والـ ـت ــوزي ــع" -
مصر ،وسيكون موجودا خالل
معرض القاهرة للكتاب من ٢٧
الجاري حتى  ١٠فبراير المقبل.
ويقدم الكتاب وهو اإلصدار
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ل ـل ـك ــات ـب ــة ال ـع ـث ـم ــان
فـ ــي  335ص ـف ـح ــة مـ ــن ال ـق ـطــع
ال ـم ـت ــوس ــط ،ان ـت ـق ــاالت سلسة
ل ـم ـح ـكــي ذاتـ ـ ــي يـ ـغ ــوص فـيـمــا
كــان ومــا سيكون ،إذ إن بلوغ
خالصات
"األربـعـيــن" ليس إال
غالف اإلصدار
أولية قد تعيننا وغيرنا على
العبور نحوها بأقل الخسائر
الممكنة في الروح ...وربما ال!
نص الغالف الخلفي لكتاب "صندوق األربعين":
الثقافة ليست أمنية! الثقافة والفعل اإلبداعي حروب نخوضها
بأقل ما يمكن من الجروح واإلصابات في األرواح /األبــدان ،فإن
تكتب بـصــدق /بـمـبــدأ /بـجــديــة /بــاحـتــراف واسـتـمــرار تلك حرب
شرسة ومكلفة ،يعني أن تستعد دائما للخسارات ،وألن يبرز عرق
ينبض كل الوقت في منتصف جبينك ،وأن تمرن صوتك طويال
لقول الحق بينما قلبك دافئ باليقين ،وجيوبك خالية من الفائدة،
َ
وسجلك اإلنساني [األخالقي] بياضه أصيل ،وأن تعرف إلى أين
َتمضي بين كل هذه َ
الوساخات المحيطة والتحوالت المقيتة
ً
مبتسما ،بينما تتمتم :سبحان ّ
مغير األحوال.
وأنت ال تزال
وقد يساورك ّ
شك كثير حتى في تمتمتك.
ً
أن تنتبه ...أن تستحيل مخلوقا من انتباه.
ال تـغـفــل ع ــن خ ـيــانــات ال ـم ـب ــادئ ،تـحــالـفــات م ــا تـحــت وأعـلــى
ال ـطــاوالت ،الـمــرايــا الـتــي ال تعكس لنا إال الـجــزء الظاهر منها،
ُ
الــوالء ات التي تشترى بـ "رنين النقود" ،وأنــت؟ تكتفي بيقينك،
تعيد في كل مرة  /صدمة  /خبر ،ترتيب التفاصيل الناشئة للتو،
ً
ً
تنظر جيدا وعميقا آلخر الجدران المتهالكة بينما عيناك شهود
حدث مؤسف.
تعيد التمتمة :ضاع فرد جديد ،اشتروك يا صديق ...وداعا.
تضحك من أنفك بقلب بارد ،لقد ضاع قبله كثيرون وانتهى،
لقد اختار.

توابل ةديرجلا

•
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وليد الجيالني :نسعى إلى تطوير األغنية اليمنية لمواكبة العصر
ّ
َ
● يعتبر صوت آمال ماهر األقرب إليه ويتطلع إلى دويتو معها
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أخبار النجوم

سيف الدين سبيعي
يحيي ذكرى والده

عرف الجمهور الفنان اليمني وليد الجيالني من خالل برنامج اكتشاف المواهب {آراب أيدول} عندما غادر
النسخة الثالثة وهو على بعد خطوتين من اللقب .الجيالني صاحب الصوت الشجي والحضور المميز يحتفظ
في رصيده بمشاركات عدة في برامج أخرى أثبت من خاللها حضوره ،مثل {أجمل صوت ،وألبوم} ،ولكن تبقى
تجربة {آراب أيدول} األبرز ،وهو انطلق بعدها إلى فضاء الفن كمحترف يبحث عن موضع قدم بين الكبار.
الجيالني ّ
تحدث إلى {الجريدة} عن زيارته الكويت.
محمد جمعة

هل زيارتك الكويت تأتي في إطار عمل
لمؤازرة المنتخب اليمني في خليجي 23؟

برامج
اكتشاف
المواهب
تسعى إلى
دعم المبدعين
لكنها تحرص
على المردود
المادي

حــرصــت عـلــى الـسـفــر بمعية المنتخب
ال ـي ـم ـن ــي لـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـك ــوي ــت واألشـ ـ ـق ـ ــاء
الخليجيين فــر حــة خليجي  ،23ولتهنئة
ً
الـكــويــت حـكــومــة وشـعـبــا ب ـعــودة النشاط
الرياضي.
ل ـمــاذا ال تنتهز الـفــرصــة لـلـتــواصــل مع
الملحنين والشعراء في الكويت؟
ً
ً
هذا ما أخطط له فعال ،خصوصا أنني
بعد نزول ألبومي األول {خط أحمر} ،بدأت
في التفكير بأعمال جديدة .سأتواصل خالل
فترة زيارتي الكويت مع ملحنين وشعراء
وموزعين للتنسيق لمشاريع جديدة .كذلك
أعتزم التواصل مع نجوم الكلمة واللحن في
ً
الخليج عموما ودول عربية أخرى ألحقق
ً
انتشارا أكبر.
أين أنت من خريطة الحفالت في الكويت؟
أنا على ّ
أتم االستعداد لتلبية أية دعوة
ألح ـي ــاء حـفـلــة ف ــي ب ـل ــدي ال ـثــانــي الـكــويــت
الـتــي أعتبرها مهد الـفــن والبوصلة التي
وجهت مسار الثقافة الخليجية والعربية
مــن خــال فعاليات عــدة على المستويين
الفني والثقافي ،و فــي طليعتها مهرجان
{هــا فـبــرايــر} ال ــذي يحتضن أنشطة عدة
بين الحفالت الغنائية واألمسيات الشعرية،
وما إلى ذلك.

{آراب أيدول}
كيف تنظر إلى تجربة {آراب أيدول؟
ّ
ش ــك ـل ــت م ـش ــارك ـت ــي فـ ــي ال ـن ـس ـخــة
الثالثة منه محطة مهمة في
مسيرتي ا لـفـنـيــة ،إذ ّ
قد مني
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج إل ـ ـ ــى ال ـج ـم ـه ــور
ال ـ ـعـ ــربـ ــي واخ ـ ـت ـ ـصـ ــر ال ــوق ــت
وق ـ ّـرب المسافات .وأتطلع في
المستقبل إلى األفضل.
ثمة من يرى أن برامج اكتشاف
المواهب تستغل الفنان ثم تهمله
بـعــد خ ــروج ــه م ــن الـمـنــافـســة .ما
تعليقك؟
دعـ ـ ـن ـ ــا نـ ـتـ ـف ــق ع ـ ـلـ ــى أن بـ ــرامـ ــج
اكتشاف المواهب بقدر بحثها عن
الـمـبــدع الحقيقي ومـســاعــدتــه
للظهور وإيصال صوته
إل ــى الـجـمـهــور بقدر
ً
م ــا ت ـح ــرص أي ـضــا

على المردود المادي من خالل التصويت.
ً
وفعال بعد أن يخرج الفنان من المنافسة
يكافح للحفاظ على المستوى نفسه من
النجومية والشهرة ولكنه في الوقت نفسه
يصطدم بتراجع اإلنتاج وقلة عدد الشركات
التي تتكفل بالمطربين الجدد.

سيف الدين سبيعي

أي ــن ال ـل ــون ــان ال ـم ـصــري وال ـل ـب ـنــانــي من
أعمالك؟

في الذكرى السنوية األولى لوفاة والده الممثل رفيق سبيعي،
نشر المخرج السوريسيف الدين سبيعي صورة له عبر صفحته
الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي وعلق عليها« :حاسك
قاعد معي كل الوقت بهالكم يوم ...كتير مشتقلك ...وكتير عندي
رغبة إني كون معك ..حتى لو تركت كل شــي ...كسرتلي ضهري
يا أبــي ...حسيت بعد ما رحت قديش كنت ساندني ...بدي روح
لعندك ...بدي ارتاح ...أنا تعبت ...يا أبي ...تعبت.»...

اللهجة المصرية ونظيرتها اللبنانية
هما األق ــرب إلــى قلبي ،وأن ــا حــريــص على
أن أقــدم الـلــون الطربي المصري فــي أقــرب
فرصة .كذلك إذا أتيحيت لي فرصة تقديم
عـمــل لـبـنــانــي فـلــن أتـ ــردد ول ـكــن الـمـشــروع
يبقى رهــن بالكلمات واأللـحــان المناسبة
التي تقدمني إلى الجمهور بصورة طيبة.

نادين نسيب نجيم
تضحك من قلبها

أص ـ ـبـ ــح الـ ـت ــوج ــه ال ـ ـعـ ــام إلـ ـ ــى األغـ ــانـ ــي
المنفردة .كيف ترى أثرها؟
ت ـص ــل األغـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـنـ ـف ــردة أس ـ ـ ــرع إل ــى
ً
ال ـج ـم ـهــور م ـق ــارن ــة ب ــاألل ـب ــوم ،وهـ ــي فـعــا
أصبحت المالذ اآلمن ليحافظ المطرب على
حضوره في الساحة الفنية ،فال يسقط من
ذاكرة الجمهور في ظل الزخم الذي تشهده
الـســاحــة الغنائية الـعــربـيــة ،والــدلـيــل على
ً
ذلك أن كبار المطربين توجهوا أخيرا إلى
األغنية المنفردة.
ما هي مقاييس اختيارك أي عمل فني؟
أن ت ـكــون ال ـك ـل ـمــات واأللـ ـح ــان مناسبة
لخامة صوتي ،وأرحب بالتعاون مع جميع
األسماء ،وليس لدي أي قيد أو شرط على
شعراء أو ملحنين أو موزعين.

تأثير الفيديو الكليب
ً
كيف ترى واقع األغنية اليمنية راهنا؟
ِّ
ً
ً
يمثل الفن اليمني حضورا كبيرا في دول
ً
الخليج والوطن العربي قاطبة ،وله أيضا
نـكـهــة خــاصــة تـمـيــزه ع ــن غ ـيــره م ــن أل ــوان
غنائية ،ونحن الفنانون اليمنيون نحمل
على عاتقنا مسؤولية تطوير الفن اليمني
ً
بما يحفظ له خصوصيته وليواكب أيضا
التطور الذي تشهده الموسيقى.
هل ما زال للفيديو كليب تأثيره في ظل
سطوة مواقع التواصل االجتماعي؟
نعم ،ورغم أن مواقع التواصل أصبحت
المقصد األول للفنانين لتسويق أعمالهم
ولـكــن يبقى للكليب تــأثـيــره فــي الـتــرويــج
ألية أغنية.

وليد الجيالني

اتـ ـج ــه ب ـع ــض نـ ـج ــوم بـ ــرامـ ــج اك ـت ـش ــاف
المواهب إلى التمثيل .ماذا عنك؟
إذا وجدت فرصة مناسبة فلن أتردد
في الموافقة على هذه الخطوة .أجد في
نفسي الـقــدرة على دخــول هــذا المجال
وأثبات وجودي بشرط أن يكون العمل
ً
مناسبا.

مختلف مواقع التواصل االجتماعي مع
الكليب ،وهو من إخراج وليد الجروي،
وفـكــرتــه مميزة وات ـســم ب ـثــراء الـصــورة
وال ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ــي ج ــذب ــت ال ـج ـم ـهــور،
مــا يــؤ كــد أهمية التناغم بين الصوت
والصورة لدعم األغنية .و{أطاوعك} من
كلمات الدكتور علي الغامدي ،وألحان
أحمد عبده ،وتوزيع أشرف رجب.

ّ
مــن الـصــوت النسائي الــذي تتطلع إلى
تقديم دويتو معه؟
ثمة أصــوات نسائية مميزة عــدة .ولكن
أش ـعــر ب ــأن األقـ ــرب إل ــي فــي األداء الفنانة
آمال ماهر.

األغنية المنفردة
المالذ اآلمن
للفنان ليحافظ
على حضوره

كيف وجــدت ردود فعل الجمهور تجاه
كليب {أطاوعك}؟
ً
ً
ً
لمست تـجــاوبــا وتـفــاعــا كبيرا عبر

«وليد الجيالني »2018
ح ــول أل ـب ــوم {ول ـي ــد الـجـيــانــي }2018
ي ـ ـقـ ــول{ :األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج {روت ـ ــان ـ ــا}
ً
وتــوزيـعـهــا ،وأص ـبــح مـتــاحــا عـبــر مــواقــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي و{ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب}،

وت ـف ــاع ــل ال ـج ـم ـه ــور م ــع األغـ ــانـ ــي يـثـلــج
ً
ال ـصــدر ،خـصــوصــا أن األل ـبــوم يـضـ ّـم 15
أغنية متنوعة تعاونت فيها مــع أسماء
مميزة عدة.

نادين نسيب نجيم
االجتماعي نشرت
عبر صفحتها على أحــد مــواقــع الـتــواصــل
ّ
الممثلةنادين نسيب نجيم فيديو ظهرت فيه امرأة مسنة تروي
ّ
المزروعات رغم هطول األمطار عليها ،وعلقت عليه« :ال تعليق،
هيي متعودة تسقي العشب لو شو ما كان السبب؟؟؟! ...الله يطول
بعمرها ضحكتني من قلبي».
ّ
رجح المتابعون أن تكون المرأة التي ظهرت في الفيديو،
والدة نجيم.

سامو زين وأغنية جديدة

ً
عاما على فيلمي «إلى أين؟»
60
بعد
نصر:
جورج
َ
ُ
ُ
يفرحني أن يعرض في لبنان
انطلقت في سينما «متروبوليس أمبير صوفيل» عروض النسخة َ
المرممة من الفيلم اللبناني «إلى
شارك عام  1957ضمن مسابقة «مهرجان ّ
أين؟» الذي َ
كان الفرنسي» الرسمية ،كذلك ُيعرض
الشريط الوثائقي «نصر» الذي يتناول سيرة مخرج {إلى أين} جورج نصر.
بيروت  -ةديرجلا

•

ّأول درس
من جورج
نصر لطالبه:
السينما
ال تسامح

حضر المخرج جــورج نصر (90
ً
ً
عــامــا) شخصيا عــرض فيلمه {إلــى
أين} الذي جرى ترميمه بمبادرة من
شركة {أبوط برودكشنز} (Abbout
 )Productionsلإلنتاج و{مؤسسة
لبنان} و{نادي لكل الناس}.
سينما
وكــانــت ُع ــر َض ــت الـنـسـخــة الـمـ َ
ـرمـ َـمــة
ِ
للمرة األولــى في مايو  2017ضمن
ّ
تظاهرة {كــان لألفالم الكالسيكية}
( )Cannes Classicsفـ ــي ا ل ـ ـ ــدورة
السبعين من المهرجان.
وت ـحـ ّـدث نـصــر قبيل ب ــدء عــرض
الــوثــائ ـقــي وال ـف ـي ـلــم ،فـشـكــر {أب ــوط

سامو زين
يطرح الفنان السوريسامو زي ن أغنية جديدة في عيد الحب،
بـعـنــوان «أول مــا تبتسميلي» ،مــن كلمات الـشــاعــر تــامــر حسين،
وتوزيع طارق توكل.
وكان سامو زين نشر على إحدى صفحاته الرسمية عبر مواقع
ً
التواصل االجتماعي بيانا أعلن فيه التوقف عن التعامل مع مدير
ً
ً
أعماله عبد العظيم خالف وأنه أنشأ مكتبا خاصا إلدارة أعماله.
جاء هذا االنفصال بعد  12سنة من التعاون.

ّ
بــرودك ـش ـنــز} وك ــل مــن أسـهـمــوا في
تــرمـيــم الـفـيـلــم ،وقـ ــال{ :إن ـه ــا فــرحــة
كبيرة لي أن ُي َ
عرض الفيلم بعد 60
سـنــة ف ــي صــالــة لـبـنــانـ ّـيــة لجمهور
ً
لبناني} ،علما بأن عروضه المحلية
عام  1957اقتصرت على نطاق ضيق
ً
ولفترة محدودة جدا .وروى المخرج
ف ــي ْال ــوث ــائ ـق ــي ظ ـ ــروف م ــا وص ـفــه
ب َ
ـ{منع} فيلمه آنذاك.

{نصر}
ك ــذل ــك وصـ ــف ن ـص ــر ب ــ{ال ـع ـمــل
ال ـج ـ ّـي ــد} الــوثــائ ـقــي {ن ـص ــر} ال ــذي
أخرجه كل من أنطوان واكد وبديع
م ـس ـعــد ،وي ـت ـن ــاول م ـس ـيــرة عـمـلــه
وال ـم ـعــارك ال ـتــي خــاضـهــا إليـجــاد
صناعة سينمائية في لبنان .وقال:
ً
{مضى ّ
علي في التعليم  25عاما.
ّ
وأول درس ّقدمته قلت فيه لطالبي
ّ
إن السينما ال تسامح ،فمن يريد
ّ
خــوض غمارها ،يجب أن تمر في
أصغر شريان في جسمه} .وأضاف:
ّ
{كنت أنصحهم بأال يقبلوا أي فيلم
إذا ل ــم ي ـكــونــوا مقتنعين ب ــه ،ألن
ً
ً
النتيجة لن تكون فيلما جيدا إذا
لم ّ
يحبوا موضوعه}.
وروى م ـس ـعــد أن {ال ـع ـم ــل عـلــى
الفيلم الوثائقي استغرق نحو ثالث
س ـنــوات بسبب صـعــوبــة الحصول
على المواد األرشيفية وترميمها}.
أم ــا واكـ ــد ف ـقــال إن {هـ ــذا الــوثــائـقــي
ي ـ ـ ــروي ق ـ ّـص ــة ج ـ ـ ــورج ن ـص ــر ول ـكــن
بـطــريـقــة مــا ي ــروي س ـيــرة السينما
ّ
اللبنانية}.
وكان شريط {نصر} حصل في 30
نوفمبر الفائت على جائزة صالح
أبــوس ـيــف ألح ـســن إس ـهــام فـنــي من

ً
جورج نصر متحدثا بمناسبة عرض {إلى أين؟}
مـســابـقــة {آفـ ــاق الـسـيـنـمــا الـعــربـيــة}
ض ـمــن الـ ـ ــدورة الـ ـ ــ 39م ــن م ـهــرجــان
القاهرة السينمائي.

إلى أين؟
أنـ ـت ــج ج ـ ـ ــورج ن ـص ــر فـيـلـمــه
األول {إلــى أيــن؟} ( ،)1956الذي

ّ
سـ ــلـ ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى م ـع ــان ــاة
ال ـم ـهــاجــريــن ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن إلــى
أم ـيــركــا وال ـب ــرازي ــل ،وال ـظــروف
ال ـمــأســاويــة ال ـتــي يعيشونها.
ّ
تم التصوير في منطقة درعون
– حــري ـصــا ب ـل ـب ـنــان ،ووض ـعــت
ال ـل ـم ـس ــات األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ـيــه فــي
أحد االستوديوهات الفرنسية،

سيرين عبد النور و{سيلفي»

حيث شــاهــده أحــد المخرجين
ّ
وتحدث
الفرنسيين ،فأعجب به
ع ـن ــه إل ـ ــى ل ـج ـنــة {م ـه ــرج ــان ــات
أدرج الـفـيـلــم في
كـ ــان} ،وه ـكــذا ّ
المهرجان وصنف بين األفالم
الثالثة األول ــى ( ،)1957وأدرج
لـ ـبـ ـن ــان ،لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ،عـلــى
الخريطة السينمائية العالمية.

نصر في سطور
ولـ ــد ف ــي  15يــون ـيــو  1927ف ــي ط ــراب ـل ــس ،وأتـ ـ ّـم
دراسته االبتدائية والتكميلية والثانوية في مدرسة
ّ
وتخرج فيها ببكالوريا تجارية،
الفرير  -طرابلس،
ّ
وتوجه إلى دراســة المحاسبة .ومع ذلك كان شغفه
ً
بالسينما واضحا ،فقد كان يشاهد نحو ثمانية أفالم
ً
في األسبوع ،هذا الشغف ما لبث أن ّ
حدد له مسارا
ً
ّ
التخصص في الهندسة
جديدا في ما بعد .اتجه إلى
المعمارية عبر المراسلة مع معهد American school
 ،of Chicagoوبعد سنتين ( )1948قصد الــواليــات
ً
المتحدة األميركية ،وتحديدا والية ّ شيكاغو لمتابعة
دراسـتــه فــي المعهد نفسه ،لــم يــوفــق ،فـهــذا المعهد
يعتمد التعليم بالمراسلة فحسب.
ً
قصد مدينة لوس أنجليس بحثا عن جو مشمس
ّ ً
تحوال
لمتابعة اختصاصه ،وهناك ،أحدثت المصادفة

ً
أســاسـيــا فــي مسيرة حياته ،إذ انتقل مــن الهندسة
المعمارية إلى اإلخراج السينمائي.
درس أرب ــع س ـنــوات فــي جــامـعــة University of
 ،California in Los Angelos-ACLAوحــاز اإلجــازة
ع ــام  1954ب ـت ـفـ ّـوق .أم ــا ف ـتــرة ال ـتــدريــب فـكــانــت بين
استوديوهات هوليوود ،واالستوديوهات الفرنسية.
فريق
وفي تلك األثناء أتيحت أمامه فرصة العمل ّمع ّ
أنتاج للسينما والتلفزيون في الخارج ،لكنه فضل
الـعــودة إلــى الــوطــن الجميل ( ،)1955وفــي باله حلم
كبير :تأسيس سينما في لبنان .إلى جانب {إلى أين}
صـ ّـور فيلم {المطلوب رجــل واحــد} من إنتاج نقابة
الفنانين السوريين ،ذلكّ في منطقة كسب السورية
ً
على الحدود التركية .ومثل العمل سورية رسميا في
كل من مهرجاني موسكو وقرطاج.

سيرين عبدالنور
نشرت الفنانة سيرين عبدالنور
صورة «سيلفي» لها على حسابها
عـ ـ ـل ـ ــى أحـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي وعلقت عليها« :راحــة
ن ـف ـس ـيــة !!! شـ ــو ح ـل ــو كـ ــل الــدن ـيــي
بيضاء والثلج وين مكان».
يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور كليب
«إذا بدك ياني».
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ما مستوى ذكائك العاطفي؟
ً
ّ
دوما ما ُي ّ
سمى «الذكاء العاطفي» ،أي القدرة على
للتكيف مع العالم المضطرب من حولنا ،يجب أن نشغل
استعمال العواطف والحدس بأفضل طريقة ممكنة .الستكشاف هذا البعد ،اخضع لالختبار التالي:

ابدأ باستكشاف
عواطفك
كي تفهمها
وتستعملها
بأفضل طريقة

استعمل الحوار
ً
والتفسيرات بدال
من اتخاذ مواقف
صامتة وسلبية

حاول أن تزيد
تركيزك
على عواطفك
واعتبرها
مؤشرات تحذيرية

ً
ال تفكر كثيرا بكل عبارة بل اتبع
حدسك وأجب عن كل سؤال بأحد
االحتماالت التالية:
• صحيح.
ً
• أحيانا.
ً
 .1أشعر بالحزن غالبا من دون
سبب واضح.
 .2أجيد االسترخاء وال أسعى
إل ــى الـسـيـطــرة عـلــى مختلف
جوانب حياتي طوال الوقت.
 .3أتأثر بأفالم السينما فأضحك
أو أبكي وأستمتع بالتجربة.
 .4تزعجني عواطفي في حياتي
اليومية.
 .5يمكن أن أكـســر األغ ــراض أو
أض ــرب الـنــاس خــال نوبات
الغضب.
 .6أعـ ـ ـ ـ ــرف م ـ ـتـ ــى يـ ـ ـك ـ ــذب عـ ـل ـ ّـي
اآلخرون.
 .7أحـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى االس ـت ـم ـت ــاع
بأبسط هبات الحياة.
ً
 .8ي ـم ـك ــن أن أ م ـ ـ ــرض ج ـس ــد ي ــا
بسبب حالتي العاطفية.
 .9يمكن أن أتعاطف مع الناس
أو أن ـف ــر مـنـهــم وي ـص ـعــب أن
ّ
أغير رأيي بهم.
 .10أهدأ بسرعة بعدما أغضب.
ً
 .11حين أضطر إلى الكالم علنا،
ال أشعر بالرهبة.
 .12ع ـ ـنـ ــد مـ ــا أ س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاء ،أ كـ ـب ــت
م ـش ــاع ــري فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ثــم
أنفجر بقوة.
 .13ي ـم ـكــن أن أس ـ ـتـ ــاء وأت ـخ ــذ
ً
ً
مــو قـفــا سلبيا مــن الشخص
الذي أزعجني.
 .14ال أجــد صعوبة فــي التكلم
مع الشخص الذي أواجه معه
مشكلة.
 .15كنت صاحب نــزوات كثيرة
في طفولتي.
 .16أجيد كسب إعجاب اآلخرين.
 .17أتكل على حدسي لتحديد
مسار عالقاتي مع الناس.
 .18يسهل أن أشعر بالذنب.
 .19يثق بي الناس بسهولة.
 .20ت ــدفـ ـعـ ـن ــي عـ ــواط ـ ـفـ ــي إل ــى
الـتـصــرف بـمــا يـتـعــارض مع
مصلحتي.
 .21أؤثر في الجميع حين يتعكر
مزاجي.
 .22أجـ ـ ــد صـ ـع ــوب ــة فـ ــي تـقـبــل
االنـ ـتـ ـق ــادات ح ـتــى ل ــو كــانــت
بناءة أو صحيحة.

ً
• نادرا.
• خطأ.
ً
 .23أ س ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل أ سـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ب ـ ـ ــا
ً
دبلوماسيا.
 .24أحـ ـت ــاج إلـ ــى ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
نـ ـفـ ـس ــي ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـف ـ ــن (رسـ ـ ـ ــم،
وم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى )...ك ـ ــي أش ـع ــر
بالراحة في حياتي.
 .25أعجز عن النوم حين أتلقى
ً
ً
خبرا سعيدا.
ً
 .26أع ـمــل ك ـث ـيــرا ل ــدرج ــة أنـنــي
أض ـ ـ ـ ـ ـ ّـح ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــات
الترفيهية.
ّ
ً
 .27أتأمل أو أصلي كثيرا.
ُ
وجدت صعوبة في
 .28لطالما
التعبير عن حبي لآلخرين.
 .29أح ـت ــاج إل ــى ال ـت ــواص ــل مع
الطبيعة باستمرار.
 .30في طفولتي لم يكن والداي
يهتمان بمشاعري.
 .31أحقد على األشخاص الذين
أساؤوا إلي فترة طويلة.
 .32أهتم بنوعية حياتي.
 .33أتـقـبــل ع ـجــزي ع ــن فـهــم أو
تفسير كــل أ م ــر يخصني أو
ّ
يخص اآلخرين.
 .34حين أشعر بالحزن ،أحاول
أن أرف ــع مـعـنــويــاتــي ب ــدل أن
أغرق في الكآبة.
 .35يـسـمـعـنــي اآلخ ـ ـ ــرون حين
أطرح أي اقتراح وسط جماعة
أو خالل اجتماع.
 .36أنزعج من العواطف المزيفة
ال ـت ــي ن ـشــاهــدهــا ف ــي بعض
البرامج التلفزيونية.
ّ
 .37أفضل قراء ة الروايات على
المقاالت.
 .38تنتابني عواطف قوية حين
أسترجع أجمل ذكرياتي.
 .39أح ـتــاج إل ــى الــوقــت قـبــل أن
أدرك أنني مستاء.
 .40أجيد اإلصغاء إلى اآلخرين
وفهم وجهة نظرهم حتى لو
لم أوافقهم الرأي.
 .41ال أ فـ ـه ــم ردود ف ـع ـلــي فــي
بعض المواقف.
 .42أتـ ـك ــل عـ ـل ــى قـ ـ ــوة ح ــدس ــي
التخاذ قراراتي.

احتساب النتائج
الحتساب مجموع ذكائك العاطفي ،اجمع نقاطك بحسب الجدول التالي:
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تحليل النتائج
بين  121و 168نقطة :ذكاء
عال
عاطفي ٍ

بين  81و 120نقطة :ذكاء
عاطفي متوسط

بين  42و 80نقطة :ذكاء
عاطفي ضعيف

تتمتع بذكاء عاطفي مرتفع يسمح لك بالتكيف
ً
ً
ً
منحى فطريا وعمليا
مع أي موقف .يتخذ ذكاؤك
يـتـجــاوز عتبة مـعــرفــة الـ ــذات .تجيد ضـبــط نفسك
ً
ً
ً
ويكون مزاجك مستقرا وإيجابيا غالبا .تقيم عالقات
منفتحة ومبنية على خليط من الفاعلية والتناغم
والسعادة .تستعمل عواطفك وحدسك لفهم العالم
ً
المحيط بــك وتبقى منفتحا على الـخـيــارات كافة
حتى لو كنت تسعى إلى تحقيق أهداف مهمة.

تتمتع بذكاء عاطفي متوسط ،ما يعني أنك تجيد
اإلصغاء إلــى اآلخرين وتتحكم بعواطفك لكن يمكن
ّ
تحسن أداء ك .حــاول أن تحدد عواطفك من خالل
أن
تفسير أصغر المؤشرات وابحث عن أسبابها .كذلك
ابدأ باالهتمام بنفسك ألن الجسم أداة للذكاء العاطفي
وط ـ ـ ّـور حـ ّـســك اإلب ــداع ــي وح ـيــاتــك ال ــروح ـيــة واسـمــع
ً
ً
ّ
تتفهمهم .أخيرا ،كن متسامحا مع نفسك
اآلخرين كي
ألن الصراع الداخلي المستمر ينتج عواطف سلبية.

تـتـمـتــع ب ــذك ــاء عــاطـفــي ضـعـيــف .ال يـعـنــي ذل ــك أنــك
تفتقر إ ل ــى ا لـعــوا طــف لكنك ال تستعملها بـمــا يكفي.
حتى أنك تنزعج
العاطفي من ذاتك،
ً
تخفي هذا الجانب ّ
منه وال تفهمه لذا تفضل تجاهله .نتيجة لذلك تبقى
عالقتك بنفسك متوترة ومضطربة ومبهمة ،ما ينعكس
ً
ً
سلبا على عالقاتك مع اآلخــريــن أيـضــا .يجب أن تبدأ
باستكشاف عواطفك كي تفهمها وتستعملها بأفضل
طريقة من خالل إحداث تعديالت يومية بسيطة.

 3أنواع من الذكاء العاطفي
العالقة مع الذات :ذكاء عاطفي حميم

العالقة مع اآلخرين :ذكاء عاطفي اجتماعي

احتسب نقاطك بحسب أجوبتك عن األسئلة  1و 4و 5و 8و 10و 11و12
و 18و 20و 27و 31و 34و 39و:41

احتسب نقاطك بحسب أجوبتك عن األسئلة  6و 9و 13و 14و 15و 16و 17و19
و 21و 22و 23و 28و 35و:40

ً
• بين  36و 56نقطة :نــادرا ما تغمرك العواطف ألنك تجيد استعمالها
ً
لمصلحتك فــي حـيــاتــك الـيــومـيــة .أن ــت تـعــرف نفسك ج ـيــدا وتـجـيــد رصــد
ُ
ً
سريعا  .تجيد أ يـضـ ًـا ّ
تقبل
العواطف السلبية وتفهم أسبابها وتـبـ ّـددهــا
العواطف اإليجابية وتعيشها بكل راحة ومتعة .باختصار ،تعتبر العواطف
مصدر إلهام لك ،ما يزيد فاعليتها.
ً
نقطة :تبقى عواطفك مصدر إزعاج لك غالبا ،لذا تحاول
• بين  14و35
ً
كبتها أو ُت ّ
فجرها دفعة واحدة .يسهل أن تسيء فهمها أو تدرك حقيقتها بعد
فوات األوان وخروجها عن السيطرة .ربما تسمح للمشاعر السلبية الدائمة
ً
ّ
تصب في مصلحتك.
بالتأثير فيك ،ما يدفعك أحيانا إلى التصرف بطريقة ال
لذا حاول أن تزيد تركيزك على عواطفك واعتبرها مؤشرات تحذيرية.

• بين  36و 56نقطة :تجيد استعمال عواطفك بفاعلية في عالقاتك مع اآلخرين
ألنك تتكل على حدسك وتعاطفك وقدرتك على التعبير عن نفسك من دون جرح
الطرف اآلخــر وتنقل رسائلك بأسلوب مقنع .ســواء كانت تبادالتك إيجابية أو
سلبية ،تنجح فــي التعبير عــن مواقفك وتتقبل اآلراء المعاكسة لــك مــن دون أن
ً
تضطرب عاطفيا.
• بين  14و 35نقطة :تتصرف بعدائية أو برضوخ تام في عالقاتك مع اآلخرين
ألن عواطفك تؤثر في قدرتك على اإلصغاء والتعبير ويسهل أن توحي للناس
بأنك شخص بارد ومعزول وغير متوقع .بدل أن تكبت عواطفك حاول أن تجعلها
ً
جزءا من الرسائل التي تريد توجيهها ،سواء كانت إيجابية أو سلبية .في مختلف
الظروف ،من األفضل أن تستعمل الحوار والتفسيرات بدل اتخاذ مواقف صامتة
ً
ً
وسلبية .ال تتوقع األسوأ مسبقا بل خذ المبادرة أوال ثم استخلص االستنتاجات.

العالقة مع الحياة :ذكاء عاطفي وجودي
احتسب نقاطك بحسب أجوبتك عن األسئلة  2و 3و 7و 24و 25و 26و 29و 30و 32و 33و 36و 37و 38و:42
ُ
ً
• بين  36و 56نقطة :تدرك جيدا أهمية الراحة النفسية واالنفتاح الشخصي وتضعهما على رأس أولوياتك في
ً
الحياة .لذا تتجنب مسبقا المواقف الشائكة واإلجهاد التام والتصرفات المصطنعة وتحرص على تطوير إبداعك
وانفتاحك وتجيد في الوقت نفسه استرجاع االسترخاء عند الحاجة .باختصار أنت مستعد لفعل كل ما يلزم لعيش
حياة مريحة وسعيدة.
• بين  14و 35نقطة :يبدو أنك تبدي كل شيء على راحتك وسعادتك ولو عن غير قصد ،ما يعني أنك قد تهتم
بعائلتك وعملك ومختلف واجباتك والتزاماتك قبل أن تفكر بوضعك الشخصي .ربما تنسى نفسك بالكامل ألنك ال
ً
تصغي إلى حاجاتك وال تحترمها علما أن تلك الحاجات قد ال تكون مادية أو عملية بالضرورة .يجعلك هذا الوضع
أكثر عرضة للضغط النفسي والشعور بالفراغ الداخلي وقد تراودك شكوك وجودية وتصيبك نوبات متكررة ّ من
ً
التعب .ماذا لو بدأت تهتم بنفسك قليال وتأخذ حاجاتك العاطفية باالعتبار قبل اتخاذ قراراتك؟ ماذا لو تجنبت
ً
الضغط النفسي وحاولت تحديد طموحاتك الحقيقية وبدأت تعمل على تحقيقها عمليا؟ ال تحاول أن تضبط نفسك
ْ
وارتجل المواقف ...باختصار ،افعل
وتفرض سيطرتك وتضع الخطط طوال الوقت بل استرجع االسترخاء والعفوية
ِ
ً
كل ما يلزم لتحسين نوعية حياتك وسرعان ما تالحظ أن عقليتك الجديدة ستنعكس إيجابا على أدائك.

ّ
ّ
األبوة ...هل تأخرت في خوض التجربة؟
ً
ً ً
ّ
بالنسبة إلى الرجال ال يشكل تأخير سن اإلنجاب أمرا مقلقا عموما .ال يواجه معظم اآلباء المتقدمين في السن مشاكل على مستوى
الخصوبة ،وينجبون األوالد من دون مواجهة اضطرابات جسدية حادة .لكن ال يعني ذلك أن األبوة في هذه المرحلة تخلو من المخاطر.
مشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية

تزيد طفرتان جديدتان .في عمر الثمانين
ً
مثال ،يرتفع عدد الطفرات بثماني مرات.

بـ ـع ــد عـ ـم ــر الـ ـث ــاثـ ـي ــن ،تـ ـت ــراج ــع عـمـلـيــة
إنتاج الحيوانات المنوية في جسم الرجل
ّ
كالتعرض لألشعة
نتيجة لعوامل متعددة
وال ـس ـم ــوم الـبـيـئـيــة أو م ـس ــار الـشـيـخــوخــة
تلك
الطبيعية .مع التقدم في السن ،تتراكم ّ
ال ـع ــوام ــل وت ـت ــراج ــع ال ـخ ــاي ــا ال ـت ــي تـصــنــع
التستوستيرون في الخصيتين وتلك التي
الحيوانات المنوية الجديدة.
تغذي ً
نـتـيـجــة لــذلــك ،يـبــدأ الـجـســم بــإنـتــاج عــدد
إضافي من الحيوانات المنوية الشائبة التي
تحتوي على طفرات تؤذي الطفل المنتظر.
ينقل األب في عمر الثالثين نحو  55طفرة
مماثلة إلــى أوالده .لكن مــع مــرور كــل سنة،

ما مدى خطورة تأخير اإلنجاب؟
ث ـم ــة طـ ـف ــرات ال ت ـس ـ ّـب ــب ال ـم ـش ــاك ــل ،لـكــن
يـ ـ ــؤدي ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى ت ـص ـع ـيــب ال ـح ـم ــل أو
منع اسـتـمــراره حتى النهاية .ذكــرت إحــدى
ً
ال ــدراس ــات مـثــا تــراجــع ف ــرص الـحـمــل لــدى
الــرجــال فــي عـمــر الـخــامًـســة والـثــاثـيــن ومــا
فوق بنسبة  %50مقارنة بالشبان تحت عمر
الخامسة والعشرين.
ال تــؤثــر ط ـفــرات أخ ــرى فــي ف ــرص الحمل
أو مـســار نمو الجنين ،لكنها ر بـمــا تسبب
ً
عيوبا خلقية أو كروموسومية ،أو يمكن أن

ً
ً
تنقل أمراضا وراثية إلى األطفال .يزيد مثال
احتمال إصابة الطفل بالتقزم وتزيد مخاطر
انفصام الشخصية بأكثر من أربعة أضعاف
حين يبلغ الرجل عمر الخمسين .كذلك ،يزيد
احتمال التوحد بعد عمر األربعين ،ويبدو
ً
ً
أن مخاطر السرطان ترتفع أيضا نظرا إلى
وجود الطفرات التي تسبب األنواع األخرى
من االضطرابات.

هل من خطوات مفيدة؟
تبدو هذه األرقام كلها مخيفة لكن تجدر
اإلشــارة إلى أن معظم اآلباء في عمر متقدم
ً
ً
ينجب أطفاال أصحاء .يؤدي عمر األم دورا
أك ـب ــر ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،وي ـص ـعــب تكثيف

ً
الدراسات حول تداعيات عمر األب نظرا إلى
غ ـيــاب الـبـيــانــات ال ـتــي تـسـمــح باستكشاف
التغيرات التي يخوضها الرجل مع التقدم
فــي الـســن .حتى الباحثون الــذيــن يــدرســون
ّ
ً
وضع اآلباء األكبر سنا ال يتفقون على وجود
«عمر متقدم لإلنجاب» ،ما يعني أن األطباء
الــذيــن ي ـقـ ّـدمــون الـتــوصـيــات لـلــرجــال بشأن
صحتهم اإلنجابية ال يستطيعون تحديد
عمر نموذجي لدق ناقوس الخطر .وال يمكن
استعمال اختبار ّ
معين لتقييم المخاطر التي
ّ
يتعرض لها األطفال.
يمكن أن
يستطيع األط ـبــاء الـيــوم أن يفحصوا
ً
الحيوانات المنوية بحثا عن أي طفرات
فـ ــي ال ـح ـم ــض الـ ـ ـن ـ ــووي ،ل ـك ــن ال بـ ــد مــن
القضاء عليها إلجراء الفحص وال يمكن

ّ
التأكد حينها من أن الدفعة الجديدة التي
ينتجها الــرجــل سـتـكــون بــالـمــواصـفــات
نفسها .يمكن أن تلجأ الثنائيات القلقة
إل ـ ــى ّال ـت ـل ـق ـيــح االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وف ـح ــوص
األجــنــة الـتــي تــرصــد أيــة أم ــراض وراثـيــة

قبل حصول التلقيح ّفي رحم المرأة .في
مطلق األح ـ ــوال ،يـتــوقــع ال ـخ ـبــراء ظهور
اخـتـبــار جيني خ ــال فـتــرة ت ـتــراوح بين
خمس وعشر سنوات لتحديد مدى قدرة
المني على التسبب بالمشاكل.

توابل ةديرجلا
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ّ
ً
تخلصي من الكيلوغرامات الزائدة في  15يوما
•
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ال داعي لتكون ًالنفخة ّ إحدى المشاكل الحتمية في حياتك ،كذلك السيلوليت .لكن تخفيف
الغذائي وتركزي على
األكل ليس كافيا للتخلص منهما .بل يجب أن تعيدي ابتكار نظامك ّ
المغذيات المفيدة .اكتشفي أفضل خطة مضادة لألكل العشوائي وتخلصي من الدهون
والوزن الزائد خالل أسبوعين...
يـشـيــر األك ــل الـعـشــوائــي إلــى
ت ـن ــاول ال ـط ـعــام ب ـيــن الــوج ـبــات
ً
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة .ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،ي ـت ـج ــاوز
أصـ ـح ــاب الـ ـ ــوزن ال ــزائ ــد الــذيــن
ً
يأكلون عشوائيا بين الوجبات
قــدرات ـهــم الطبيعية عـلــى حــرق
السعرات الحرارية التي تتراكم
بإيقاع تصاعدي .ومــع ارتفاع
وتيرة األكل العشوائي ،تضطرب
اإلفرازات الهضمية وتؤدي على
المدى الطويل إلى نشوء مشكلة
مـ ـق ــاوم ــة األنـ ـس ــولـ ـي ــن وي ـم ـيــل
الجسم حينها إلى تخزين دهون
إضافية.
يـ ــرت ـ ـبـ ــط أث ـ ـ ـ ــر س ـ ـل ـ ـبـ ـ ّـي آخـ ــر
بنوعية المأكوالت المستهلكة
سـ ــواء كــانــت دهـنـيــة أو مالحة
أو حلوة الـمــذاق .تنعكس هذه
األص ـ ـنـ ــاف ع ـل ــى ش ـك ــل الـجـســم
ً
مـ ـب ــاش ــرة :م ــن خـ ــال مـضــاعـفــة
إفـ ـ ــرازات األن ـســول ـيــن الـمـفــرطــة،
تؤدي تلك المأكوالت إلى تراكم
ال ـخ ــاي ــا ال ــده ـن ـي ــة واح ـت ـب ــاس
ّ
بتجمع السوائل
الماء المرتبط
والـمـضــافــات الـكـيـمــاويــة .هكذا
تـجـتـمــع ال ـعــوامــل ال ـتــي تسمح
ّ
بتشكل السيلوليت.

ل ـ ـتـ ــذويـ ــب الـ ـكـ ـت ــل ال ــده ـن ـي ــة
وتـفـكـيـكـهــا ،ي ـجــب أن تـقــاومــي
ً
أوال نزعتك إلى األكل العشوائي
ب ـ ـيـ ــن وجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــام وأن
تعيدي ّ تنظيم خطتك الغذائية.
لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــن ـ ــب ال ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـخـ ـ ــة ،راق ـ ـ ـبـ ـ ــي
مـسـتــوى اسـتـهــاكــك ال ـم ـلــح ،ال
سـيـمــا الـكـمـيــات الـخـفـيــة داخــل
ال ـم ـن ـت ـجــات ،وزي ـ ــدي اسـتـهــاك
الـفــاكـهــة وال ـخ ـضــراوات الغنية
بـ ـ ــاألل ـ ـ ـيـ ـ ــاف والـ ـ ـب ـ ــوت ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــوم.
ولتفريغ مخزون الدهون ،يجب
أن تـخـفـفــي مـسـتــوى الـسـعــرات
المستهلكة عبر اختيار مأكوالت
ّ
يـ ـق ــل ف ـي ـهــا م ــؤش ــر س ـك ــر الـ ــدم،
م ــا يـسـمــح بــالـحــد م ــن إف ـ ــرازات
األنسولين الضارة.

تناول فطور دسم
ومتوازن يمنع األكل
العشوائي بين
وجبات الطعام

 10نصائح مضادة لألكل العشوائي
الفطور ضروري

بمعدل  20دقيقة على األقل ،كي يتسنى للدماغ أن يتلقى
إشارات الشبع.

ت ـش ـ ّـدد دراس ـ ــات كـثـيــرة عـلــى أث ــر ال ـف ـطــور اإليـجــابــي
لتنظيم الـجــوع .لوحظ أن تـنــاول فطور دســم ومـتــوازن
يمنع األكل العشوائي بين وجبات الطعام ،بينما يؤدي
ً
االمتناع عن تناول الفطور صباحا إلى تنشيط منطقة
دماغية مرتبطة بالرغبة في تناول المأكوالت الدهنية
والغنية بالسعرات الحرارية.
قائمة طعام مفيدة :مشروب  +حبوب فطور  +مواد
دهـنـيــة  +فــاكـهــة  +غ ــذاء غـنــي بــالـبــروتـيـنــات (مشتقات
ح ـل ـيــب .)...إذا لــم تـشـعــري بــالـجــوع ،تـنــاولــي الـخـبــز مع
البيض أو موزة أو كوب لبن بحلول الساعة الثامنة أو
ً
التاسعة صباحا.

احرصي على ترطيب جسمك

ل ــن تـشـبــع م ـعــدتــك وال دم ــاغ ــك إذا ت ـنــاولــت وج ـبــات
سريعة أو خفيفة .للشعور بالشبع لفترة طويلة ،يجب
أن تعيدي التوازن إلى أطباقك .كذلك احرصي على تناول
مختلف الوجبات في مواعيد ثابتة وركزي على طبقك.
استمتعي باألكل وخــذي الوقت الكافي إلنهاء الطعام،

ً
يخلط الدماغ أحيانا بين الرغبة في األكل وبين
العطش .يبقىالجسم الذي ال يفتقر إلى السوائل أقل
ً
عرضة لنوبات الجوع المفاجئة .يسمح الشرب أيضا
بكسر إيقاع الحياة الرتيب وأخذ استراحة واستعادة
االسترخاء .يمكنك أن تشربي الماء بأشكاله كافة:
م ــاء ع ــادي أو غ ــازي (لـكــن قليل ال ـص ــودي ــوم) ،مــرق
ال ـخ ـضــراوات ،قـهــوة ،ش ــاي ،نقيع ســاخــن ...اشربي

ّ
نظمي وجبات الطعام

ّ
ال تمنعي نفسك من مأكوالتك المفضلة

حين تتجنبين مأكوالتك المفضلة ،ستعززين رغبتك
فــي تناولها وال مفر مــن أن تتوتري .استمتعي بطبق
ً
ً
ّ
تحبينه مــرة أسـبــوعـيــا مــركــزة على نوعية المنتجات
المستهلكة .كي تحافظي على رشاقتك ،أضيفي الغذاء
ّ
الــذي تفضلينه إلى وجبة الطعام من دون نشويات أو
مواد دهنية.

السوائل بكميات صغيرة على مر اليوم.

زيدي استهالك الفاكهة والخضراوات

تناولي الوجبات على المائدة

تحركي باستمرار

هـ ــذه األصـ ـن ــاف غـنـيــة ب ــاألل ـي ــاف والـ ـم ــاء فيما
ً
ت ـتــراجــع فـيـهــا ال ـس ـعــرات ال ـحــراريــة وتـعـطــي أث ــرا
ً
ً
مــزدوجــا لــوقــف الـجــوع عبر مــلء الـمـعــدة سريعا
وإب ـط ــاء ام ـت ـصــاص ال ـم ـغــذيــات األخ ـ ــرى .تـنــاولــي
الخضراوات على الغداء والعشاء أو مع المقبالت
واألطباق الرئيسة واستهلكي حصة أو حصتين
ً
ً
( 150غ ــرام ــا) مــن الـفــاكـهــة يــومـيــا .لـكــن تناوليها
مطبوخة إذا كنت مصابة بنفخة مزمنة.

ّ
ّ
وتحوليه
تتقبلي ميلك إلى األكل
من األفضل أن
إلى وجبة خفيفة بدل أن تأكلي وجبة
س ــري ـع ــة وكـ ـبـ ـي ــرة أث ـ ـنـ ــاء الـ ــوقـ ــوف.
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة سـ ـيـ ـه ــدأ جــوعــك
ول ــن ت ـش ـعــري ب ــال ــذن ــب .ف ــي فـتــرة
ً
العصر ،تناولي نوعا من مشتقات
ال ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــب وأوق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل نـ ـش ــاط
وت ـل ــذذي بــالـطـعــام م ــع مـشــروب
من اختيارك.

يمكن أن ّ
يعبر جسمك عن حاجته إلى الحركة وتلقي
األوكسجين عبر تقوية الرغبة في األكل .إذا أمضيت بضع
ساعات على الكنبة أو أمام الحاسوب ،سيفتقر جسمك
إلــى األوكسجين ويطالب بالتحرك .انهضي كل ساعة
ً
ونصف الساعة على األقل وامشي قليال.

ّ
تناولي نشويات يقل فيها مؤشر سكر الدم
ّ
تعزز النشويات شعور الشبع بشرط أن تجيدي
اختيارها .تؤدي النشويات التي يرتفع فيها مؤشر
س ـك ــر ال ـ ــدم إلـ ــى زي ـ ـ ــادة م ـس ـت ــوي ــات األن ـس ــول ـي ــن ثــم
تخفيضها فــي ال ــدم ،فتنشأ نــوبــات جــوع مفاجئة.
ّ
ّ
لكن النشويات التي يقل فيها مؤشر سكر الدم تعيد
ّ
الوضع إلى طبيعته وتنظم الشهية .لذا تناولي األرز
والمعكرونة والكينوا والـبــرغــل والحنطة الـســوداء
ورقائق الحبوب والبقوليات (عدس.)...

ابتعدي عن اإلغراءات
ّ
تشمين رائحة
يسهل أن ترغبي في األكل حين
الـحـلــويــات أو تـمـ ّـريــن أم ــام رف ــوف البسكويت أو
ت ـشــاهــديــن إعـ ــان ش ــوك ــوالت ــة ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون...
ّ
ً
رتـبــي الـمــأكــوالت فــي مطبخك بعيدا عــن عينيك.
أما في المتجر فتجنبي المرور باألقسام الخاصة
ّ
وتسو قي بعد
بالمعجنات والمنتجات الدسمة،
انتهاء وجبات الطعام.

ّ
ركزي على نفسك باستمرار

للتمييز بين الجوع والرغبة في
األكــل ،أصغي إلــى حاجات جسمك
واف ـه ـم ــي إشـ ــاراتـ ــه .لـتـحـقـيــق ذل ــك،
أوقفي نشاطاتك في مناسبات متكررة
خ ــال ال ـي ــوم وأغ ـل ـقــي عـيـنـيــك ورك ــزي
وصفيها
على نفسك :حــددي مشاعرك ِ
في عقلك.

عيناك نافذتك إلى العالم
ّ
العينان هما نافذتنا إلى العالم! بواسطتهما ّ
نقدر كل ما يحيط بنا ،فهما أهم حاسة بين حواسنا كافة .فكيف نحافظ عليهما ونغذيهما لتبقيا في أفضل حال؟
بيروت -سليمى شاهين
ليس من عوائدنا أن نعطي عينينا ما تستحقان
ً
ً
من اهتمام علما بأنهما ثمينتان جدا وتحيق بهما
ّ
عوامل خطر كثيرة :أشعة الشمس القوية ،وأضواء
شاشات الكمبيوتر والهاتف المحمول وغيرهما من
أدوات ،هذه كلها تزيد في مخاطر إصابة العينين
باألمراض أو بالوهن.
تؤدي هذه المخاطر إلى تعب بسيط في النظر أو
َ
إلى «ز َرق» أو إلى خسارة في شبكة العين (.)DLMA
ولمعالجة مختلف األمراض التي تصيب العينين،
اب ـت ـكــر أحـ ــد األطـ ـب ــاء الـ ـ ــروس ب ـم ـعــاونــة ف ــري ــق من

ً
ً
ً
دواء طبيعيا وناجعا لكل شخص
االختصاصيين
مهما كانت حالته.

ّ
أساسية
عناصر

ّ
أساسية عدة
تحتوي العين أو المقلة على عناصر
ّ
ّ
ّ
ّ
(البلورية)
الجليدية
القرنية،
الشبكية،
للنظر ،ومن بينها:
ّ
ّ
المعقدة وخصائصها المجلية
تركيبتها
والقزحية .ورغم
ً
تبقى سريعة الهش وعرضة سهلة لاللتهابات واللتقاط
ّ ً
هينا
األم ــراض الـســاريــة .ومــن هــذه األم ــراض مــا يـكــون
سهل المعالجة ،بينما البعض قد يؤذي النظر ويصل
ً
به أحيانا إلى العمى.

أمراض سارية
ّ
نتطرق في حديثنا إلى ثالث حاالت مرضية سارية
ً
ّ
يصاب الناس بها ،وخصوصا كبار السن وهي:
َّ
• «الزرق» ( ،)Glaucomeوهو مرض انحاللي يصيب
العصب البصري وي ــؤدي إلــى خـســارة فــي الـقــدرة على
ً
ً
الرؤية .تبدأ الخسارة انطالقا من األطراف لتصل الحقا

إلى المركز ،وإن لم تعالج في أثنائها فقد ّ
تسبب العمى
الكامل.
ّ
شبكية العين ( ،)DLMAتظهر هذه الحالة المرضية
•
ّ
الشبكية فتتسبب بفقدان
إثــر هــرم الجزء المركزي من
تدريجي للنظر فيه.
ُّ
ً
• تكثف عدسة العين أو ما يدعى عموما بـ {المياه
ّ
الزرقاء} ( ،)Cataracteوهو اضطراب بصري يتأتى من
ّ
كثافة البلورية.

ّ
المكونات واالستعمال

• تتألف الوصفة الطبيعية ا لـتــي ابتكرها الطبيب
ّ
المكونات اآلتية:
الروسي من
ّ
•  100غرام من نبتة صبار األلوة فيرا (.)Aloe vera
•  500غرام من الجوز المدقوق.
ّ
األصلي.
•  300غرام من العسل
• عصير  3أو  4ليمونات حامض.
ً
ّ
الصبار ثم تقطيعها بالطول
نبدأ أوال بغسيل أوراق
إلــى قسمين الستحالب العصير الــذي فــي داخـلـهــا ،ثم
ّ
ّ
المكونات كافة في الخالط للحصول على مزيج
نضع
متناسق.

ويـنـصـحـنــا الـخـبـيــر ال ــروس ــي ب ــاألدوي ــة الطبيعية
ً
باستعمال هذه الوصفة ثالث مرات يوميا بواقع ملعقة
حساء قبل الطعام بثالثين دقيقة .ويمكن االحتفاظ بهذا
المزيج في ّ
البراد لمدة  10أيام.
بـعــدمــا ج ـ ّـرب ه ــذه الــوصـفــة الـمـئــات مــن المصابين
ّ ّ
ّ
الغالبية استفادت من ثبات
تبين أن
بإحدى هذه الحاالت

نظرها وعدم تقهقره ،وقسم منهم تراجع نظره بنسبة
ً
أقل من السابق ،فيما القسم األخير وعدده قليل نسبيا لم
ً
يستفد بتاتا .ويجدر االنتباه إلى أن مفعول هذا المزيج
ّ
ال يتوقف على البصر فحسب ،فلنبتة ا لـصــبــار فوائد
عجيبة إذ تساعد الجهاز الهضمي وتنفع كــدواء ّ
ضد
االلتهابات وتسهم في الشفاء من بعض أمراض القلب.

الفيتامين  ...B12الئحة بأهم مصادره
مصادر غذائية للفيتامين B12

يعطي الفيتامين  B12مفعوله وحده أو بالتعاون مع فيتامينات أخرى من الفئة نفسها لتقوية وظائف حيوية عدة .إليك أفضل طريقة للحصول على نسبة كافية منه.
يحصل معظم الراشدين األصحاء على
كمية كافية مــن الفيتامين  B12بفضل
حميتهم االعتيادية .لكن من الشائع أن
ً ّ ً
معينا فـيــه .قد
يعاني المسنون نقصا
ال تتعلق المشكلة في هذه الحالة بسوء
ً
ال ـح ـم ـيــة ال ـغــذائ ـيــة ح ـص ــرا ب ــل بـتــراجــع
ً
حـمــض ال ـم ـعــدة الـمــرتـبــط بــالـســن علما
ب ــأن الـجـســم يـحـتــاج إل ــى ذل ــك الحمض
المتصاص الفيتامين  B12من المأكوالت.
كــذلــك يمكن أن تــؤثــر مـشــاكــل معينة
(مثل مــرض كــرون وأمــراض البنكرياس
والـسـكــري) وبعض األدوي ــة (مثل أدويــة
ح ــرق ــة ال ـم ـع ــدة الـ ـت ــي ت ـخ ـفــف أح ـم ــاض
المعدة) في عملية امتصاص الفيتامين
وقد تزيد مخاطر النقص .يجد النباتيون
ً
أحيانا صعوبة في استهالك نسبة كافية
ً
ً
مــن الفيتامين  B12ألن ع ــددا كـبـيــرا من
المصادر الغذائية يشتق من الحيوانات.

ا ل ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــا م ـ ـيـ ــن  ،B12م ـ ـث ـ ــل ج ـم ـي ــع
الفيتامينات في هذه الفئة ،قابل للذوبان
فــي الـمــاء ،مــا يعني أن الجسم يتخلص
مــن الكمية ا لـتــي ال يستعملها .تقضي
مهمته األساسية بالحفاظ على سالمة
الخاليا العصبية ودعــم وظيفة الدماغ
المناسبة والمشاركة في إنتاج الحمض
النووي منقوص األوكسجين والحمض
النووي الريبي.
ً
يعطي الفيتامين  B12مفعوله أيضا
مــع فيتامينات أخ ــرى مــن الفئة نفسها
لتحسين وظــائــف ّ
معينة .كذلك يساهم
ً
م ــع ح ـمــض ال ـفــول ـيــك م ـثــا ف ــي تصنيع
خاليا الدم الحمراء ،فيما يتعاونان مع
الفيتامين  B6للسيطرة على مستويات
ح ـمــض الـهــومــوسـيـسـتـيــن األم ـي ـنــي في
ً
الدم ،علما بأن ارتفاع مستوياته يرتبط
بأمراض القلب.

يسبب تــرا جــع مستويات الفيتامين
ً
 B12أع ــراض ــا م ـثــل ال ـت ـعــب والـعـصـبـيــة
والـ ـ ـ ــدوار والـ ـخ ــدر وال ــوخ ــز ف ــي أصــابــع
الـيــد وال ـقــدم ،وقــد ي ــؤدي الـنـقــص الـحــاد
ّ
والمطول إلى فقدان القدرة على الحركة
وظ ـه ــور م ـشــاكــل ف ــي ال ـم ـشــي أو ضعف
الذاكرة .يمكن أن يقيس فحص الدم الذي
يـطــ�لبــهــ ال�طــ�ب��يــب مســتــ�وـياــت الـفـيـتــامـيــن
 B12ويمكن تصحيح أي نقص حاد عبر
تلقي حقن من الفيتامين  B12أو مكمالت
عالية الجرعة.
ل ـك ــن ت ـب ـقــى ال ـح ـم ـي ــة ال ـغ ــذائ ـي ــة
أفضل طريقة للحصول على هذا
ال ـف ـي ـت ــام ـي ــن .يـ ـج ــب أن يـسـتـهـلــك
ال ـش ـخــص ال ــراش ــد م ــا م ـعــدلــه 2.4
م ـي ـك ــروغ ــرام م ــن الـفـيـتــامـيــن B12
ً
ً
يوميا .يذكر الجدول التالي عددا
من أفضل مصادره الغذائية.

الغذاء
رخويات
كبد
ّ
حبوب مدعمة
سلمون مرقط
سلمون
ّ
تونة معلبة
لحم بقر

حجم الحصة
ً
 85غراما
ً
 85غراما

كوب
ً
 85غراما
ً
 85غراما
ً
 85غراما
ً
 85غراما

فيتامين ( B12ميكروغرام)
84
70.7
6
5.4
4.9
2.5
1.5

ً
 170غراما

1.3

حليب قليل الدسم

كوب

1.2

بيض

بيضة كبيرة
ً
 85غراما

0.6

ـال
لبن يــونــانــي خـ ٍ
من الدسم

صدر دجاج

0.3

٢٢

تسالي

3

إتحاد
سعد
قناع
إحتدام

9
4

9 6 1

الجوزاء

ً
مهنياّ :
تمر بمرحلة دقيقة فــا تهمل دراســة الناحية
المالية.
ً
ً
عاطفيا  :تعيش ارتباكا بعد سماعك إشاعة مغرضة
عن الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشعر بـتـعــب بسبب الـضـغــوط المنزلية
المتكررة والمكلفة.
رقم الحظ.16 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ّ
المحدد يضاعف
مهنيا :إتقان عملك وتسليمه في الوقت
عدد زبائنك.
ً
عاطفيا :يدلك حدسك على طريقة تعاملك مع الحبيب
فتفرح.
ً
ّ
بتحر ر أ كـبــر وبحرية التصرف في
اجتماعيا  :تشعر
محيطك العائلي.
رقم الحظ.2 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
مهنيا :تقوم بعمل خالق يلفت نظر المسؤولين إليك.
ً
ً
عاطفيا :ثمة إمكانية للقائك بشخص كنت مرتبطا
ً
به عاطفيا.
ً
ّ
اجتماعيا :تعدك األفالك بجو عائلي مليء بالسعادة
أو بخبر مفرح.
رقم الحظ.12 :

القوس
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -7االسم العلمي لنبات «ست
الحسن» (م).
( -8ال  )...جعله الـلــه سكنا –
يجازف (م).

 -9شاهدت.
 -١٠وا ل ـ ـ ـ ــدة – مـ ـتـ ـح ــدات فــي
المعنى مع اختالف اللفظ.

بينظير بوتو

 -5ما صلح للركوب والحمل
من اإلبل (م) – حمق.
 -6ن ــر ش ــد (م) – ا ل ـج ـم ــع مــن
«سماء».

ً
مهنيا :أعد رسم برنامج عملك بطريقة أفضل لتضبط
األمور أكثر.
ً
عاطفيا :تتوافر لك فرصة إلظهار عاطفتك الصادقة
ّ
تحب.
تجاه من
ً
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك أخبارا عائلية بعيدة قد
ال تكون ّ
سارة.
رقم الحظ.17 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

م
ر
ا
د
ف
ا
ت

( -1يــوري  )....أول رائد فضاء
سوفيتي -للنفي.
 -2ل ـل ـت ـم ـن ــي (م) – حـ ـ ــروف
متشابهة.
 -3مسح (م) – حيوان مفترس
– بحر.
( -4ال  ).....الذين يهمسون في
أذن الناس – حمق.

1
2
3
٤
٥
٦
٧
8
9
10

sudoku

ً
عموديا:

1

2

3

4

5

6

7

8

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

 .............. ( -1نـ ـه ــرو) ز عـيــم
هندي راحل.
 -2من أسماء الله الحسنى –
يصلح.
 -3ما يطلق على اإلبل والبقر
واألغنام (م).
 -4والد – شتم – بحر.
 ( -5جان  )....فيلسوف فرنسي.
 -6آخر سالطين المماليك (م).
 -7لهب – إمداد (مبعثرة).
 -8فارغة (م).
 -9يتعاقب.
 -١٠الــرتــب والمنزلة الرفيعة
– حسم.

الحلول

10 9

 21مارس  19 -أبريل

 21مايو  21 -يونيو

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

كلمات متقاطعة
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مــن  10ح ــروف وهــي اســم أول ام ــرأة فــي بلد مسلم
تشغل منصب رئيس الوزراء.

د
ي
و
د
ا
ع
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6 2 7
3 9 8
5 4 1
7 8 9
1 5 2
4 6 3
8 1 5
9 7 6
2 3 4
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ً ّ
مهنيا  :خفف نمط عملك وإال لن تستطيع االستمرار
بهذا األسلوب.
ً
عاطفيا :تحمل األف ــاك إلـيــك لـقـ ً
ـاء مــع شخص ويكون
بداية عالقة حب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أحـ ــد األقـ ــربـ ــاء ي ــري ــد ل ــك ال ـخ ـيــر فــاسـتـمــع
لتوجيهاته واعمل بها.
رقم الحظ.14 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

مـهـنـيـ ًـا :تـ ّ
ـوســع أس ــواق ــك فــي ه ــذه األث ـن ــاء وتـجــد من
أعمالك.
يدير
ّ
ً
ً
عاطفيا :تتعثر عالقتك العاطفية قليال ثم تعود إلى
وضعها الطبيعي.
ً
ّ
صحي يعاودك من وقت
اجتماعيا :تشعر بانزعاج
إلى آخر.
رقم الحظ.6 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تبدو قلقا مــن أ مــور تحدث فــي محيط عملك
وتؤثر في اإلنتاج.
عــاطـفـيـ ًـا :ي ـطــرأ تغيير عـلــى وض ـعــك الـعــاطـفــي ّ
يمهد
لقطع العالقة.
ً
اجتماعيا :تطرأ قضية تخص أحــد األشـقــاء فتشعر
بمسؤولية لمساعدته.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :
الصدق في إطــار التعامل مع الزبائن يعطيك
ّ
ميزة خاصة.
ً
عاطفيا :تبحث بموضوع سفر قريب أو تقوم برحلة
عاطفية مميزة.
ً
اجتماعيا :أوضاعك تشير إلى ضرورة االقتصاد في
مصاريفك الخاصة.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
ّ
ويتبين لــك أن
مهنيا :تقوم بــدراســات مالية دقيقة
أوضاعك ال بأس بها.
ً
عــاطـفـيــا :تـتــراجــع فــي عــاقــاتــك العاطفية وتنشغل
بأمور أخرى.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تنشعل بــأمــور بعيدة عــن مسؤولياتك
اليومية فيزيد تعبك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ّ
تهتم بشؤون كثيرة ضاغطة وتالحق أعماال
مهنيا:
غير منجزة.
ً
عاطفياّ :
يتم اتصال بك من الطرف اآلخــر هدفه طلب
موعد.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـف ــرح بــال ـم ـغــامــرات ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا مع
األصحاب.
رقم الحظ.5 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

مـهـنـيـ ًـا :ت ـعــود إل ــى ط ــرح قـضــايــا كـنــت ّ
أجـلـتـهــا في
السابق.
ً
ً
عاطفياّ :
يسبب لك الحبيب انزعاجا من دون قصد
منه.
ّ
ً
اجتماعيا :تتضح رؤيتك لعالقة مع صديق وتفكر
في اختصارها.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :ال تـفـقــد األم ــل بتحسين وض ــع عـمـلــك ولــو
شعرت بضيق.
ً
عاطفيا :تصادفك فرصة مميزة للتعرف إلى شخص
ً
قد يصبح حبيبا.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :خطط لمستقبل عائلتك بطريقة أكثر
ّ
جدية.
رقم الحظ.1 :

23
أحمد السلمان« :المسرح الكويتي» تعرض «عطسة»
على هامش المهرجان العربي الـ  ١٠في تونس
توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر
خبريات
«فيكوا إيه» يجمع خالد
الرندي بإيهاب توفيق

ثالث مشاركة للفرقة في فعالياته بعد «القلعة» و«صدى الصمت»
تشارك فرقة المسرح الكويتي
في الدورة العاشرة لمهرجان
المسرح العربي ،التي تنطلق غدا
في تونس بعرض «عطسة».

المسرحية حصدت
أفضل عرض في
«أيام المسرح
للشباب» وذهبية
«المسرح األردني»

غ ـ ـ ـ ـ ــادر وف ـ ـ ـ ــد ف ـ ــرق ـ ــة الـ ـمـ ـس ــرح
الـكــويـتــي ،بــرئــاســة الـفـنــان أحمد
ال ـس ـل ـم ــان ،إلـ ــى ت ــون ــس ،لـتـقــديــم
عروض مسرحية «عطسة» ،ضمن
فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان
ال ـم ـس ــرح ال ـع ــرب ــي ،ال ـ ــذي تنظمه
الهيئة العربية للمسرح ،مــن 10
إلى  16الجاري.
وأكد رئيس مجلس إدارة فرقة
ال ـم ـســرح الـكــويـتــي ال ـف ـنــان أحـمــد
السلمان أهمية مهرجان المسرح
العربي ،والــدور الذي تضطلع به
الـهـيـئــة الـعــربـيــة لـلـمـســرح قــائــا:
«يعتبر مهرجان المسرح العربي
الـ ـمـ ـحـ ـط ــة األه ـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى خ ــري ـط ــة
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة فــي
الـعــالــم ال ـعــربــي ،وال ـمــوعــد األب ــرز
بين المهرجانات المسرحية ،فقد
اسـتـطــاع ه ــذا ال ـعــرس المسرحي
وعلى مدى عقد من الزمان تحقيق
حضوره وتأكيد بصمته ومكانه
تجربة بعد أخرى حتى بات موعدا
متجددا لإلبداع المسرحي».

األب الروحي
واضاف السلمان ان المهرجان
«امـ ــر ي ـضــاف ال ــى رص ـيــد الهيئة
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـم ـس ــرح ،ومـ ـ ـب ـ ــادرات
ح ــاك ــم ال ـش ــارق ــة ع ـضــو الـمـجـلــس
األعلى لإلمارات الشيخ د .سلطان

أحمد السلمان

القاسمي ،الذي يمثل األب الروحي
للمسرحيين في العالم العربي».
وتابع« :لقد كان لفرقة المسرح
العربي مجموعة من المشاركات
ف ــي م ـه ــرج ــان ال ـم ـس ــرح ال ـعــربــي،
بـيـنـهــا مـســرحـيــة ص ــدى الصمت
الـ ـت ــي ف ـ ــازت بـ ـج ــائ ــزة ال ـقــاس ـمــي
ألف ـ ـ ـضـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي ف ــي
الـ ــدورة الـثــامـنــة للمهرجان التي
استضافتها الكويت عام  ،2016ثم
مسرحية القلعة التي عرضت في
الدورة التاسعة بالجزائر».
وأوضح أن «اليوم حينما تأتي
مسرحية عطسة خارج المسابقة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ـمـ ـه ــرج ــان ال ـم ـس ــرح
العربي فإنها تضاف إلــى رصيد

لقطة من مسرحية «عطسة»
إنجازات ومشاركات الكويت وفرقة
المسرح الكويتي».

فريق «عطسة»
وق ــال ال ـف ـنــان أح ـمــد الـسـلـمــان:
«م ـ ـ ـسـ ـ ــرح ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـطـ ـ ـس ـ ــة تـ ــأل ـ ـيـ ــف
محمد المسلم وإ خـ ــراج عبدالله
ا لـتــر كـمــا نــي ،وتمثيل عبدالعزيز
النصار ،ســارة التمتامي ،مبارك
ال ــرن ــدي ،خــالــد ال ـثــوي ـنــي ،محمد

الـفـيـلــي ،فـهــد الـخـيــاط وع ــدد آخــر
من الفنانين».
واردف « :بـ ـ ـه ـ ــذه ا ل ـم ـن ــا س ـب ــة،
أشـ ـي ــد ب ـف ــري ــق ع ـم ــل ال ـم ـســرح ـيــة
الذي يمثل جيل الشباب في فرقة
المسرح الكويتي ،وهو جيل يمثل
رهاننا الحقيقي من أجل مستقبل
المسرح ،ليس فــي فرقة المسرح
ال ـك ــوي ـت ــي ف ـح ـســب ب ــل مـسـتـقـبــل
المسرح بالكويت والعالم العربي
بشكل عام».

ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن م ـســرح ـيــة
عطسة تـتـنــاول ال ـصــراع الطبقي
في المجتمع البيروقراطي ،حيث
ت ـبــدأ األحـ ـ ــداث ع ـنــدمــا «يـعـطــس»
رج ــل فـقـيــر فـيـصــل م ــدى عطسته
دون قصد إلى أحد األشخاص من
علية القوم عند مشاهدتهم لعرض
ف ـن ــي ،م ـم ــا ي ـج ـعــل هـ ــذا الـمـتـنـفــذ
يشتبك مـعــه ،هــذه المسرحية تم
عرضها في الدورة الحادية عشرة
من مهرجان أيام المسرح للشباب.

وحصدت المسرحية  3جوائز،
بينها ال ـجــائــزة الـكـبــرى كأفضل
عـ ـ ـ ــرض م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
أفـ ـض ــل ديـ ـك ــور وأفـ ـض ــل م ـخ ــرج،
كما تم تقديم هذه المسرحية في
مـهــرجــان «صـيـفــي ث ـقــافــي» ،الــذي
نظمه المجلس الوطني الصيف
الماضي ،وفازت بالجائزة الذهبية
في مهرجان المسرح األردنــي في
نوفمبر .2017

طارق العلي يعرض «ولد بطنها» في اإلمارات مالك تستعد لعمل درامي وترفض
التدخل في خصوصياتها
ضمن جولته المسرحية بدول مجلس التعاون
●

فادي عبدالله

ي ــواص ــل ال ـف ـن ــان ال ـكــوم ـيــدي طـ ــارق الـعـلــي
جولته بدول مجلس التعاون الخليجي لعرض
مسرحيته الكوميدية االجتماعية (ولد بطنها)،
التي بدأها في السعودية ،ثم سلطنة ُعمان،
ليقدم عرضين على مسرح المدرسية الهندية
في دبي ،يومي الخميس والجمعة المقبلين.
ويلعب البطولة إ لــى جــا نــب العلي الفنان
عبدالرحمن العقل ،إضافة إلى مشاركة ميس
كـمــر وخــالــد الـعـجـيــرب وم ــي عـبــدالـلــه وخــالــد
الـمـظـفــر ون ـ ــواف الـنـجــم وع ـبــدال ـلــه الـحـمــادي
وحميد البلوشي.
والمسرحية من تأليف بدر محارب ،وإخراج
ع ـبــدال ـعــزيــز ص ـف ــر ،وديـ ـك ــور وأزي ـ ـ ــاء فــاطـمــة
ال ـقــامــس ،وكـلـمــات األغ ــان ــي محمد الـشــريــدة،
وأل ـح ــان وت ــوزي ــع مــوسـيـقــي عـ ــادل ال ـفــرحــان،
وإشراف عام عيسى العلوي.
والعمل كوميدي اجتماعي سياسيَّ ،
موجه
للكبار ،يحمل العديد من اإلسقاطات ،وتدور
أحــداثــه حــول شخص تجتمع حوله البطانة
الفاسدة الوصولية االنتهازية التي تلتصق به،
لكنه يكتشف مآربهم في نهاية األمر.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،يـسـتـعــد الـعـلــي لتصوير
مسلسل كــومـيــدي بـعـنــوان «واح ــد م ـهــم» ،من

●

رغم غيابها عن المشهد الفني منذ فترة فإن حضورها مازال
مؤثرا عبر مواقع التواصل االجتماعي ،السيما في حسابها
الخاص على إنستغرام.
الفنانة مالك التي اعتادت إثارة الجدل قالت في تصريحات
لـ «الجريدة» إن حياتها الخاصة خط أحمر ،رافضة التدخل
في حياتها سواء من متابعيها أو من بعض وسائل اإلعالم.
ً
من جهة أخرى ،كشفت مالك عن توقيعها عقدا لمسلسل
جديد سوف تبدأ تصويره خالل الفترة المقبلة ،مضيفة:
ً
«وقـعــت بالفعل عـقــدا للمشاركة فــي بطولة مسلسل لن
أستطيع الحديث عن تفاصيله في الوقت الحالي حسب
توجيهات الشركة المنتجة ،ولكن سوف أفصح عن
الخطوط العريضة بمجرد بدء التصوير».
وأكــدت أنها تعتزم التركيز في عملها ،مشيرة
ً
إلى أنها تلقت عروضا عدة للعودة إلى المسرح،
سواء للكبار أو الصغار ،ولكنها تتأنى الختيار
ما يناسبها.
يذكر أن مالك كانت حققت حضورا جيدا في
مسرح الكبار ،السيما عقب مشاركتها مع الفنان
القدير سعد الفرج في مسرحية «الطمبور» من تأليف
بندر طالل السعيد ،ومن إخــراج عبد العزيز صبر،
وبمشاركة نخبة من النجوم.

العلي مع العقل في «ولد بطنها»
تأليف ضيف الله زيد ،وإخراج نعمان حسين،
ويشاركه في بطولة العمل الفنانة ُ
العمانية
فخرية خميس ،ومرام وعبدالله الخضر ،وعدد
آخر من نجوم الساحة الفنية.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ُيـ ـع ــرض هـ ــذا ال ـع ـم ــل فــي
رمضان المقبل على شاشة تلفزيون الكويت.
ومن مشاريعه الفنية المقبلة التي ال تزال
فــي مــرحـلــة الـتـحـضـيــر؛ أوب ــري ــت غـنــائــي على

محمد جمعة

غ ــرار أوبــريـتــات الـفـنــان الــراحــل عبدالحسين
عبدالرضا ،والفنانة سعاد عبدالله ،سيجمعه
بإحدى الفنانات ،حيث رشح للمشاركة معه
الفنانة منى شداد.
ً
ً
ُيذكر أن طارق العلي َّقدم برنامجا منوعا مع
باق»،
المذيعة حليمة بولند ،بعنوان «خليجنا ٍ
بمناسبة بـطــو لــة ك ــأس الخليج ا لـتــي أقيمت
ً
أخيرا في الكويت.

ً
فيصل البحيري قدم ألحانا راقية في «شوبان وسان سونز»

أبهر الجمهور بعزفه األخاذ على البيانو في «اليرموك الثقافي»
●

فضة المعيلي

نـظـمــت دار اآلثـ ــار اإلســامـيــة
أمسية موسيقية بعنوان «شوبان
وسان سونز» مع العازف فيصل
ال ـب ـح ـي ــري ،ف ــي م ــرك ــز ال ـيــرمــوك
الـثـقــافــي ،وذل ــك ضـمــن فعاليات
موسمها الثقافي ال ــ ،23وحضر
األمسية جمهور غفير من محبي
ال ـب ـيــانــو وع ــاش ـق ــي الـمــوسـيـقــى
الكالسيكية.
وت ـم ـيــزت األم ـس ـيــة بــالــروعــة،
والتي طغت عليها أجواء جميلة،
وداعب البحيري بأنامله مفاتيح
ً
ال ـب ـي ــان ــو ،ل ـي ـبــث ألـ ـح ــان ــا راق ـي ــة
أغدقت المكان بالجمال والسحر.
وواص ـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــازف ال ـم ــوه ــوب
أداءه مع الفرقة المشاركة ،وقوبل
بــالـتـصـفـيــق ال ـح ــار م ـ ــرات ع ــدة،
فأمتع الجمهور وأبـهــره بعزفه
األخـ ـ ــاذ وال ـم ـح ـت ــرف وال ـنــابــض
باألحاسيس.
وشارك في األمسية العازفون
غ ـ ـ ـ ــرزيـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــورز ع ـ ـ ـلـ ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــو،
عبدالوهاب القطان ومينا ماجد
على آلة الكمان ،ارينا ليكوفتش
على آلة فيوال ،وارزغوا أحمديفيا
عـلــى آل ــة تـشـيـلــو ،بـشـيــر بــركــات
على دبل باس ،كريسوف كازما
على فلوت ،ومنصور خليفة على
كالرنيت ،صوبيرجون محمديف
على أكسليفون «هارمونيكا» وآنا
ويلجز على بيانو.
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح خ ـ ـ ــاص ع ـلــى
هامش األمسية ،قــال البحيري،

فيصل البحيري

إنــه عــزف مقطوعة لمؤلف سان
 سونز من العصر الرومانتيكيتـ ـ ــراوحـ ـ ــت م ــدتـ ـه ــا  28دقـ ـيـ ـق ــة،
ً
الفتا إلــى أن المقطوعة بعنوان
«ك ــرنـ ـف ــال الـ ـحـ ـي ــوان ــات» ت ـتــألــف
مــن  14مقطوعة صغيرة تصف
مـ ـشـ ـي ــة أو صـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان،
وتـفـتـتــح بـمـقـطــوعــة األسـ ــد ملك
الغابة ،إذ تقوم باقي الحيوانات
ً
باستقباله ،مشيرا إلــى أن سان
سونز كتب العمل وطلب نشره
ً
بعد وفاته ،وحاليا يعد من أشهر
األعمال لسان سونز.
وع ــن عــاق ـتــه بــال ـب ـيــانــو ،قــال
البحيري« :بــدأت بتعلم البيانو
ً
ب ـس ــن م ـت ــأخ ــر ،وه ـ ــو  16ع ــام ــا،
وفي بداية الثالث السنوات كان
ت ـع ـل ـيــم ذات ـ ـ ــي ،وكـ ـن ــت فـ ـت ــرة مــع
ل ــوي ــاك ت ــراوح ــت أرب ـ ــع س ـنــوات
فكنت أشارك معهم في أمسيات،

جانب من أمسية شوبان
وأس ـ ــاف ـ ــر فـ ــي دورات خ ــارج ـي ــة
ف ـت ـطــور م ـس ـت ــواي وال ـح ـمــدل ـلــه»
ً
مبينا أنه درس األدب اإلنكليزي
ً
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ،وأيـ ـض ــا أنـ ــه بــدأ
بشكل احترافي عندما كان عمره
ً
 19عــامــا ،فأخذ دورات ،وتتلمذ
عـ ـل ــى ي ـ ــد أم ـ ـهـ ــر ال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن
العالمين.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أوضـ ـ ـ ــح
ال ـب ـح ـيــري أنـ ــه ع ـنــدمــا ب ـلــغ ،26
حـصــل عـلــى درج ــة الماجستير
من جامعة كارديف في بريطانيا،
ً
ً
وحـقــق تـفــوقــا مـلـحــوظــا ،إذ نــال
ع ـل ــى أعـ ـل ــى درجـ ـ ــة ف ــي اخ ـت ـبــار

العزف على البيانو المخصص
لماجستير.

مساحة صوتية
وع ـ ــن سـ ـب ــب ات ـ ـجـ ــاهـ ــه ل ـع ــزف
ع ـل ــى آل ـ ــة ال ـب ـي ــان ــو ب ـ ــال ـ ــذات ،ق ــال
البحيري« :يتميز البيانو بأكبر
مـ ـس ــاح ــة ص ــوتـ ـي ــة بـ ـي ــن اآلالت
الـمــوسـيـقـيــة األخ ـ ــرى ،ألن لــديـنــا
 88نغمة موسيقية ،وعلى سبيل
الـ ـمـ ـث ــال الـ ـكـ ـم ــان ص ــوت ــه جـمـيــل
ً
جــدا لكنه مـحــدود ،والبيانو هو
اآلل ــة الــوح ـيــدة ال ـتــي تعطيك من

 ،10 – 1ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى أن ه ـنــاك
إمكانية العزف في اليدين ،فهذا
يمكن الـعــازف مــن عــزف صوتين
ً
أو ثالثة أو أربعة» ،مشيرا إلى أن
آ لــة البيانو صعبة وتحتاج إلى
جهد واضح.
ول ـ ـ ـ ـ ــدى س ـ ـ ــؤال ـ ـ ــه ه ـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــزف
يحتاج إلى موهبة ،قال البحيري:
«الموهبة كلمة مبهمة ،لكن المرء
ً
يجب أن يكون بقناعة ذاته مؤمنا
ً
جــدا بأنه إذا عمل من الممكن أن
يحقق نتيجة ،وأنا مؤمن بمقولة
إنكليزية وهي« :ما يؤمن به العقل
ينفذه الجسد» ،وخالصة القول،

ً
إذا كــان الـمــرء يمتلك اسـتـعــدادا،
ً
ً
وثقه ووقـتــا ليبذل جـهــدا فــي أي
شــيء آخــر غير الموسيقى ،فمن
ال ـم ـم ـكــن أن ي ـص ــل إل ـ ــى مـبـتـغــاه
ً
ويحقق نجاحا».
وبسؤاله عما إذا كانت أمسية
دار اآل ث ـ ـ ـ ــار أول ظ ـ ـهـ ــور لـ ــه ق ــال
البحيري:
« م ـنــذ ع ــام  2010 2007-كنت
أع ــزف فــي أمـسـيــات مشتركة عن
طريق لوياك والمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،في عام
 2010وصلتني دعوة من دار اآلثار
حتى أقــدم أول أمسية موسيقية

فردية لمدة ساعة كاملة ،وكانت
حينها ردود األفعال ممتازة من
الجميع ،وأصبحت بعدها أ قــدم
أمسيات موسمية فــي دار اآلثــار
ً
عزفا على البيانو».
ً
وردا على سؤال إذا كانت لديه
مقطوعات موسيقية قام بتأليفها،
أفاد بأن «مجال التأليف هو منفرد
بـ ــذاتـ ــه ،والـ ـت ــألـ ـي ــف ي ـح ـت ــاج إل ــى
ً
ً
دراسة وعمال جديا ،وهناك قواعد
ل ـتــأل ـيــف ك ـث ـي ــرة ،ن ــاه ـي ــك ع ــن أن
التأليف تخصص صعب ودراسته
ً
طويلة ،وعموما كل شخص لديه
مـجــالــه ال ـخ ــاص ب ــه ،وأنـ ــا أعتبر
ع ـ ـ ــازف ب ـي ــان ــو وت ـخ ـص ـص ــي فــي
الماجستير كان «أداء بيانو».
يذكر أن «كرنفال الحيوانات»
لسان سونز يعد كعمل موسيقي
م ـت ـك ــام ــل المـ ـت ــاك ــه آلـ ـي ــة أخ ـ ــاذة
تـ ـض ــع شـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـعـ ـم ــل فــي
س ـ ـي ـ ــاق مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي ،م ـ ـ ــن خـ ــال
تـصــويــر شـخـصـيــات الـعـمــل عبر
آالت الـمـخـتـلـفــة .وال ـم ـع ــروف أن
ســان ســونــز ولــد فــي بــاريــس عام
 ،1835وتــوفــي فــي الـجــزائــر سنة
 ،1921واشتهر كمؤلف موسيقي
وعازف أرغن وبيانو ،أظهر موهبة
موسيقية خــارقــة ذكــرت بطفولة
العبقري.
واتصفت أعماله بسهولة وبنية
في غاية الوضوح ،وعقالنية في
تقدم اللحن باعتماد الحد األدنى
من اإلمكانات األوركسترالية.

انتهى المخرج محمد
عبدالجواد من تصوير
الكليب الجديد الذي يجمع
بين المطرب إيهاب توفيق
وخالد الرندي ،عضو فرقة
ميامي الكويتية ،والذي
يحمل عنوان «فيكوا إيه».
ويظهر المطرب إيهاب توفيق
في الكليب بشكل جديد
ومختلف عما قدمه في أغانيه
المصورة من قبل ،حيث اتفق
مع المخرج محمد عبدالجواد
على تقديم نوعية جديدة من
األغاني المصورة باالعتماد
على طرق التصوير الجديدة
والتقنيات الحديثة ،وتم
تصوير الكليب في  9أماكن
في مصر ،منها :الزمالك،
المقطم ،المعادي ،وعدة
مناطق بوسط البلد.
وأغنية «فيكوا إيه» من تأليف
الشاعر بهاء الدين محمد،
وألحان أشرف سالم ،وإنتاج
شركة إيوا جولف للمنتج
فيصل العيسى ،وإخراج
محمد عبدالجواد.

«عقدة الخواجة» للرداد
يحقق  100ألف جنيه

حقق النجم حسن الرداد
إيرادات بفيلمه الجديد «عقدة
الخواجة» وصلت إلى 100
ألف جنيه خالل يومين،
ومازال الجمهور يتوافد على
مشاهدة العمل في السينما.
وأكد مسؤول في إحدى دور
العرض بمدينة السادس
من أكتوبر أن فيلم «عقدة
الخواجة» للنجم حسن الرداد
سيتصدر اإليرادات خالل أيام
قليلة ،نظرا لتوافد الجمهور
على مشاهدته ،رغم أن موسم
إجازة منتصف العام لم يبدأ
حتى اآلن.
يذكر أن فيلم «عقدة الخواجة»
يشارك في بطولته بجانب
حسن الرداد ،بيومي فؤاد
وماجد المصري وحسن
حسني ومحمد لطفي وهنا
الزاهد وسامية الطرابلسي
وآخرون ،وتأليف هشام
ماجد وشيكو ،للمنتج
أحمد السبكي ،وإخراج
بيتر ميمي.
من جهة أخرى ،تلقى حسن
الرداد دعوة خاصة من الممثل
الهندي أميتاب باتشان،
لزيارة مدينة مومباي ،وأكد
باتشان في رسالته أنه قابل
الرداد في القاهرة ،وتمنى له
التوفيق في مشروعاته الفنية.

رحيل مغني فرقة «مودي
بلوز» راي توماس

توفي الموسيقي والمغني
راي توماس ،أحد مؤسسي
فرقة «مودي بلوز» ،عن 76
عاما ،وفق ما اعلنت شركة
انتاج االسطوانات التي
يتعامل معها.
وتوفي راي توماس ،عازف
الفلوت والمغني ،في منزله
بساري في إنكلترا حسبما
جاء في بيان لشركة «تشيري
ريد ريكوردز إيزوتيريك
ريكوردينغز».
وأضاف البيان« :نحن
حزينون جدا لوفاته،
وسنشتاق إلى دفئه االنساني
وحسه الفكاهي ولطفه».
وكان راي توماس كشف
عام  2014على موقعه
االلكتروني انه يعاني سرطان
البروستات.
وقد اشتهر الفنان في
ستينيات وسبعينيات
القرن الماضي بعدما أسس
فرقة «مودي بلوز» مع مايك
بيندر وديني الين وغرايم
إيدج وكلينت وارويك .وعرف
ً
توماس النجاح أيضا عبر
ألبومات منفردة اصدرها.
(أ ف ب)
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دوليات

روحاني «يغازل» المحتجين ...و«االتفاق النووي» في دائرة الخطر
● الرئيس يقر بجانب سياسي للتظاهرات ● وفاة شاب موقوف والسلطات تعلن انتحاره
● وزير األمن :معادو الثورة حاولوا تعميم الشغب ● طهران تهدد بوقف تعاونها مع «الوكالة الذرية»

سلة أخبار
الملك سلمان يوجه بعدم
المساس ببدالت الغالء

صدرت توجيهات عن العاهل
السعودي الملك سلمان ،إلى
مؤسسة النقد السعودي،
بالتأكيد على البنوك بعدم
المساس ببدالت غالء المعيشة
والمكافآت .وشدد بيان صدر
عن المؤسسة على االلتزام
بالتوجيهات ،وعدم اقتطاع أي
مبلغ من البدالت والمكافآت
لمصلحة البنوك مقابل سداد
القروض الشخصية وااللتزامات
التمويلية األخرى .وكان الملك
سلمان أصدر أوامر تضمنت
صرف بدل غالء معيشة شهري
قدره  1000ريال للمواطنين
من الموظفين المدنيين
والعسكريين مدة سنة ،وإعادة
العالوة السنوية ،ومنح بدل
غالء معيشة لموظفي الدولة من
مدنيين وعسكريين.

جونسون :القدس عاصمة
مشتركة إلسرائيل وفلسطين

ظريف ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله يشاركان في مؤتمر عن األمن في طهران أمس (أ ف ب)

طرح الرئيس المعتدل حسن
روحاني رؤية مغايرة عن تلك
التي طرحها التيار األصولي
والمرشد األعلى علي خامنئي،
ألسباب اندالع االحتجاجات
الشعبية ،رافضا حصرها في
المطالبة بتحسين ًالوضع
االقتصادي ،مطالبا برفع القيود
المفروضة على مواقع التواصل،
في حين صدرت توقعات
من طهران ترجح انسحاب
واشنطن من االتفاق النووي.

حاول الرئيس اإليراني الوسطي
حسن روحاني مغازلة المحتجين
الذين هتفوا بالموت له ،وانتقدوا
س ـي ــاس ـت ــه االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،راف ـض ــا
حصر االحتجاجات الشعبية ،التي
تقترب من إنهاء أسبوعها الثاني،
فــي الـمـطــالــب بتحسين األوض ــاع
االقتصادية المتردية ،مــؤكــدا في
الـمـقــابــل وج ــود مـطــالــب سياسية
واجتماعية.
وف ــي م ـح ــاول ــة ،ع ـلــى م ــا ي ـبــدو،
الح ـتــواء الـمــوقــف ،واي ـجــاد تــوازن
بين اجنحة النظام ومراكز القوى
فيه ،قال روحاني إن «االحتجاجات
التي هزت البالد ليست موجهة إلى
االقتصاد» المسؤولة عنه حكومته،
مضيفا« :سيكون تحريفا لألحداث،
وكــذلــك صـفـعــة للشعب اإلي ــران ــي،
القول إن مطالبه كانت اقتصادية
فـقــط» ،وتــابــع« :الشعب لــه مطالب
اقتصادية وسياسية واجتماعية».
والمرشد األعلى علي خامنئي
هو المسؤول عن السياسة بشكل
عام ،كما ان المتشددين يسيطرون
على مختلف الهيئات الرقابية في
البالد ،كما يسيطرون على السلطة
القضائية المسؤولة عن التوجهات
االجتماعية.

ورغـ ـ ــم أن ح ـكــوم ـتــه ه ــي ال ـتــي
ح ـ ـظـ ــرت ـ ـهـ ــا ،دعـ ـ ـ ــا روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي إلـ ــى
رف ـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــود ال ـ ـم ـ ـفـ ــروضـ ــة ع ـلــى
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
الـ ـت ــي ي ـس ـت ـخــدم ـه ــا ال ـم ـح ـت ـجــون
المناهضون للحكومة ،وذلــك في
أصعب تحد تواجهه السلطات منذ
عام .2009
ورف ـ ـ ـ ــض الـ ـ ــدعـ ـ ــوات إلـ ـ ــى م ـنــع
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل،
وتطبيقات الـتــراســل بشكل دائــم،
وردد بعض العبارات التي تميزت
بها حملته االنتخابية قــا ئــا إنه
يجب السماح للمواطنين بانتقاد
جميع المسؤولين اإليرانيين دون
استثناء.

أزمة الطلبة
في موازاة ذلك ،نشرت معصومة
اب ـت ـكــار ،نــائـبــة الــرئـيــس اإلي ــران ــي،
تغريدة على «تويتر» ،قالت فيها إن
روحاني يصر على ضرورة اإلفراج
عن كل الطالب المعتقلين.
وتــزام ـنــت الـتـغــريــدة مــع تأكيد
وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم م ـح ـمــد بـطـحــائــي
أمس أن «الكثير من التالميذ بين
المعتقلين ،وان ــه يـطــالــب بــإطــاق

سراحهم قبل موسم االمتحانات».
ول ــم يـتـضــح إل ــى مــن وج ــه الــوزيــر
هذه الدعوة.
وأك ـ ــدت نــائ ـبــة إي ــران ـي ــة تــدعــى
طيبة سـيــاواشــي أمــس وف ــاة أحــد
ال ـم ـح ـت ـجــزيــن ف ــي ال ـس ـج ــن ،عـلــى
خـلـفـيــة االض ـط ــراب ــات ال ـتــي ب ــدأت
الخميس قبل الماضي ،وقالت إنه
شاب يبلغ  22عاما ،وتم إخطارها
بأنه انتحر في ظروف غامضة.
في المقابل ،شدد متحدث باسم
وزارة الــداخ ـل ـيــة ع ـلــى أن ــه سيتم
ســريـعــا إط ــاق س ــراح كــل شخص
مـعـتـقــل ش ـ ــارك ف ــي االض ـط ــراب ــات
األخيرة ولم يستهدف األمن العام
في البالد ،لكنه أكد أن نسبة الطلبة
الجامعيين كانت «قليلة جدا» بين
المشاركين في االحتجاجات.
واع ـت ـب ــر وزيـ ـ ــر األمـ ـ ــن مـحـمــود
علوي أن «عناصر مناوئة ومعادية
للثورة اإلسالمية» خططوا لتعميم
أعمال الشغب والفوضى في البالد،
قبل أن يتم إحباط «المؤامرة بيقظة
الجهات األمنية».
وكان روحاني فاز بفترة والية
ثانية العام الماضي بإطالق وعود
للناخبين عــن تــوفـيــر الـمــزيــد من
الوظائف للشباب ،من خالل جذب

طائرة أميركية تحاول إنقاذ طاقم ناقلة النفط اإليرانية
أرسلت الواليات المتحدة األميركية طائرة
للمساعدة في عمليات البحث عن  32شخصا
ف ـق ــدوا ف ــي حـ ــادث اصـ ـط ــدام سـفـيـنــة شحن
بناقلة نفط إيرانية في بحر الصين الشرقي.
وقالت البحرية األميركية ،التي أرسلت
طــائــرة مــن ط ــراز «ب ــي -8إي ــه» ،مــن أوكـيـنــاوا

باليابان للمساعدة في عمليات البحث إنه لم
يتم العثور على أي من أفراد الطاقم المفقود.
وشاركت كوريا الجنوبية أمس بسفينة
وطائرة في جهود البحث بعدما أعلنت وزارة
النقل الصينية فقدان  30إيرانيا ومواطنين
اثنين من بنغالدش في أعقاب الحادث.

وجــاء ذلــك في وقــت تواجه ناقلة النافط
المشتعلة قبالة ا لـســوا حــل الصينية خطر
االنفجار أو الغرق.
وتـ ــم إنـ ـق ــاذ ج ـم ـيــع أف ـ ـ ــراد ط ــاق ــم سـفـيـنــة
ال ـ ـش ـ ـحـ ــن والـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ عـ ـ ــددهـ ـ ــم  21ش ـخ ـصــا
وجميعهم من المواطنين الصينيين.

إيرانيون يرفعون صور الشاه الراحل خالل تظاهرات معارضة للنظام في كاليفورنيا بالواليات
المتحدة أمس األول (رويترز)
مزيد مــن االستثمارات األجنبية،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـع ــدال ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـح ــري ــات ال ـفــرديــة
والتسامح السياسي ،وكلها أهداف
شكك فيها منافسه الرئيسي في
سباق االنتخابات.

تظاهرات وانتحار
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،خـ ــرجـ ــت
مسيرات معارضة بعدة مناطق في
عدد من المحافظات ،بينما عرض
التلفزيون الرسمي صورا لمسيرات
م ــؤي ــدة لـلـحـكــومــة ف ــي ع ــدة م ــدن،
بينها سنندج في غرب البالد ،رفع
فيها المشاركون صورا لخامنئي
ورددوا هتافات التأييد لــه .وكان
ك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـم ـح ـت ـج ـي ــن ش ـك ـك ــوا
فــي سـيــاســة إي ــران الـخــارجـيــة في
المنطقة ،حيث تدخلت في سورية
والعراق واليمن وغيرها.
ووجـ ــه ال ـم ـت ـظــاهــرون غضبهم
في البداية إلى األسعار المرتفعة،
وم ـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ــردد ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،ل ـكــن
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات أخـ ـ ـ ــذت مـنـعـطـفــا
سياسيا ن ــادرا مــا تشهده إي ــران،
إذ دعا عدد متزايد من الناس إلى
تنحي خامنئي.
وال ــزعـ ـي ــم األع ـ ـلـ ــى هـ ــو ال ـق ــائ ــد
ال ـعــام لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ،كـمــا أنــه
يعين رؤســاء الهيئات القضائية،
ويـتــم اختيار ال ــوزراء الرئيسيين
بموافقته ،كما أن له القول الفصل
في السياسة الخارجية اإليرانية،

وفـ ـ ــي ال ـمـ ـق ــاب ــل ي ـت ـم ـت ــع ال ــرئ ـي ــس
بسلطات قليلة.

طهران وواشنطن
إلى ذلك ،توعد المتحدث باسم
الخارجية بهرام قاسمي واشنطن
بــرد حــازم يجعلها تندم فــي حال
«انسحابها من االتفاق النووي أو
قيامها بأي تصرف غير منطقي».
وحــول قــرار الــواليــات المتحدة
ال ـمــرت ـق ــب اتـ ـخ ــاذه حـ ــول االت ـف ــاق
الـنــووي الجمعة المقبلة ،قــال إنه
ال ي ـم ـك ـنــه إصـ ـ ـ ــدار ح ـك ــم م ـس ـبــق،
لـ ـك ــن إيـ ـ ـ ـ ــران رس ـ ـمـ ــت الـ ـت ــوقـ ـع ــات
والـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات االح ـت ـم ــال ـي ــة،
وجـمـيــع ال ـخ ـيــارات وف ــق مختلف
الظروف مدرجة على طاولة طهران،
وس ـتــوضــع قـيــد الـتـنـفـيــذ فــي ذات
اليوم وبسرعة مناسبة لنوع القرار
الذي تتخذه واشنطن».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ــوق ــع م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الخارجية اإليراني عباس عراقجي
أن تؤدي مساعي الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ل ــ»ان ـه ــاء االت ـف ــاق
ال ـن ــووي» إل ــى انـسـحــاب واشنطن
منه بشكل كامل ،في األيام المقبلة،
وقال« :بالتأكيد لن تكون منطقتنا
أك ـثــر أم ـنــا دون االت ـف ــاق ال ـن ــووي،
ً
وهذه النقطة واضحة تماما».
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول اإلي ـ ــران ـ ــي
المجتمع الــدولــي إلــى االسـتـعــداد
لـتـلــك ال ـخ ـط ــوة ،واص ـف ــا «االت ـف ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» الـ ـم ــوق ــع بـ ـي ــن طـ ـه ــران

والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى فـ ـ ـ ــي 2015
بــ»الـتـجــربــة الــوحـيــدة إلي ـجــاد حل
سـلـمــي ألزمـ ــة ون ـ ــزاع ف ــي الـعـصــر
الحالي» ،وأعرب عن أسفه لمحاولة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ع ـبــر جـهــود
تـ ــرامـ ــب ،ت ـح ــوي ــل ت ـج ــرب ــة دول ـي ــة
ناجحة إلى الفشل.
ف ــي ه ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ،وج ـ ــه وزی ــر
الـخــارجـیــة االیــرانــي محمد جــواد
ظ ــری ــف انـ ـتـ ـق ــادات إلـ ــى ال ــوالي ــات
المتحدة ،وقال إن من حق الشعب
اإليـ ــرانـ ــي ت ــوج ـی ــه ال ـن ـق ــد وإق ــام ــة
الـمـظــاهــرات الـسـلـمـیــة ،خــافــا لما
هــو مــوجــود فــي ال ــدول المتحالفة
مع واشنطن في المنطقة.
نقلت وكــالــة فــارس لألنباء عن
رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية
علي أكبر صالحي قوله أمس "قد
تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـتــزامــات ـهــا
ب ـمــوجــب االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ال ــذي
أبرمته طهران مع القوى العالمية
في عام ."2015
ون ـق ـلــت ال ــوك ــال ــة ع ــن صــالـحــي
قوله للمدير العام للوكالة الدولية
يوكيا أمانو "إذا لم تنفذ الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا ب ـمــوجــب
(االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــووي) ،ف ـس ـت ـت ـخــذ
جمهورية إيران اإلسالمية قرارات
قد تؤثر على تعاونها الحالي مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
طهران  -وكاالت

لبنان :جولة جديدة «ساخنة» في «حرب الرئاستين»
● عون :الجدل حول «مرسوم األقدمية» تجاوز األصول ...ولنلجأ إلى القضاء
● بري :ما جرى مخالف لـ «مداورة األصول» ...وعلى الرئيس تصحيح «خطئه»
●

بيروت  -ةديرجلا

•

دخ ـ ـلـ ــت الـ ـ ـح ـ ــرب بـ ـي ــن رئ ــاس ــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ورئ ـ ــاس ـ ــة مـجـلــس
ال ـن ــواب ف ــي لـبـنــان ح ــول مــرســوم
منح أقدمية للترقية إلــى ضباط
دورة  1994ف ــي ا ل ـج ـي ــش ،ا ل ـتــي
تـ ـع ــرف بـ ـ ـ ـ ـ ــ»دورة عـ ـ ـ ــون» ،مــرح ـلــة
ج ــدي ــدة أم ـ ــس ،ب ـعــد تـصــريـحــات
تصعيدية من رئيس الجمهورية
م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،ورئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،واتـ ـه ــام ــات
مـتـبــادلــة بـيــن الــرئــاسـتـيــن األولــى
والـ ـث ــانـ ـي ــة ب ــانـ ـتـ ـه ــاك ال ــدسـ ـت ــور
والقانون واألعراف واألصول.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـمـ ـ ــود «ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن
ال ـح ـك ــوم ــي» ،وعـ ــدم دخـ ــول الـبـلــد
حتى الساعة في حالة من الشلل،
أو مرحلة تصريف أعمال مبكرة
قبل أشهر من االنتخابات ،بدأت
التداعيات المطلبية -السياسية
تتضاعف مع أزمــة «المياومين»،
التي تظهر «غــب الطلب» عند كل
مفصل ،والتي أدت إلى انقطاعات
واسعة في الكهرباء.
وفي الوقت نفسه ،بات منسوب
ً
ً
«االحـ ـ ـ ـ ــراج» م ــرت ـف ـع ــا ج ـ ـ ــدا ،وك ــاد
يتجاوز حدود الخط األحمر ،عند

ح ــزب الـلــه «ال ـصــامــت األك ـب ــر» في
هذه األزمة وحليف «الرئاستين»،
وع ـ ـنـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
الـ ـح ــري ــري ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم ب ـج ـهــود
توفيقية ،إال أن عين التينة (مقر
ً
بــري) بــدأت تضيق ذرعــا بموقفه
الوسطي.
وف ـي ـمــا ب ــدا أن ــه ج ــولــة جــديــدة
ف ــي الـ ـح ــرب ب ـي ــن «ال ــرئ ــاس ـت ـي ــن»،
أشـ ــار مـكـتــب اإلع ـ ــام ف ــي رئــاســة
الجمهورية أمــس ،إلــى أن الجدل
ح ــول م ــرس ــوم األقــدم ـيــة «ت ـجــاوز
ً
أحيانا األصول والقواعد واألعراف
ً
الـمـعـتـمــدة» ،مضيفا أنــه «مـنــذ أن
نشأ الجدل حول المرسوم المشار
إل ـ ـيـ ــه ،ق ـ ـ ـ ّـدم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ً
العماد ميشال عون اقتراحا دعا
ف ـي ــه ال ـم ـع ـتــرض ـيــن ع ـل ــى ص ــدور
ال ـمــرســوم إل ــى مــراج ـعــة الـجـهــات
القضائية المختصة ،التي تتولى
الـنـظــر فــي ال ـخــافــات الـتــي تنشأ
نتيجة صدور مراسيم عن السلطة
الـتـنـفـيــذيــة ،وع ـ ّـبــر الــرئ ـيــس عــون
ً
عــن قـبــولــه سـلـفــا بنتيجة ال ـقــرار
ً
ال ـق ـضــائــي ح ـتــى ل ــو كـ ــان مـبـطــا
ً
للمرسوم والغيا له ولمفاعيله».
وأض ــاف الـبـيــان« :إال أن ــه ،رغــم
موقف رئيس الجمهورية الواضح

والحاسم في هذا المجال ،استمر
ال ـ ـجـ ــدل ح ـ ــول ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم ،وأخـ ــذ
ً
فــي أ حـيــان كثيرة منحى مغايرا
ل ــأص ــول ،وال ي ـخ ــدم الـمـصـلـحــة
الوطنية ،ويهم رئيس الجمهورية
أن ي ــؤك ــد م ـ ــرة أخ ـ ـيـ ــرة ،ال ـت ــزام ــه
الموافقة على الرأي الذي تصدره
ال ـج ـه ــات ال ـق ـضــائ ـيــة الـمـخـتـصــة
بشأن المرسوم المشار إليه ،والذي
ً
يفترض أن يلقى موافقة والتزاما
مــن الـجـمـيــع ،السـيـمــا أن القضاء
ه ــو ال ـم ــرج ــع ال ـص ــال ــح ل ـل ـبــت في
الخالفات الناشئة حول قانونية
المراسيم واإلجراءات الصادرة عن
الجهات الرسمية المختصة ،سواء
كانت الخالفات داخل المؤسسات
أو في ما بينها».
وخ ـت ــم ال ـب ـيــان ب ـتــأك ـيــد «رغ ـبــة
رئـيــس الـجـمـهــوريــة فــي أن يضع
ً
هذا التوضيح حدا للجدل القائم،
ويترك للجهات القضائية أن تقول
كلمتها الفصل».

ب ـي ــان جـ ــاء ف ـي ــه« :مـ ــع مـشــاركـتـنــا
ً
الرغبة والشديدة أيضا في وضع
ّ
حد للجدل القائم حول دستورية
الـمــرســوم المتعلق ب ــدورة ،1994
غـيــر أن ال ــذي حـصــل لـيــس مجرد
إش ـك ــال ـي ــة ق ــان ــون ـي ــة ف ــي م ــرس ــوم
يـطـعــن بــه أم ــاممـجـلــس ال ـشــورى
 ،إن ـمــا مـخــالـفــة ص ــارخ ــة لـقــاعــدة
دستورية تسمى مداورة األصول
ب ـ ــااللـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف ع ـ ـلـ ــى اخـ ـتـ ـص ــاص
سلطة دستورية ومــواد بمنتهى
الصراحة والوضوح فيالدستور،
ليس أقلها المادتين  54و.»56
ول ـفــت إل ــى أن ــه «إذا ك ــان األم ــر
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــر م ـ ـ ـ ــا ،ف ــإنـ ـم ــا
االخ ـت ـصــاص فـيــه يـعــود فـيــه إلــى
ال ـم ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي دون سـ ــواه،
والذي تمت المداورة في األصول
ً
أصـ ـ ــا ع ـل ــى اخ ـت ـص ــاص ــه ،وب ـعــد
وضــع يــده على الـمــوضــوع وقــول
ً
كلمته فيه .وأخيرا إحدى الفضائل
ك ـم ــا ت ـع ـلــمرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوري ـة
ّ
المكرمة هي تصحيح الخطأ إذا لم
يكن باإلمكان العودة عنه».

ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،رد ال ـم ـك ـت ــب
اإلعالمي لرئاسةالمجلس النياب 
ي
ع ـلــى ب ـي ــان ال ــرئ ــاس ــة األولـ ـ ــى في

صالح

رئاسة مجلس النواب

ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،اع ـت ـب ــر

أكد وزير الخارجية البريطاني
بوريس جونسون ،أمس،
لنظيره الفلسطيني رياض
المالكي أن القدس يجب أن تكون
عاصمة مشتركة إلسرائيل
ودولة فلسطينية في المستقبل.
وذكر مكتب جونسون ،في بيان،
أن الوزير أبلغ المالكي "التزام
المملكة المتحدة بدعم الشعب
الفلسطيني وحل الدولتين،
والحاجة الملحة الستئناف
محادثات السالم وموقف
المملكة المتحدة الواضح
والمستمر بشأن وضع القدس".

إسرائيل تستأنف
إمداد غزة بالكهرباء

استأنفت إسرائيل إمدادات
الكهرباء بالكامل إلى قطاع
غزة الذي تديره حركة "حماس"
أمس ،بعد طلب من السلطة
الفلسطينية األسبوع الماضي
قالت فيه ،إنها ستستأنف دفع
ثمن اإلمدادات.
وكان الرئيس الفلسطيني
محمود عباس سحب ضماناته
لدفع ثمن الكهرباء إلسرائيل
في أبريل الماضي ،مما تسبب
في عدم وصول الكهرباء لسكان
القطاع البالغ عددهم  2مليون
نسمة إال لثالث أو أربع ساعات
ً
يوميا مع تقليص اإلمدادات
بنحو النصف.

تونس :تفريق تظاهرة
ضد ارتفاع األسعار

عون مجتمعا مع مديري المؤسسات العامة بقصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
ال ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـم ـج ـيــد ص ــال ـح عن
التابعة
كتلة «التنمية والتحرير»
ّ
ل ـح ــرك ــة أم ـ ــل ب ــزع ــام ــة ب ـ ـ ــري ،أنـ ــه
«بطرحه توقيع وزي ــر الـمــال على
ً
هذا المرسوم ليتحول دستوريا،
يكون بــري قد ساهم في قطع 50
فــي المئة مــن المسافة المطلوبة
لمعالجة ه ــذه األزمـ ــة ،وإن كانت
ّ
اآللية المتبعة قد تجاوزتمجلس
النواب واألعراف».
واستغرب صالح «التعاطي مع
إيجابية بــري بحالة مــن التعالي
م ــن خـ ــال اإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى اع ـت ـبــار
ً
المرسوم نافذا ،وإن كان لم ينشر
فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ،والــدعــوة
للجوء إلى القضاء«.
وت ـ ـحـ ـ ّـدث ص ــال ــح ع ــن «طــري ـقــة
ُ
تعاط من قبل الرئيس عون تظهر
ٍ

مساع
كأن المطلوب ّ أال تكون هناك
ٍ
وجهود ،وكأنه يقطع الطريق على
ً
المبادرات» ،معتبرا أنه «كان على
ي أن
رئيس الحكومةسعد الحرير 
يتفهم أكثر مطالبة بري بوجوب
تــذي ـيــل ال ـم ــرس ــوم ّ ب ـتــوق ـيــع وزي ــر
ً
ً
المال ،خصوصا أنه خارج حديثا
م ــن أزمـ ـت ــه الـ ـت ــي القـ ـ ــاه ف ـي ـهــا كــل
اللبنانيين ووقفوا إلى جانبه ،ما
أظهر شجاعة قل نظيرها».
وقال« :لألسف في األزمة الراهنة
نشعر كأن هناك من يسعى لفرض
أم ــر واقـ ــع ك ــأن م ــا ح ـصــل م ـقـ ّـدس
وخارج إطار البحث والنقاش».

علوش
وف ـي ـمــا ب ــدا أن ــه م ـحــاولــة من

الـمـسـتـقـبــل ب ــزع ــام ــة ال ـحــريــري
لـ ــ»ال ــوق ــوف ع ـلــى خ ــاط ــر» ب ــري،
رأى عضو المكتب السياسي في
تيار «المستقبل« النائب السابق
مصطفى علوش أن «باب الحل
غير مقفل ،لكن يجب التخفيف
من الشق الشخصي في األزمة»،
ً
م ــؤك ــدا أن «تــوقـيــعوزي ــر الـمــال
ضروري على هذا المرسوم ،رغم
كل المطالعات الدستورية التي
تـقــول عكس ذل ــك ،ومــن المؤكد
ً
ً
أن هناك عبئا ماليا للمرسوم»،
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن «ال ـ ـحـ ــل ي ـبــدأ
بتوقيع وزير المال».

ّفرقت الشرطة التونسية ،مساء
ً
أمس األول ،احتجاجا ضد زيادة
لألسعار دخلت حيز التنفيذ
ً
اعتبارا من األول من يناير
الجاري ،كما هو منصوص
عليه في قانون ميزانية عام
 2018الذي ندد به ناشطون
وعدد من األحزاب .وتجمع
متظاهرون شباب أعضاء
بحملة "فاش نستناو" (ماذا
ننتظر) في شارع بورقيبة وسط
تونس قرب وزارة الداخلية
للمطالبة بإلغاء زيادة األسعار
واإلفراج عن رفاقهم المعتقلين.
وبحسب نشطاء "فاش نستناو"،
تم اعتقال العديد من أعضاء
الحملة بسبب قيامهم بتوزيع
منشورات تدعو إلى التظاهر.

ةديرجلا
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قوات األسد تفك «حصار حرستا» ...ومجزرة في إدلب
• دمشق تسعى إلى تأمين طريق يربطها بحلب • إسرائيل تحدد موعد انتخابات الجوالن
غداة سيطرته على مدينة
سنجار االستراتيجية في
محافظة إدلب ،التي شهدت
مجزرة بشعة نفذها سالح الجو
الروسي ،اخترقت قوات الرئيس
السوري بشار األسد الحصار
المفروض على قاعدتها
العسكرية الوحيدة في معقل
المعارضة بالغوطة الشرقية.

ّ
كثفت قوات الرئيس السوري
بشار األسد أمس هجماتها على
جبهتي الـغــوطــة الـشــرقـيــة قــرب
دم ـشــق ،حـيــث تمكنت مــن كسر
حصار عــن قاعدتها العسكرية
ال ــوحـ ـي ــدة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وف ــي
إدلــب ،حيث تشن غــارات عنيفة
ع ـلــى م ـنــاطــق س ـي ـطــرة فـصــائــل
المعارضة.
وتمكن النظام من فك الطوق
ال ــذي ك ــان يـفــرضــه الـجـهــاديــون
وف ـص ــائ ــل م ـع ــارض ــة م ـنــذ أكـثــر
من أسبوع على إدارة المركبات
قــاعــدت ـهــا الـعـسـكــريــة الــوح ـيــدة
ف ـ ــي الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة مـعـقــل
المعارضة المسلحة المحاصرة
قرب دمشق.
وأفادت وكالة األنباء الرسمية
(سانا) بأنه «بعد فك الطوق عن
إدارة ال ـمــرك ـبــات ب ــدأت وح ــدات
الـ ـجـ ـي ــش عـ ـل ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــور ع ـم ـل ـيــة
عسكرية جديدة ،بهدف توسيع
رقعة األمان حول اإلدارة ،وسط
قيام سالح المدفعية باستهداف

ً
« 13درونا» هاجمت
حميميم وطرطوس

أوكار وتجمعات اإلرهابيين في
المنطقة المحيطة».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــرصـ ـ ــد
الـســوري لحقوق اإلنـســان رامي
عـبــدالــرحـمــن ،أن «ق ــوات النظام
تمكنت من فتح ثغرة توصلها
بإدارة المركبات المحاصرة من
قبل هيئة تحرير الشام وحركة
أح ـ ــرار ال ـش ــام وف ـي ـلــق الــرح ـمــن،
بــالـقــرب مــن مــديـنــة حــرسـتــا في
ً
غوطة دمشق الشرقية» ،موضحا
أن «المواجهات مستمرة في غرب
ال ـق ــاع ــدة لـتــوسـيــع ال ـم ـمــر ال ــذي
فتحه فريق من القوات الخاصة».
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرص ـ ـ ــد ،ف ـ ــإن
المعارك منذ بدء حصار القاعدة
ً
أوقـ ـع ــت  72ق ـت ـيــا ف ــي صـفــوف
القوات الموالية للنظام ،و 87من
مقاتلي المعارضة المحاصرة
بـشـكــل مـحـكــم م ـنــذ عـ ــام ،2013
ّ
تسبب فــي نقص خطير في
مــا
ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة واألدويـ ـ ــة في
منطقة ا ل ـغــو طــة ،ا ل ـتــي يقطنها
نحو  400ألف شخص.

مجزرة إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمــس ،أن الدفاعات الجوية في
قاعدتي حميميم وطرطوس صدت هجوم  13طائرة ضاربة بال
طيار استهدفت  10منها قاعدتها في حميميم ،و 3استهدفت
طــرطــوس ،مــؤكــدة أن الهجمات لــم تسفر عــن خسائر بشرية أو
مادية.
وورد في بيان وزارة الدفاع« :رصدت وسائط الدفاع الجوي
الروسية ،مع حلول الظالم الليلة الماضية وعلى مسافة بعيدة
ً
عن حميميم 13 ،هدفا جويا مجهولة الهوية ،كانت تقترب من
أجواء المواقع الروسية في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس
البحرية» ،موضحة أن «عشرة أهداف اتجهت نحو حميميم ،فيما
تابعت ثالثة تحليقها باتجاه طــرطــوس ،استهدفتها وسائط
الدفاع الجوي الروسية وصدتها جميعها».

وع ـ ـلـ ــى وقـ ـ ــع ال ـت ـص ـع ـي ــد فــي
الغوطة المشمولة باتفاق خفض
الـتــوتــر ،ال ــذي تــم الـتــوصــل إليه
ف ــي م ــاي ــو ف ــي أس ـت ــان ــا بــرعــايــة
روسيا وإي ــران وتركيا الداعمة
ل ـل ـم ـعــارضــة وب ـ ــدأ س ــري ــان ــه في
ً
يوليو ،قتل  21مدنيا على األقل
بينهم  8أطفال في غارات جوية
شنها النظام والطيران الروسي
على إدلب.
وأفاد المرصد بأن الضربات
ال ـج ــوي ــة ،ال ـتــي ن ـفــذت ف ــي إط ــار
استمرار قوات النظام هجومها
ً
على المحافظة ،أوقعت  11قتيال
م ــن ن ـفــس ال ـعــائ ـلــة ب ــال ـق ــرب من
ً
بلدة سنجار ،مــؤكــدا «استمرار
ضـ ـ ــربـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وال ـ ـط ـ ـيـ ــران
الروسي على عدة مناطق».

الجيش اليمني يسيطر على جبال
استراتيجية محاذية للسعودية
أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس اليمني،
عبد ربــه منصور ه ــادي ،أم ــس ،اسـتـعــادة سلسلة
جبال أم العظم االستراتيجية بمديرية كتاف والبقع
بمحافظة صعدة شمالي البالد ،قــرب الحدود مع
السعودية.
ووف ــق الـمــركــز اإلعــامــي لـلـقــوات المسلحة ،فإن
الجيش تمكن ،بغطاء جوي من مقاتالت التحالف،
مــن اس ـت ـعــادة مــواقــع جــديــدة فــي جـبـهــة الـبـقــع في
صـعــدة معقل ميليشيات الحوثيين ،و هــي قريبة
من الخط الدولي الرابط بين مديرية كتاف والبقع
ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات.
وأشــار المركز إلــى أن السيطرة على «أم العظم»
تقطع خـطــوط إمـ ــدادات ميليشيا الـحــوثــي وتمنع
تسللهم إلى الحدود السعودية.
إلى ذلك ،واصلت القوات تقدمها بمساندة طيران
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية
تـجــاه مديرية حيس فــي محافظة الـحــديــدة غربي
البالد.
وقــالــت وكــالــة األنـبــاء اإلمــاراتـيــة «وام» إن «قــوات
الرئيس هــادي واصلت تقدمها تحت غطاء جوي
من طيران القوات المسلحة اإلماراتية ،التي قطعت
بــدورهــا خط إمــداد الحوثيين بين تعز والحديدة

ج ـنــوبــي مــديــريــة ال ـح ـي ــس» .وأض ــاف ــت ال ــوك ــال ــة أن
«القوات اليمنية تقدمت عبر طريق المخا باتجاه
الـمــزارع المحاذية للخط الــرابــط بين حيس وتعز
وقامت بتمشيطها».
وأش ــارت إلــى أن «وح ــدات مــن الـقــوات اإلماراتية
تمكنت من تأمين الطريق وقطع اإلمدادات القادمة
للحوثيين ،وأس ــر الـعـشــرات منهم خ ــال عمليات
استعادة السيطرة على عدد من القرى في المنطقة،
إض ــاف ــة إلـ ــى االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى عـ ــدد م ــن ال ــدب ــاب ــات
وال ـع ــرب ــات الـعـسـكــريــة ال ـتــاب ـعــة لـلـحــوثـيـيــن خــال
عمليات التمشيط».
وأعـلــن قـيــادي حــوثــي مـســؤول عــن جبهة حيس
والخوخة في اليمن استسالمه وتسليم نفسه للقوات
اإلمــارات ـيــة ،كما أب ــدى اسـتـعــداده للعمل مــع قــوات
التحالف العربي بقيادة السعودية.
وقال القيادي الحوثي المستسلم ،حمير إبراهيم،
أمس األول ،إنه يدعو أبناء قبيلته إلى االنضمام إلى
قوات دعم الشرعية في اليمن و«التصدي لميليشيات
الحوثي لتحرير كامل ربوع اليمن».
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ن ـفــى ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي ،أم ــس،
تصريحات نشرت في مجلة بريطانية ،على لسان
رئيس هيئة األركان اللواء الركن طاهر العقيلي.

مركز أجناد القوقاز في إدلب بعد استهدافه أمس (أ ف ب)
وقبل ساعات ،استعادت قوات
النظام أمس األول مدينة سنجار
االستراتيجية الواقعة على بعد
 14ك ـلــم م ــن م ـطــار أبــوال ـض ـهــور
العسكري ،الــذي تحاول القوات
الحكومية استرداده ،في هجوم
واسـ ــع ب ــدأ ف ــي  25ديـسـمـبــر مع
«ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» (جـبـهــة
ً
الـ ـنـ ـص ــرة س ــابـ ـق ــا) وح ـل ـفــائ ـهــا،
لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـ ـلـ ــى ريـ ـ ـ ــف إدلـ ـ ــب
الجنوبي الشرقي ،وتأمين طريق
استراتيجي محاذ يربط مدينة
ح ـلــب ،ثــانــي أك ـبــر م ــدن ســوريــة
بدمشق.

«أجناد القوقاز»
في هذه األثناء ،أكد المرصد
ً
مـقـتــل  23ش ـخ ـصــا ل ـيــل األحـ ــد-
ً
االثنين في تفجير استهدف مقرا
لفصيل «أج ـنــاد الـقــوقــاز» ،الــذي
يضم مئات المقاتلين القادمين
م ــن مـنـطـقــة ال ـق ــوق ــاز ف ــي وســط

آس ـيــا ،ويـتـحــالـفــون مــع «تحرير
الشام» في شارع الثالثين وسط
مدينة إدلب.
وب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـقــات ـل ـيــن
عرب ،يقاتل إلى جانب الفصائل
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــادي ـ ــة فــي
سورية آخرون من دول آسيوية،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــن وسـ ـ ـ ــط آس ـ ـيـ ــا،
ً
فضال عــن «األوي ـغــور» مــن إقليم
شينجيانغ الصيني.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرص ـ ـ ــد ،ف ـ ــإن
ال ـت ـف ـج ـيــر ،ال ـ ــذي ل ــم يـتـمـكــن من
ً
ت ـحــديــد م ــا إذا ك ــان نــات ـجــا عن
سـ ـي ــارة مـفـخـخــة أو اس ـت ـهــداف
ب ـط ــائ ــرة م ــن دون ط ـي ــار ل ـقــوات
ال ـت ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،أسـ ـف ــر عــن
إص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات بـ ـ ـج ـ ــروح
ً
خصوصا في صفوف المقاتلين،
ً
مشيرا إلى أن «مقر أجناد القوقاز
دمر بشكل شبه كامل ،كما شملت
األضرار المباني المحيطة به».
وتـشـهــد مـحــافـظــة إدلـ ــب بين
الحين واآلخر تفجيرات بسيارات

ً
مفخخة ناتجة أحيانا عن نزاع
داخلي بين الفصائل الموجودة
ً
ف ـي ـهــا ،وي ـت ـهــم ال ـب ـعــض أح ـيــانــا
أخرى تنظيم «داعش» بتنفيذها،
ً
ً
ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه ال وجـ ـ ــود م ـب ــاش ــرا
للتنظيم المتطرف في المحافظة.

انتخابات الجوالن
وعلى جبهة أخرى ،قرر وزير
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أري ـي ــه
درع ــي إج ــراء انـتـخــابــات محلية
ف ــي الـ ـج ــوالن الـ ـس ــوري المحتل
ف ــي أك ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـبــل« ،لـتـمـكـيــن
الـمــواطـنـيــن ه ـن ــاك» م ــن اخـتـيــار
ممثليهم بحرية.
وقـ ـ ـ ـ ــال درعـ ـ ـ ـ ـ ــي ،راعـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ــرار
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوالن،
«هـ ــذه خ ـطــوة تــاري ـخ ـيــة ،وح ــان
الــوقــت ليتمكن الـمــواطـنــون في
ال ـج ــوالن مــن اخـتـيــار ممثليهم
فــي ا لـسـلـطــات المحلية بحرية
وديمقراطية».

ق ـ ـ ــرار إس ــرائـ ـي ــل أث ـ ـ ــار غـضــب
عـ ّ
ـام ــة أه ــال ــي الـ ـ ـج ـ ــوالن ،ال ــذي ــن
يرفضون منذ احتالل إسرائيل
لـ ــأراضـ ــي ال ـع ــرب ـي ــة ب ـم ــا فـيـهــا
الـهـضـبــة ال ـســوريــة سـنــة ،1967
حـ ـم ــل ال ـ ـهـ ــويـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
وتنظيم انتخابات محلية تسعى
إس ــرائ ـي ــل لـتـنـظـيـمـهــا م ـنــذ أم ــد،
معتبرين أن القرار الجديد خطوة
مدروسة لالستحصال منهم على
االعتراف بشرعية االحتالل.
وشدد أهالي الجوالن في بيان
صـ ــدر ع ـن ـهــم ف ــي أعـ ـق ــاب إع ــان
الـ ـق ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أك ـ ــدوا فيه
«تمسك أبناء الجوالن بالوحدة
الوطنية على اختالف مواقفهم
السياسية ،لمواجهة مخططات
االحـتــال الـتــي كـثــرت فــي اآلونــة
األخيرة ،وترمي إلى قنص هوية
الـ ـ ـج ـ ــوالن ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،مـسـتـغـلــة
األوضــاع المأساوية والمؤسفة
التي يمر بها وطننا الغالي».
(عواصم  -وكاالت)

ً
العراق :ال إجماع سنيا على تأجيل االنتخابات
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أكـ ــد األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب اتـ ـح ــاد ال ـق ــوى
الوطنية العراقي النائب محمد تميم ،أمس،
ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود «إج ـ ـمـ ــاع سـ ـن ــي» ع ـل ــى تــأج ـيــل
االنتخابات ،لكنه بين أن تأجيلها لمدة ستة
أشهر لن يدخل البالد في «فــراغ دسـتــوري»،
مـشـيــرا إل ــى ع ــدم عـ ــودة أي نـ ــازح إل ــى مــركــز
قضاء الحويجة.
فــي سياق متصل ،نفى المكتب االعالمي
لـنــوري الـمــالـكــي ،نــائــب رئـيــس الجمهورية،
االخـبــار التي قالت انــه يدفع باتجاه تأجيل
االنتخابات أو تشكيل حكومة ط ــوارئ بعد
ابعاد زميله في حزب الدعوة حيدر العبادي
عن السلطة.
وأك ـ ــد ال ـم ـك ـتــب أن «رئـ ـي ــس ائـ ـت ــاف دول ــة
الـقــانــون ملتزم بالسياقات الــدسـتــوريــة وال
يغادرها ،حتى ال تحصل انتكاسة للعملية
السياسية ،وبالتالي مواقف المالكي مع اجراء
االنتخابات في موعدها المقرر» ،مشيرا الى
ان «كل ما ينشر عكس ذلك هدفه خلط األوراق
واإليقاع بين أطراف العملية السياسية».
ال ــى ذلـ ــك ،ش ـهــدت جـلـســة مـجـلــس ال ـنــواب
العراقي أمس مشادة كالمية بين أحد نواب

كتلة «األح ــرار» التابعة لرجل الــديــن مقتدى
الصدر ورئيس المجلس سليم الجبوري.
ويـظـهــر فــي مقطع فـيــديــو اع ـتــراض نائب
«األحـ ــرار» وهــو يقاطع كلمة الـجـبــوري ،مما
داف ــع األخ ـيــر إل ــى مطالبته بــالـصـمــت وعــدم
مقاطعته.
وأفاد مصدر نيابي بأن المشاجرة وقعت
بعد أن أراد الجبوري ،خالل الجلسة ،عرض
ّ
م ـثــنــى ال ـســامــرائــي ل ـتــرديــد ال ـق ـســم الـنـيــابــي
بــديــا عــن النائب عــن تحالف الـقــوى مطشر
ال ـس ــام ــرائ ــي ،قـبــل الـتـصــويــت عـلــى اسـتـقــالــة
األخ ـي ــر .وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر ،أن «ن ـ ــواب كتلة
األح ــرار اعترضوا على ذلــك ،وقــدمــوا ملفات
ف ـ ـسـ ــاد وأوام ـ ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـق ـ ــاء قـ ـب ــض بـ ـح ــق م ـث ـنــى
ال ـس ــام ــرائ ــي» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن «ب ـعــض ن ــواب
تـحــالــف ال ـقــوى ردوا عليهم وح ـصــل تـبــادل
اتهامات ومشاجرة كالمية وتدافع باأليدي
بينهم».
واعتبر النائب عن التحالف الوطني عباس
البياتي ،أمس أن المالكي هو الرئيس «الفعلي
والواقعي» للتحالف ،موضحا أن ذلك بحكم
االتفاق الحاصل وال يحتاج لتسمية رسمية.

في غضون ذلك ،قال النائب في البرلمان
العراقي عن دولة القانون ،موفق الربيعي،
إن «ق ـس ـم ــا م ــن أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
يحملون شـهــادات م ــزورة ،ونسبة كبيرة
ً
ً
ً
مـنـهــم ف ــاس ــدون إداريـ ـ ــا وم ــال ـي ــا» ،مــؤكــدا
أن «ب ـع ــض الـ ـن ــواب تـبـيــن أن شـهــاداتـهــم
الجامعية مزورة وصادرة عن سوق مريدي
في بغداد والسيدة زينب في سورية وقم
اإليرانية».
وأض ــاف أن «البعض ال يليق أن نقبله
كـعـضــو مـجـلــس ال ـن ــواب ،لـكــن الـخـطــأ من
أبناء الشعب الذين انتخبوه».
وبينما أعلن النائب التركماني جاسم
محمد جعفر ،مقتل مدنيين اثنين وإصابة
العشرات بقصف طال منطقة سكنية في
قضاء طوزخورماتو ،متهما ما وصفها
بأنها «عصابات» كردية ،بتنفيذ العملية،
اشاد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
نيجيرفان بارزاني ،بقرار البرلمان العراقي
أمس بشأن تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث
طوزخورماتو ومحاسبة المتورطين فيها،
واعتبره «خطوة مهمة».

دوليات
سلة أخبار
ماي تبدأ تعديالت وزارية

بدأت رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي ،أمس،
تعديالت وزارية واسعة،
ً
سعيا إلى إعطاء زخم جديد
لحكومتها التي أضعفتها
سلسلة فضائح ،أثناء عام
حيوي لمفاوضات انفصال
بريطانيا عن االتحاد األوروبي
(بريكست).
وأول من استبدلته ماي هو
رئيس الحزب المحافظ باتريك
ماكالفلين ،الذي حل محله
براندون لويس في وزارة دولة
بال حقيبة .وكان لويس يتولى
سابقا وزارة الدولة لشؤون
الهجرة.
واستقال الوزير البريطاني
المكلف ملف ايرلندا الشمالية
جيمس بروكنشير لدواع
صحية.

السودان :مقتل طالب
في «احتجاجات الخبز»

علقت السلطات السودانية
الدراسة أمس في والية غرب
دارفور بعد مظاهرات ،أمس
األول ،االحتجاجية على أسعار
الخبز ،والتي أسفرت عن مقتل
طالب وإصابة آخرين من جراء
قمع الشرطة لالحتجاجات.
وأوضحت مصادر أن الطالب
القتيل في المرحلة الثانوية،
وأصيب معه  3آخرون في
مدينة الجنينة عاصمة والية
غرب دارفور ،وأشارت إلى أن
تعليق الدراسة سيستمر مدة
أسبوع.

حريق في ترامب تاور

قالت الشرطة األميركية ،إن
ً
حريقا اندلع صباح أمس،
في ترامب تاور ،المقر
الخاص للرئيس األميركي
دونالد ترامب وأسرته في
نيويورك.
ولم ترد تقارير حول وقوع
إصابات بين سكان البرج،
ولم يتم أي إخالء له.

ً
حلفاء ترامب يشيدون بـ «عبقريته السياسية» ردا على «نار وغضب»
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جــدد الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،أم ــس األول ،هجومه على
كـ ـت ــاب «فـ ــايـ ــر آنـ ـ ــد فـ ـ ـي ـ ــوري» (نـ ــار
وغضب) ،الذي صدر الجمعة بشأن
الـبـيــت األب ـيــض فــي ع ـهــده ،وشكك
فــي أهليته للمنصب ،فيما ســارع
حـلـفــاء ال ـثــري الـجـمـهــوري للدفاع
عنه واعـتـبــره أحــدهــم «عبقريا في
السياسة».
ويـ ـب ــذل ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض جـهــدا
للتصدي لـلـصــورة السلبية التي
رسـمـهــا الـصـحــافــي مــايـكــل وولــف
عن ترامب في كتابه المثير للجدل
والذي يتضمن الكثير من التفاصيل
حول إدارة الرئيس الجمهوري.
وعلق ترامب على موقع «تويتر»،

أمس األول ،بالقول إن الكتاب الذي
حقق اعلى نسبة مبيعات على موقع
امازون بعيد صدوره« :كتاب كاذب
لمؤلف فاقد للمصداقية بالكامل».

مدير CIA
وبعد حصول ترامب على بعض
الدعم الجمهوري ،عقب مشاروات
غـ ـي ــر رسـ ـمـ ـي ــة م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــادة الـ ـح ــزب
الجمهوري وصفت بأنها ناجحة
لـ ــاعـ ــداد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات الـمـحـلـيــة،
نــال الرئيس دعما من مدير وكالة
االستخبارات المركزية ( )CIAمايك
بومبيون ،الذي قال في مقابلة على
قناة فوكس االخبارية إن الصورة

ال ـت ــي رس ـم ـه ــا وولـ ـ ــف ع ــن ت ــرام ــب
«أوهام محضة ال غير».
ونفى بومبيو أن يكون الرئيس
المباليا وعــاجــزا عــن التعامل مع
ملفات سياسية معقدة ،مؤكدا انه
«ملتزم ويفهم التعقيدات ويطرح
أسئلة صعبة على فريقنا في سي
آي اي ـ ــه» ،الف ـتــا ال ــى ان ــه «مستهلك
متعطش» لمعلومات الوكالة .كما
أضاف ان ترامب «أهل تماما» وأنه
من «السخف» االيحاء بعكس بذلك.

ميلر على «»CNN
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،س ـ ـخـ ــر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
السياسي لدى ترامب ستيفن ميلر

من الكتاب ،مصرا على ان الرئيس
في الــواقــع «عبقري في السياسة»،
وذلك اثناء مقابلة عاصفة مع شبكة
«.»CNN
وأكد ميلر ان وولف «كاتب هراء
لـكـتــاب ه ـ ــراء ...لـيــس اال كــومــا من
القمامة» ،ووجه هجوما الذعا اثناء
سجال اتخذ حدة غير معهودة مع
محاوره جيك تابر.
ووص ـ ــف م ـي ـلــر م ـض ـي ـفــه بــأنــه
«متعال وخبيث» ،واتهم سي ان ان
بالقيام «بتغطية سلبية هستيرية
معادية لترامب».
ولم يكن كتاب وولف متسامحا
مع ميلر نفسه ،فقال ان األخير «كان
يفترض ان يكون المفكر في الفريق

البيت األبيض يسعى إلى تخفيف قواعد تصدير السالح
قــال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب شارفت
على استكمال خطة جديدة شعارها «اشتر المنتج األميركي» ،تطالب
الملحقين العسكريين والدبلوماسيين األميركيين بالمساعدة في
الترويج لصفقات فــي الـخــارج لصناعة الـســاح األميركية بمليارات
الدوالرات.
وق ــال مـســؤولــون مطلعون على الخطة إن مــن المتوقع أن يكشف
ترامب في فبراير المقبل عن جهد حكومي لتخفيف قواعد التصدير
فيما يتعلق بمشتريات الدول األجنبية من العتاد العسكري األميركي
الصنع من المقاتالت الحربية والطائرات بال طيار إلى السفن الحربية

والمدفعية .ويسعى ترامب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة
االنتخابية عــام  2016إلتاحة الوظائف في الــواليــات المتحدة ،وذلك
ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز
التجاري األميركي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات مسجال
 50مليار دوالر.
غير أن تخفيف القيود على مبيعات السالح سيمثل تحديا للمدافعين
عن حقوق اإلنسان والحد من التسلح ،والذين يقولون إن ثمة خطرا
كبيرا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق األوسط وجنوب
آسيا أو استخدام السالح في هجمات إرهابية.

لكنه جــاهــل بـشــدة .وك ــان يفترض
ان يكون خبيرا في التواصل ،لكنه
استعدى الجميع تقريبا».
غير ان اداء ميلر الهجومي في
الـمـقــابـلــة لـقــي اسـتـحـســان تــرامــب
ال ــذي علق فــي تغريدة «جيك تابر
مــن اخـبــار ســي ان ان الـكــاذبــة ُدمــر
للتو في مقابلته مع ستيفن ميلر
من إدارة ترامب .شاهدوا الكراهية
والتحيز لــدى هــذا التابع فــي سي
ان ان!»
فــي الـمـقــابــل ،داف ــع وول ــف وهــو
صحافي مثير للجدل على الــدوام
عن عمله مجددا ،وقال إنه لم يخرق
اي اتفاق بشأن عدم نشر معلومات
في ما نقله في الكتاب ،لكنه رجح اال
يكون ترامب اعتبر الساعات الثالث
باإلجمال التي أكد إمضاءها معه
بمثابة مقابالت.

هايلي
ورفضت السفيرة االميركية الى
االمــم المتحدة نيكي هايلي ،التي
قال وولف انها قد ترث ترامب ألنها
«تملك طموح شيطان» ،الحديث عن
امكانية عزل الرئيس وفق المادة 25
بسبب عدم اهليته ،وأكدت أال أحد
في البيت االبيض «يشكك في اتزان
الــرئ ـيــس» ،وألـمـحــت ال ــى ان وولــف
شخص قادر على «الكذب من أجل
المال والسلطة».

ً
ترامب عائدا إلى البيت األبيض أمس األول من كامب ديفيد
وح ــاول االسـتــراتـيـجــي السابق
للبيت األبيض ،ستيف بانون ،أمس
األول ،تغيير اق ــوال لــه ادرج ــت في
الكتاب ،خصوصا تلك التي وصف
فيها دونالد ترامب جونيور نجل
الــرئ ـيــس بــأنــه «يـفـتـقــر إل ــى الحس
ال ــوطـ ـن ــي» ،ب ـس ـبــب م ـش ــارك ـت ــه فــي
اج ـت ـمــاع م ــع مـحــامـيــة روس ـي ــة في
يونيو .2016
وق ـ ــال ب ــان ــون ف ــي بـ ـي ــان« :إن ـنــي
آسـ ــف ألن ت ــأخ ــري ف ــي الـ ـ ــرد على
التقارير غير الدقيقة بشأن دونالد
ترامب جونيور ،حول االنتباه عن
اإلنـجــازات التاريخية للرئيس في
السنة األولى من رئاسته» ،واضاف:
«دونالد ترامب جونيور رجل وطني

وطيب ،لقد كــان دومــا دعما ألبيه،
ولألجندة التي ساعدت على تغيير
بالدنا».
وتابع بانون ،اليميني المتشدد
الـ ـ ــذي عـ ــاد الـ ــى ال ـع ـم ــل ف ــي مــوقــع
بريتبارت اليميني المعروف بعد
اقالته من منصبه الحكومي« :دعمي
ال يتزعزع أيضا للرئيس وجــدول
أعـ ـم ــال ــه ،ك ـم ــا أظـ ـه ــرت يــوم ـيــا فى
برامجى اإلذاعـيــة ،وعلى صفحات
بريتبارت».
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــق عـ ـل ــى
ـون ف ــي ال ـك ـت ــاب،
ت ـص ــر ًي ـح ــات ب ــان ـ ُ
معتبرا أنه «عندما فصل من عمله،
لم يفقد وظيفته فحسب ،لكنه فقد
عقله».

(أي بي أيه)
وقـ ـ ـ ــال بـ ــانـ ــون إن غ ـض ـب ــه ك ــان
موجها الى بول مانافورت ،المدير
الـ ـس ــاب ــق ل ـح ـم ـلــة دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
االنتخابية ال ــذي كــان حــاضــرا في
االجـتـمــاع الـمــذكــور مــع المحامية
الروسية« :كانت تعليقاتي موجهة
إلى مانافورت ،وهو محترف محنك
ولـ ــديـ ــه خـ ـب ــرة فـ ــي أس ــالـ ـي ــب عـمــل
الروس».
واللقاء مــع المحامية الروسية
يشكل اح ــد اه ــم م ـحــاور التحقيق
الذي يجريه المدعي الخاص روبرت
م ــول ــر حـ ــول ت ــواط ــؤ مـحـتـمــل بين
فريق ترامب وروسيا للتأثير على
انتخابات نوفمبر .2016
(واشنطن  -وكاالت)
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أخبار مصر

انتخابات الرئاسة تنطلق  20يناير وتسمية الفائز  2أبريل

• السيسي يدشن مشاريع :لن نسمح بمشكلة مياه • الشرطة تقتل « 8إرهابيين» في اشتباكات بالعريش

سلة أخبار
حجز معاون قسم المقطم

القاهرة -نهى رجب وكاملة خطاب وعادل زناتي وأحمد جاد

أعلنت الهيئة الوطنية
لالنتخابات في مصر ،أمس،
جدول االنتخابات الرئاسية
المقبلة ،التي تنتهي جولتها
األولى  2أبريل بإعالن اسم
رئيس الجمهورية ألربع سنوات
تنتهي في يونيو  ،2022في
حين زادت التوقعات بإعالن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الترشح لوالية ثانية.

القاهرة
تعاملت مع
استدعاء
الخرطوم
سفيرها
بحكمة
للمحافظة
على التعاون
المشترك

سامح شكري

دخلت مصر أج ــواء االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ،أمـ ــس ،ب ــإع ــان "الهيئة
الوطنية لالنتخابات" جدول السباق
الرئاسي ،على أن يبدأ تلقي طلبات
ال ـت ــرش ــح ف ــي  20ي ـن ــاي ــر الـ ـج ــاري،
ويـنـتـهــي ،ح ــال ع ــدم وجـ ــود جــولــة
إع ــادة ،يــوم  2أبريل المقبل بإعالن
تـسـمـيــة رئ ـي ــس ج ــدي ــد ل ـم ــدة أرب ــع
سنوات تنتهي في .2022
وبينما توقع مراقبون أن يعلن
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،خالل
ً
أيام ،ترشحه رسميا لرئاسية ثانية،
ف ــي ظ ــل غ ـيــاب الـمـنــافـسـيــن ،كشف
رئـ ـي ــس "ال ــوط ـن ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات"،
المستشار الشـيــن إبــراه ـيــم ،خالل
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أمـ ـ ــس ،ال ـج ــدول
الزمني لالنتخابات ،إذ يبدأ تلقي
طلبات الترشح بين يومي  20و29
يناير الجاري ،ثم تلقي اعتراضات
المرشحين وفحص طلبات الترشح
وإخ ـ ـطـ ــار ال ـم ـس ـت ـب ـعــديــن ،وت ـقــديــم
الطعون خالل األيام العشرة األولى
م ــن ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل ،ع ـلــى أن يتم
الفصل فــي الطعون بين يومي 12
و 21فبراير ،وتعلن القائمة النهائية
ورموز المرشحين يوم  24فبراير.
وأع ـلــن إبــراه ـيــم أن ب ــدء الحملة
الــدعــائـيــة سيكون ي ــوم  24فبراير،
وتنتهي  23م ــارس ،أمــا عــن إجــراء
االنتخابات الرئاسية خــارج مصر
فستجرى أيام  16و 17و 18مارس،
يسبقها توقف الحمالت الدعائية
يومي  14و ،15وتجرى االنتخابات
في الداخل أيام  26و 27و 28مارس،
على أن تتوقف الدعاية االنتخابية
قـبـلـهــا ي ــوم ــي  24و 25م ـن ــه ،ويـتــم
االنتهاء من فرز األصوات  29مارس،
وتعلن النتيجة  2أبريل المقبل.
يــأتــي ذل ــك بينما يـتـجــه مشهد
االنتخابات الرئاسية المقبلة إلى
ال ـت ـحــول السـتـفـتــاء عـلــى اسـتـمــرار
ً
السيسي رئيسا لمصر لفترة ثانية،
إذ لم تشهد الساحة السياسية ّ
أي
مرشح جدي ينافس الرئيس الحالي،
خاصة بعد إعــان رئيس الحكومة
األسبق المرشح الرئاسي السابق
الـفــريــق أحـمــد شفيق عــدم ترشحه
رسميا ،أمس األول.
وفيما انتقد نائب مركز األهــرام

أمرت نيابة جنوب القاهرة
الكلية ،أمس االثنين ،بحجز
معاون مباحث قسم المقطم،
وأمين شرطة  24ساعة ،لحين
ورود التحريات في واقعة
مقتل محمد عبدالحكيم
"عفروتو" ،أثناء احتجازه
بتهمة االتجار في المخدرات
بقسم المقطم ،إذ قالت أسرته
إنه قتل تحت التعذيب.
النيابة قررت حبس  43من
أقارب وأصدقاء "عفروتو"،
 4أيام التهامهم بالتجمهر
ً
أمام قسم الشرطة احتجاجا
على وفاته ،فيما قال مصدر
ُ
أمني ،إن عفروتو توفي
مساء الجمعة الماضي ،بعد
تناول كمية كبيرة من مخدر
اإلستروكس داخل الحجز،
بيما لم يصدر تقرير الطب
الشرعي بعد.

ً
متحدثا خالل مؤتمر إعالن جدول إجراء االستحقاق الرئاسي المقبل بمقر اللجنة الوطنية لالنتخابات في القاهرة أمس (أ ف ب)
إبراهيم
للدراسات السياسية واالستراتيجية،
ع ـمــرو هــاشــم رب ـيــع ،ضـغــط جــدول
االنتخابات الرئاسية بشكل واضح
خ ــال ف ـتــرة ض ـي ـقــة ،اع ـت ـبــر أس ـتــاذ
العلوم السياسية في جامعة القاهرة،
ً
ط ـ ـ ــارق ف ـه ـم ــي ،ال ـ ـجـ ــدول م ـنــاس ـبــا
للظروف التي تمر بها مصر ،في ظل
ً
أنها تقريبا "شبه محسومة".

حراك انتخابي
وفيما وصفه مراقبون بالحراك
االن ـت ـخ ــاب ــي االس ـت ـب ــاق ــي ،م ــن قبل
السيسي ،افتتح األخـيــر مجموعة
من مشروعات الطرق واإلسكان في
ع ــدد مــن المحافظات ،أم ــس ،حيث
أعلن وزير النقل هشام عرفات ،أمام
الرئيس ،عزم الحكومة زيادة أسعار
ت ــذاك ــر ال ـس ـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة ،بحجة
مواجهة الخسائر ،من دون أن يحدد
موعد التطبيق.
ووســط مخاوف من تأثر حصة
مصر من مياه النيل ،قال السيسي إن

بالده تشهد تنفيذ أكبر مشروع في
تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف
والتحلية ،مــؤكــدا أن األم ــر يتكلف
الكثير مــن األمـ ــوال ،لكنه ليس من
ً
أجــل الترفيه ،مضيفا" :مــش ممكن
هنسمح أبدا أن تكون هناك مشكلة
ً
مياه في مصر" ،مشددا على أن الدولة
المصرية تعمل "ليس فقط من أجل
الحفاظ على حصة مصر من مياه
النيل ،ولـكــن مــن أجــل التعظيم من
االستفادة من حصة المياه وحجم
المياه التي لم يستفد بها من قبل
االستفادة القصوى".
يــأتــي ذل ــك ف ــي ظ ــل أزمـ ــة غير
م ـس ـب ــوق ــة ت ـع ـي ـش ـه ــا مـ ـص ــر مــع
دولتي إثيوبيا والسودان ،بسبب
تـ ـ ـض ـ ــارب الـ ـمـ ـص ــال ــح ف ـ ــي م ـلــف
ســد النهضة اإلث ـيــوبــي ،إذ تــرى
ً
الـقــاهــرة أن الـســد سـيــؤثــر سلبا
على حقوقها التاريخية في مياه
النهر المقدرة بـ  55.5مليار متر
مكعب.

في األثـنــاء ،وبينما تمر عالقات
مصر مع إثيوبيا والسودان بفترة
مــن الـتــوتــر ،عكس وزي ــر الخارجية
الـ ـمـ ـص ــري ،س ــام ــح شـ ـكـ ــري ،رغ ـبــة
القاهرة في التهدئة واحتواء الموقف
فيما يخص األزمة غير المسبوقة مع
الخرطوم التي استدعت سفيرها من
القاهرة للتشاور الخميس الماضي،
إذ أكــد شـكــري أن الـقــاهــرة تعاملت
بحكمة مع الحدث لكي ال يؤثر على
التعاون المشترك بين البلدين.
شكري جــدد فــي تصريحات له،
أم ــس األول ،ع ــززه ــا بـتـصــريـحــات
إض ــاف ـي ــة لـ ــه ،أم ـ ــس ،خـ ــال مــؤتـمــر
صـ ـح ــاف ــي م ـ ــع وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األيــرلـنــدي ،التأكيد على أن مسألة
اسـ ـت ــدع ــاء الـ ـ ـس ـ ــودان ل ـس ـف ـيــره من
ال ـق ــاه ــرة ،تـتـعـلــق بـقـضـيــة حــايــب
ً
وشالتين ،مشيرا إلى أهمية حرص
الدولتين على التعامل في هذا الملف
عبر الـقـيــادات السياسية ،إذ تزعم
الخرطوم ملكيتها للمثلث المصري،

وهو ما تنفيه القاهرة التي تمارس
أعمال السيادة عليه منذ استقالل
السودان عن مصر عام .1958
ً
وج ـ ـ ــدد شـ ـك ــري أي ـ ـضـ ــا ن ـف ــي مــا
تردد حول طلب مصر من إثيوبيا،
استبعاد ال ـس ــودان مــن مفاوضات
سد النهضة المتعثرة ،وأشار إلى أنه
عقب زيارته إلى أديس أبابا الشهر
ً
الماضي ،تحدث هاتفيا مع نظيره
السوداني ليعلمه بتفاصيل المبادرة
الـمـصــريــة ح ــول ســد الـنـهـضــة ،ولــم
يصل رد من الجانب السوداني حتى
اآلن ،معربا عن أسفه إزاء المعلومات
المغلوطة التي تقدمها بعض وسائل
اإلعالم السودانية ،وأن مصر تحاول
ً
دائما أن تبني جسور التواصل مع
السودان.
وفــي ملف آخــر ،رد شكري حول
مــزاعــم صحيفة "ن ـيــويــورك تايمز"
األم ـيــرك ـيــة ،ب ـشــأن قـضـيــة ال ـقــدس،
وال ـ ـتـ ــي ق ــال ــت فـ ــي تـ ـق ــري ــر لـ ـه ــا إن
تعليمات صدرت من جهات سيادية

إلقناع إعالميين وشخصيات عامة
بتبني خـطــاب ي ــروج لتمرير قــرار
الــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل،
وقــال إن موقف مصر تجاه القدس
بصفة خاصة والقضية الفلسطينية
بصفة عامة "ثابت ولن يتغير".

تصفية خلية
ف ــي س ـي ـنــاء ،أكـ ــد م ـص ــدر أم ـنــي،
أمــس ،أن قــوات الشرطة تمكنت من
تصفية خلية إرهــاب ـيــة فــي مدينة
العريش بعد االشباك معها ،وأشار
المصدر إلــى ورود معلومات تفيد
اختباء خلية إرهابية في أحد المنازل
بدائرة قسم شرطة أول العريش ،فتم
التعامل مع تلك المعلومات والتأكد
منها ،ثم مداهمة المنزل ،حيث وقعت
اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل 8
من العناصر اإلرهابية.

ُ
البرلمان التفاقية «النهضة» يعفي مصر من التزاماتها
رفض
الجبالي:
ً

نائبة رئيس المحكمة الدستورية سابقا لـ ةديرجلا• :يجب حذف المتهمين في قضايا اإلرهاب من جداول الناخبين
القاهرة -طارق لطفي

أكدت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا
تهاني الجبالي ،أن رفض البرلمان المصري لالتفاقية اإلطارية
مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة ،يعفي مصر من أي
التزامات أمام المجتمع الدولي ،معربة عن تأييدها تعديالت
قانون إسقاط الجنسية وحذف المتهمين في قضايا إرهاب من
جداول الناخبين .وشددت الجبالي ،خالل مقابلة مع «الجريدة»،
على أهمية تشكيل محكمة عدل عربية للدفاع عن قضايا أمتنا
أمام المجتمع الدولي ،وفيما يلي نص الحوار:
• مــا الــوســائــل الـقــانــونـيــة الـتــي يمكن لمصر
استخدامها لمواجهة تعنت الجانب اإلثيوبي في
مفاوضات سد النهضة؟
 مـصــر لـهــا ح ـقــوق مـسـتـقــرة فــي االتـفــاقـيــاتالــدول ـيــة ،ألنـهــا دول ــة مـصــب الـنـيــل ،كـمــا أن دول
المنبع لديها الـتــزام قانوني دولــي بعدم إقامة

أي م ــوان ــع ع ـلــى م ـج ــرى ال ـن ـهــر ،بــال ـتــالــي يمكن
لمصر استخدام هذه االتفاقيات لحفظ حقوقها
ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي م ـي ــاه ال ـن ـيــل م ــن خـ ــال الـل ـجــوء
للمؤسسات الدولية مثل مجلس األمن والجمعية
العامة لألمم المتحدة.
• ه ــل رف ــض ال ـبــرل ـمــان ال ـم ـص ــري لــاتـفــاقـيــة

الموقعة مــع إثيوبيا وال ـســودان يمكن أن يكون
حجة لمصر للتنصل منها أمام المجتمع الدولي؟
 البرلمان له حق دستوري في إقرار االتفاقياتالدولية من عدمه ،بالتالي رفضه لهذه االتفاقية
له حجية قانونية ،تجعل مصر غير ملتزمة بها
على الصعيد الدولي.
• هناك مطالبات بحذف المتهمين في قضايا
اإلرهاب من جداول الناخبين ،فما مدى دستورية
ذلك؟
 أتفق مع هــذه المطالبات ،فجريمة اإلرهــابوحـمــل ال ـســاح فــي مــواجـهــة الـجـيــش والـشــرطــة
وتــرويــع المواطنين اآلمنين يعد جريمة كبيرة
في حق المجتمع ،بالتالي يجب أن تكون هناك
عقوبات أخرى بجانب العقاب الجنائي ،ومنها
عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية.
• ماذا بشأن تعديالت قانون إسقاط الجنسية؟
 إس ـق ــاط الـجـنـسـيــة ع ــن الـمـنـتـمـيــن لتنظيمإرهــابــي هــو جــزء مــن العقاب ال ــرادع لمن يخرج
عــن الـقــانــون والـحــق الـعــام للمجتمع ،والـجــرائــم
اإلره ــاب ـي ــة جــري ـمــة ع ــاب ــرة ل ـل ـح ــدود ،وي ـم ـكــن أن
يستفيد اإلرهابي من جنسيته في مسائل كثيرة،

ً
وإس ـقــاط الجنسية أم ــر لـيــس غــري ـبــا ،حـيــث إنــه
معمول به في الكثير من دول العالم.
• ك ـيــف تــريــن تــرشـيـحــك لــرئــاســة "الـمـحـكـمــة
الجنائية العربية" المزمع تشكيلها خالل الفترة
المقبلة؟
 هذا الترشيح يمثل لي ثقة غالية أعتز بها،وشرف كبير أن أكون على رأس المحكمة الجنائية
ال ـعــرب ـيــة ،وب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن رئــاس ـتــي ل ـهــا من
عدمه أرى أن تشكيل هــذه المحكمة فكرة جيدة
ً
وخطوة تأخرت كثيرا ،فيجب أن يكون لدى العرب
مــؤسـســات قــويــة تـضــاهــي الـمــؤسـســات الــدولـيــة
للدفاع عن قضايانا وحقوقنا العربية المهدرة،
ً
ويجب أيضا تشكيل محكمة عدل عربية لتحقيق
الـطـمــوح الـعــربــي المستمر مـنــذ ع ـقــود ،السيما
أننا نمتلك خبرات عربية كبيرة في القضاء على
المستوى الــدولــي ،والبــد من االستفادة من تلك
الخبرات.
• ما الخيارات القانونية المتاحة أمام العرب
للتعامل مع قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب
باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل؟
 -بعد الـقــرار ال ــذي أصــدرتــه الجمعية العامة

لــأمــم الـمـتـحــدة بــرفــض ال ـقــرار األم ـيــركــي بشأن
الـقــدس ،فإنه يجب السعي لتفعيل ذلــك مــن قبل
كل الوكاالت المتخصصة ،بالتالي يمكن تقديم
طـلـبــات عــربـيــة فــي ع ــدة م ـس ــارات ،منها المسار
ال ـقــانــونــي ب ـض ــرورة تـطـبـيــق الـ ـق ــرارات الــدولـيــة
الصادرة في هذا الشأن ،ومسار حقوق اإلنسان
عن طريق المطالبة بحماية الشعب الفلسطيني
لــوقــوعــه تـحــت االحـ ـت ــال ،وال ـم ـســار ال ـثــالــث هو
التحرك لدى منظمة "يونسكو" لحماية األراضي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة م ــن م ـ ـحـ ــاوالت ت ـغ ـي ـيــر هــويـتـهــا
التاريخية ،إضــافــة إلــى تحريك دع ــاوى جنائية
ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حــرب ،ألن تغيير
التراث اإلنساني يدخل في إطــار جرائم الحرب،
فــالـتـمـيـيــز ال ـع ـن ـصــري الـ ــذي ت ـمــارســه إســرائ ـيــل
يندرج ضمن جرائم الحرب ،ولألسف فرط العرب
ً
ً
فمثال عندما َّ
صوتت الجمعية
كثيرا في حقوقهم،
العامة لألمم المتحدة باعتبار الصهيونية أحد
أشكال العنصرية تحركت إسرائيل بسرعة إللغاء
القرار ونجحت في مساعيها ،بينما وقف العرب
صــامـتـيــن أم ــام إل ـغــاء ال ـق ــرار ،وتـسـتـطـيــع ال ــدول
العربية رد االعتبار لهذا القرار.

ِّ
قرار تدوين األسعار على السلع يؤزم األسواق

شكوى من تجاهل تذكرة العبور النيابية إلى «الرئاسية»

نورالدين :يجعل التاجر حسب هواه ...وعسقالني :مطاط وبال جدوى

«دعم مصر» يدعم السيسي بالثلثين ...وداود :ال تشجيع للمنافسة

•

القاهرة  -عادل زناتي

ً
انتقد خبراء في مجال التموين قرارا
أص ــدره وزي ــر التموين الـمـصــري علي
المصيلحي قـبــل أي ــام ،بــإلــزام المحال
التجارية بتدوين األسعار على السلع
ً
والمنتجات المختلفة ،بــدال من اتجاه
سابق إلــى تطبيق ذلــك على المصانع
والمنتجين.
ُ آراء المتابعين للقرار ذهبت إلى أنه
أف ـ ـ ِـرغ مــن مـضـمــونــه ،إذ رض ــخ الــوزيــر
للمنتجين ،وتم تعديل الفقرة األولى من
القرار  217لسنة  2017والخاص بكتابة
األسـعــار على السلع ،بقرار جديد رقم
 330لسنة .2017
مـسـتـشــار وزيـ ــر ال ـت ـمــويــن األس ـب ــق،
نـ ــادر ن ــورال ــدي ــن ،ق ــال إن ال ـق ــرار خ ــداع
ً
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ال ـس ـعــر
ً
ً
اسـتــرشــادي وليس إلــزامـيــا ،الفـتــا إلى

أن وزير التموين اتفق مع التجار على
كتابة السعر على عـبــوات السلع ،كما
ات ـفــق مـعـهــم عـلــى أن ال ـق ــرار غـيــر ملزم
وال يـعــد تسعيرة جـبــريــة ،ول ــم يربطه
بمصلحة الضرائب ،ما سيدفع َّ
التجار
إلـ ــى ك ـتــابــة األسـ ـع ــار ح ـســب أهــوائ ـهــم
َّ
ضحية
الشخصية ،وسيكون المواطن
للتجار.
بدوره ،قال رئيس جمعية "مواطنون
ض ــد ال ـ ـغـ ــاء" ،م ـح ـمــود ع ـس ـقــانــي ،إن
القرار بال جدوى وأفــرغ من مضمونه،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـهــدف مــن ال ـقــرار منع
التجار من التالعب باألسعار ،لكنه بهذا
ً
الشكل أصبح مطاطا وبال قيمة ،ألن كل
تاجر يضع السعر الذي حدده بنفسه،
ً
ً
و"سنجد تفاوتا كبيرا في األسعار".
َّ
على النقيض ،رحــب "اتـحــاد الغرف
التجارية" بــالـقــرار ،وقــال أمينه العام،
ع ــاء عــز ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :م ـعــرفــة أسـعــار

ال ـس ـلــع ح ــق لـلـمـسـتـهـلــك ،ل ـكــن الـعـقـبــة
ً
الوحيدة تكمن في آلية تنفيذه" ،داعيا
إلـ ـ ــى قـ ـص ــر ت ـط ـب ـي ـقــه عـ ـل ــى ال ـس ــاس ــل
الـتـجــاريــة وم ـحــال الـبـقــالــة ،دون إل ــزام
جميع حلقات التداول به.
وأوضح" :سالسل اإلمداد من مصنع
أو مـسـتــورد أو م ــوزع أو تــاجــر ُجملة
لـيــس لـهــم ش ــأن بــوضــع األس ـع ــار على
السلع" ،كما أن الشركات الكبرى تمتلك
أسطول سيارات ،وبناء عليه يتم حساب
تكلفة النقل والتوزيع وقسمتها على
ح ـجــم اإلنـ ـت ــاج وت ـحــديــد س ـعــر مــوحــد
للمنتج ،لكن  90في المئة من الشركات
المصرية صغيرة ومتوسطة ،تعتمد
على موزعين آخــريــن ،وبذلك ستطرح
السلع بأسعار مختلفة في المحافظات،
ً
نظرا الختالف تكلفة التوزيع.

•

القاهرة -أحمد بركات

ً
في الوقت الــذي تنتظر مصر رئيسا
ً
ً
جــديــدا ،خــال مــدة أقــل من  20أسبوعا،
مع انتهاء مــدة الوالية األولــى للرئيس
عبدالفتاح السيسي ،يونيو المقبل ،شكا
أعضاء في البرلمان ،تجاهل الراغبين
في الترشح -على قلتهم -فكرة الحصول
على تذكرة عبور برلمانية إلى المنافسة
الرئاسية ،والتي أقرتها المادة  142من
ً
ً
الــدسـتــور ،وتعطي  20نــائـبــا برلمانيا
فقط الحق في منح أي مرشح ُمحتمل،
تأشيرة دخول إلى الماراثون الرئاسي.
وبعد ساعات من إعالن الفريق أحمد
شفيق انسحابه من سباق الرئاسة ،بدا
االستحقاق الرئاسي المقبل لن يشهد
أن
ً
منافسة حقيقية ،أمام الرئيس الحالي،
وهو ما فسره برلمانيون مصريون بأن
ـوات ،وأن المسؤول األول
المناخ غير مـ ٍ

عنه مؤسسات الدولة ،بينما اعتبر عضو
الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"
اللواء حسين السيد أن السبب في عدم
اسـ ـتـ ـخ ــدام أح ـ ــد ح ــق ج ـم ــع تــوق ـي ـعــات
ن ــواب الـبــرلـمــان للترشح لـلــرئــاســة ،هو
عــدم وج ــود شخصية تجد فــي نفسها
الجاهزية الكافية لذلك.
أم ــا الـنــائــب هـيـثــم ال ـحــريــري فانتقد
ت ـج ــاه ــل "تـ ــذكـ ــرة الـ ـعـ ـب ــور ال ـبــرل ـمــانــي
للرئاسية" ،إذ ال يلزمهم الدستور بأكثر
ً
من الحصول على توقيع  20نائبا في
ً
ً
البرلمان ،مبديا دهشته من أن أحدا لم
يستغل ذلك حتى اآلن؛ بسبب ما يلحق
ً
براغبي الترشح من تضييقات ،مطالبا
اإلع ـ ــام وال ـب ــرل ـم ــان ب ــإب ــداء الـتــرحـيــب
والـ ـمـ ـع ــاون ــة ،ألي راغ ـ ــب ف ــي ال ـت ــرش ــح،
وإجــراء مؤتمرات جماهيرية ،وأضــاف:
َ
جهد
"يوفر على الراغبين في الترشح
جمع  25ألف توقيع من مواطنين في 15

محافظة ،وتفسير ذلك أن الدولة ال توفر
ً
ً
مناخا مشجعا للترشح".
بدوره ،قال عضو اللجنة التشريعية
والدستورية في البرلمان ،ضياء الدين
داود" :الـمـعـطـيــات الـحــالـيــة تــؤكــد أننا
ً
ً
ً
سـنـشـهــد اسـتـحـقــاقــا انـتـخــابـيــا خــالـيــا
من مرشحين مؤثرين ،بخالف الرئيس
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،ب ـس ـبــب ال ـ ــدور
ً
الــذي يقوم به اإلعــام حاليا من هجوم
وتـ ـش ــوي ــه ألي مـ ـن ــاف ــس ،مـ ــا ح ـ ــدث مــع
المرشحين المحتملين ا لـثــا ثــة :خالد
ع ـلــي وأن ـ ــور الـ ـس ــادات وال ـف ــري ــق أحـمــد
شفيق الذي أعلن انسحابه".
كانت األغلبية النيابية ،الممثلة في
ائتالف "دعــم مصر" -حوالي  400نائب
يمثلون ثلثي البرلمان -اتجهت إلى دعم
الرئيس السيسي ،بينما ائتالف 25/30
ً
المعارض ،ال يضم سوى  17نائبا.

تأجيل محاكمة مرسي

قررت محكمة جنايات القاهرة
في جلستها أمس ،تأجيل
ً
إعادة محاكمة  22متهما
من قيادات وعناصر جماعة
"اإلخوان" ،يتقدمهم الرئيس
األسبق محمد مرسي والمرشد
العام للجماعة محمد بديع،
إلى جلسة  17يناير الجاري،
في قضية اتهامهم بارتكاب
جرائم التخابر مع منظمات
وجهات أجنبية .وجاء القرار
لعدم وصول مرسي من
محبسه ،إلى محكمة جنايات
ً
القاهرة ،التي أصدرت حكما
في يونيو  ،2015بمعاقبة
خيرت الشاطر ومحمد
البلتاجي وأحمد عبدالعاطي
ً
(محبوسين) باإلعدام شنقا،
ً
فضال عن معاقبة مرسي و16
آخرين بالمؤبد.

تغليظ عقوبات الخطف

وافق مجلس النواب أمس
على تغليظ عقوبات الخطف،
لتكون أكثر شدة بما يصل إلى
حد اإلعدام إذا اقترنت بهتك
العرض.
وتمت الموافقة على المادة
رقم  289من قانون العقوبات،
التي تشير إلى السجن المشدد
مدة ال تقل عن عشر سنوات
ً
لكل من خطف طفال ،أما إذا
ً
كان الخطف مصحوبا بطلب
فدية فتكون العقوبة السجن
المشدد لمدة ال تقل عن 15
سنة ،ومع ذلك يحكم على
فاعل جناية الخطف باإلعدام
أو السجن المؤبد إذا اقترنت
بها جريمة مواقعة المخطوف
أو هتك عرضه ،أما إذا كان
ً
المخطوف طفال أو أنثى
واقترنت بجناية مواقعة
المخطوف أو هتك عرضه،
فتكون العقوبة بحسب المادة
 290هي اإلعدام.

أذونات خزانة بـ  3مليارات

طرح البنك المركزي أمس،
أذونات (سندات) خزانة بقيمة
إجمالية ثالثة مليارات جنيه،
األولى بقيمة  1.5مليار جنيه،
ألجل  3سنوات ،والثانية
بقيمة  1.5مليار جنيه ،ألجل
 7سنوات .وتستدين الحكومة
من خالل سندات وأذونات
الخزانة على آجال زمنية
مختلفة.

ةديرجلا
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رياضة
الكويت والعربي إلى المربع
الذهبي لكأس ولي العهد
بعد فوزهما على الصليبيخات وبرقان
أحمد حامد

ً
تأهل الكويت والعربي رسميا
للمربع الذهبي بمسابقة كأس
سمو ولي العهد ،بعد فوزهما
على الصليبيخات وبرقان ،وبلغ
رصيد كل منهما  12نقطة ،في
حين أن لدى أقرب المنافسين
لهما فريق الشباب  8نقاط،
وتبقى له مباراة في الجولة
األخيرة.

 4مباريات اليوم
في الجولة الخامسة
ضمن منافسات
المجموعة الثانية

واصـ ــل فــريــق ال ـكــويــت لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ص ـ ــدارت ـ ــه ل ـل ـم ـج ـمــوعــة
األولـ ـ ــى ف ــي كـ ــأس ولـ ــي الـعـهــد
برصيد  12نقطة ،بالفوز على
الـصـلـيـبـيـخــات بـثــاثــة أه ــداف
مقابل هدف واحد في المباراة
ا لـتــي جمعتهما ،أ م ــس ،ضمن
منافسات الجولة الخامسة.
أهـ ـ ـ ــداف ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة سـجـلـهــا
لـلـكــويــت بــاتــريــك فــابـيــانــو «»2
و يـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ا ل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــراروة «،»37
وع ـبــدال ـلــه ال ـبــري ـكــي « ،»58في
حين سجل هدف الصليبيخات،
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـجـ ـم ــد رص ـ ـ ـيـ ـ ــده ع ـنــد
نقطتين ،المحترف سيرجي في
الدقيقة «.»30
األفضلية دانــت للكويت في
المباراة ،السيما أنه نجح في
ً
ال ـت ـس ـج ـيــل مـ ـبـ ـك ــرا فـ ــي ش ـبــاك
حـ ـ ـ ــارس ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ب ــدر
الصنعون ،عبر باتريك فابيانو،
لكن إضاعة األخير للعديد من
ا ل ـف ــرص ا لـســا نـحــة للتسجيل،
منح الصليبيخات فرصة الرد،
عبر رأسية للمحترف سيرجي،
ل ـك ــن ي ـع ـق ــوب الـ ـ ـط ـ ــراروة أن ـقــذ
الموقف بهدف التقدم لينتهي
الشوط األول بهدفين للكويت
نظير هدف للصليبيخات.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــوط ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي،
ان ـ ــدف ـ ــع األبـ ـ ـي ـ ــض إلـ ـ ــى ت ـعــزيــز
ت ـقــدمــه إلج ـه ــاض أي مـحــاولــة
لـلـصـلـيـبـيـخــات ب ــال ـع ــودة إلــى
أجــواء المباراة ،وأشــرك مدرب
الفريق عبدالله أبو زمع راضي
ً
جمال بدال عن فهد العنزي ،لكن
مسلسل إضاعة الفرص تواصل
في الكويت ،حتى أنقذ الوضع
عبدالله البريكي ،الذي نفذ كرة
ثابتة في شباك الصنعون.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول أح ـ ـ ـمـ ـ ــد

عبدالكريم مدرب الصليبيخات
تـنـشـيــط ص ـفــوفــه ع ـبــر إشـ ــراك
عـبــدالـلــه صـحــن ،وفـهــد عــدنــان
ع ـل ــى ح ـس ــاب راكـ ـ ــان ال ـع ـن ــزي،
وبدر علي ،ليرد مدرب الكويت
عبدالله أبو زمع بإشراك سامي
ال ـ ـصـ ــانـ ــع وحـ ـسـ ـي ــن الـ ـح ــرب ــي
على حـســاب بــاتــريــك فابيانو،
وجـمـعــة سـعـيــد ،لـكــن الـمـبــاراة
اس ـت ـم ــرت ع ـلــى حــال ـهــا بـتـقــدم
الكويت.

فوز صعب للعربي
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى ضـمــن
م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة ذات ـهــا
تمكن العربي من تجاوز برقان
بـ ـه ــدفـ ـي ــن م ـ ـقـ ــابـ ــل ه ـ ـ ـ ــدف ،فــي
الـمـبــاراة الـتــي جمعت بينهما
أم ـ ـ ــس عـ ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة ،ل ـ ـيـ ــرفـ ــع األخ ـ ـضـ ــر
رصيده إلى  12نقطة ،ويحافظ
عـلــى وص ــاف ــة الـمـجـمــوعــة ،في
حين تجمد رصيد برقان عند
نقطيتن.
وانتظر العربي حتى الدقيقة
 81ليسجل ه ــدف ا لـتـقــدم عبر
عـلــي مـقـصـيــد م ــن رك ـلــة ج ــزاء،
ليرد برقان عبر الغيني سونا
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،90وفـ ــي الــوقــت
ال ـقــا تــل س ـجــل ب ــو ب ــي كلمينت
ه ــدف الـ ـف ــوز ،لـيـظـفــر األخ ـضــر
بنقاط التأهل للمربع الذهبي.

 ...وقاتل للشباب
وض ـمــن الـمـجـمــوعــة األول ــى
أيضا نجح الشباب فــي الفوز
على اليرموك بهدف من دون رد
لعلي مصطفى في الدقيقة ،90
بينما أه ــدر مـسـعــود فــريــدون

هدف فابيانو األول في مرمى الصليبيخات
الع ــب ال ـش ـبــاب رك ـلــة جـ ــزاء في
الدقيقة  ،72وبهذه النتيجة رفع
الـشـبــاب رص ـيــده إل ــى  8نـقــاط،
في حين تجمد رصيد اليرموك
عند  4نقاط.

القادسية وكاظمة األبرز
تقام مساء اليوم  4مباريات
بــال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـكــأس
سـمــو ول ــي الـعـهــد لـكــرة الـقــدم،
ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ـجـ ــولـ ــة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ي ـل ـت ـق ــي
القادسية وكاظمة على استاد
صباح السالم بالنادي العربي
ال ـســاعــة  ،6:45وف ــي الـتــوقـيــت
نـ ـفـ ـس ــه ي ـل ـت ـق ــي ال ـ ـسـ ــاحـ ــل مــع
الـ ـجـ ـه ــراء ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد نـ ــادي
الكويت.
وعند الرابعة والثلث يلتقي
الـتـضــامــن مــع الـســالـمـيــة على
استاد الصداقة والسالم ،وفي
ال ـت ــوق ـي ــت ذاتـ ـ ــه تـ ـق ــام مـ ـب ــاراة

الـنـصــر وخـيـطــان عـلــى اسـتــاد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــة ب ـ ـنـ ــادي
اليرموك.
وتخطف مواجهة القادسية،
ا لـ ـمـ ـتـ ـص ــدر ب ــر صـ ـي ــد  ،10مــع
كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــواجـ ــد فــي
المركز الثالث ،برصيد  9نقاط،
السيما أنها ستحسم الصراع
كـ ـثـ ـي ــرا ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص صـ ـ ــدارة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ت ـن ـت ـظــر
ال ــوص ـي ــف الـ ـجـ ـه ــراء مــواج ـهــة
سهلة مع الساحل ،الذي يقبع
في المركز األخير برصيد نقطة
واحدة.
وتتسم مواجهات «األصفر»
و«البرتقالي» بالندية الكبيرة،
عـ ـطـ ـف ــا عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــود الع ـب ـي ــن
مميزين في صفوف الفريقين.
وال تشهد صفوف القادسية
أي غ ـ ـ ـيـ ـ ــا بـ ـ ــات ،بـ ـ ـع ـ ــد د خ ـ ـ ــول
عبدالعزيز الـمـشـعــان ،وعــودة
الـغــانــي رش ـيــد ســومــالـيــا ،إلــى
جـ ـ ــانـ ـ ــب ان ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــام خـ ـم ــاس ــي

المنتخب :بــدر المطوع ،رضا
ه ــان ــي ،ضـ ــاري س ـع ـيــد ،أحـمــد
الظفيري ،وخالد القحطاني.
ويـ ـع ـ ِّـول الـ ـم ــدرب ال ـك ــروات ــي
لـ «األصفر» على المباراة كثيرا،
لالطمئنان على جاهزية فريقه،
بـعــد ف ـتــرة ال ـتــوقــف الـمــاضـيــة،
الس ـي ـمــا أن ال ـف ــري ــق ل ــم يـلـعــب
إال ف ــي مـنــاسـبـتـيــن وديـ ــا أم ــام
اليرموك وبرقان.
فــي الـمـقــابــل ،يـعـ ِّـول الـمــدرب
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم لـ ـ ـ «ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــالـ ــي»
أوليفيرا على ا لـمـبــاراة كثيرا،
لــاسـتـمــرار فــي الـمـنــافـســة ،من
أج ـ ـ ــل الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـم ــرب ــع
الـ ــذه ـ ـبـ ــي ،وخـ ــاصـ ــة أن عـقـبــة
«األص ـفــر» هــي األب ــرز ،فــي حال
أراد «الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي» اس ـت ـك ـمــال
المشوار.
وال ت ـش ـهــد ص ـف ــوف كــاظـمــة
كــذلــك أي غ ـيــابــات ،بــاسـتـثـنــاء
ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس حـ ـسـ ـي ــن ك ـن ـك ــون ــي،
لإلصابة ،فيما انخرط الدولي

زنيفر إلى الشباب لنهاية الموسم نصف مليون دوالر يحسم صفقة انتقال
الفاضل للكويت لموسم ونصف

أعلن نادي القادسية موافقته
على إعــارة العــب الفريق األول
م ـح ـم ــد زن ـي ـف ــر إل ـ ــى ال ـش ـب ــاب،
حـتــى نـهــايــة الـمــوســم الـحــالــي.

محمد زنيفر

وذكر أمين سر القادسية حسن
أبوالحسن ،على موقع النادي
على «تويتر» ،أن إدارة النادي
واف ـقــت عـلــى إعـ ــارة زنـيـفــر إلــى
أبـ ـن ــاء األحـ ـم ــدي ح ـت ــى نـهــايــة
الموسم الحالي.
ً
وك ـ ـ ــان زي ـن ـف ــر وج ـ ــه ع ـت ــاب ــا
إلــى إدارة الـقــادسـيــة مــن خالل
ً
حـســابــه عـلــى «تــوي ـتــر» ،مــؤكــدا
اسـ ـتـ ـغ ــراب ــه م ـ ــن رفـ ـ ــض إدارة
النادي انتقاله إلى أندية القمة
الـ ـت ــي ط ـل ـب ــت الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
خ ــدم ــات ــه ،ف ـي ـم ــا واف ـ ـقـ ــت عـلــى
إعارته إلى الفرق الصغيرة على
حد قوله.
يذكر أن زنيفر أحد المواهب
فــي نــادي القادسية التي تنبأ
لها الكثير بمستقبل باهر مع
األصفر.

●

جابر الشريفي

أقيمت مساء أمس انتخابات
اتـ ـح ــاد ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة ف ــي مـبـنــى
ال ـل ـج ـنــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ،ح ـي ــث تــم
انـتـخــاب الـشـيــخ عـلــي الخليفة
ً
بـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة  8أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات ن ــائـ ـب ــا
لـلــرئـيــس ع ـلــى ح ـس ــاب مــرشــح
نـ ـ ــادي ال ـن ـص ــر ف ـه ــد ال ـس ــوي ــط،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ـصـ ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ــوت
واحد ،كما فاز مرشح الساحل
غ ــازي العتيبي بمنصب أمين
ال ـص ـنــدوق بنتيجة  6أص ــوات
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب م ــرش ــح كــاظ ـمــة
سالم المرطة ،الذي حصل على
صوتين فقط.
وتمت تزكية ضاري برجس
مـ ـ ــرشـ ـ ــح ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ل ـم ـن ـص ــب
الرئيس ،وكــل من هيثم بــارون
مــرشــح الـكــويــت لمنصب أمين
السر ،وحسين الشمري مرشح
ال ـش ـب ــاب لـمـنـصــب ام ـي ــن الـســر
المساعد ،وجالي الجالي مرشح
القرين لمنصب امين الصندوق
المساعد ،وحصل كل من هؤالء
على تسعة أصوات.

«يد» كاظمة يتعاقد مع حارس الشباب
مشاري مدة موسمين
●

محمد عبدالعزيز

ً
تـعــاقــد نـ ــادي كــاظـمــة رسـمـيــا
مع حــارس مرمى نــادي الشباب
لـكــرة ال ـيــد عـبــدالــرحـمــن مـشــاري
مدة موسمين ،وذلــك خالل فترة
االنـتـقــاالت الشتوية الـتــي بــدأت
مطلع األسبوع الجاري ،وتستمر
حتى  25الجاري.
وانتظم مشاري في تدريبات
البرتقالي ،التي بدأت أمس األول،
ب ـع ــد فـ ـت ــرة راح ـ ـ ــة س ـل ـب ـيــة عـقــب

جانب من عملية الفرز في اتحاد السلة التي جرت بمقر اللجنة األولمبية أمس
وف ـ ـ ـ ـ ــاز ب ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة م ـج ـل ــس
االدارة ك ــل م ــن ث ــام ــر الـشـنـفــا
مــن التضامن بتسعة أصــوات،
وفهد السويط من النصر بنفس
الـنـتـيـجــة ،وس ــال ــم ال ـمــرطــة ب ــ6
أصــوات ،في حين خــرج كل من
أحمد العصفور بصوت ،ووليد
الرجيبة بصوتين من العضوية.

وعلمت «الجريدة» أن األندية
ً
عقدت اجتماعا أمس األول في
ن ــادي الصليبيخات تناقشت
فـيــه ح ــول انـتـخــابــات االت ـحــاد،
واتفقت على األسماء التي فازت
بالمناصب.
ولـ ــم تـبـعــث أن ــدي ــة ال ـيــرمــوك
والـ ـق ــادسـ ـي ــة وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات

أي مــرشــح لـخــوض انتخابات
االتحاد.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـنـظــام
االساسي ينص على ان يتكون
مـجـلــس االدارة مــن  9أع ـضــاء،
وتعيين ما ال يزيد على اثنين
إذا أراد االتحاد التعيين.

وع ـ ـ ـلـ ـ ــى اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاد ال ـ ـصـ ــداقـ ــة
والسالم ،يعتمد السالمية على
مواجهته مــع التضامن كثيرا
لـلــدخــول مــن جــديــد فــي صــراع
الظفر بإحدى بطاقتي التأهل
إلى المربع الذهبي ،خصوصا
أن رصيده الحالي  7نقاط ،بما
يعني أن أي خـســارة ،أو حتى
تـ ـع ــادل ،االب ـت ـع ــاد رس ـم ـيــا عن
المنافسة.
فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
بالنسبة للتضامن تحصيل
حــاصــل ،كــونــه فـقــد األم ــل في
مواصلة المشوار نحو المربع
الذهبي ،إن توقف رصيده عند
 3نقاط.
ول ــن ت ـكــون مـهـمــة ال ـج ـهــراء،

كشف مــديــر جـهــاز الـكــرة في
نــادي النصر خالد الشريدة ان
انتقال الدولي السوري يوسف
القلفا الى اإلمارات اإلماراتي جاء
بالتراضي مع إدارة فريقه.
وك ـش ــف ال ـش ــري ــدة ان الـقـلـفــا
اتفق مع إدارة النصر في بداية
الموسم الحالي ،على الرحيل في
فترة االنتقاالت الشتوية ،في حال
حصل على عرض الئق ،على أن
يدفع الشرط الجزائي البالغ 150
ألف دوالر.
وبـيــن أن القلفا قــام بتسوية
أم ــوره مــع الـعـنــابــي ،متمنيا له
ال ـتــوف ـيــق ف ــي مـهـمـتــه ال ـجــديــدة
ف ــي ال ـ ــدوري االمـ ــاراتـ ــي .وأش ــار
إلــى ان النصر بصدد تعويض

موافقة إدارة البرتقالي ،كما وقع على
عقد  5مواسم لمصلحة كاظمة.
بــدورهــا ،قامت إدارة الـنــادي بالموافقة
على اعــارة الفاضل رسميا الــى الكويت مــدة موسم
ونـصــف نظير نصف مليون دوالر ،حسب مصادر
لـ«الجريدة» ،وقامت إدارة الكويت بتسجيل الفاضل
رسميا في كشوف الفريق ،ووجود الالعب أمس في
مباراة الصليبيخات.
وكان الفاضل قد عاد من رحلة احتراف في
صـحــم ال ـع ـمــانــي ،حـصــل م ــن خــالـهــا على
بطاقته الدولية ،إال أن إدارة الكويت رأت
فــي مــوافـقــة نظيرتها فــي كاظمة ضــرورة
من أجل تسجيل الالعب في قائمة الفريق.

ً
الخليفة نائبا لرئيس «السلة»
انتخاب
ً
والعتيبي أمينا للصندوق

فرصة العودة

الشريدة :انتقال القلفا
إلى اإلمارات جاء بالتراضي

ً
الالعب يعتذر لكاظمة ويوقع معه عقدا مدته  5مواسم
أسـ ــدل ال ـس ـتــار أخ ـي ــرا ع ـلــى صـفـقــة ان ـت ـقــال العــب
كاظمة السابق طالل الفاضل إلى الكويت مدة موسم
ونصف ،بعد أن تأخرت الصفقة في مراحلها األخيرة
بعض الوقت ،بسبب شروط إدارة البرتقالي ،القاضية
بتوقيع الالعب على عقد مدته  5مواسم ،الى جانب
تقديم اعتذار رسمي شامل لكل المنتمين الى النادي،
بخالف المقابل المالي من إدارة نادي الكويت.
وقــدم الفاضل ،الــذي انضم الــى تدريبات الكويت
عقب عودته من صحم العماني ،وشارك في مباريات
ودية مع األبيض ،اعتذاره بحسب طلب كاظمة ،مشيدا
بالتعامل الراقي من إدارة النادي ،وعدم االنجراف وراء
الضغوط االعالمية.
وأك ــد الـفــاضــل أن ــه لــن يـتـخــذ اي خ ـطــوة مــن دون

الــوحـيــد م ـشــاري ال ـعــازمــي في
التدريبات ،وبات جاهزا لقيادة
وسط الفريق أمامم «األصفر».

ال ــوصـ ـي ــف ب ــرصـ ـي ــد  9نـ ـق ــاط،
صـ ـعـ ـب ــة لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ال ـ ـسـ ــاحـ ــل،
السـ ـيـ ـم ــا أن األخ ـ ـيـ ــر بــرص ـيــد
نقطة واحدة يسعى في الوقت
ا لـحــا لــي إ لــى تجهيز الالعبين
ل ـ ـمـ ــوا ج ـ ـهـ ــات دوري ا لـ ــدر جـ ــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وكـ ـ ـ ــأس سـ ـم ــو أم ـي ــر
ال ـبــاد ،بعد أن تــاشــت فرصه
في البطولة.
وف ــي آخ ــر ال ـم ـبــاريــات ،يأمل
الـنـصــر مــواصـلــة ال ـم ـشــوار في
البطولة ،والوصول إلى النقطة
التاسعة على حساب خيطان،
ال ــذي حصد نقطة وحـيــدة في
مشواره حتى اآلن.
ويـتــأهــل األول وال ـثــانــي من
ك ـ ــل مـ ـجـ ـم ــوع ــة ،حـ ـي ــث ت ـصــب
ال ـ ـتـ ــرش ـ ـي ـ ـحـ ــات فـ ـ ــي م ـص ـل ـحــة
الكويت والعربي في المجموعة
األولى ،فيما تشتعل المنافسة
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة بـيــن
الـقــادسـيــة وال ـج ـهــراء وكــاظـمــة
والسالمية.

انتهاء منافسات الجولة العاشرة
من الدوري العام.
ويـعـتـبــر م ـش ــاري م ــن ح ــراس
مرمى كرة اليد المميزين ،وكانت
ب ــدايـ ـت ــه فـ ــي ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـس ـن ـيــة
ل ـن ــادي ال ـش ـبــاب ،واس ـت ـمــر حتى
لعب ضمن صفوف الفريق األول
عــدة مــواســم ،قبل أن ينقطع عن
ال ـت ــدري ــب وتـمـثـيــل ال ـفــريــق قبل
موسمين لظروف خاصة ،وعاد
ً
أخيرا عبر بوابة كاظمة.
وشكر مشاري مسؤولي نادي

الشباب على الفترة التي قضاها
ً
فــي ال ـنــادي ،معربا عــن سعادته
ً
بثقة نادي كاظمة ،آمال أن يكون
عـ ـن ــد حـ ـس ــن الـ ـ ـظ ـ ــن ،وأن ي ـق ــدم
اإلضافة الالزمة للبرتقالي خالل
الفترة المقبلة ،التى يسعى فيها
ا لـفــر يــق للمنافسة على المراكز
األول ــى فــي ال ــدوري ،ال ــذي يحتل
فـيــه الـمــركــز الـثــانــي بــرصـيــد 19
نقطة مــن  10م ـبــاريــات ،وضمن
ال ـص ـعــود بـشـكــل كـبـيــر ل ـل ــدوري
الممتاز.

ً
 ...وبرقان استأنف تدريباته استعدادا للدوري
أكد مدير الفريق األول لكرة اليد بنادي برقان ،أنور
العتيبي ،أن الفريق استأنف تدريبات المحلية ،استعدادا
لخوض باقي منافسات بطولة الــدوري العام ،بإقامة
الجولة الـ 11في  29الجاري.
وقال العتيبي لـ«الجريدة» ،إن الجهاز الفني للفريق،
بقيادة الـجــزائــري محمد مـسـعــودان ،ومساعده خالد
ملحم ،منح العبي الفريق فترة راحة سلبية منذ انتهاء
منافسات الجولة العاشرة في  20ديسمبر الماضي،
وعاد الالعبون للتدريب بشكل يومي على هيئة فترة

إعداد جديدة تتخللها تدريبات بدنية وأحمال وتقوية
داخل صالة الحديد ،إضافة للجوانب الفنية.
وأشار العتيبي إلى أن «الفريق سيكتفي بالتحضيرات
الـمـحـلـيــة ،وال تــوجــد مـعـسـكــرات خــارجـيــة فــي الـفـتــرة
ً
الحالية» ،موضحا أن «برقان اقترب بشدة من حسم تأهله
ً
لـلــدوري الممتاز بين الخمسة الكبار ،ويسعى حاليا
النتزاع أحد المراكز الثالثة األولى ،لحصد إحدى نقاط
ً
األفضلية للفرق أصحاب هذه المراكز ،لتكون عونا له
في خالل منافسات الممتاز».

خالد الشريدة

القلفا بمحترف رابع خالل األيام
ً
المقبلة ،مــؤكــدا ان ثقته كبيرة
بجميع العبي العنابي.

منتخب الصاالت
إلى البحرين
غادر وفد منتخب الكويت
لـ ـك ــرة ال ـ ـصـ ــاالت ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
ال ـم ـنــامــة ل ـخ ــوض مـبــاراتـيــن
وديـ ـتـ ـي ــن مـ ــع ال ـب ـل ــد األح ـم ــر
البحريني.
وي ـت ــرأس ال ــوف ــد الـكــويـتــي
عضو مجلس اإلدارة ،رئيس
لـجـنــة ال ـص ــاالت والشاطئية
أيـ ـ ــوب م ـي ــر ،ف ــي ح ـي ــن يـضــم
ال ــوف ــد  16الع ـبــا ه ــم :محمد
الـ ـه ــزي ــم ،وم ـح ـم ــد ال ـش ـم ــري،
وف ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــواري ،وأحـ ـم ــد
ال ـ ـف ـ ــارس ـ ــي ،وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
الـ ــوادي ،وم ـشــاري الظبيبي،
وص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،وص ـ ــال ـ ــح
ال ـ ـ ـفـ ـ ــاضـ ـ ــل ،وع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــل ،وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز
داوود ،وسـلـمــان البعيجان،
وعـ ـب ــدالـ ـلـ ـطـ ـي ــف الـ ـعـ ـب ــاس ــي،
وحـ ـ ـم ـ ــد ح ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـح ـســون ،ونــاصــر الـعـلـبــان،
ويوسف الخليفة.
وسيغادر منتخب الكويت،
ع ـ ـقـ ــب مـ ــواج ـ ـه ـ ـتـ ــي األح ـ ـمـ ــر
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،إل ـ ــى ك ــرواتـ ـي ــا،
للمشاركة في البطولة الودية
الدولية ،التي ستقام في 18
يناير الجاري ،ولمدة  3أيام.

٢٨
رياضة
الروضان :التهنئة السامية بنجاح «خليجي  »23وسام فخر للشباب
ةديرجلا
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خليل :الوفاء والوالء لقيادتنا الرشيدة ...والشكر واالمتنان لكل من ساهم في إنجاح البطولة
أكد الروضان أن التهنئة
السامية من سمو أمير البالد،
بنجاح «خليجي  »23وسام ً
فخر لشباب الكويت ،مشيدا
بدعم سموه وحرصه على إقامة
هذا العرس الرياضي في فترة
وجيزة ،وتذليل كل العقبات
إلنجاحه.

جهود سموكم
في لم الشمل
الخليجي
أدخلت البهجة
على الجماهير
الخليجية
الشقيقة

وزير الشباب

كـمــا ت ـقــدم بــالـشـكــر والـتـقــديــر
لسمو ولــي العهد الشيخ نــواف
األحـمــد على دعـمــه وتوجيهاته
الـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــدة ،إلنـ ـ ـج ـ ــاح ال ـب ـط ــول ــة
وخروجها بما يليق بمكانة دولة
الكويت اقليميا ودوليا.
وأضاف" :ال يفوتني أن أحيي
كــل أبـنــاء الكويت مــن مسؤولين
وري ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وم ـ ـت ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــن
وجماهير رياضية على إنجاح
هذا التجمع الخليجي وظهوره
بهذا الشكل الذي نفتخر به ،حفظ
الله الكويت وشعبها وأميرها من
كل مكروه".

تقدم وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون الشباب خالد
الــروضــان بالشكر والتقدير إلى
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،لــدع ـمــه الـكـبـيــر
ودوره فــي إن ـجــاح بـطــولــة كــأس
الخليج العربي لكرة القدم الـ23
التي استضافتها دولة الكويت.
وقال الوزير الروضان" :تلقيت
بــإكـلـيــل الـفـخــر واالع ـت ــزاز رســالــة
سموكم الزاهرة المتضمنة تهنئة
س ـمــوكــم وت ـبــري ـكــات ـكــم الـســامـيــة
بمناسبة نجاح فعاليات بطولة
كأس الخليج العربي لكرة القدم
الثالثة والعشرين (خليجي ،)23
الـتــي استضافتها دول ــة الكويت
عـ ـل ــى أرض ـ ـهـ ــا الـ ـطـ ـيـ ـب ــة ،إذ ك ــان
لسموكم الدور الكبير الذي نثمنه،
كما نقدر حرصكم البالغ في إتمام
ه ــذه الـبـطــولــة بـكــل ن ـجــاح ،حيث
كنتم خير الداعم لنا بتوجيهاتكم
الكريمة ونصائحكم الغالية".
وأضاف" :هذه التهنئة السامية
وسام فخر لشباب الكويت الذين
اعــدتــم لـهــم ال ــروح بـهــذا االنـجــاز
الرياضي المشرف ،الذي ما كان
له أن يحصل لوال جهود سموكم
الـقــويــة فــي لــم الشمل الخليجي
ودع ـم ـك ــم وم ــؤازرتـ ـك ــم وح ــرص
سموكم على إقــامــة هــذا العرس
ال ــري ــاض ــي ال ـش ـب ــاب ــي فـ ــي ف ـتــرة
وجـيــزة جــدا ،وتوفير كــل السبل
وت ــذل ـي ــل ك ــل ال ـع ـق ـب ــات إلن ـج ــاح
البطولة وإدخال البهجة والسرور
ع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ال ــري ــاضـ ـي ــة
الخليجية الشقيقة".

خليل يثمن
مــن جــانـبــه ،رفــع األمـيــن العام
ل ــات ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
د .م ـح ـم ــد خ ـل ـي ــل أسـ ـم ــى آيـ ــات
الـ ـشـ ـك ــر واالمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــان إلـ ـ ــى سـمــو
أم ـيــر ال ـب ــاد وس ـمــو ول ــي عـهــده
األمين ،اللذين شمال برعايتهما
السامية وتوجيهاتهما األبوية
ودعمهما المتواصل هذا العرس
ال ـك ــروي "خـلـيـجــي  ،"23ال ــذي لم
ً
شمل األ س ــرة الخليجية شبابا
ورياضيين على أرض الكويت.
وق ـ ـ ــال خ ـل ـي ــل" :ه ـ ـ ــذا ال ـن ـج ــاح
ً
جـ ــاء ت ـت ــوي ـج ــا ل ـم ـس ــان ــدة سـمــو
أمير البالد وولي العهد وتوفير
ك ـ ــل م ـ ــا يـ ـ ـل ـ ــزم ،ل ـت ـح ـق ـي ــق األم ـ ــل
وت ــأك ـي ــد ال ـت ـف ــاؤل بــالـمـسـتـقـبــل،
ف ــالـ ـشـ ـك ــر الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــل لـ ـقـ ـي ــادتـ ـن ــا
الرشيدة على كل شــيء ،والشكر
م ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى سـ ـ ـع ـ ــادة رئ ـي ــس
م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،وع ـم ـي ــق الـشـكــر

واالمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــان إل ـ ـ ــى سـ ـم ــو رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء ون ــائ ــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـعـلـيــا
التنسيقية لـلـمــؤ تـمــرات ووز ي ــر
التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون الشباب والهيئة العامة
للرياضة واللجنة المنظمة العليا
وم ـم ـث ـلــي وم ـس ــؤول ــي ال ـ ـ ــوزارات

والـمــؤسـســات ،ولجميع اللجان
العاملة في هذه الدورة ولكل من
ً
بــذل جـهــدا وعمل واجتهد حتى
ظهرت البطولة بصورة مشرفة".
وأضـ ـ ــاف" :يـسـعــدنــي أن أق ــدم
ج ــزي ــل ال ـش ـك ــر واالم ـ ـت ـ ـنـ ــان إل ــى
الجماهير ا لــر يــا ضـيــة الكويتية
والخليجية التي كان لوجودها
المستمر ،وتشجيعها الحثيث

لـفـعــالـيــات ومـنــافـســات البطولة
أكبر األثر في إنجاحها وتحقيق
األه ــداف الطموحة الـتــي نتطلع
إليها.
وتابع خليل" :أود أن أعرب عن
عميق الشكر واالمتنان لرؤساء
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـ ــوفـ ـ ــود الـ ـمـ ـش ــارك ــة
ورؤسـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـلـ ـج ــان والـ ـضـ ـي ــوف
والشخصيات والفعاليات التي

ح ـض ــرت هـ ــذا الـ ـع ــرس الـ ـك ــروي،
ف ـكــان لـحـضــورهــم ومـشــاركـتـهــم
اإليجابية أثر كبير في رفع الروح
المعنوية ،وفي دعم كل الجهود
من أجل إنجاح هذا اللقاء األسري
الخليجي على أرض الكويت التي
غمرتها األف ــراح لهذا الحضور،
الــذي يجسد ال ــدور الكبير الــذي
يـقــوم بــه سـيــدي صــاحــب السمو

في تعزيز أواصر األخوة والمحبة
والـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن أبـ ـن ــاء الـخـلـيــج
ال ـع ــرب ــي ،ك ـمــا يـعـبــر ع ــن حــرص
ق ـيــادت ـنــا ال ــرش ـي ــدة ،ل ـي ـكــون هــذا
ال ـم ـهــرجــان الـ ـك ــروي واالح ـت ـفــال
ً
ال ــري ــاض ــي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ــرس ــال ــة
صاحب السمو األمير اإلنسانية
إلى العالم".

«طائرة» كاظمة تستضيف القادسية في «قمة ملتهبة» الجهراء يتغلب على كاظمة في «السلة»
الكويت واليرموك يواجهان التضامن والعربي في الجولة السادسة
•

محمد عبدالعزيز

يـتـطـلــع فــريــق ال ـقــادس ـيــة للكرة
ال ـطــائــرة إل ــى الـمـحــافـظــة عـلــى قمة
الــدوري الممتاز للعبة ،عندما يحل
ضيفا ثقيال على نظيره كاظمة في
ال ـســادســة وال ـن ـصــف م ـســاء ال ـيــوم،
على صالة يوسف شاهين الغانم،
ضمن منافسات الجولة السادسة
"القسم الثاني" من المسابقة ،وفي
نفس التوقيت يستضيف الكويت
نظيره التضامن على صالته بكيفان،
ويليهما في السابعة مساء مباراة
اليرموك والعربي على صالة األول
بمشرف.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،يـسـعــى
القادسية ،المتصدر برصيد  10نقاط
من خمسة انتصارات متتالية ،إلى
تحقيق الـفــوز الـســادس ،واالبتعاد
بقمة الترتيب ،على حساب كاظمة
الثالث ،بفارق األشــواط عن الكويت
الثاني ،ولكل منهما  9نقاط ،والطامع
كذلك إلى إيقاف تقدم األصفر وانتزاع
ق ـمــة ال ـتــرت ـيــب ،خ ـصــوصــا ف ــي ظل
الصراع المحتدم بين ثالثي المقدمة
على لقب الدوري.
معلوم أن القادسية يقدم مستوى
مميزا منذ انطالق البطولة ،خاصة
بـعــدمــا تـمـكــن م ــن إس ـق ــاط الـكــويــت
حامل اللقب ،المتالكه مفاتيح الفوز،

•

وعلى رأسها خبرة مدربه التونسي
محمد كعبار الذي نجح في صناعة
توليفة مميزة من الالعبين الشباب
وال ـخ ـب ــرة ف ــي ن ـســق واحـ ــد لخدمة
تطلعات الفريق.
ل ــذا س ـي ـحــاول ك ـع ـبــار اسـتـغــال
م ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــات الع ـ ـب ـ ـيـ ــه الـ ـم ــرتـ ـفـ ـع ــة
وال ـم ـس ـتــوى الـمـمـيــز ال ـ ــذي يـقــدمــه
الـفــريــق لتحقيق غــايـتــه فــي الـفــوز،
مدعوما بتألق سعد صالح وراشد
ع ـن ـب ــر ون ـ ــاص ـ ــر دش ـ ـتـ ــي وال ـم ـع ــد
المخضرم عبدالناصر العنزي.
على الجانب اآلخر ،يدرك كاظمة
صعوبة المهمة في مواجهة طموح
ال ـقــادس ـيــة ،لــذلــك سـيـحــاول مــدربــه
الصربي السكندر استغالل أوراقــه
الــراب ـحــة لتحقيق غــايـتــه وان ـت ــزاع
نقطتي ال ـف ــوز ،معتمدا المستوى
ال ـج ـي ــد ال ـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــه الـ ـف ــري ــق فــي
الفترة األخيرة ،وكذلك خبرة العبيه
نــاصــر الــرفــاعــي ومـســاعــد المجمد
وعبدالرحمن المطوع والمعد عبدالله
بوفتين والليبرو عبدالعزيز شاكر.

جانب من لقاء سابق بين كاظمة والقادسية
الـ ـع ــروض ال ـق ــوي ــة ال ـت ــي ظ ـهــر بها
خالل البطولة ،وطموحه في تحقيق
نتيجة ايجابية يحسن بها موقعه
في البطولة.

اليرموك والعربي
وفي المباراة الثالثة يأمل اليرموك
الخامس قبل األخير بـ 6نقاط تحقيق
الفوز على العربي الجريح في المركز
األخـ ـي ــر ب ـ ــ 5نـ ـق ــاط ،والـ ـط ــام ــح ال ــى
النهوض من كبوته وتحقيق أول فوز
له في الدوري.
وسيعمل مدرب اليرموك المصري
أسامة مدكور على استغالل حالة

الكويت والتضامن
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،يسعى
الـكــويــت الـثــانــي ال ــى تحقيق الفوز
وم ــواص ـل ــة ص ـ ــراع ال ـم ـقــدمــة ،لكنه
يـ ـخـ ـش ــى م ـ ـ ــن مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــآت خ ـص ـمــه
ال ـت ـضــامــن ال ــراب ــع ب ـ ــ 6نـ ـق ــاط ،بعد

اختتام مباريات الدور األول
للدوري المصري اليوم
•

حلمي طوالن
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الكويت والقادسية يهزمان العربي واليرموك بسهولة

•

تختتم مــواج ـهــات الـجــولــة الـســابـعــة عشرة
واألخ ـ ـيـ ــرة م ــن ع ـمــر م ـب ــاري ــات الـ ــدور
األول لـ ـمـ ـس ــا بـ ـق ــة ا لـ ـ ـ ـ ــدوري
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم،
بــإقــامــة مـبــاراتـيــن
تـ ـجـ ـم ــع كـ ـ ــا مــن
ط ــائ ــع الـجـيــش
م ــع األس ـي ــوط ــي،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــع
اإلسماعيلي.
وي ـس ـت ـض ـيــف ال ـطــائــع
نظيره األسيوطي على استاد
الـ ــدفـ ــاع الـ ـج ــوي ف ــي مــواج ـهــة
متكافئة بـيــن الـفــريـقـيــن الـلــذيــن يــرغـبــان في
نهاية مميزة للدور األول للمسابقة ،ويحتل
الفريق العسكري المركز التاسع بجدول الدوري
برصيد  22نقطة بعد أن لعب  16مـبــاراة ،فاز
فــي  5وت ـع ــادل فــي  7وخ ـســر  ،4بينما يحتل
األسـيــوطــي الـمــركــز الـثــالــث عـشــر بــرصـيــد 19
نقطة.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــاس ـ ـع ـ ــة مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ي ـ ـح ـ ــل فـ ــريـ ــق
ً
ً
اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي ،ض ـي ـف ــا ث ـق ـي ــا ع ـل ــى ن ـظ ـيــره
النصر على استاد القاهرة الدولي في نزهة
كــرويــة ل ـلــدراويــش ،وك ــان اإلسـمــاعـيـلــي فــاز
على الــرجــاء بخماسية دون رد فــي الجولة
الماضية لـلــدوري ،بينما خسر النصر من
األهـ ـل ــي ب ــأرب ـع ــة أهـ ـ ــداف دون رد ،ويـحـتــل
الفريق األصفر صدارة الدوري برصيد 37
نقطة ،بعد أن لعب  16م ـبــاراة فــاز فــي 11
وتعادل في  4وخسر مباراة واحدة ،بينما
يحتل النصر المركز السادس عشر برصيد
 13نقطة ،بعد أن لعب  16مـبــاراة فــاز في
 2وتعادل في  7وخسر .7

عــدم االت ــزان التي يعانيها منافسه
العربي ،وتعميق جراحه بالهزيمة
ال ـســادســة ،بينما يسعى الوطني
سـعــد يـعـقــوب م ــدرب األخ ـضــر إلــى
بداية جديدة ،ونفض غبار الهزائم
المتتالية طمعا في الهروب من قاع
الترتيب.
يذكر أن المواجهات الثالث هي
االولــى بين الفرق المتنافسة ،نظرا
لتأجيل منافسات الجولة الثانية
م ــن الـقـســم االول لـ ـل ــدوري ،لـتــزامــن
مواعيدها مع استضافة الكويت قمة
دول مجلس التعاون الخليجي من 4
إلى  6ديسمبر الماضي.

جابر الشريفي

ً
ً
حقق فريق نادي الجهراء فوزا مثيرا على
نظيره كاظمة بنتيجة  72-88خالل المباراة
التي جمعتهما أمس األول على صالة نادي
الكويت ،ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة
ً
درع ات ـحــاد الـسـلــة ،الـتــي شـهــدت أي ـضــا فــوز
القادسية على اليرموك  ،58-91والكويت على
العربي  ،46-90والنصر على الصليبيخات
.50-59
ً
وبذلك يضرب الكويت موعدا مع الجهراء
في الدور قبل النهائي الذي سيقام غدا ،كما
ً
ضرب القادسية موعدا هو اآلخر مع النصر
في منافسات الدور نفسه.
ج ــاءت م ـب ــاراة ال ـج ـهــراء مــع كــاظـمــة قوية
منذ البداية ،إذ تبادل فيها الفريقان التقدم
في الربع االول الذي شهد في آخر دقيقة منه
تفوق الجهراء بثالثيتين متتاليتين لعبدالله
الصراف ،لينتهي الربع االول بتقدم الجهراء
.23-30
وواصــل الجهراء تفوقه مع بداية الربع
الثاني عبر اختراقات تركي حمود ومتابعة
أحمد فالح وأسعد نمر أسفل السلة ،إلى
ج ــان ــب ثــاث ـيــات اح ـم ــد س ـع ــود وعـبــدالـلــه
الصراف ،ليصل الفارق الى  15نقطة (-42
 ،)27ليسارع بعدها مدرب كاظمة الصربي
نيناد الى طلب وقت مستقطع إليقاف تقدم
منافسه ،وكان له ذلك بعدما حول الدفاع
من رجل إلى رجل الى "دفاع المنطقة" ،مما
قـطــع بــه ال ـعــديــد مــن ال ـك ــرات ال ـتــي حولها

جانب من لقاء كاظمة والجهراء (تصوير جورج رجي)
البرتقالي ا لــى الهجوم المعاكس السريع
ع ـبــر ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم وع ـب ــدال ـل ــه تــوفـيــق
ليقلص الفارق إلى  9نقاط مع نهاية الربع
الثاني .52-43
وض ــرب كــاظـمــة بـقــوة فــي الــربــع الثالث
بعدما واصل صحوته من خالل اختراقات
عبدالله سالم واحمد البلوشي ،باالضافة
الى ثالثيات عبدالله توفيق ومتابعة محمد
المال أسفل السلة ،ليصل الفارق الى  5نقاط،
غير أن براعة صانع ألعاب الجهراء تركي
حمود في الدخول والتسجيل من الداخل

ً
والخارج عادت بالفارق مجددا إلى  10نقاط
مع نهاية الربع الثالث .63-73
ولــم يختلف الــربــع األخـيــر عــن سابقه في
ش ــيء ب ـعــدمــا أخ ــذ كــاظ ـمــة مـ ـب ــادرة تقليص
ً
ال ـفــارق ،خـصــوصــا فــي اعـتـمــاده على اللعب
ال ـس ــري ــع ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ن ـجــح ف ـيــه العـبــو
الجهراء في المحافظة على الـفــارق ،السيما
ع ـبــدال ـلــه الـ ـص ــراف وت ــرك ــي ح ـم ــود ،لتنتهي
المباراة بفوز الجهراء .72-88
أدار اللقاء الحكام محمد السبتي وعابر
العابر ومحمود العماني.

الزمالك يبدأ دراسة ملفي الراحلين والقائمة اإلفريقية
يبدأ إيهاب جالل المدير الفني
الجديد لنادي الزمالك إعادة
النظر في القائمة اإلفريقية،
بعدما أرسلت القائمة األولية
إلى االتحاد اإلفريقي.

األبيض ينتظر
وصول النقاز إلعالن
ً
انتقاله رسميا

•
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•

يـعـيــد ال ـمــديــر الـفـنــي الـجــديــد
للفريق األول لكرة القدم بنادي
ال ــزم ــال ــك ،إيـ ـه ــاب ج ـ ــال ،الـنـظــر
فـ ــي م ـل ــف ال ــاع ـب ـي ــن ال ــراح ـل ـي ــن
عــن القلعة البيضاء مــرة أخــرى،
ب ـعــدمــا ط ـلــب م ــن مـجـلــس إدارة
ال ـ ـنـ ــادي م ـه ـلــة ل ـت ـحــديــد مـصـيــر
جميع ا لــا عـبـيــن بشكل نهائي،
واالستقرار على أسماء الراحلين،
بــاسـتـثـنــاء ال ـث ـنــائــي الـ ــذي رحــل
ً
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ــارة
لنادي االتحاد السكندري ،وهما
أحمد كابوريا ،واإليفواري رزاق
سيسيه.
وم ــن الـمـقــرر أن يعيد المدير
الفني الجديد النظر في القائمة
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا تـ ــم إرسـ ـ ــال
ال ـق ــائ ـم ــة األول ـ ـيـ ــة إل ـ ــى االتـ ـح ــاد
ً
اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي (ك ـ ـ ـ ـ ــاف) ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـك ــون ـف ــدرال ـي ــة،
وكان سبق أن تم استبعاد محمد
إب ــراه ـي ــم وأوب ــام ــا م ــن الـقــائـمــة،
وسيحسم المدير الفني موقف
الالعبين من االنضمام للقائمة
من عدمه.
وج ـ ـ ـ ــاء تـ ـع ــاق ــد الـ ــزمـ ــالـ ــك مــع
إيهاب جالل ليعيد كل الالعبين
لـلـصــورة مــرة أخ ــرى ،باستثناء
خالد قمر والسوري عالء الشبلي،
النقطاعهما عــن الـتــدريـبــات في
الفترة الماضية ،وتخلفهما عن
معسكر مباراة القمة ،ومن المقرر
أن يـعـقــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي جلسة
مع إدارة النادي خالل الساعات
المقبلة ،لحسم مـلــف الراحلين
والصفقات الجديد.

تدريب سابق لفريق الزمالك
ويترقب مجلس الزمالك تسلم
تـقــريــر رس ـمــي م ــن إي ـه ــاب جــال
خ ــال األي ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة ،يتضمن
ت ـصــوره الـنـهــائــي عــن الالعبين
الراحلين والمراكز التي تحتاج
إلــى تدعيم وأسـمــاء المرشحين
لالنضمام للقلعة البيضاء خالل
فترة االنتقاالت الشتوية الحالية،
وأدى التعاقد مع الجهاز الفني
الجديد في إعادة ترتيب األوراق
داخـ ــل ال ـن ــادي ب ـخ ـصــوص ملف
الصفقات والراحلين.
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ي ـتــرقــب
مـســؤولــو ن ــادي الــزمــالــك وصــول
الـتــونـســي حـمــدي الـنـقــاز ،ظهير
أيمن فريق النجم الساحلي ،إلى
القاهرة الـيــوم ،إلنهاء إجــراء ات
انتقاله للقلعة البيضاء بشكل
رس ـم ــي ب ـعــد االتـ ـف ــاق م ــع نــاديــه
حول بنود الصفقة.
وش ـهــدت ال ـســاعــات الماضية

أزم ــة ف ــي صـفـقــة ح ـمــدي الـنـقــاز،
بـعــد تـلـقــي ال ــاع ــب ع ــروض ــا من
أندية في بلجيكا وتركيا بمقابل
م ــادي أكـبــر مــن ال ــذي اتـفــق عليه
م ــع ال ــزم ــال ــك ،م ـمــا دفـ ــع الــاعــب
لـلـمـطــالـبــة ب ــزي ــادة ق ـي ـمــة رات ـبــه
السنوي ليتأجل وصوله للقاهرة،
والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـ ـقـ ــررا لـ ــه ال ـس ـبــت
الماضي.
وكشف مصدر مطلع بالزمالك
فجر مـفــاجــأة مــن الـعـيــار الثقيل
بالتأكيد على االتـفــاق مع نادي
النجم الساحلي على سداد قيمة
صفقة النقاز بنظام الكاش على
دف ـعــة واحـ ــدة ،ب ـنــاء عـلــى تمسك
الـنــادي التونسي بهذا المطلب،
لـيـتــم االتـ ـف ــاق ف ــي ال ـن ـهــايــة على
تخفيض الطلبات المالية لبطل
تونس ،لتصبح  700ألــف دوالر
بدال من  750ألفا ،ويقوم الزمالك
بسداد المبلغ بطريقة الكاش.

من ناحية أخرى ،قرر الجهاز
ال ـف ـنــي ل ـفــريــق ال ــزم ــال ــك تطبيق
الئ ـح ــة ال ـغ ــرام ــات ع ـلــى الـثــاثــي
خـ ــالـ ــد قـ ـم ــر وأس ـ ــام ـ ــة إب ــراهـ ـي ــم
والـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوري ع ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـش ـ ـب ـ ـلـ ــي،
النـ ـقـ ـط ــاعـ ـه ــم عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
الجماعية طوال الفترة الماضية
دون الحصول على إذن بالغياب.
وأكـ ـ ـ ــد مـ ـس ــؤول ــو الـ ـ ـن ـ ــادي أن
اق ـ ـتـ ــراب الـ ـث ــاث ــي الـ ـم ــذك ــور مــن
ال ــرح ـي ــل ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة ال
ي ـم ـن ـح ـه ــم حـ ـ ــق االنـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع عــن
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــادي نـ ـه ــائ ـ ًـي ــا،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ـ ـ ـهـ ـ ــم م ــرتـ ـبـ ـط ــون
ب ـع ـقــود م ــع ال ـ ـنـ ــادي ،وبــال ـتــالــي
يجب التزامهم إلى حين تحديد
م ـ ـص ـ ـيـ ــرهـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي ،س ـ ـ ــواء
باالستمرار أو الرحيل ،وستطبق
الئحة العقوبات على الالعبين.

ةديرجلا
sports@aljarida●com

•
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رياضة

صفحة أسبوعية مختصة بالبطوالت األوروبية
إعداد :عبدالعزيز التميمي

صفقة كوتينيو
مكسب أم تراجع
لطموحات
ليفربول؟

حقائق وأرقام
• ماكسي غوميز العب سيلتا فيغو أصبح الالعب الوحيد الذي
أحرز هدفا في شباك كل من ريال مدريد وبرشلونة حتى اآلن
في هذا الموسم.
• كيلور نافاس حارس ريال مدريد تصدى لخمس ركالت جزاء
من آخر تسع احتسبت على االندية التي لعب معها في الدوري
االسباني.
• ج ـ ـ ــوردي ال ـب ــا ن ـج ــم ب ــرش ـل ــون ــة صـنــع
خمسة اهداف لزميله ليونيل ميسي
هــذا الـمــوســم ،وهــو أكثر العــب خدم
ميسي في الليغا حتى اآلن.
• ســواريــز نجم برشلونة أح ــرز ستة
اه ـ ــداف ف ــي آخ ــر س ـبــع م ـب ــاري ــات هــذا
الـمــوســم ،بينما أح ــرز هــدفـيــن فـقــط في
المباريات السبع التي سبقتها.

جوردي البا

• كــروتــونــي خسر ام ــام مـيــان لتكون ســابــع هزيمة لــه فــي آخر
ثماني مباريات في الدوري االيطالي هذا الموسم ،كما انه فشل
في احراز اي هدف في ست مباريات منها.
• اليغري مدرب يوفنتوس حقق فوزه رقم
 200كمدرب في الدوري االيطالي ،منها
 100مع يوفنتوس.

كوتينيو نجم ليفربول السابق والمدرب يورغن كلوب

سيواجه نادي ليفربول
اإلنكليزي ضغوطات كبيرة
من جانب وسائل اإلعالم،
وجماهيره الكبيرة ،بعد تفريطه
في النجم البرازيلي كوتينيو،
الذي شكل رحيله ضربة قوية
لطموحات النادي والمدرب
يورغن كلوب.

إيجاد البديل
المناسب سيكون
معضلة حقيقية
إلدارة النادي

الش ــك أن صـفـقــة ان ـت ـقــال كــوتـيـنـيــو من
ن ــادي ــه ال ـســابــق لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي إلــى
ً
ً
برشلونة اإلسباني تعتبر مكسبا كبيرا من
الناحية المادية لـ"الحمر" ،إال أن وراء هذه
الصفقة العديد من عالمات االستفهام حول
مـشــروع ال ـنــادي اإلنـكـلـيــزي فــي استعادة
أمجاده.
وكـ ــان كــوتـيـنـيــو ق ــد وق ــع عـقــد انـتـقــالــه
إل ــى بــرشـلــونــة أم ــس ،ال ــذي سيمتد حتى
ن ـه ــا ي ــة م ــو س ــم  ،2023-2022ف ــي صـفـقــة
قدرت قيمتها بـ  160مليون يورو ليصبح
كوتينيو ثالث أغلى العب في تاريخ اللعبة.
وانضم كوتينيو إلى صفوف ليفربول
في يناير  2013مقابل  8.5ماليين جنيه
إسترليني فقط ( 11.5ماليين دوالر) قادما
من إنتر ميالن اإليطالي  ،وسجل كوتينيو
ً
 54هدفا للنادي األحمر خالل هذه األعوام
في مختلف المسابقات.
وس ـي ـتــوجــب ع ـلــى ل ـي ـفــربــول تـعــويــض
رح ـيــل كــوتـيـنـيــو خ ــال ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
ً
ال ـش ـتــويــة ،وق ــد ق ــام ف ـع ــا ب ـضــم ال ـمــدافــع
ال ـهــول ـنــدي فـ ــان داي ـ ــك م ـقــابــل  85مـلـيــون
ً
يــورو ،كما يسعى حاليا إلــى التقاعد مع
الجزائري رياض محرز العب ليستر سيتي
اإلنكليزي ،أو توما ليمار العــب موناكو
الفرنسي.
وبانتقال كوتينيو ،يكون ليفربول قد

فرط بإحدى أهم الركائز األساسية لخطة
المدرب يورغن كلوب ،التي يسعى خاللها
إل ــى إع ـ ــادة الـ ـن ــادي ال ـعــريــق إل ــى مـصــاف
كبار أندية أوروبــا كما كــان في الماضي،
إذ سـيـكــون إي ـجــاد بــديــل لـلـبــرازيـلــي الفذ
ً
ً
ص ـع ـبــا ج ـ ــدا ،وق ــد يـكـلــف قـيـمــة تـضــاهــي
صفقة انتقاله.
وكان ليفربول يفكر في إبرام تعاقدات
ً
ً
في الخط الدفاعي ،الذي يعاني خلال كبيرا،
وعلى الرغم من ضمه للهولندي فان دايك
لـكـنــه ب ـحــاجــة إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـت ـعــزيــزات
الدفاعية ،لكن سيكون لرحيل كوتينيو أثر
عكسي على خطة االنتقاالت الشتوية ،إذ
ستفكر إدارة النادي بالتعاقد مع العب خط
و ســط مهاجم ليتمكن الفريق مــن تنفيذ
خطط المدرب األلماني على أكمل وجه.
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ي ـب ــدو أن إدارة ال ـن ــادي
اإلنكليزي الكبير مازالت غير قــادرة على
االح ـت ـف ــاظ ب ـن ـجــوم ال ـف ــري ــق ورف ـ ــع سقف
الطموحات ،فكما فرط النادي بالمهاجم
الـكـبـيــر األوروغ ــواي ــان ــي لــويــس ســواريــز،
الذي لم يتمكن أي العب جديد من تعويض
ً
رحيله ،يفرط "الحمر" مـجــددا بأحد أبرز
ً
نجومه ،في موسم يعتبر واع ــدا إلــى حد
كبير لجماهير الفريق ،التي طال انتظارها
لرفع درع الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وكــان مــدرب ليفربول يورغن كلوب قد

على لسانهم

أوضح في وقت سابق أن النجم البرازيلي
ً
كــان مـصــرا على الرحيل ،لذلك لــم يتمكن
ً
ش ـخ ـص ـيــا م ــن إق ـن ــاع ــه بــال ـب ـقــاء ،وال شك
أن إص ـ ــرار ال ــاع ــب ع ـلــى الــرح ـيــل ل ــم يــأت
مــن فـ ــراغ ،فــابـتـعــاد الـمـتـصــدر مانشستر
سـيـتــي فــي صـ ــدارة "ال ـم ـم ـتــاز" أث ــر بشكل
كبير على حسم المنافسة على اللقب ،فلم
يعد أي مــن المنافسين يفكر فــي اللحاق
ب ــ"ال ـس ـي ـت ـيــزنــس" ،بــال ـتــالــي ف ـضــل الـنـجــم
ال ـبــرازي ـلــي االن ـض ـمــام إل ــى ال ـبــرشــا ،الــذي
ً
ً
أصبح قريبا جــدا من حسم لقب الــدوري
اإلسباني ،كذلك يعتبر البلوغرانا من أبرز
المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا
هذا الموسم.
مــن جهة أخ ــرى ،ربـطــت بعض وسائل
اإلع ـ ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول بــال ـم ـهــاجــم الـتـشـيـلــي
ألرسنال أليكسيس سانشيز ،الذي رفض
ت ـم ــدي ــد عـ ـق ــده ،الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـهــي ف ــي نـهــايــة
ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،م ـمــا ي ـع ـنــي أن نــاديــه
الـحــالــي يـجــد نفسه فــي الـفـتــرة الشتوية
أمام معضلة التخلي عنه مقابل مبلغ مالي
ً
ً
حاليا  ،أو االحتفاظ به ورحيله "مجانا"
بنهاية الموسم.
وحتى في حال تم انضمام سانشيز إلى
ً
ً
ليفربول ،لن يكون األمر تعويضا ناجحا
لكوتينيو ،فالنجم التشيلي سيكون في
ال ـثــاث ـيــن م ــن ال ـع ـم ــر ،ف ــي ال ـم ـقــابــل يبلغ

ً
كوتينيو  25عاما وهو في قمة عطائه ،كما
يجيد كوتينيو اللعب خلف المهاجمين
وي ـم ـت ــاز ب ـت ـم ــري ــرات م ـت ـق ـنــة وت ـس ــدي ــدات
قــو يــة ،بينما يلعب سانشيز فــي األ غـلــب
عـلــى األط ـ ــراف أو ف ــي الـعـمــق الـهـجــومــي،
ً
ً
فالتعويض لن يكون متكافئا فنيا.

الخيارات المتاحة
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،هـ ـن ــاك ب ـع ــض ال ـخ ـي ــارات
الـمـتــاحــة فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت الشتوية،
التي قد تكون مناسبة لليفربول ،فالنجم
اإلسباني لنادي مان يونايتد خوان ماتا
ً
ق ــد ي ـكــون أي ـض ــا ف ــي طــريـقــه إل ــى الــرحـيــل
ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـج ــدد "ال ـش ـيــاط ـيــن ال ـح ـمــر"
عقده ،الذي ينتهي الموسم الحالي ،إال أن
اإلسباني يقترب مــن بلوغ ســن الثالثين
ً
أيضا ،إال أن انضمامه لليفربول قد يكون
أ نـســب مــن سانشيز ،فيما يخص طريقه
لعبه وإمـكــانــاتــه ،كما أن النجم األلماني
مسعود أوزيل سيكون في طريقه للرحيل
عن أرسنال بعد أن فشل الطرفان في تمديد
التعاقد ،إلى ذلك ،ستكون فترة االنتقاالت
الشتوية هي المحك بالنسبه لطموحات
الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـك ـب ـيــر ،وسـتـتـضــح
الصورة بشكل كبير في قادم األيام لمعرفة
مدى جدية إدارة النادي في إعادة ليفربول
إلى قمة الكرة العالمية.

• يوفنتوس تمكن من تسجيل اهداف
فــي  24م ـب ــاراة عـلــى ال ـتــوالــي خــارج
ارضه ،رقم قياسي في تاريخ الدوري
االيطالي.
• تمكن يوفنتوس من الحفاظ على نظافة
شباكه فــي ســت مـبــاريــات مــن آخــر سبع
في البطولة المحلية.

اليغري

• إنتر ميالن كسب ثالث نقاط فقط في آخر خمس مباريات في
الدوري االيطالي بمعدل  0.6نقطة في المباراة ،بينما كان معدل
احرازه للنقاط  2.6في المباريات السابقة.
• دييغو كوستا نجم اتلتيكو مدريد احرز
هدفا ،وتلقى البطاقة الحمراء في نفس
ال ـم ـبــاراة لـلـمــرة االولـ ــى فــي تــاريـخــه
االحترافي.
• اوب ـ ـ ـ ــاك حـ ـ ـ ــارس مـ ــرمـ ــى ات ـل ـت ـي ـكــو
مدريد تصدى ل ــ 19محاولة باتجاه
المرمى من آخر  21تسديدة في الدوري
االسباني.

دييغو كوستا

• ليفربول بعد فوزه على ايفرتون في كأس
انكلترا ،واصل مشواره في عدم الخسارة في اي مباراة ديربي
يفتتح خاللها التسجيل منذ .1992
• ل ـي ـفــربــول واي ـف ــرت ــون تــواج ـهــا  24م ــرة ف ــي ب ـطــولــة كــأس
انكلترا حتى اآلن ،ليكونا اكثر فريقين تواجها في تاريخ
البطولة.

صورة األسبوع
في عام  2013حققت كل األلقاب الممكنة
ولكن في النهاية رونالدو فاز بالكرة
الذهبية ،وأحسست أن الجائزة سرقت
ً
مني .لم يكن األمر عادال

ريبيري

جماهير كالياري أطلقت عبارات
عنصرية تجاهي ،تبعث على الكراهية،
وأنا لست من هذا النوع.
أنا حزين على هؤالء الناس

ماتويدي

لقد غرق ريال مدريد ،كلما خسرنا
ً
نقاطا ازدادت الضغوط علينا .حاولنا
استعادة عافية الفريق ،ولكن فشلنا في
ذلك

ناينغوالن نجم روما ظهر على مواقع التواصل االجتماعي وهو يدخن
التبغ ويتجرع بعض كؤوس الجعة ،األمر الذي أدى إلى عدم استدعائه
إلى مباراة روما وأتاالنتا التي خسرها فريقه على ارضه ،كما قام بعض
مشجعي ال ـن ــادي بــاالع ـتــداء الـلـفـظــي عـلــى نــايـنـغــوالن خــال وج ــوده في
المدرجات

مارسيلو

األسوأ هذا األسبوع
ريكو:
حــارس مرمى اشبيلية تلقى
خمسة اهداف في مباراة الديربي
امام بيتيس ،ال يتحمل مسؤولية
االهداف بالكامل ولكن تسبب في
هدفين بشكل صريح.

األفضل هذا األسبوع في البطوالت األوروبية
ميسي نجم
برشلونة

البيرتو نجم
التسيو

فازيو:
مدافع روما لعب دور المتفرج
في الهدف االول التاالنتا ،حيث
سدد كوميليوس من امامه دون
ان يحاول قطع التسديدة.

باولينيو نجم
برشلونة

سيلفيستري
مدافع تورينو

بونوتشي
مدافع ميالن

كودا مهاجم
بينفينتو

اوبالك
حارس مرمى
أتلتيكو
مدريد

رويز نجم ريال
بيتيس

ساالمون:
مدافع سبال تسبب بالعديد
م ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـف ـ ــوات ال ـ ـتـ ــي س ــاه ـم ــت
ب ــاح ــراز الت ـس ـيــو ارب ـع ــة اه ــداف
قبل ان يقوم المدرب باستبداله
في المباراة التي انتهت بنتيجة
 5-2لالتسيو.

ايموبيلي
نجم التسيو

رينكون نجم
تورينو

كوليبالي
مدافع نابولي
غاسبيريني مدرب أتاالنتا
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السيتي يستضيف بريستول في كأس الرابطة
ةديرجلا

•
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في ذهاب الدور نصف النهائي
لمسابقة كأس رابطة األندية
اإلنكليزية المحترفة ،يأمل
مانشستر سيتي تجنب مصير
غريمه مانشستر يونايتد ،عندما
يستضيف بريستول سيتي من
الدرجة األولى اليوم.

ي ـ ــأم ـ ــل م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي،
ال ــذي يسير بـثـبــات نـحــو الـفــوز
ب ـل ـق ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،فــي
تجنب مصير غريمه مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد ،ع ـن ــدم ــا يـسـتـضـيــف
بــري ـس ـتــول س ـي ـتــي م ــن ال ــدرج ــة
األول ـ ــى ال ـي ــوم ف ــي ذهـ ــاب ال ــدور
نصف النهائي لمسابقة كأس
راب ـ ـ ـطـ ـ ــة األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
المحترفة.
على "اس ـتــاد االت ـحــاد" ،يبدو
سـ ـيـ ـت ــي م ــرشـ ـح ــا لـ ـلـ ـف ــوز ع ـلــى
ضـيـفــه بــري ـس ـتــول ،وق ـطــع أكـثــر
م ــن نـصــف ال ـطــريــق نـحــو بـلــوغ
النهائي للمرة الثالثة منذ .2014
إال أن فــريــق ال ـمــدرب اإلسـبــانــي
جوسيب غوارديوال يواجه عقبة
منافس حقق المفاجأة األربعاء
ا لـمــا ضــي بتجريد يونايتد من
لقب المسابقة بالفوز عليه .1-2
وي ـخــوض سيتي لـقــاء الـيــوم
وتركيزه منصب على ما ينتظره
األحد المقبل في الــدوري ،حيث
يـحــل ضـيـفــا عـلــى لـيـفــربــول في
مباراة صعبة على الفريق األزرق
الـمـتـصــدر ب ـفــارق  15نـقـطــة عن
مالحقه يونايتد.
ورغ ــم اإلرهـ ــاق ال ــذي يعانيه
ال ـ ــاع ـ ـب ـ ــون فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــدول
ال ـ ـمـ ــزدحـ ــم خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ع ـي ــدي
الـ ـمـ ـي ــاد ورأس الـ ـمـ ـي ــاد وم ــا
بـ ـع ــدهـ ـم ــا ،كـ ـش ــف غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال
أن ــه س ـي ـخــوض ل ـقــاء بــريـسـتــول
بـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة مـ ـ ـعـ ـ ـظـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا م ــن
األســاسـيـيــن ،على غ ــرار مــا فعل
ال ـس ـب ــت ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـث ــال ــث مــن
مسابقة الكأس ضد بيرنلي حين
حول تخلفه الى فوز  1-4بفضل

ثنائية لألرجنتيني سيرخيو
اغويرو.
وتكتسب كأس الرابطة أهمية
مضاعفة بالنسبة لـغــوارد يــوال
ألن ـ ـ ــه تـ ـشـ ـك ــل فـ ــرص ـ ـتـ ــه األول ـ ـ ــى
لـلـحـصــول عـلــى ب ــاك ــورة الـقــابــه
مــع سيتي ،علما بــأن مباراتها
ال ـن ـهــائ ـيــة ت ـق ــام ف ــي  25ف ـبــرايــر
المقبل على ملعب "ويمبلي".
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي
على ض ــرورة عــدم االستخفاف
ببريستول ،الــذي يلتقي سيتي
للمرة األولــى منذ أن خسر أمام
األخير على أرضه  1-2في الدور
الثاني مــن كــأس الرابطة أيضا
في  29أغسطس .2007
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد "سـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول الـ ـ ـف ـ ــوز
بالمباراة ،وتحقيق أفضل نتيجة
ممكنة ،ثم الذهاب الى بريستول
سيتي لخوض لقاء اإليــاب (في
 23الحالي) بأفضل موقع ممكن،
هذه هي الطريقة الوحيدة التي
أعــرفـهــا" ،مشيرا إلــى أن "بعض
الالعبين الذين لم يلعبوا (ضد
بيرنلي) سيشاركون ،لكننا في
الدور نصف النهائي وبريستول
تغلب على ثالثة أو أربـعــة فرق
من الدوري الممتاز".
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ب ـ ــريـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــول س ـي ـت ــي
نـصــف الـنـهــائــي لـلـمــرة الـثــالـثــة
فــي تــاريـخــه ،بعد  1971و1989
(أفضل نتيجة له) ،بعدما تخلص
مــن  4فــرق مــن ال ــدوري الممتاز
وهـ ـ ـ ــي وات ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــورد ( 1-3خـ ـ ــارج
ملعبه) ،وستوك سيتي (-2صفر)،
وكريستال باالس ( )1-4وصوال
إلى مانشستر يونايتد.
ويـنــافــس سيتي عـلــى جميع

جانب من تدريبات السيتي
ً
الجبهات ،إذ إنه موجود أيضا
في الدور الثاني لمسابقة دوري
اب ـط ــال اوروب ـ ـ ــا ،ح ـيــث يـخــوض
اخـتـبــارا فــي متناوله ضــد بــازل
السويسري في فبراير ومــارس

الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وال ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــرابـ ـ ــع مــن
مسابقة الكأس ،وتصدره الدوري
الممتاز بفارق مريح.
واعـتـبــر غ ــواردي ــوال أنــه "لكي
ت ـص ـب ــح ف ــري ـق ــا

ِّ
نوتنغهام فورست يجرد أرسنال من لقب الكأس
تنازل أرسنال عن لقبه بطال لمسابقة كأس
إنكلترا لكرة الـقــدم ،بخسارته المفاجئة في
الدور الثالث أمام مضيفه نوتنغهام فورست
من الدرجة اإلنكليزية األولى (الثانية عمليا)
 4-2أمس األول.
وكان أرسنال يخوض المباراة له األولى له
في المسابقة هذا الموسم ،على غرار كل أندية
الدوري اإلنكليزي الممتاز التي تبدأ مشوارها
في الدور الثالث.
ووج ـ ــد ف ــري ــق الـ ـم ــدرب ال ـفــرن ـســي أرس ـيــن
فينغر نفسه متخلفا منذ الشوط األول ،بهدف
لألميركي إيــريــك ليكاج ( .)20وبعدما عــادل

األلماني بير ميرتيساكر ألرسنال ( ،)23تقدم
المضيف مجددا بهدف لليكاج ( ،)44قبل أن
يعزز بن بريريتون النتيجة بركلة جزاء (.)64
وقلص داني ويلبيك الفارق ألرسنال (،)79
لكن كـيــران دويــل حسم النتيجة بركلة جــزاء
أخرى ألصحاب األرض (.)85
وأصبح نوتنغهام فورست أول فريق ُيخرج
أرسنال من الدور الثالث للمسابقة تحت قيادة
فينغر .ولم يسبق ألرسنال أن َّ
ودع المسابقة
مــن ه ــذا الـ ــدور مـنــذ ال ـمــوســم األخ ـيــر لــه قبل
وصــول فينغر ،وكــان ذلــك عــام  1996على يد
شيفيليد يونايتد.

أكد أرسين فينغر ،المدير الفني لفريق ارسنال
األول لكرة القدم ،أن فريقه اصطدم بفريق قوي
ومنظم ،وهو فريق نوتنغهام فورست.
وودع أرس ـ ـنـ ــال ،ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ،بـطــولــة
كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم عقب
خـســارتــه ام ــام نوتنغهام فــورســت 4 2-
في دور الـ.64
وقــال فينغر بعد الـمـبــاراة" :واجهنا
فريقا قــويــا وحــاسـمــا ودخ ــل الـمـبــاراة
ب ـت ــرك ـي ــز شـ ــديـ ــد .الـ ـتـ ـح ــدي ــات ك ــان ــت
حــاسـمــة .بشكل ع ــام ،أداؤن ــا لــم يكن
جيدا بالشكل المطلوب".

برشلونة يقدم كوتينيو ...وإصابته ترجئ مشاركته
وقع البرازيلي فيليبي كوتينيو أمس رسميا عقده
مع ناديه الجديد برشلونة االسباني ،بعد تحقيقه
"ح ـل ــم" االن ـض ـم ــام إل ــى ص ـفــوفــه ق ــادم ــا م ــن لـيـفــربــول
االنكليزي في صفقة قدرت قيمتها بـ 160مليون يورو،
إال ان مشاركته األولى معه لن تكون قبل أواخر الشهر
الجاري بسبب اإلصابة.
ووق ــع كوتينيو أم ــس الـعـقــد الـمـمـتــد حـتــى نهاية
موسم  ،2022-2023وإلى جانبه رئيس نادي برشلونة
جوسيب ماريا بارتوميو ،وسط حضور كثيف لوسائل
االعالم والمصورين الصحافيين.
وأج ـ ــرى كــوتـيـنـيــو أم ــس ال ـف ـحــوص الـطـبـيــة
التقليدية قبل توقيع العقد ،وا لـتــي أعلن
على اثرها برشلونة انه سيغيب نحو 20
يوما بسبب إصابة في الفخذ اليمنى،
ك ــان ــت قـ ــد ح ــال ــت دون ال ـم ـش ــارك ــة
م ــع ن ــادي ــه ال ـســابــق ف ــي مـبــاراتـيــن
خاضهما منذ مطلع سنة .2018
وأعلن برشلونة أن "كوتينيو
يـ ـعـ ــانـ ــي ت ـ ـمـ ــزقـ ــا فـ ـ ــي ال ـع ـض ـل ــة
الداخلية اليمنى للفخذ اليمنى.
مدة غيابه تقدر بنحو  20يوما".
وبـ ـن ــاء ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ي ـت ــوق ــع ان
يخوض كوتينيو مباراته األولــى
فــي  28يـنــايــر عـنــدمــا يلتقي الـنــادي

الكتالوني مع ضيفه أالفيس ،أو بعدها بأيام إذا تأهل
برشلونة لنصف نهائي مسابقة كأس اسبانيا.
وكان كوتينيو قال ،في أول تصريح له بعد الصفقة:
"جمهور برشلونة ،أنا هنا اآلن .إنه حلم يتحول الى
حقيقة!" ،وذلــك في فيديو نشره النادي خــال جلسة
تصوير لكوتينيو في ملعبه كامب نو.
وأض ــاف الــدولــي الـبــرازيـلــي" :أري ــد أن ألـعــب ،الفوز
ب ــاألل ـق ــاب ،وأن أج ـعــل الـجـمــاهـيــر س ـع ـيــدة .ه ــذه هي
أه ــداف ــي" ،مـعــربــا عــن تــرقـبــه للعب الــى جــانــب ميسي
واالسبانيين أندريس انييستا وجيرار بيكيه ،اضافة
ال ــى س ــواري ــز ال ــذي سـبــق لــه أن لـعــب ال ــى جــانـبــه في
صفوف ليفربول.
وق ــال األوروغ ــوي ــان ــي عــن زمـيـلــه الـقــديــم -الـجــديــد:
"الجميع يعلم قدراته .إنه يلعب على أعلى المستويات
منذ أعوام ،وهذا أمر مهم .اآلن علينا أن نشعره بأنه في
منزله ،ألننا ندرك بأن تغيير النادي صعب دائما .لكني
أعتقد أنه من نوع الالعبين الذين يتأقلمون بسرعة
مع الفريق" .وكان برشلونة أشاد في بيان إعالن ضم
كوتينيو ،بموهبة الالعب وقدراته على اللعب في أكثر
من مركز .وطرح الصحافيون ليل األحد السؤال على
مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي ،حول المركز الذي
سيشغله كوتينيو في تشكيلة تضم العديد من النجوم
المخضرمين وال ـج ــدد ،مــن أم ـثــال الـجـنــاح الفرنسي
عثمان ديمبيلي ( 20عاما).

ريال مدريد يتعثر في «بااليدوس»
في المرحلة الـ 18من الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،تلقت
آمال ريال مدريد بإحراز اللقب
للموسم الثاني على التوالي
ضربة شبه قاضية بتعادله مع
مضيفه سلتا فيغو  2-2على
ملعب «بااليدوس».

تلقت آمال ريال مدريد بإحراز
الـ ـلـ ـق ــب ل ـل ـم ــوس ــم الـ ـث ــان ــي عـلــى
الـ ـت ــوال ــي ض ــرب ــة ش ـب ــه قــاض ـيــة
بتعادله مع مضيفه سلتا فيغو
 2-2ع ـل ــى م ـل ـعــب "ب ـ ــاالي ـ ــدوس"،
فــي الـمــرحـلــة الـثــامـنــة عـشــرة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وع ــاد إلــى ري ــال مــدريــد نجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو
ب ـعــد غ ـيــابــه ال ـخ ـم ـيــس ع ــن لـقــاء
الكأس ضد نومانسيا (-3صفر)،
لكن استمر غياب القائد سيرخيو
راموس والفرنسي كريم بنزيمة
لالصابة ،وغاب دانيال كارفاخال
لــاي ـقــاف بـسـبــب ط ــرده فــي لقاء
الـ"كالسيكو" ،فيما شارك الويلزي
غاريث بايل اساسيا للمرة األولى
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري م ـن ــذ  20سـبـتـمـبــر
الماضي بعد تعافيه من االصابة.
وعانى ريال أمام الفريق الذي
اخــرجــه مــن ربــع نهائي مسابقة
الـكــأس الـمــوســم الـمــاضــي ،وكــاد

كبيرا مثل الفرق التي واجهتها،
او يــونــايـتــد ول ـي ـفــربــول الـلــذيــن
يـمـلـكــان تــاري ـخــا ،فعليك الـفــوز
(بــاألل ـقــاب) .بــالـتــالــي مــن الجيد
تقديم مستويات مرتفعة ،لكن

عليك الـفــوز باأللقاب وهــذا أمر
مهم وسـنـحــاول القيام بــه ،لكن
ال أح ــد بــاسـتـطــاعـتــه تـجــريــدنــا
مما حققناه حتى اآلن" ،السيما
الــرقــم الـقـيــاســي ألط ــول سلسلة

انتصارات في ال ــدوري الممتاز
( 18على التوالي).

فينغر :اصطدمنا بفريق قوي ومنظم

وفي ظل تخلفه في الدوري الممتاز بفارق
 23نقطة عــن مانشستر سيتي المتصدر ،ال
تتبقى أمام أرسنال سوى محاولة الفوز بلقب
كــأس الــرابـطــة ،إلنـقــاذ موسمه المحلي ،لكن
المهمة لن تكون سهلة ،كونه سيتواجه في
نصف النهائي مع جاره تشلسي ،حامل لقب
ال ــدوري الـمــوســم الـمــاضــي ،األرب ـعــاء المقبل،
ذهابا ،وفي  24الجاري إيابا.
ُيــذكــر أن أرسـنــال تــوج بلقب الـكــأس للمرة
الـســابـعــة ب ـق ـيــادة فينغر والـ ـ ــ 13فــي تــاريـخــه
(رقــم قياسي) الموسم الماضي ،بـفــوزه على
تشلسي .1-2

يـتـخـلــف ف ــي أك ـثــر م ــن مـنــاسـبــة،
أب ــرزه ــا ف ــي الــدقـيـقــة  12اليــاغــو
اسباس الذي عانده الحظ بعدما
ارتدت محاولته من العارضة.
ونـ ـ ـج ـ ــح سـ ـلـ ـت ــا فـ ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
التسجيل في الدقيقة  33بهدف
رائـ ــع ل ـلــدن ـمــاركــي دانـ ـي ــال واس
الـ ــذي وصـلـتــه ال ـك ــرة م ــن الجهة
اليسرى ،فكسر مصيدة التسلل
وت ـقــدم بــالـكــرة قـبــل أن يسددها
م ــن حـ ـ ــدود ال ـم ـن ـط ـقــة "س ــاق ـط ــة"
من فوق الحارس الكوستاريكي
كيلور نافاس.
ل ـكــن ريـ ــال رد ســري ـعــا وأدرك
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل فـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  36مــن
هـجـمــة م ــرت ــدة ســريـعــة انطلقت
من منطقته ،ووصلت الكرة الى
االلـ ـم ــان ــي ت ــون ــي ك ـ ـ ــروس الـ ــذي
مررها لبايل ،فتقدم بها الويلزي
وس ـ ــدده ـ ــا ارض ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ي ـس ــار
ال ـحــارس ،ثــم ســرعــان مــا أضــاف
ايـضــا ه ــدف الـتـقــدم فــي الدقيقة
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 ،39بعدما كسر مصيدة التسلل
اثــر تـمــريــرة مــن ايـسـكــو ،ثــم غمز
الكرة بيسراه الى يمين الحارس.
و بـقـيــت النتيجة عـلــى حالها
رغــم الـفــرص الـعــديــدة للفريقين
وأبـ ــرزهـ ــا ل ـص ــاح ــب األرض فــي
الدقيقة  72عندما انتزع اسباس
ركلة جــزاء من الـحــارس نافاس،
لكن األخـيــر تــألــق بــوجــه الالعب
نفسه وانقذ فريقه.
إال أن سلتا رفض االستسالم
للنتيجة ،وواصــل اندفاعه حتى
أدرك التعادل في الدقيقة  82عبر
رأس ـي ــة األوروغ ــوي ــان ــي ماكسي
غوميز بعد عرضية من واس.
وأصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح غ ـ ــومـ ـ ـي ـ ــز ال ـ ــاع ـ ــب
الــوحـيــد ال ــذي يسجل فــي دوري
ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم فـ ــي م ــرم ــى ريـ ــال
وبرشلونة ،الذي تعادل مع سلتا
 2-2في معقله خالل المرحلة .14
خيبة أمل العبي الريال

وكان فينغر أجرى سلسلة من التغييرات على
تشكيلة الفريق.
وأض ــاف" :هناك العبون كثيرون اقتربوا من
الشعور باإلرهاق ونخوض مباراة أخرى غدا".
وتابع" :عندما تفشل في تحقيق الفوز ،تكون
التشكيلة مـثــار الـتـســاؤالت .أؤم ــن بأننا نمتلك
فريقا لديه خبرة كبيرة .يوجد ثمانية أو تسعة
العبين دوليين .من السهل التفكير بأن هذه هي
المشكلة".
(د ب أ)

ديولوفيو يوافق على عرض اإلنتر
أب ـ ـ ــدى جـ ـن ــاح ب ــرشـ ـل ــون ــة ،جـ ـي ــرارد
ديولوفيو ،موافقته على العرض الذي
تقدم به إنتر ميالنو اإليطالي لشرائه
من النادي الكتالوني.
وبحسب ما كشفته صحيفة "كوريري
ديلو سبورت" ،فإن ديولوفيو ( 23عاما)
ينتظر اآلن إتمام الناديين لالتفاق.
وذكرت أن ديولوفيو سعيد بالعرض
الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن ج ــان ــب إنـ ـت ــر وأن ـ ــه مـهـتــم
بــال ـعــودة إل ــى الـكــالـتـشـيــو ،إذ سـبــق أن

احـتــرف فــي صـفــوف مـيــان ،وذل ــك بعد
اللقاء الــذي أجــراه مسؤولو النادي مع
وكيل أعمال الالعب ،خينيس كارباخال.
وأش ــارت الصحيفة إلــى أنــه كــان من
الصعب جدا بالنسبة إلنتر الدخول في
األيام الماضية في مفاوضات مباشرة
مع البرشا بشأن ديولوفيو ،نظرا ألن
اه ـت ـمــام إدارة ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي كــان
منصبا على إتمام صفقة ضم فيليبي
كوتينيو من ليفربول.

كالياري يعتذر إلى بليس ماتويدي
قدم نادي كالياري اعتذارا إلى بليس
ماتويدي ،العب خط وسط يوفنتوس،
ب ـع ــدم ــا ك ـش ــف الـ ــاعـ ــب عـ ــن ت ـعــرضــه
إلسـ ـ ـ ـ ــاءات ع ـن ـص ــري ــة ،خـ ـ ــال مـ ـب ــاراة
الـفــريـقـيــن ضـمــن مـنــافـســات الـمــرحـلــة
العشرين من الدوري اإليطالي.
وك ـتــب مــاتــويــدي عـبــر "فـيـسـبــوك":
"يـحــاول ضعفاء بث الكراهية .لكنني
ال أنـســاق للكراهية ،وأشـعــر باألسف
ف ـق ــط بـ ـش ــأن ه ـ ـ ــؤالء الـ ــذيـ ــن ي ـم ـث ـلــون
نماذج سيئة" ،مشيرا إلى مجموعة من

المشجعين وجهوا له ألفاظا مسيئة
خالل المباراة التي استضافها فريق
كالياري.
وذك ــرت شبكة "إي.إس.ب ـ ـ ـ ــي.إن" ،أن
كــالـيــاري سيعلم مــا إذا كــان سيتلقى
عقوبة أم ال ،لكن النادي أصدر بالفعل
اعتذارا لماتويدي ،مؤكدا أن اإلســاء ة
إليه كانت عمال فرديا.
وقال كالياري في تغريدة كتبت عبر
حـســاب ال ـنــادي بــ"تــويـتــر"" :إن ــك العــب
كبير ،ومثل أعلى للشباب .نود االعتذار

لك إن كنت تعرضت إلساءة في استاد
ساردينيا ،بسبب لون بشرتك .سكان
مدينتنا ليسوا عنصريين ،والجهل
وحده يمكن أن يفسر بعض التصرفات.
لك كل االحترام".
وأبـ ــدى مــاتــويــدي إعـجــابــه وتقبله
لــرســالــة االعـ ـت ــذار ،ورد ق ــائ ــا" :شـكــرا
جزيال للطف والمشاعر الــوديــة التي
تحملها رسالتكم".
(د ب أ)

ةديرجلا
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رياضة

سان جرمان يسحق رين
في كأس فرنسا
ً
حقق ًباريس سان جرمان فوزا
ساحقا على مضيفه رين ،1-6
في مسابقة كأس فرنسا ،التي
أحرزها في المواسم الثالثة
األخيرة ،في حين احتاج
مرسيليا إلى التمديد للحصول
على بطاقة دور الـ.16

ب ــدأ بــاري ــس س ــان ج ــرم ــان عــام
 2018وح ـم ـل ــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن لـقـبــه
بطال لمسابقة كأس فرنسا ،التي
أح ـ ــرزه ـ ــا فـ ــي ال ـ ـمـ ــواسـ ــم ال ـث ــاث ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ،بـ ـق ــوة ،م ــن خـ ــال ف ــوزه
ال ـســاحــق عـلــى مضيفه ري ــن ،1-6
فيما احتاج مرسيليا إلى التمديد
للحصول على بطاقة دور ا ل ــ،16
في حين ودع بوردو أمام فريق من
الدرجة الرابعة.
في المباراة األولى ،لم يجد سان
ج ــرم ــان أي صـعــوبــة ف ــي مستهل
مـبــاريــاتــه لـلـعــام الـجــديــد ،وحسم
مباراته مع مضيفه رين في الشوط
األول ،الذي أنهاه برباعية نظيفة.
وت ـقــاســم أهـ ــداف س ــان جــرمــان
الـثــاثــي كيليان مـبــابــي ( 9و،)76
وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ن ـي ـم ــار ( 17و،)43
واألرج ـن ـت ـي ـن ــي أن ـخ ــل دي مــاريــا
( 24و ،)74فـيـمــا ج ــاء ه ــدف ريــن
م ــن رك ـلــة جـ ــزاء نـفــذهــا بـنـجــامــان
بوريجو (.)66
وكانت النقطة السلبية الوحيدة
في المباراة بالنسبة لفريق المدرب
اإلس ـب ــان ــي أونـ ـ ــاي إيـ ـم ــري ،ال ــذي
ي ـعــاود األح ــد ضــد مضيفه نانت
مشواره في الدوري ،الذي يتصدره
ب ـف ــارق  9ن ـقــاط ع ــن مــونــاكــو ،أنــه
خسر جهود العب وسطه اإليطالي
المخضرم تياغو مــوتــا ،إذ خرج
مصابا بعد دقائق مـعــدودة على

دخ ــول ــه ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي بــدل
مواطنه ماركو فيراتي.
ودخ ـ ــل م ــوت ــا ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة 61
ع ـنــدمــا ك ــان ــت الـنـتـيـجــة -4ص ـف ــر،
وتـسـبــب فــي ركـلــة ال ـجــزاء ،بعدما
لمس الـكــرة بيده داخــل المنطقة،
قـبــل أن ي ـتــرك الـمـلـعــب ( ،)68ألنــه
أصيب فــي كاحله ،وفــق مــا كشف
س ـ ــان جـ ــرمـ ــان فـ ــي ح ـس ــاب ــه عـلــى
"تويتر".
وتعتبر إصابة موتا ( 35عاما)
ضــربــة قــاسـيــة ل ـنــادي الـعــاصـمــة،
ألنه العب الوسط الدفاعي الوحيد
في الفريق الذي يخوض اختبارا
صـعـبــا فــي الـ ــدور ال ـثــانــي ل ــدوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا ض ــد ريـ ــال مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي ،حــامــل ال ـل ـقــب ،ف ــي 14
فبراير و 6مارس المقبلين.
وت ـت ـحــدث وس ــائ ــل اإلع ـ ــام عن
إم ـكــان ـيــة ض ــم الس ــان ــا دي ـ ــارا (32
عاما) في فترة االنتقاالت الحالية،
بعد أن تحرر الشهر الماضي من
عقده مع الجزيرة اإلماراتي.
وعلى استاد فيلودروم ،عانى
مرسيليا لتخطي ضيفه فالنسيين
م ــن ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،إذ اح ـتــاج
للتمديد لكي يخرج فائزا -1صفر.
ُ
وي ــدي ــن ف ــري ــق الـ ـم ــدرب رودي
غارسيا بتجنب سيناريو مسابقة
كأس الرابطة التي ودعها على يد
رين بركالت الترجيح ،إلى جوردان

فرحة العبي سان جرمان
أمافي ،الذي سجل هدف التأهل في
الدقيقة  103من المباراة.
وإذا كان مرسيليا عانى ّ
األمرين
للخروج فائزا من مباراته األولى
لعام  ،2018فإن مصير بوردو كان
أسوأ ،إذ ودع المسابقة بخسارته
أمــام مضيفه المتواضع غرانفيل
مـ ــن الـ ــدرجـ ــة ال ــرابـ ـع ــة  ،2-1بـعــد
التمديد فــي مـبــاراة أكملها فريق

الدرجة األولــى الــذي لم يحقق أي
فوز منذ أواخــر نوفمبر ،بثمانية
العبين.
وكان بوردو في طريقه لتجنب
ه ـ ــذا اإلحـ ـ ـ ـ ــراج ،ب ـع ــدم ــا ق ـ ــدم مـنــذ
الدقيقة  37عبر يونس سانكاري
وحتى الدقيقة الرابعة من الوقت
بدل الضائع عندما خطف أصحاب
األرض ،الــذيــن أه ــدروا ركلة جــزاء

محادثات في «األولمبية» بشأن مشاركة كوريا الشمالية
تعقد في مقر اللجنة األولمبية الدولية في
مدينة لوزان السويسرية "منتصف األسبوع"،
محادثات حول المشاركة المحتملة لكوريا
الشمالية فــي أولـمـبـيــاد  2018الـشـتــوي في
مــديـنــة بـيــونــغ تـشــانــغ ال ـكــوريــة الجنوبية،
بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف.
وقال المصدر ،الذي طلب عدم كشف اسمه،
لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس ،إن ه ــذه الـمـحــادثــات
سـتـجــرى "مـنـتـصــف األس ـب ــوع" بـيــن رئـيــس
ال ـلـج ـنــة االل ـم ــان ــي ت ــوم ــاس بـ ــاخ ،والـعـضــو
الكوري الشمالي تشانغ أونغ.
وكانت وكالة كيودو اليابانية نقلت عن
تشانغ أونغ قوله السبت ،ان بالده ستشارك
"عـلــى األرج ــح" فــي دورة األلـعــاب األولمبية
ال ـتــي يستضيفها ال ـجــار الـجـنــوبــي بـيــن 9
فبراير المقبل و 25منه.
وأش ــارت الوكالة إلــى أن الممثل الكوري
الشمالي أدلى بهذا التصريح للصحافيين
خالل وجوده في مطار بكين الدولي ،مشيرة
الى انه توقف في المطار الصيني في طريقه

عـلــى األرج ــح الــى
سويسرا.
وكـ ـ ــان ال ــزع ـي ــم ال ـك ــوري
الشمالي كيم جونغ أون أعلن أمس استعداد
ب ــاده إلرس ــال وف ــد لـلـمـشــاركــة فــي األلـعــاب
ً
األولـمـبـيــة ،مـعــربــا فــي رســالـتــه الــى الشعب
الكوري الشمالي لمناسبة السنة الجديدة
عــن أمـلــه "بـصــدق ان يـقــام أولمبياد بيونغ
تشانغ الشتوي بشكل ناجح".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "ن ـ ـحـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـع ــدون التـ ـخ ــاذ

الخطوات المطلوبة،
بـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـي ـ ـهـ ــا إرسـ ـ ـ ـ ــال
وف ــدن ــا ( )...ل ـه ــذا ال ـغ ــرض،
على سلطات الشمال والجنوب ان تلتقي في
المستقبل القريب".
ً
وردا على هــذا الـمــوقــف ال ــذي "رح ــب به"
القصر الرئاسي الكوري الجنوبي ،عرضت
س ـي ــول ال ـث ــاث ــاء ع ـلــى ب ـيــونــغ ي ــان ــغ إج ــراء
مفاوضات على مستوى رفيع فــي التاسع
من يناير.

وق ـ ــال وزي ـ ــر إعـ ـ ـ ــادة ال ـت ــوح ـي ــد الـ ـك ــوري
الجنوبي شو ميونغ غيون "نأمل أن يتمكن
الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه
لـبـحــث م ـشــاركــة وف ــد ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة في
أل ـع ــاب ب ـيــونــغ ت ـشــانــغ ،ف ـضــا ع ــن مـســائــل
أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين
العالقات بين الكوريتين".
وذك ــرت وزارة التوحيد األحــد أن كوريا
الشمالية أرسـلــت قائمة بــوفــدهــا الجتماع
ن ــادر رفـيــع المستوى مــع كــوريــا الجنوبية
هذا األسبوع.
كـمــا رح ــب لــي هــي-ب ـيــوم ،رئـيــس اللجنة
الكورية الجنوبية المنظمة لأللعاب ،بدعوة
كيم جونغ أون .وقــال لوكالة فــرانــس برس
"نحن نرحب باقتراح الشمال عن استعداده
لالنخراط في مباحثات من أجل المشاركة
في األلعاب األولمبية".

ف ــي ال ــدق ــائ ــق األول ـ ــى م ــن ال ـل ـقــاء،
التعادل عبر سوليفان مارتينيه،
مستفيدين مــن الـنـقــص ال ـعــددي،
إثر طرد السنغالي يوسف سابالي
(.)85
وان ـ ـضـ ــم تـ ــومـ ــاس كـ ــاريـ ــك إل ــى
سابالي بـطــرده فــي الدقيقة ،102
ل ـت ـس ـب ـبــه ف ــي ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء نـفــذهــا
الكونغولي الديمقراطي الديسالس

بولت يختبر مؤهالته الكروية مع دورتموند
سيحظى العداء الجامايكي األسطوري أوساين بولت ،الذي اعتزل
مضمار ألعاب القوى في صيف  ،2017بفرصة اختبار قدراته الكروية،
عندما يخوض تجربة مع بوروسيا دورتموند األلماني.
ولطالما أعــرب البطل العالمي واألولمبي وحامل الرقم القياسي
العالمي في سباقي السرعة ( 9.58ثوان في 100م و 19.19في 200م)،
عن رغبته في لعب كرة القدم ،وكان يفضل ان يختبر قدراته مع الفريق
الذي يعشقه وهو مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "صنداي اكسبرس" البريطانية ،أمس
األول ،قال الجامايكي البالغ  31عاما" :سنقوم بتجربة مع دورتموند
في مارس ،وستحدد ما سأقوم به في مسيرتي ،أي طريق سأسلكه".
وواصل" :إذا قالوا انني جيد ،وبحاجة الى بعض التمارين ،فسأقوم
بذلك ( )...أشعر بالتوتر .أنا ال أتوتر عادة لكن هذا األمر مختلف ،هذه
كرة القدم اآلن .أحتاج الى الوقت للتأقلم لكني سأعتاد عليها ما إن
ألعب بضع مباريات".
وي ـت ـش ــارك ب ــول ــت م ــع دورتـ ـم ــون ــد ال ــراع ــي ال ــرس ـم ــي ،وهـ ــو شــركــة
التجهيزات الرياضية "بوما" ،التي كانت خلف هذه التجربة ،وكشف أن
"أحد أكبر أحالمي هو التوقيع مع مانشستر يونايتد .إذا قال دورتموند
انني جيد بما فيه الكفاية فسأنكب (على العمل) وأتمرن بكل عزيمة".
وأردف" :تحدثت الى (مدرب يونايتد السابق االسكتلندي) أليكس
فيرغسون وقلت له إن عليه التوصية بي ،فقال لي :إذا وصلت الى قمة
لياقتك البدنية وأصبحت جاهزا ،فسيرى ما في امكانه فعله".

ديبريه يتصدر على حساب العطية في رالي دكار
أحـ ــرز ال ـفــرن ـســي س ـيــريــل دي ـبــريــه (بـيـجــو)
المركز األول في المرحلة الثانية من النسخة
األربعين لرالي دكــار للطرقات الوعرة ،والتي
امتدت لمسافة  267كلم في بيسكو البيروفية،
ما سمح له بتصدر الترتيب العام على حساب
القطري ناصر العطية.
وأنـهــى ديبريه المرحلة فــي ساعتين و56
دقيقة و 51ثانية ،متقدما على زميليه في بيجو
ومواطنيه ستيفان بيترهانسيل وسيباستيان
لوب بفارق  48ثانية و 3.08دقائق على التوالي،
بينما جاء الجنوب إفريقي جينيل دي فيلييرز
(تويوتا) رابعا بفارق  7.26دقائق عن الصدارة.

وتـصــدر ديـبــريــه الترتيب الـعــام بـفــارق 27
ثانية أمام بيترهانسل ،بينما تراجع العطية
(تويوتا) الى المركز الخامس ،بعدما تصدر
اليوم األول بفوزه بالمرحلة االفتتاحية السبت،
وأنهى العطية مرحلة األحد ثامنا بفارق 14.51
دقـيـقــة عــن دي ـبــريــه ،مـتــأثــرا ب ـمــرض مـســاعــده
الفرنسي ماتيو بوميل.
وقـ ـ ــال ديـ ـب ــري ــه" :هـ ـ ــذا ي ـ ــوم ج ـي ــد ( )...هــي
المرة األولــى التي تختبر فيها  3008ماكسي
(سيارته) على طرق كهذه ...كانت فاعلة".
وانطلقت هذه النسخة ،وهي العاشرة في
أ مـيــر كــا الجنوبية منذ نقلها أل سـبــاب أمنية

انسحاب أزارنكا من بطولة أستراليا

من الصحراء االفريقية ،السبت ،في العاصمة
الـبـيــروفـيــة لـيـمــا ،وتـخـتـتــم فــي  20يـنــايــر في
قرطبة االرجنتينية.
وتـ ـق ــام ال ـم ــراح ــل ال ـخ ـمــس األولـ ـ ــى على
ال ـك ـث ـبــان الــرم ـل ـيــة ال ـقــاس ـيــة وال ـم ـس ــارات
ال ـم ـف ـتــوحــة ،ق ـبــل االن ـت ـق ــال إل ــى بــولـيـفـيــا
والـتـســابــق على ارتـفــاعــات تـفــوق 4000م
عن سطح البحر ،وصوال إلى خط النهاية
في األرجنتين.

قـ ـ ــررت ال ـب ـي ــاروس ـي ــة ف ـي ـك ـتــوريــا
ً
ازارن ـ ـك ـ ــا ،الـ ـت ــي ت ــواج ــه نـ ــزاعـ ــا عـلــى
ح ـضــانــة اب ـن ـه ــا ،عـ ــدم ال ـم ـش ــارك ــة في
ب ـط ــول ــة أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ال ـم ـف ـت ــوح ــة ،أولـ ــى
البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب،
حسب ما أعلن أمس منظمو البطولة.
ونالت ازارنـكــا ،الفائزة بلقب أستراليا
ع ــا م ــي  2012و 2013أي ف ــي ا لـمــو سـمـيــن
ً
ال ـل ــذي ــن وص ـل ــت فـيـهـمــا أي ـض ــا إل ــى نـهــائــي
بـطــولــة فــاشـيـنــغ م ـيــدوز األم ـيــرك ـيــة ،بطاقة
دعــوة للمشاركة فــي البطولة الـمـقــررة بين 15
و 28الشهر الجاري.

رد ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس ل ـي ـك ــرز فــي
ارض ـي ــة الـمـلـعــب عـلــى وال ــد العـبــه
ً
لونزو بــول ،ووضــع حــدا لسلسلة
هزائمه المتتالية عند  9مباريات،
ف ـي ـم ــا دخـ ـ ــل األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــان ــو
جـيـنــوبـيـلــي ال ـتــاريــخ دون يجنب
فريقه سان انتونيو سبيرز هزيمته
الـ ــ 14ه ــذا الـمــوســم فــي دوري كــرة
السلة األميركي للمحترفين.
على ملعب "ستايبلس سنتر"،
دخل ليكرز الى مباراته مع ضيفه
اتــان ـتــا ه ــوك ــس ،وه ــو ع ـلــى بعد
هــزيـمــة واحـ ــدة مــن مـعــادلــة اطــول
سـلـسـلــة ه ــزائ ــم ف ــي ت ــاري ـخ ــه (10
مباريات متتالية في موسم -2015
 ،)2016ومن تحطيم اطول سلسلة
هــزائــم متتالية على أرضــه والتي
حققها الموسم الماضي.
إال أن فريق المدرب لوك وولتن
تجنب المزيد مــن اإلح ــراج بفوزه
على ضيفه  ،119-132محققا فوزه
ال ــ 12هــذا الـمــوســم فــي  39مـبــاراة،
وذلـ ـ ـ ــك ب ـف ـض ــل ج ـ ـهـ ــود بـ ــرانـ ــدون
اينغرام ولونزو بول ،إذ سجل األول
 20نقطة مــع  7تـمــريــرات حاسمة
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يومية سياسية مستقلة

ً
ل ـك ــن الـ ـبـ ـي ــاروسـ ـي ــة ال ـب ــال ـغ ــة  28عـ ــامـ ــا قـ ــررت
االن ـس ـحــاب ،حـســب مــا كـشــف مــديــر الـبـطــولــة كريغ
تايلي ،الذي أعرب عن "أسفنا لعدم تمكن ازارنكا من
السفر إلى أستراليا هذا العام .أستراليا المفتوحة
تعتبر بطولتها المفضلة وهي تطلع بفارغ الصبر
للعودة إلى ملبورن العام المقبل".
وع ـ ــادت ازارنـ ـك ــا إل ــى ال ـمــاعــب مـنـتـصــف ال ـعــام
ال ـمــاضــي بـعــد إجـ ــازة أم ــوم ــة ،لـكـنـهــا أج ـب ــرت على
االن ـس ـح ــاب م ــن ب ـطــولــة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـف ـتــوحــة في
أغسطس ،بعد قرار قضائي في لوس أنجلس منع
ابـنـهــا لـيــو مــن ت ــرك كاليفورنيا حـتــى تـتــم تسوية
المسألة.

ً
ليكرز يضع حدا لسلسلة هزائمه المتتالية
في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،أوقف لوس أنجلس
ليكرز سلسلة هزائمه المتتالية
عند  9مباريات ،بفوزه على ضيفه
أتالنتا هوكس .119-132

جانب من لقاء ليكرز وهورنتس

دوميانا بنجاح ( ،)103ثم تعقدت
م ـه ـم ــة ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف ،ب ـ ـطـ ــرد الع ــب
الـ ــوسـ ــط ال ـت ـش ـي ـك ــي يـ ــاروسـ ــاف
ب ــازي ــل ( ،)110م ــا م ـهــد الـطــريــق
أمام خروج فريقه ،الذي حقق فوزا
واحدا مقابل تعادلين و 11هزيمة
منذ خسارته الكبيرة أمام باريس
سان جرمان  6-2في الدوري أواخر
سبتمبر.

ولـ ـ ـ ــم يـ ـك ــن ب ـ ـ ـ ـ ــوردو ال ـض ـح ـي ــة
الــوح ـيــدة مــن بـيــن أنــديــة الــدرجــة
األول ـ ـ ــى ،إذ ُم ـن ــي إمـ ـي ــان بـهــزيـمــة
مذلة على أرضــه أمــام سوشو من
الــدرجــة الثانية قوامها سداسية
نظيفة ،كما خــرج انجيه على يد
ضيفه لوريان من الدرجة الثانية
بالخسارة أمامه صفر.2-

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

وأضـ ــاف الـثــانــي  13نـقـطــة مــع 10
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة و 6مـتــابـعــات
في ثاني مباراة له بعد عودته من
إصابة في كتفه ابعدته عن الفريق
 6مباريات.
كما لعب جوليوس راندل دورا
مؤثرا في فوز ليكرز بتسجيله 15
نـقـطــة مــع  9مـتــابـعــات فــي م ـبــاراة
تميزت باندفاع رجال وولتن الذين
سرقوا الكرة من منافسيهم في 13
مناسبة ،بينها  4لبروك لوبيز.
وجاء فوز ليكرز بعد ساعات من
تصريح لــوالــد لــونــزو ،الفــار بــول،
المعروف بمواقفه المثيرة للجدل،
وآخــرهــا طــال وولـتــن ،حيث اعتبر
في تصريح لشبكة "اي اس بي ان"
أن األخير خسر ثقة الالعبين.
وأسقط بورتالند ترايل باليزرز
ضيفه س ــان انـتــونـيــو ،وال ـحــق به
الهزيمة ال ــ 14هــذا الموسم ،وذلــك
ب ـف ـضــل س ــي جـ ــاي م ــاك ــول ــم ال ــذي
س ـجــل س ـلــة ال ـح ـســم ف ــي آخ ــر 5.9
ثــوان من اللقاء الــذي أنهاه فريقه
.110-111
وأن ـ ـهـ ــى م ــاك ــول ــم الـ ـلـ ـق ــاء وف ــي

اإلعالنات:

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

رصيده  25نقطة ،وأضاف موريس
هاركليس  ،19ليساهم ايـضــا في
ال ـف ــوز ال ـخــامــس لـفــريـقــه ف ــي آخــر
 7م ـبــاريــات وال ـثــالــث تــوالـيــا على
أرضه والـ 21هذا الموسم من أصل
 39مـ ـب ــاراة .أم ــا م ــن نــاح ـيــة ســان
انـتــونـيــو ،فـتــألــق الع ــب بــورتــانــد
ال ـ ـسـ ــابـ ــق الم ـ ـ ــارك ـ ـ ــوس أل ـ ــدري ـ ــدج
بتسجيله  30نقطة مع  14متابعة،
بينما أصبح جينوبيلي أول العب
في تاريخ الــدوري بعمر األربعين
ع ــام ــا أو أك ـث ــر ي ــدخ ــل م ــن مـقــاعــد
البدالء ،ويسجل  20نقطة أو أكثر
لمباراتين على التوالي.
وس ـجــل جـيـنــوبـيـلــي األحـ ــد 26
نقطة ،بينها  6ثالثيات ،ليضيفها
الـ ــى ال ـن ـق ــاط الـ ـ ــ 21ال ـت ــي سـجـلـهــا
الجمعة ضد فينيكس صنز.
وب ــدا ســان انتونيو فــي طريقه
ل ـح ـس ــم الـ ـلـ ـق ــاء ب ـع ــدم ــا تـ ـق ــدم فــي
الربع الثالث بفارق  12نقطة ،لكن
بــورتــانــد انتفض وقـلــص الـفــارق
وصوال الى التقدم  94-101بثالثية
من هاركليس قبل  5.37دقائق على
النهاية.

التوزيع:

إال أن ثــاث ـيــة م ــن جـيـنــوبـيـلــي
اعــادت سان انتونيو الى المقدمة
 103-105ق ـبــل  2.48د ق ـي ـقــة على
الـنـهــايــة ،أتبعها بــأخــرى لتصبح
النتيجة .105-108
ورد ماكولم بسلة في آخر 1.11
دقـيـقــة ليضع فــريـقــه فــي المقدمة
مـجــددا بـفــارق نقطة واح ــدة لكنه
أخفق في المحاولة التالية ،ومنح
كايل أندرسون فرصة اعــادة سان
ان ـت ــون ـي ــو الـ ــى ال ـم ـق ــدم ــة م ــن خــط
الرميات الحرة .لكن ماكولم عوض
ذلك بتسجيله سلة الفوز في الوقت
القاتل من اللقاء الذي شهد محاولة
أخيرة غير موفقة لسان انتونيو
عبر الدريدج.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـي ـ ــام ـ ــي هـ ـ ـي ـ ــت ح ـ ــذو
ب ــورت ــان ــد وف ـ ــاز ع ـلــى ي ــوت ــا جــاز
بفارق نقطة  102-103بفضل سلة
من جــوش ريتشاردسون في آخر
 5.1ث ــوان مــن ال ـل ـقــاء ،فـيـمــا تغلب
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ن ـي ـك ــس عـ ـل ــى داالس
م ــا ف ــر ي ـك ــس  ،96-100و فـيـنـيـكــس
صنز على أوكالهوما سيتي ثاندر
.100-114

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :
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ليتك نسيت

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

ً
هذا األعرابي ليس وحيدا
م ـ ـ ــع ك ـ ـ ــل تـ ـخـ ـبـ ـيـ ـص ــة ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـه ــا
ح ـك ــوم ـت ـن ــا ،أو ح ـك ــوم ــات أش ـقــائ ـنــا
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــان ،ي ـ ـخـ ــرج لـ ـن ــا "األع ـ ـ ــراب ـ ـ ــي"
م ــن ت ـحــت األرض ،ل ـي ـبــرر للحكومة
تـخـبـيـصـهــا وف ـس ــاده ــا ،م ــن دون أن
ي ـن ـس ــى تـ ـق ــري ــع وهـ ـ ـج ـ ــاء ال ـب ـس ـط ــاء
المتضررين منها.
لديه مقولة واحدة ال يفتأ يكررها
ويعلكها ويمضغها قبل أن يبصقها
على هيئة حكمة" :قيل ألعرابي  -هنا
يتحدث عن نفسه  -لقد أصبح الرغيف
ب ــديـ ـن ــار ،ف ـق ــال م ــا ض ــرن ــي ح ـتــى لو
أصبحت حبة القمح بدينار ،سأعبد
الله كما أمرني ليرزقني كما وعدني".
هـ ـ ــو ال يـ ـ ـخ ـ ــرج إال فـ ـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ــات
والنكبات التي تحل بالبسطاء .هو
أحـ ــد أس ـل ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــات ال ـف ــاس ــدة
الفاشلة الكاذبة الخاطئة .هو ملعون
جدف ،وقيل بل ملعون صفحة .ينهب
ف ــاس ــدو الـسـلـطــة أم ــوال ــك فيحتضن
السلطة في عباءته ويهاجمك أنت.
وكنت أظن أن هذا األعرابي عربي،
لكن الثورة اإليرانية األخيرة أظهرته
ً
فــي صــف السلطات اإليــرانـيــة أيـضــا.
ً
فعرفنا أن له شقيقا في إيران ،يتطابق
مـعــه ف ــي ال ـص ــوت والـ ـص ــورة والـفـكــر
والخسة.
ً
وقد قلت سابقا ،في هذه الصحيفة،
ً
م ــا م ـع ـنــاه" :لـ ـ َـم ال ن ـجــد أع ــراب ـي ــا في
ً
ً
أوروبـ ـ ـ ــا ،وال أع ــرابـ ـي ــا ي ــاب ــان ـي ــا ،وال
ً
أعرابيا في الــدول ذات الديمقراطية
الـحـقـيـقـيــة؟" ،اإلج ــاب ــة :ألن الـشـعــوب
هناك تعرف كيف تسحب المسؤولين
ال ـف ــاس ــدي ــن م ــن ي ــاق ــات ق ـم ـصــان ـهــم،
واألعــرابــي يخشى هــذه النوعية من
الناس .والسالم عليكم.

برد بنغالدش ...غير عادي
ش ـ ـهـ ــدت ب ـ ـن ـ ـغـ ــادش ،الـ ـمـ ـعـ ـت ــادة
لــدرجــات الـحــرارة شبه االستوائية،
أمـ ــس ،م ــوج ــة م ــن الـ ـب ــرد ،صــاحـبـهــا
ت ــدن ــي ال ـ ـحـ ــرارة ب ـش ـكــل ق ـي ــاس ــي ،إذ
ت ــراج ـع ــت ال ـ ـحـ ــرارة إلـ ــى  2.6درج ــة
مئوية فــي بعض أنـحــاء هــذا البلد،
ال ــواق ــع ف ــي ج ـنــوب آس ـي ــا ،والـ ــذي ال
يتضمن جباال عالية ،ويكون الشتاء
فيه عادة غير بارد.
وقال مدير دائرة األرصاد الجوية
في بنغالدش شمس الدين أحمد إن
"هــذه الحرارة هي األدنــى منذ بدأت
الـسـلـطــات قـيــاسـهــا فــي ع ــام ،"1948
مـضـيـفــا أن ال ـب ـلــد ،الـ ــذي يـبـلــغ عــدد
سـكــانــه  160مـلـيــون نـسـمــة" ،يــواجــه
موجة برد شديدة".
والرقم القياسي السابق المسجل
فــي بنغالدش هــو  2.8درجــة مئوية
فــي عــام  ،1968ودفــع تدني الـحــرارة

الـسـلـطــات إل ــى ت ــوزي ــع أك ـثــر م ــن 70
ألف بطانية ،في اثنتين من المناطق
األكثر تأثرا.
وأفادت وسيلة إعالم محلية بأن 9

أشخاص على األقــل ماتوا من جراء
البرد في الشمال ،لكن السلطات نفت
علمها بأي حالة وفاة.
(أ ف ب)

قلوب المتزوجين
أقوى من العزاب
أكدت دراسة أميركية حديثة أن األشخاص
المصابين بمرض في القلب لديهم احتماالت
أك ـبــر لـلـنـجــاة وال ـح ـيــاة م ــدة أط ــول إذا كــانــوا
متزوجين.
وزادت احـتـمــاالت انـتـظــام المتزوجين في
تناول أدوية القلب ،وقلت لديهم عوامل الخطر
األخ ــرى الـتــي تـهــدد صحة القلب مثل ارتـفــاع
ضغط الــدم مقارنة بالمطلقين واألرامــل ومن
لم يسبق لهم الزواج ،الذين وصلت في المقابل
احتماالت وفاتهم خالل سنوات المتابعة إلى
 71في المئة.
وق ــال ــت الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي دوريـ ــة
"أميركان هارت أسوسييشن"" :قسنا العالمات
ال ـح ـيــويــة ب ـمــا ي ـش ـمــل م ـع ــدل ال ـكــول ـي ـس ـتــرول
وارتـ ـف ــاع ض ـغــط الـ ــدم واإلص ــاب ــة بــال ـس ـكــري.
والحقيقة أن المرضى غير المتزوجين يتوفون
بمعدل أكبر ألن لديهم تلك الحاالت".
(رويترز)

حسن العيسى

ليت وزارة الخارجية عبر مندوب الدولة في األمم المتحدة
اقتدت بحكمة "إذا بليتم فاستتروا" ،وسترت على حالها
وحالنا في قضايا الحريات وحقوق اإلنـســان ،كما تنص
عليها المواثيق ا لــدو لـيــة ،التي وقعت عليها الكويت في
زمن مضى ،ويظهر أنها نسيت التزامها وتوقيعها .مندوب
ً
الدولة في مجلس األمن أيضا بدوره نسي أنه يمثل دولة
الكويت "صل على النبي" ،واعتقد أنه يتحدث بلسان حال
النرويج أو الــدنـمــارك ،حين أخــذ يعظ ويذكر الجمهورية
اإليرانية بحقوق التظاهر والتجمع السلميين ،وضــرورة
أن تلتزم بهما الدولة اإليرانية!
ما هذا...؟ وماذا يقول مندوب الدولة باألمم المتحدة...؟
وشوفوا من يتكلم ويعظ غيره عن قضايا حريات الضمير
وحقوق اإلنسان ،ماذا يريد مندوب الدولة أن يعلم إيران
وعصا المعلم هنا في وطنه؟ كم مرة هوت بالماضي على
ظهور الشباب أيــام مظاهرات سلمية ضد قــوى الفساد،
وبـحــت فيها أص ــوات المتظاهرين بها تــزعــق "سلمية...
سلمية" ،فال تلقى غير هراوات القوات الخاصة والغازات
ً
المسيلة للدموع ،ثــم يتم إيداعهم السجون تماشيا مع
قــوانـيــن قمعية تناقض الــدسـتــور واالتـفــاقـيــات الــدولـيــة،
قوانين تحسب على البشر أنفاسهم وتــراقــب خطواتهم
وحركاتهم ،واليوم نشهد ونلمس باليدين حالة من الرعب
"ال ـقــانــونــي" أخ ــذت تهيمن عـلــى الـبـشــر ،بـعــد أن تــزايــدت
بصورة غير معقولة أحكام الحبس القاسية على الكثيرين،
ألنهم غردوا أو خالفوا قوانين "قراقوشية" (ال يهم إن كانت
قد شرعتها أو بصمت عليها مجالس أمة متعاقبة بغياب
و عــي إنساني وثقافة ديمقراطية) تنتهك أبسط مبادئ
الحريات وحقوق اإلنسان التي يتشدق بها مندوب الدولة
باألمم المتحدة.
"إذا بليتم فــاسـتـتــروا" هــو أبـســط مــأثــور كــان يتعين أن
نراعيه حين يتحدث ممثلو الدولة في قضايا كبيرة ليسوا
ً
هــم أه ــا لـهــا ،ومــن المخجل أن نعظ اآلخــريــن بالمعروف
وننسى أنفسنا ،ننسى أوضاع البدون وكيف تتم معاملتهم
(اقــرأوا كمثال بسيط مقال ابتهال الخطيب ومأساة سالم
بالجريدة عدد أمس) ننسى البشر الذين في السجون ألنهم
عبروا عن رأيهم بكلمات وحــروف مجرمة في قوانين بلد
اإلنسانية ،ننسى أوضاع عمال لم يتسلموا رواتبهم لمدد
ً
طويلة وال يعرفون طريقا للمحاكم ،ننسى منع العالج عن
الوافدين ،،ننسى الكثير والكثير ...يا ليت ممثل الدولة باألمم
ً
المتحدة نسي نفسه ،وأضاع نص خطابه وتحدث صمتا.

المياه والثلج يعطالن مطار نيويورك
أدى تدفق هائل للمياه نجم عن
كـســر فــي خــط رئـيـســي إل ــى وقــف
وصــول رحــات جوية دولية إلى
مطار جون كينيدي في نيويورك،
أمس األول ،ليضيف إلى معاناة
المسافرين ،بعدما أدت عاصفة
شتوية إلى إلغاء مئات الرحالت
أو تــأجـيـلـهــا ف ــي األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
الماضية.
َّ
مصورة بثتها
وأظهرت لقطات
ش ـب ـكــة "سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.إن.إن" اإلخـ ـب ــاري ــة
ً
م ـيــاهــا ت ـتــدفــق م ــن ال ـس ـقــف على
مكتب تسجيل دخول المسافرين،
ل ـت ـغ ـط ــي مـ ـس ــاح ــات كـ ـبـ ـي ــرة فــي
مبنى الــركــاب رقــم أربـعــة .وحــدث
ت ــوق ــف ال ـ ــرح ـ ــات ف ـي ـم ــا ال تـ ــزال
مـنــاطــق ش ـمــال شــرقــي ال ــوالي ــات
ً
ً
المتحدة تعاني بــردا قارسا ،في
ح ـيــن انـخـفـضــت درجـ ــة ال ـح ــرارة
في نيويورك إلــى ثماني درجــات
مئوية تحت الصفر.
وأفادت هيئة مطارات نيويورك
ونيوجيرزي التي تدير المطار،
بأنه جرى تعليق وصول الرحالت
ال ـجــويــة إل ــى مـبـنــى ال ــرك ــاب رقــم
أربـ ـع ــة ،وج ـ ــرى ت ـحــويــل ال ــرك ــاب
مبان
الــذيــن وصـلــوا بالفعل إلــى
ٍ
أخرى.

«قطب المخدرات»
يعود إلى السجن
اعتقلت ا لـشــر طــة البرازيلية
قطب تجارة المخدرات ،ستيفن
دي سـ ــوزا ف ـي ـيــرا ،مـتـهـمــة إي ــاه
ب ــال ــوق ــوف وراء إثـ ـ ــارة أحـ ــداث
شغب دموية بأحد السجون في
أول ُأيام العام الجديد.
وق ـ ـتـ ــل فـ ــي أحـ ـ ـ ــداث ال ـش ـغــب
الـتــي شـهــدهــا سـجــن فــي واليــة
غ ــوي ــاس ،وس ــط ال ـب ــاد ،تسعة
نزالءُ ،
وجرح  14آخرون.
ً
واعتقل فييرا ( 34عاما) في
شقته الفخمة بريو دي جانيرو،
ً
وكـ ــان ه ــارب ــا م ــن الـسـجــن منذ
نوفمبر الماضي.
وذكـ ــرت "ب ــي بــي س ــي" ،على
موقعها اإللكتروني ،أمــس ،أن
فييرا ُيـعــد زعـيــم عصابة "ريــد
كــومــانــد" أو "ال ـفــرقــة الـحـمــراء"
اإل جــرا م ـيــة المختصة بتجارة
المخدرات في عموم البرازيل.
وكـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرا ،ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف
ً
ً
أيضا بـ"بي أج" ،يقضي حكما
ً
بالسجن لمدة  26عاما ،بتهمة
االت ـ ـجـ ــار ب ــالـ ـمـ ـخ ــدرات عـنــدمــا
ه ــرب مــن سـجــن أبــارس ـيــدا دي
غويانيا.

ونصح المطار المسافرين عبر
حسابه بـ"تويتر" بمراجعة شركات
الطيران قبل الوصول إلى المطار.
وقال سكوت الد ،وهو متحدث
باسم هيئة المطارات ،في رسالة
عـبــر الـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي" :هـنــاك

مياه بلغ ارتفاعها ثالث بوصات
( 7.5سنتيمترات) داخ ــل الطرف
الغربي لمبنى الركاب رقم أربعة.
أرسلنا أطقم صيانة إلى الموقع
تقوم بأعمال التطهير والتنظيف".
ويأتي تدفق المياه فيما كان

وفيات
عبدالله حمود عبدالله الشمري

المطار يعود ببطء لعمله المعتاد،
ب ـع ــد إغ ــاق ــه ال ـخ ـم ـي ــس ،بـسـبــب
العاصفة الشتوية.
(أ ف ب)

مواعيد الصالة
الفجر

05:20

الشروق

06:44

الظهر

11:55

العصر

02:48

المغرب

05:07

 57عاما ،شيع ،الرجال :مشرف ،حسينية مسجد الوزان ،النساء:
حسينية القائم ،الرميثية ،ق ،3ت62225787 :

العشاء

06:29

زوجة عبدالقادر عبداللطيف الصالح
 64عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ال ــزه ــراء ،ق ،5ش ،47م ،55الـنـســاء:
الشهداء ،ق ،3ش ،315م ،6ت99606002 ،66588822 :

الطقس والبحر

 58عاما ،شيع ،الرجال :الصليبيخات ،ق ،3ش ،114ج ،1م ،6النساء:
الصليبيخات ،ق ،3ش ،114ج ،1م ،17ت99575757 ،51130511 :

مشاري ناصر سعد العرادة

 35عاما ،شيع ،الرجال :العمرية ،ق ،5على طريق المطار مقابل
خيطان بجانب مسجد الحمضان ،النساء :عبدالله المبارك ،ق،3
ش ،323م ،23ت96666879 ،94442005 :

خالد أحمد جاسم القطان الدالوي
سعاد عيسى صالح الناجم

علي حسن محمد الفضالة

 71عاما ،شيع ،الرجال :اليرموك ،ق ،2ش عبدالعزيز بن باز ،م،3
النساء :العقيلة ،ق ،1ش ،104م ،35ت23835497 ،66772294 :

أحمد سليمان أحمد الخيري

 70عاما ،شيع ،الــرجــال :الدعية ،ق ،2ش ،22م ،25النساء :جابر
العلي ،ق ،2ش ،25م ،26ت97317100 ،66099882 :

عماد إبراهيم علي الصولة

 54عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :مشرف ،ق ،5ش،5
ج ،2م ،2النساء :السرة ،ق ،4ش ،11م ،24ت99000136 :

العظمى

18

الصغرى

08

أعلى مد

ً
 04:31صب ــاحـ ـ ــا
 05:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  11:18ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

