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سجال ً نيابي يؤجل «التقاعد المبكر»

الثانية

خورشيد معترضا على مناقشة التقرير :ال للمزايدة ...والهاشم ترد :اسكت أنا أكسر راسك

● عبدالله :وافقت على سحبه وهناك نائب له مصلحة ● عاشور :لم أسمع عن الشركة االستشارية
● المجلس يناقشه اليوم مع دستورية «سجن النواب» ويقر تعديالت «انتخابات البلدي»

ولي العهد :الشباب
الواعدون دعامة البناء
والتنمية

فهد التركي ومحيي عامر
ّ
عطلت السجاالت النيابية ،التي شهدتها جلسة مجلس األمة أمس،
مناقشة طلب استعجال تقرير اللجنة المالية عــن «ا لـتـقــا عــد المبكر»
و«تخفيض فوائد قروض التأمينات» ،إذ تسببت في رفع الجلسة نحو
ساعة ،قبل أن يتفق النواب على تأجيل المناقشة إلى اليومً ،
بناء على
اق ـتــراح الــرئـيــس م ــرزوق الـغــانــم ،وتـحــديــد الـمــوقــف بـشــأن الـتـقــريــر إمــا
بالموافقة على سحبه ،أو إقراره في المداولة األولى.
وكان السجال بدأ باعتراض رئيس اللجنة صالح خورشيد على طلب
ً
مناقشة التقرير ،وتمسكه بسحبه ،مطالبا بعدم المزايدة ،ألنه مع القانون،
وهو ما أثار غضب النائبة صفاء الهاشم لتقول له« :اسكت وال كلمة ،وأنا
أسكتك وأكسر راســك ،والتقريران سحبا بليل أظلم» ،ليعقب خورشيد
بأن «العملية ليست بالقوترة ،وصوتنا بالمالية على سحب التقريرين».
مــن ناحيته ،أقسم عضو اللجنة النائب خليل عبدالله ،الــذي وافــق
على سحب التقرير ،على أنه لن يسكت «وهناك نائب صاحب مصلحة»،
فــي حين نفى زميله صالح عــاشــور ،كمقرر للجنة ،سماعه «بالشركة
االستشارية التي تدرس التقاعد المبكر وكلفته ،وال أعرف من أين أتت،
ووينكم من  ٨أشهر».
02

محليات

03
«الكهرباء» :خطط
لزيادة إنتاج المياه
إلى مليار غالون يوميًا

قرارات الجلسة
شهدت جلسة مجلس األمة
أمــس عــدة ق ــرارات منها رفض
رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة عـ ــن ال ـنــائ ـبــة
صفاء الهاشم في قضية المقر
االن ـت ـخ ــاب ــي ،وال ـم ــواف ـق ــة على
رسالة من رئيس لجنة الشؤون

الصحية واالجتماعية والعمل
إلح ــال ــة اق ـتــراح ـيــن بـقــانــونـيــن
سـبـقــت إحــال ـت ـه ـمــا إلـ ــى لجنة
ال ـمــرافــق ال ـعــامــة ،إل ــى لجنته،
ً
لالختصاص ،عمال بالمادة 85
من الالئحة الداخلية02 .

محليات
جانب من السجال النيابي في جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

«مجلس العالقات» :االعتراف األميركي بالقدس
عاصمة إلسرائيل يعرض العالم ألشد األخطار

«القرار يمثل مخالفة للقانون الدولي ويشكك في شرعية األمم المتحدة»
دان مجلس الـعــاقــات العربية والدولية
قـ ــرار اإلدارة األم ـيــرك ـيــة االعـ ـت ــراف بمدينة
ال ـق ــدس عــاص ـمــة إلس ــرائ ـي ــل ،ون ـق ــل س ـفــارة
ً
الواليات المتحدة إليها ،واصفا إياه بـ«الفج»
وال ـم ـت ـن ــاق ــض مـ ــع قـ ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـل ــس األمـ ــن
والجمعية العامة لألمم المتحدة الخاصة
بــال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ويـ ـع ــرض األم ــن
والسالم في المنطقة والعالم ألشد األخطار.

المجدلي :نسب العمالة خالل
النصف األول من 2018
●

وأك ـ ـ ــد الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن الـ ـق ــرار
األم ـي ــرك ــي يـمـثــل مـخــالـفــة صــري ـحــة ألســس
وقواعد القانون الدولي ،الذي يشكل ميثاق
ً
ً
األمم المتحدة دستورا ملزما له ،مما يشكك
في شرعية هذه المنظمة ويضعف قدرتها
ً
على حفظ األمن واالستقرار بالعالم ،مشددا
عـلــى أن ه ــذا ال ـقــرار ال ــذي يـتـجــاوز الحقوق
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في

سحب بطاقات ثالث
شرائح من «البدون»
●

محمد الجاسم

أعلن األمين العام لبرنامج إعــادة هيكلة القوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ،إنجاز مشروع قرار النسب الجديدة
للعمالة الوطنية على أصحاب األعمال ،الذي يتضمن توظيف  17ألف
ً
كويتي بالقطاع الخاص ،مرجحا إقراره خالل النصف األول من .2018
وأوض ــح المجدلي ل ـ «الـجــريــدة» ،أن الـمـشــروع ُر ِف ــع بشكل مبدئي إلى
مجلس إدارة هيئة القوى العاملة برئاسة وزيــرة الـشــؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح ،بعد اجتماع مع
غرفة التجارة والصناعة ،وممثلين عن األنشطة النوعية وجميع االتحادات.
ووعد بأن يخرج المشروع بصورته النهائية في غضون شهرين بعد
اجتماعات مكثفة سيعقدها البرنامج و«القوى العاملة» مع المسؤولين في
ً
القطاع الخاص ،لوضع أهم المالحظات والتعديالت ،تمهيدا إلقراره ورفعه
إلى مجلس الخدمة المدنية ،ثم إلى مجلس الوزراء إلقراره.
٠٨

●

حسين العبدالله

ً
ب ـع ــد أن ك ـ ــان مـ ـ ـق ـ ــررا ل ـن ـيــابــة
التمييز ،أ مــس ،تقديم مذكرتها
بشأن قضية دخول المجلس إلى
ً
محكمة التمييز ،تمهيدا لعرضها
فــي جلسة األحــد المقبل ،علمت
«الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن
النيابة أرجأت تقديم المذكرة إلى
نهاية األسبوع الجاري ،لتقديم
أ حــد الطاعنين مــن المحكومين
مــذكــرة طعن جــديــدة إليها أمس
األول.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن الـطـعــن
الجديد أرجأ موعد االنتهاء من
م ــذك ــرة ال ـن ـي ــاب ــة ،ل ــاط ــاع على

األسـ ـب ــاب ال ـم ـقــدمــة ف ـي ــه ،وال ـتــي
سيتم الرد عليها ،وتضمين ذلك
فــي المذكرة التي تنوي النيابة
تقديمها إل ــى ال ــدائ ــرة الجزائية
في «التمييز» ،التي تنظر الطعن،
لـبــت طـلـبــات وق ــف تنفيذ حبس
ً
 35م ـح ـكــومــا ف ــي قـضـيــة دخ ــول
ً
المجلس ،من أصل  67مدانا فيها.
وأع ـ ــرب ـ ــت عـ ــن أم ـل ـه ــا ان ـت ـه ــاء
نيابة التمييز من تقديم مذكرتها
قـبــل جلسة األ ح ــد المقبل لنظر
الطلبات رغــم عــدم انتهاء موعد
الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـك ـ ــم م ـح ـك ـم ــة
االستئناف ،الذي ينتهي في 27
الـ ـج ــاري ،إذ تــرغــب ال ـن ـيــابــة في
عرض األمر بأسرع وقت 02

البنوك الخليجية -توزع النظرات
المستقبلية ( /31ديسمبر )2017
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المصدر :وكالة إس آند بي غلوبال للتصفيات االئتمانية
حقوق النشر والتأليف محفوظة  2018لشركة ستاندرد
آند بورز للخدمات المالية المحدودة.

«هيئة االستثمار» :نسعى
لزيادة رواتب الموظفين
للحد من التسرب
11
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« :»S&Pالبنوك الخليجية  240مليون دينار أول
ستشهد المزيد من
إصدارات «المركزي» في
االستقرار بالعام الحالي  2018بعائد %2.125
14

11

ً
«ناسداك» يحقق إغالقا
ً
قياسيا ...و«داو جونز»
ينهي مسيرة مكاسب

13

«دبلوماسية األولمبياد» تقرب بين «الكوريتين» الحوثيون يهددون البحر األحمر

مسك وعنبر

٢٣

دوليات

24
خامنئي يصف االحتجاجات
بـ «الشيطانية» ويدعو
إلى فرزها

ً
ردا على هجوم لـ «التحالف» يقترب من ميناء الحديدة

الرياضة تبعد شبح حرب نووية
واتفاق على مباحثات عسكرية
بـعــد أن خيمت مـخــاطــر ح ــرب نــوويــة على
الـمـنـطـقــة قـبــل أي ــام قـلـيـلــة ،اتـفـقــت الـكــوريـتــان
الـشـمــالـيــة والـجـنــوبـيــة فــي أول ل ـقــاء بينهما
مـنــذ عــام ـيــن ،عـلــى م ـشــاركــة بـيــونــغ يــانــع في
األلعاب األولمبية الشتوية ،التي تستضيفها
سيول بين  9و 25فبراير المقبل ،إضافة إلى
مواضيع تتجاوز الشؤون الرياضية ،أبرزها
إجـ ــراء مـبــاحـثــات عـسـكــريــة ،األم ــر ال ــذي أبعد
شبح التوتر.
وع ـ ـقـ ــب اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع رف ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ب ـيــن
ال ـش ـطــريــن ،ف ــي ب ـلــدة بــانـمــونـغــوم ال ـحــدوديــة
المعروفة باسم «قرية الهدنة» ،أصدر 02

«الشؤون» :حل  ١٦مبرة
مخالفة ...و ١٢بالطريق

مركز جابر الثقافي
يكرم الراحل
عبدالحسين عبدالرضا

اقتصاديات

محمد الشرهان

ع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــدة» م ــن
مـصــادرهــا ،أن الجهاز المركزي
ل ـم ـع ــال ـج ــة أوض ـ ـ ـ ــاع ال ـم ـق ـي ـم ـيــن
بصورة غير قانونية قرر سحب
بطاقات المراجعة التي أصدرها
ل ـ ـثـ ــاث ش ـ ــرائ ـ ــح م ـ ــن «ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون»
مصنفة بالحاسب اآللي لديه.
وكـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن تـلــك
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرائ ـ ـ ــح ت ـ ـش ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـج ــل
بـحـقـهــم ق ـي ــود أم ـن ـيــة مـعـتـمــدة،
وحملة إحصاء ي  1980و،1985
ومعلومي الجنسية ،مشيرة إلى
أن الـجـهــاز مـنــح هــؤالء 02

أرضه ووطنه بما في ذلك عاصمته القدس،
لن يلغي صفة االحتالل عن المدينة.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى خ ـ ـطـ ــورة وفـ ــداحـ ــة ع ــواق ــب
الـسـيــاســة األمـيــركـيــة الـحــالـيــة ،ألن ـهــا تدمر
م ـبــادئ ال ـقــانــون ال ــدول ــي عـبــر مــد صالحية
التشريعات المحلية خارج النطاق الوطني،
وأفضليتها وأولويتها على التشريع الدولي
ً
الملزم طبقا لميثاق األمم المتحدة 02

«دخول المجلس» :طعن جديد
يرجئ إيداع مذكرة نيابة التمييز

03

رئيس وفد كوريا الشمالية يقف على خط الهدنة بين الكوريتين قبل عبوره
إلى قرية بانمونغوم المنزوعة السالح لحضور االجتماع أمس (أ ف ب)

في وقت يكثف الجيش اليمني،
ً
مدعوما بغطاء جوي من التحالف
ال ـعــربــي ،هـجــومــه بــات ـجــاه ميناء
ال ـح ــدي ــدة االس ـتــرات ـي ـجــي ،ه ــددت
ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات الـ ـح ــوثـ ـي ــة بـقـطــع
المالحة الدولية في البحر األحمر.
وجاء التهديد بقطع المالحة في
الممر ،الذي يعبر من خالله نحو
 40فــي الـمـئــة مــن إم ـ ــدادات النفط
باتجاه أوروبا والواليات المتحدة،
على لسان القيادي الحوثي رئيس
مـجـلــس االن ـق ــاب غ ـيــر الـمـعـتــرف
بــه فــي ص ـن ـعــاء ،صــالــح الـصـمــاد،
مساء أمس األول ،خالل استقباله
م ـع ـي ــن شـ ــريـ ــم ،ن ــائ ــب ال ـم ـب ـعــوث

األمـ ـم ــي إس ـم ــاع ـي ــل ولـ ــد ال ـش ـيــخ.
ووصف الصماد الخطوة ،التي
تمس أمن العديد من دول المنطقة
والـ ـتـ ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ــ«ال ـخ ـيــار
االستراتيجي» ،الذي سيلجأ إليه
إذا اس ـت ـمــر ت ـق ــدم ق ـ ــوات الـجـيــش
وال ـت ـحــالــف م ــن ال ـج ـنــوب الـغــربــي
باتجاه الحديدة ،في ظل وصول
المسار السياسي للتوصل إلى حل
سلمي إلى طريق مسدود.
و سـبــق للميليشيات الحوثية
ً
أن قصفت سفنا وبوارج في البحر
األح ـم ــر ،م ــا دف ــع ق ــوات الـحـكــومــة
و«ال ـت ـحــالــف ال ـعــربــي» إل ــى إطــاق
معركة الساحل الغربي.
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األمير يستقبل المحمد وأعضاء مجلس «العلمي» ولي العهد :الشباب الواعدون دعامة البناء والتنمية
سموه استقبل المحمد والحمود والمنصور ومجلس «العلمي»

ً
األمير متوسطا أعضاء مجلس إدارة النادي العلمي أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـمــد ،بقصر ب ـيــان ،صـبــاح أم ــس ،سـمــو الشيخ
ناصر المحمد.
كما استقبل سموه ،رئيس مجلس إدارة النادي
«الـعـلـمــي» ط ــال ال ـخــرافــي ،ونــائــب رئ ـيــس مجلس

اإلدارة م .أحمد المنفوحي ،وأعضاء مجلس اإلدارة
بمناسبة تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد.
حـضــر المقابلة وزي ــر ش ــؤون ال ــدي ــوان األمـيــري
الشيخ علي الجراح.

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر
المحمد ،ورئيس الهيئة العامة
للطيران المدني الشيخ سلمان
ال ـح ـمــود ،ووك ـي ــل وزارة الــدفــاع
الشيخ أحمد المنصور.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،رئـيــس
مجلس إدارة النادي العلمي طالل
الخرافي ،ونائب رئيس مجلس
اإلدارة أحمد المنفوحي ،وأعضاء
مجلس اإلدارة ،بمناسبة تشكيل
مجلس اإلدارة الجديد.
واستمع سموه إلى شرح واف
عن سير العمل في مختلف إدارات
الـنــادي ،ومــا حققه مــن إنـجــازات
وم ـبــادرات طموحة ،إضــافــة إلى
الـخـطــط وال ـبــرامــج المستقبلية
الواعدة.
ً
وهـ ـ ـن ـ ــأه ـ ــم سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ،مـ ـشـ ـي ــدا
بالجهود التي يبذلها القائمون
عـلــى إدارة ال ـن ــادي فــي تشجيع

مشعل األحمد :البحث العلمي ركيزة لدفع التنمية
تلقى رسالة دكتوراه من فهد الجابر
اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـحــرس
الــوطـنــي الشيخ مشعل األحـمــد في
دي ــوان ــه بــالــرئــاســة الـعــامــة للحرس
الوطني ،الشيخ الدكتور فهد جابر
الـ ـعـ ـل ــي الـ ـ ـ ــذي أهـ ـ ـ ــدى إل ـ ـيـ ــه رس ــال ــة
دك ـ ـتـ ــوراه ح ـم ـلــت عـ ـن ــوان «تـحـقـيــق
تجريبي في أساليب إدارة النزاعات
في الشرق األوســط» ،والتي نال بها
درجة الدكتوراه من جامعة برونيل-
لندن.
وهنأ األحمد الجابر على إنجازه
ال ـع ـل ـمــي ال ـم ـت ـم ـيــز ،م ــؤك ــدا اه ـت ـمــام
القيادة السياسية ممثلة في سمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد وسـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
بــاالرت ـقــاء بـجـهــود الـبـحــث العلمي،
ورعـ ــايـ ــة ال ـع ـل ـم ــاء وال ـب ــاح ـث ـي ــن فــي

كــل الـمـجــاالت ،بــاعـتـبــارهــم الــركـيــزة
األساسية فــي دفــع مسيرة التنمية
لدولة الكويت.
وأكد نائب رئيس الحرس الوطني
أهـمـيــة مــوضــوع رســالــة الــدك ـتــوراه
في إثراء المكتبة الكويتية ،ومكتبة
الحرس الوطني الذي تولي وثيقته
االسـتــراتـيـجـيــة ( 2020األمـ ــن أوال)،
اهتماما كبيرا بالبحث العلمي ،ودفع
العنصر البشري إلى النهل من منابع
العلم والمعرفة في جميع المجاالت.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ث ـم ــن الـ ـج ــاب ــر دور
القيادة العليا للحرس الوطني في
تشجيع البحث العلمي ،وما يطرحه
الـ ـح ــرس م ــن مـ ـ ـب ـ ــادرات مـجـتـمـعـيــة
لتنمية أبناء الكويت.

الرفاعي شهد التمرين النهائي لدورة المشاة التأسيسية للضباط

شهد وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس
هــاشــم ال ــرف ــاع ــي ،الـتـمــريــن الـنـهــائــي لـ ــدورة الـمـشــاة
التأسيسية للضباط رق ــم ( ،)32ال ــذي اشـتـمــل على
تمرين تكتيكي وأمن داخلي مشترك وقتال بالمناطق
المبنية ،حيث نفذه منتسبو ال ــدورة ،بالتعاون مع
عدد من وحدات الحرس الوطني في ميدان القتال في
المناطق المبنية بمعسكر سمو الشيخ سالم العلي
الصباح ،وأظهر خالله المشاركون بــالــدورة مهارة
عالية في عمليات التطهير والسيطرة على المباني
ومكافحة اإلرهاب وتمرير المعلومات بدقة عالية.
ونقل الرفاعي إلى المشاركين تحيات القيادة العليا
للحرس الوطني ،ممثلة في رئيس الحرس الوطني
الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس الحرس الوطني

الشيخ مشعل األح ـمــد ،مــؤكــدا أن الـحــرس الوطني،
انطالقا من الوثيقة االستراتيجية للحرس الوطني
ً
( 2020األم ــن أوال) ،مستمر فــي دعــم خطط التأهيل
والتدريب ،بما يواكب النظم والبرامج الحديثة في
مجال العلم العسكري لرفع الكفاءة القتالية لمنتسبيه.
وأشاد الرفاعي بالجهود التي بذلها المنتسبون
ـال من
خــال التمرين ،الذين ظهروا فيه بمستوى عـ ٍ
الجاهزية والكفاء ة القتالية والقدرات القيادية ،مما
يؤكد على استيعابهم للمعلومات العسكرية التي
تلقوها خالل المحاضرات في الدورة.
حـضــر الـتـمــريــن قــائــد العمليات والـخـطــط الـلــواء
الركن فالح شجاع ،وقائد الحماية والتعزيز العميد
الركن حمد أحمد.

سجال نيابي يؤجل «التقاعد المبكر»
أمــا النائب علي الــدقـبــاســي ،فـقــال إن «المجلس ،سيكون فــي جلسته
اليـوم ،أمام خيارين في التعامل مع قانون خفض سن التقاعد ،إما إقرار
ً
التعديل في المداولة األولى ،والتعديالت الحقا ،أو إحالة التقرير لدراسة
متأنية ،واستشارة شركة متخصصة في اللجنة المالية التي بدورها
ً
ً
تعد تقريرا جديدا».
إلــى ذلــك ،وافــق المجلس ،أمــس ،على تكليف لجنة الميزانيات بشأن
تقرير ديوان المحاسبة النظر في مخالفات وزارة الداخلية ،وإعادة تكليف
«األولــويــات» بحث القوانين الـصــادرة عن المجلس ولــم تصدر لوائحها
التنفيذية.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم إقرار تعديالت قانون البلدية المتعلقة
بانتخابات المجلس البلدي لتجرى وفق جــداول االنتخابات النيابية،
بعدما اقترب المجلس من ذلك ،إلى جانب مناقشة مدى دستورية «سجن
الـنــواب» ،األمــر الــذي ال يستبعد معه زيــادة السجاالت خالل الجلسة في
ظل سخونة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
٠٧-٠٤

قرارات الجلسة

ً
ووافــق المجلس أيضا على طلب رئيس "الـشــؤون الصحية" إحالة
عــدد من االقتراحات والقوانين واالقتراحات برغبة إلــى لجنة شؤون
ً
ذوي االحتياجات الخاصة لالختصاص ،عمال بالمادة سالفة الذكر،
إلى جانب طلب رئيس "اإلسكان" إحالة االقتراح بقانون بتعديل الفقرة
األولى من المادة  19من القانون رقم  47لسنة  1993إلى لجنة الشؤون
ً
المالية واالقتصادية لالرتباط ،عمال بالمادة  99من الالئحة.
ً
وتضمنت الجلسة أيضا الموافقة على طلب النائب أسامة الشاهين
تكليف لجنة تحسين بيئة األعمال متابعة اإلجراءات الحكومية إلتمام
صرف دعم العمالة الوطنية ألصحاب التراخيص الفائقة الصغر.

«مجلس العالقات» :االعتراف األميركي...

ً
وق ــرارات مجلس األمــن والمنظمات والهيئات ذات الصلة ،مؤكدا أن

لهم التوفيق والنجاح.
حضر المقابلة رئيس المراسم
والتشريفات بــديــوان سمو ولي
العهد الشيخ مبارك الصباح.

الجبري :تفعيل اللجنة المشتركة
بين «اإلعالم» و«الخارجية» و«كونا»
على الرؤية السامية للكويت الجديدة  ،2035وترسيخ
قيم الوالء واالنتماء للوطن ،وتعزيز الوحدة الوطنية،
ودعم كل ما يرتقي بالكويت على جميع المستويات.
وأبدى الوزير الجبري استعداده لتقديم كل أنواع
الــدعــم ال ــازم ل ـ «كــونــا» والعاملين فيها ،مــع االلـتــزام
باللوائح والنظم للجهات الرقابية بالدولة.
من جانبه ،هنأ الدعيج الوزير الجبري على الثقة
األمـيــريــة السامية وتوليه وزارة اإلع ــام ،معربا عن
التطلع إلــى تحقيق التعاون األمثل مع ال ــوزارة ،بما
يلبي الرسالة اإلعالمية السامية للكويت كلها ،وتذليل
جميع العقبات أمام ذلك.
واسـتـقـبــل الـجـبــري الـمــديــر ال ـعــام لــوكــالــة المغرب
العربي لألنباء (ماب) خليل اإلدريسي ،بحضور مدير
«كونا» الشيخ مبارك الدعيج.
ول ـفــت إل ــى ال ـع ــاق ــات ال ــوط ـي ــدة ال ـتــي تـجـمــع بين
البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا ،والتي تصب
دائما في مصلحتهما المشتركة.

الساير« :الهالل األحمر» رائدة في العمل الخيري

ً
الجمعية تحتفل اليوم بمرور  52عاما على تأسيسها
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية
ال ـهــال األح ـمــر الكويتية د .هــال
الـ ـس ــاي ــر ،أمـ ـ ــس ،س ـع ــي الـجـمـعـيــة
منذ نشأتها عــام  1966ألن تكون
ً
رك ـنــا مــن أركـ ــان الـعـمــل اإلنـســانــي
في الكويت والعالم العربي أجمع.
وقال الساير ،لـ«كونا» بمناسبة
ً
مـ ـ ـ ــرور  52ع ـ ــام ـ ــا عـ ـل ــى تــأس ـيــس
الجمعية الــذي يصادف اليوم ،إن
مـسـيــرة الـجـمـعـيــة مـسـتـمــرة نحو
مزيد من التحسين بما يسهم في
رف ــع اس ــم ال ـكــويــت وسـمـعـتـهــا في

ً
الرفاعي متوسطا المشاركين في التمرين

ً
الـ ـمـ ـب ــدعـ ـي ــن ودع ـ ـم ـ ـهـ ــم ،مـ ــؤكـ ــدا
سموه اهتمام القيادة السياسية
بالشباب الواعدين ،ألنهم دعامة
الـ ـبـ ـن ــاء وال ـت ـن ـم ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد،
وضرورة تشجيع ثقافة االبتكار
والحلول الريادية وإبــراز قدرات

ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـم ــوه ــوب ـي ــن
وتنمية إمكاناتهم ،والعمل على
مــواصـلــة االخ ـت ــراع ــات العلمية،
بما يعود بالنفع على مجتمعنا
وإبـ ـ ـ ـ ــراز م ـك ــان ـت ــه فـ ــي ال ـم ـحــافــل
الدولية والعالمية ،متمنيا سموه

أعـ ــرب وزيـ ــر اإلع ـ ــام مـحـمــد ال ـج ـب ــري ،أمـ ــس ،عن
اعتزازه بدور «كونا» والعاملين فيها في تقديم رسالة
إعالمية صادقة ،ونقلها لألخبار المحلية والعالمية
بموضوعية ومهنية.
وقال الجبري ،خالل لقائه مع رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لـ «كونا» ،ورئيس اتحاد وكاالت األنباء
العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج ،وأعضاء مجلس
اإلدارة ،إن «كونا» تؤدي دورا مهما في تعزيز ودعم
السياسة الكويتية فــي الـعــالــم ،السيما مواكبة دور
الــدبـلــومــاسـيــة الكويتية فــي إي ـصــال رســالــة الكويت
وقـضــايــاهــا إل ــى أعـلــى الـمـنــابــر الـعــالـمـيــة ،الفـتــا إلــى
ضــرورة مواكبة وإب ــراز الرسالة اإلنسانية للكويت،
ودعم رؤى ومواقفها تجاه كل القضايا الدولية.
ودع ــا إل ــى إعـ ــادة تـفـعـيــل الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة بين
وزارتي اإلعالم والخارجية و«كونا» ،الستكمال ودعم
مـسـيــرة اإلع ــام الـكــويـتــي ال ــرائ ــد .وذك ــر أن أولــويــات
الرسالة اإلعالمية للمرحلة المقبلة تتمثل في التركيز

مشعل األحمد يتسلم رسالة الدكتوراه من فهد الجابر

الحرس :دعم التدريب لرفع الكفاءة القتالية

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد أمس

مـخـتـلــف الـمـجـتـمـعــات اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
وأض ــاف أن الجمعية أصبحت
عالمية ورائدة في العمل اإلنساني
واإلغاثي وتعدت في أغلب أعمالها
إل ــى ب ــرام ــج الـتـنـمـيــة المجتمعية
ب ـف ـض ــل الـ ــدعـ ــم ال ـس ـخ ــي مـ ــن قـبــل
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة ،ودعـ ــم سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الــرئـيــس الـفـخــري للجمعية قائد
العمل اإلنساني.
ولـفــت إل ــى أن جـهــود الجمعية

الصليب األحمر :سحابة عطاء إنساني
أشــاد األمـيــن الـعــام للمنظمة العربية للهالل
األحمر والصليب األحمر ،د .صالح السحيباني،
أم ــس ،ب ــدور الـكــويــت فــي مـجــال الـعـمــل اإلغــاثــي
واإلنساني على المستويين اإلقليمي والدولي.
وأك ــد السحيباني ل ـ «كــونــا» ،بمناسبة زيــارة
األمين العام لجمعية الهالل األحمر الكويتي ،مها
البرجس ،مقر المنظمة بالرياض ،أن الجمعية
تشكل رافدا مهما لمسيرة العمل اإلنساني التي
أرسى قواعدها سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد.

ذلك ينذر بتبعات وعواقب وفوضى عارمة في العالقات الدولية بشكل
ال يمكن التنبؤ بنتائجه.
وذكر أن االنتقائية واالزدواجية في المعايير التي تمارسها اإلدارة
األميركية مع القضية الفلسطينية تمثل أ هــم أسباب عجز المجتمع
الدولي ومنظمته األممية عن القيام بدورها في تحقيق األمن والسالم
ً
ً
في منطقة الشرق األوســط ،مؤكدا أنها توفر وقــودا للعنف والتطرف
واإلرهاب في المنطقة لتعميقها مشاعر الظلم واإلحباط ،بسبب غياب
العدالة واإلنصاف في التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة
وحقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ،والتي تتحمل
الواليات المتحدة مسؤولية خاصة تجاهها ألنها عضو دائم في مجلس
األمن المعني بالحفاظ على األمن واالستقرار والسلم الدولي.
وبينما دان المجلس بقوة سياسة الواليات المتحدة السلبية وغير
ً
ً
البناء ة تجاه القضية الفلسطينية التي تعد تحديا صــارخــا لــإرادة
الدولية الشاملة ،أكد إلزامية قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة برفض
الموقف األميركي بشأن القدس بأغلبية ساحقة.
وبين أن استخدام الواليات المتحدة حق النقض يعبر وبوضوح
كامل عن اإلرادة الدولية الجامعة بااللتزام الكامل بالشرعية الدولية،
ً
ممثلة ب ـقــرارات األ م ــم المتحدة لحل القضية الفلسطينية و فـقــا لحل
الدولتين ،وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وإنشاء
دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام
 ١٩٦٧كأساس وشرط مسبق لتسوية شاملة كما عبرت عنها مبادرة
السالم التي تبنتها القمة العربية الـ 14في بيروت عام .٢٠٠٢
وأكــد أهمية احـتــرام وتنفيذ ق ــرارات الشرعية الدولية تجاه حقوق
ً
الـشـعــب الفلسطيني ،مـعــربــا عــن يقينه بــأن الـمــوقــف الـعــربــي الصلب
والموحد هو األساس والقاعدة المتينة لموقف إسالمي ودولي حازم
وفاعل في التصدي لألخطار الداهمة للسياسة األميركية غير المسؤولة،
والمدمرة ،وعواقبها الكارثية على السلم واألمن واالستقرار الدولي ،بما
يفسح المجال للتقدم على مسارات تطبيق القرارات الدولية القاضية
بإجراء التسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
وشدد على أن الرؤية السياسية الموضوعية والمنصفة التي يعبر
عنها هذا البيان تستلهم وتستند إلى أهداف المجلس ودوره ،وجهوده
الدؤوبة ،وسعيه الدائم لنشر ثقافة الحوار الحضاري ،والتعاون الدولي

وأوضح أن زيارة البرجس للسعودية ولقاءها
رئيس هيئة الهالل األحمر السعودي د .محمد
القاسم ،تأتي فــي إطــار التباحث والـتـشــاور في
مجال العمل اإلنساني والتواصل بين الجمعيات
الوطنية التي تعمل تحت مظلة المنظمة العربية
للهالل األحمر والصليب األحمر.
وأض ــاف« :الجمعية تمثل سحابة عـطــاء في
ف ـضــاء اإلن ـســان ـيــة ،وق ــد اسـتـثـمــرت بـكــل اإلب ــداع
والتميز واإلخالص ما ُجبل عليه أهل الكويت من
تقديم مساعدات وحب لألعمال الخيرية».

ونبذ العنف والتطرف في المنطقة والعالم ،والدعوة المخلصة لسالم
شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
ً
وأكد أن هذه الرؤية تستند أيضا إلى هدف المجلس في تأكيد حق
ً
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولة مستقلة ذات سيادة طبقا
لقرارات الشرعية الدولية ،وبما يكفل حقوق جميع شعوب المنطقة في
الحرية واألمن والسالم والرخاء ،ويعيد إليها وجهها الحضاري المشرق
كــأم للحضارات ،ومهد للديانات السماوية الثالث التي شرعنت قيم
ً
اإلنسانية النبيلة وتراثها الروحي العظيم ،والتي تمثل القدس تعبيرا
ً
ً
ً
وتجسيدا له كمركز لتالقي األديان السماوية وتعايشها ،ومنبرا مهيبا
لحوار الحضارات وتكاملها.

«دخول المجلس» :طعن جديد...
أمام محكمة التمييز لبت ما تراه وتقدره.
وتوقعت أن تحدد الدائرة الجزائية برئاسة المستشار أحمد العجيل،
فــي حــال تلقيها مــذكــرة النيابة ،جلسة لنظر الطعن ،وهــو مــا يعني
ً
االلتفات عن طلبات وقف النفاذ ،أي رفضها ضمنا ،أو تخلي سبيل
المحبوسين فقط ،وتحدد جلسة لنظر موضوع القضية إما في أواخر
يناير الجاري أو فبراير المقبل.

سحب بطاقات ثالث شرائح....

ُ
ُ ِّ
بلغوا
بطاقات مراجعة بصالحية  3أشهر ،وجــددت أكثر من مــرة ،وأ ِ
ضرورة تعديل أوضاعهم.
ولفتت إلــى أن بعضهم ب ــادر إلــى تعديل وضـعــه وحـصــل على جميع
االمتيازات التي يمنحها الجهاز للذين يعدلون أوضاعهم ،في حين عزف عدد
كبير منهم عن ذلك ،رغم إبالغهم ضرورته حتى ال يتعرضوا لتعليق ملفاتهم.
وأوضـحــت أن الجهاز سيمنح هــذه الشرائح بطاقات مجانية للعالج
ُ
ست َ
صرف
والتعليم ،والحصول على رخصة قيادة ،الفتة إلى أن هذه البطاقات
ً
ً
أيضا للمسجلين على بند تعديل األوضاع بدال من البطاقة «الزرقاء» ،التي
ُ
كانت تصرف للذين شرعوا في تعديل أوضاعهم ،ويطلق عليها بطاقات
«خدمات».

ف ــي إغ ــاث ــة ال ـم ـت ـض ــرري ــن جـعـلـهــا
تـتـبــوأ مـكــانــة مــرمــوقــة فــي ساحة
ً
العمل اإلنساني ،موضحا أن عطاء
الجمعية لشعوب العالم المتضررة
ينبع مــن عـطــاء الشعب الكويتي،
الذي ال يقتصر على توصيل مواد
االغ ــاث ــة الـعــاجـلــة ف ـقــط ،ب ــل إقــامــة
العديد مــن المشاريع الدائمة في
عدد من الدول المتضررة.

مبدأ الحياد
وب ـيــن أن الـجـمـعـيــة دأب ــت على
الـعـمــل بصمت وم ـثــابــرة ،وقــدمــت
آالف األط ـ ـ ـنـ ـ ــان مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات إل ــى
الدول المتضررة في قارات العالم
ً
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة الـ ـت ــزام ــا م ـن ـهــا بـمـبــدأ
الحياد ،وعــدم التحيز الــذي تقوم
عليه الحركة الدولية.
وأف ـ ـ ــاد ال ـس ــاي ــر ب ـ ــأن ن ـشــاطــات
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة حـ ـفـ ـل ــت خ ـ ـ ــال الـ ـع ــام
ال ـمــاضــي ب ـجــوانــب م ـت ـعــددة عبر
جـ ـه ــوده ــا فـ ــي إغـ ــاثـ ــة وم ـس ــاع ــدة
الدول الشقيقة والصديقة ،ومنها
فلسطين وليبيا والصومال واليمن
وال ـعــراق وســوريــة والفلبين وفي
أزمة الروهينغيا وسيرالنكا.
وأشاد الساير بدور وجهود كل

هالل الساير

من أسهم في دعم العمل التطوعي
م ـ ــن أج ـ ـ ــل إب ـ ـ ـ ـ ـ ــراز دور الـ ـك ــوي ــت
اإلنساني وحرصها على المشاركة
فــي الـجـهــود الــدولـيــة الــرامـيــة إلــى
خدمة اإلنسانية.
وبـيــن أن الجمعية عـقــدت عــدة
محاضرات تدريبية للمتطوعين
وزيارات لدور الرعاية االجتماعية
والمستشفيات ،التي يعالج فيها
المصابون من الجمهور العماني
ج ـ ـ ــراء حـ ــادثـ ــة الـ ـت ــداف ــع األخـ ـي ــرة
باستاد جابر الــدولــي لالطمئنان
على صحتهم.

من جانب آخــر ،أوقفت اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إصــدار
جوازات مادة  17حتى نهاية فبراير المقبل ،باستثناء الحاالت العاجلة مثل
العالج والدراسة ،شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

«دبلوماسية األولمبياد» تقرب...

ً
ً
ً
الــوفــدان بيانا مشتركا جــاء فيه أن «الجانب الشمالي سيرسل وفــدا
من اللجنة األولمبية الوطنية مع رياضيين ،ومشجعين ،وفنانين،
ومراقبين ،وفريق استعراضي للتايكواندو ،وصحافيين ،على أن تؤمن
كوريا الجنوبية المرافق والتسهيالت الضرورية».
وألمحت وسائل اإلعالم الجنوبية إلى أن بيونغ يانغ يمكن أن ترسل
موفدين مهمين ،من بينهم شقيقة كيم غونغ أون الصغرى يو جونغ
المسؤولة الرفيعة المستوى في الحزب الوحيد الحاكم.
واتفق الجانبان على «نزع فتيل التوتر الحالي ،وإجراء محادثات
عـسـكــريــة» هــي األول ــى مــن نــوعـهــا بـيــن الـجــاريــن مـنــذ  ،2014لتفادي
وقوع «صدامات عرضية» ،باإلضافة إلى إعادة العمل بالخط الهاتفي
الـعـسـكــري الـمـقـطــوع مـنــذ ف ـبــرايــر  ،2016لتحسين االت ـص ــاالت بين
ً
الجيشين اللذين ال يزاالن في حالة حرب عمليا.
وبينما اغتنمت سيول االجتماع لتدعو إلى استئناف اللقاءات بين
عائالت فرقتها الحرب ( ،)1953 - 1950والتي ترفضها بيونغ يانغ حتى
اآلن ،وتشترط إعادة ترحيل البعض ،تم توقيع اتفاق وقف إطالق النار
في المنطقة المنزوعة السالح بين الكوريتين.
ً
وعبر الوفد الشمالي الخط الفاصل سيرا على األق ــدام إلــى «بيت
السالم» ،وتصافح وزير الوحدة الكوري الجنوبي شون ميونغ غيون،
الذي ترأس وفد سيول ،مع مسؤول وفد الشمال ري سون غوون قبل أن
ً
يدخال المبنى ،ثم تصافحا مجددا عند طاولة المفاوضات.
وكــان الرئيس األميركي دونــالــد ترامب قــال قبل أيــام ،إنــه مستعد
ً
لالتصال بزعيم كوريا الشمالية ،عازيا االنفتاح بين الكوريتين إلى
تهديده الحازم لبيونغ يانغ وتلويحه بشن ضربة نووية ضدها.
(عواصم  -وكاالت)
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محليات
«الشؤون» :حل  16مبرة مخالفة ...و 12بالطريق «الكهرباء» :خطط ًلزيادة إنتاج المياه
كاظم :وقف الحسابات البنكية لـ 17مبرة لم تقدم تقاريرها المالية في موعدها إلى مليار غالون يوميا
جورج عاطف

شددت «الشؤون» على وقف
الحسابات البنكية أو اتخاذ
قرار بحل المبرات المخالفة،
أو التي تقوم بجمع التبرعات
بطرق ملتوية ،دون علم الوزارة،
أو الحصول على موافقتها
المسبقة.

في وقت أعلن الوكيل المساعد
لشؤون قطاع التنمية االجتماعية
ف ــي وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة،
حسن كاظم" ،رفع مذكرة إلى وزيرة
ال ـشــؤون هـنــد الـصـبـيــح ،تضمنت
أس ـمــاء  12م ـبــرة مـخــالـفــة التـخــاذ
ق ـ ــرارا بـحـلـهــا" ،عـلـمــت "ال ـجــريــدة"
من مصادرها في الــوزارة أن "عدد
ال ـم ـبــرات ال ـص ــادر بـحـقـهــا ق ــرارات
حــل خــال الـفـتــرة الماضية بلغت
 16مبرة".
وش ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـل ــى أن
"الشؤون" جادة في وقف الحسابات
البنكية أو اتخاذ قرار بحل المبرات
ال ـم ـخــال ـفــة ،أو ال ـت ــي ت ـق ــوم بجمع
التبرعات بطرق ملتوية دون علم
الوزارة أو الحصول على موافقتها
المسبقة.
وأوضـ ـ ـ ــح كـ ــاظـ ــم ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي أمـ ــس ،أن "ال ـس ـبــب وراء
قرارت حل هذه المبرات ،أنها غير
فــاع ـلــة ،ول ــم ت ـقــدم شـيـئــا ايـجــابـيــا
ي ـف ـيــد ال ـم ـج ـت ـمــع ،أو ت ـس ـعــى إل ــى
تحقيق األهداف التي أشهرت على
أس ــاس ـه ــا" ،مـشـيــرا إل ــى أن "هـنــاك
مبرتان طلبتا الحل االختياري".
وكشف عن "اتخاذ الوزارة قرارا
بوقف الحسابات البنكية لـ  17مبرة
مخالفة ،لم تقدم تقاريرها المالية
واإلداري ـ ـ ــة الـسـنــويــة ف ــي مــوعــدهــا

حسن كاظم

المحدد ،وبعضها لم يقدم تقاريره
منذ س ـنــوات" ،الفـتــا إلــى أنــه "رغــم
مخاطبة الوزارة لهذه المبرات مرات
عدة لتقديم تقاريرها ،غير أنها لم
تستجب ،ما حدا الوزارة على اتخاذ
هذه الخطوة القانونية".

فاعلية المبرات
وقـ ـ ــال إن "الـ ـ ـه ـ ــدف مـ ــن اطـ ــاع
الوزارة على هذه التقارير الوقوف
على مدى فاعلية المبرات ،والتعرف
م ــن كـثــب عـلــى األن ـش ـطــة الـخـيــريــة
التي تقوم بها ،فضال عن االطالع
على حركة حساباتها في البنوك".

وأشار إلى أن "إدارة الجمعيات
ال ـخ ـيــريــة وال ـم ـب ــرات ف ــي الـ ـ ــوزارة،
ق ــام ــت ب ــواج ـب ـه ــا الـ ـمـ ـن ــوط وف ـقــا
ل ـل ـق ــان ــون رقـ ـ ــم  24ل ـس ـن ــة ،1962
الـصــادر بشأن األنــديــة وجمعيات
ال ـن ـفــع الـ ـع ــام ،ف ــي م ـتــاب ـعــة نـشــاط
الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة ،والـتــدقـيــق
على الملفات ا لـخــا صــة بالمبرات
ال ـم ـش ـهــرة ،ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى أس ـمــاء
غـيــر الـمـلـتــزمــة بـتـقــديــم تـقــاريــرهــا
ال ـم ــال ـي ــة ف ــي م ــوع ــده ــا ال ـم ـح ــدد"،
ً
موضحا أن "اإلدارة رفعت مذكرة
متضمنة أسماء المبرات المخالفة
واالجـ ـ ــراءات الـتــي يـجــب اتـخــاذهــا
بحقها".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ك ـ ــاظ ـ ــم أن "ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة
ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ال ـن ـظ ــام االس ــاس ــي
الـ ـنـ ـم ــوذج ــي ل ـل ـم ـب ــرات ال ـخ ـيــريــة
الـ ـص ــادر ب ـمــوجــب الـ ـق ــرار رق ــم 48
لسنة  1999قضت بأن (يعد مجلس
إدارة ال ـم ـبــرة ال ـح ـســاب الـخـتــامــي
لـلـمـبــرة خ ــال شـهــريــن مــن تــاريــخ
انـتـهــاء الـسـنــة الـمــالـيــة ،ويـجــب أن
تكون الميزانية والحساب الختامي
م ـع ـت ـمــديــن م ــن م ــراق ــب ح ـســابــات
مقيد بسجل مراقبي الحسابات"،
مــوضـحــا أن ــه "وف ـق ــا ل ـهــذه ال ـمــادة
اتخذ قرار اغالق حسابات المبرات
المخالفة".

العوضي :نسعى إلى تحقيق كل ما يصب في مصلحتهم

●

سيد القصاص

وضعت وزارة الكهرباء والماء
خططا مستقبلية مختلفة لزيادة
اإلنتاج الحالي من المياه والبالغ
 628مـلـيــون غ ــال ــون يــوم ـيــا ،إلــى
ق ــراب ــة م ـل ـي ــار و 78ال ـ ــف غ ــال ــون
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة  450م ـ ـل ـ ـيـ ــون غـ ــالـ ــون
إمبراطوري اضافية إلى اإلنتاج
الـ ـح ــال ــي ،ل ـم ــواك ـب ــة ال ـت ــوس ـعــات
العمرانية في كافة القطاعات.
ولفـتــت مـ ـ ـصــادر م ـطـلع ــة
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إل ــى أن ال ــزي ــادة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـع ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ــى
تـحـقـيـقـهــا ل ــم تـ ــأت م ــن فـ ــراغ،
فهناك الـعــديــد مــن الــدراســات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم إجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا بـشـكــل
دوري بالتنسيق مع المؤسسة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة،
وجهات الدولة المختلفة.
وب ـي ـنــت أن ال ـم ــدن الـجــامـعـيــة
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ي ـت ــم إن ـش ــاؤه ــا
حــال ـيــا "ال ـ ـشـ ــداديـ ــة" ع ـلــى سبيل
الـمـثــال ،ســوف تحتاج إلــى قرابة
 50م ـل ـيــون غ ــال ــون ام ـب ــراط ــوري

بخيت الرشيدي

مــن الـمـيــاه ،والمشاريع السكنية
الجديدة والتجارية والصناعية
س ــوف تـحـتــاج إل ــى مــا ي ـقــارب ال ـ
 200مليون غــالــون امـبــراطــوري،
وم ـشــاريــع الـنـفــط س ــوف تحتاج
إلى  100مليون غالون امبراطوري
يوميا.
وأكـ ــدت أن إن ـت ــاج الـ ـ ــوزارة من
المياه يوميا يعد إنتاجا كبيرا،
وه ـنــاك ح ــرص دائ ــم مــن الـ ــوزارة

على تطوير شبكة المياه ،لتصل
المياه النظيفة إلى المستهلك وفقا
للشروط التي وضعتها الصحة
العالمية لمواصفات المياه.
وقــالــت :تضع منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة أبـحــاثــا مـخـتـلـفــة ،وكــل
 5سـنــوات يتم تحديث مؤشرات
جـ ــودة ال ـم ـيــاه ،وتـسـعــى الـ ــوزارة
إلــى مــواكـبــة تلك التحديثات من
خالل إداراتها المختصة ،لتخرج
مواصفات المياه الكويتية مواكبة
للمواصفات التي تضعها الصحة
العالمية ،وهــو األمــر الــذي وضع
الكويت مؤخرا في مرحلة متقدمة
عالميا في نقاء المياه المنتجة،
واألولى عربيا.
ولـفـتــت إل ــى أن ه ـنــاك تـعــاونــا
بين الكهرباء والـمــاء وبين كافة
الـ ـجـ ـه ــات فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة ل ـمــواك ـبــة
مشاريع ال ــوزارة المختلفة سواء
الخاصة بتوليد الكهرباء أو إنتاج
ال ـم ـي ــاه ،ل ـم ـشــاريــع ت ـلــك الـجـهــات
خ ــاص ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع اإلس ـك ــان ـي ــة
والتوسعات العمرانية المختلفة
في كافة القطاعات.

●

جورج عاطف

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة
د .شفيقة ال ـعــوضــي ،أن الـهـيـئــة نــاقـشــت ع ــددا من
الـقـضــايــا الـتــي تـهــم ال ـطــاب المعاقين فــي جامعة
ال ـك ــوي ــت ،م ــع م ـس ــؤول ــي ال ـج ــام ـع ــة ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
الجهتين اتفقتا على التفاهم وا لـتـعــاون بينهما
إليجاد الحلول المناسبة لمشكالت هؤالء الطلبة.
وقالت العوضي ،في تصريح أمس ،عقب اجتماعها
مع عميد شؤون الطلبة في الجامعة د .علي النامي،
ومدير إدارة الرعاية االجتماعية وائل العبيد ،ورئيسة
قسم ذوي االعاقة سهيلة شهاب ،بحضور نائب مدير
الهيئة للقطاع التعليمي والتأهيلي ماجد الصالح ،إن
"االجتماع جاء في اطار التعاون وتطوير العالقات بين
الهيئة والجامعة ،والسعي إلى تحقيق كل ما يصب في
مصلحة الطلبة المعاقين".
وأشارت إلى أن "االجتماع تناول موضوعات مهمة

تتمحور حــول الـتـعــاون لحل المشكالت والمعوقات
ال ـتــي ق ــد ت ــواج ــه طـلـبــة الـجــامـعــة م ــن فـئــة الـمـعــاقـيــن،
والمقترحات التي وردت الى الهيئة من الطلبة فيما
يـتـعـلــق بــال ـخــدمــات الـتـعـلـيـمـيــة وال ـص ـع ــوب ــات الـتــي
تواجههم أثناء تحصيلهم العلمي".
بدوره ،تحدث النامي عن بعض الموضوعات المهمة
التي تتطلب تعاونا بين الهيئة والجامعة بما يخدم
هذه الفئة التي تستحق االهتمام والدعم ،مشيرا إلى أن
"عميد الجامعة أكد أهمية تقديم التسهيالت والخدمات
للطلبة المعاقين".
وبـيـنـمــا أش ــار الـعـبـيــد إل ــى مـشـكــات الـمــديــونـيــات
وازدواجية صرف المكافآت للطلبة الذين يرعون معاقا،
وكيفية إيجاد حلول لها ،تحدثت رئيسة قسم ذوي
االعاقة سهيلة شهاب عن "أهم الخدمات التي يقدمها
قسم ذوي االعاقة بالجامعة لهذه الفئة العزيزة على
قلوب الجميع".

جورج عاطف

ك ـش ــف م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للقوى العاملة بــالــوكــالــة ،أحمد
ال ـ ـمـ ــوسـ ــى ،أن "الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة تـ ــدرس
اع ـت ـم ــاد الـ ـب ــرام ــج ال ـح ــدي ـث ــة فــي
عـمـلـيــة تـقــديــر اح ـت ـيــاج الـعـمــالــة
المسجلة على العقود الحكومية"،
مــؤكــدا أن "تطبيق هــذه البرامج
يـ ـح ــد مـ ــن الـ ـخـ ـل ــل ال ـ ـ ــذي أصـ ــاب
الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة فــي ال ـبــاد،
عبر استدامة التدقيق في قواعد
التقدير".
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــى ،خـ ـ ــال
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ال ـ ـخـ ــاص
بدراسة تفعيل البرامج الحديثة
لتحديد تقدير ا حـتـيــاج العقود
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة

الموسى خالل االجتماع
ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والتنمية ،وا لـجـهــات الحكومية
ذات العالقة ،على "أهمية ضبط
العملية التقديرية لجميع العقود
ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــن خـ ــال ال ـبــرامــج
الحديثة ،حرصا من هيئة العمل

عـ ـل ــى إي ـ ـجـ ــاد قـ ــاعـ ــدة ت ـق ــدي ــري ــة
مــوحــدة لجميع ال ـع ـقــود ،فضال
ع ــن إيـ ـج ــاد ق ــاع ــدة ثــاب ـتــة يعتد
بها ،وتكون مرجعا للتقدير في
المستقبل".
وب ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ــن أن "ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ق ــام ــت

بالتنسيق مع (األعلى للتخطيط
والتنمية) ،بدعوة جميع الوزارات
والهيئات الحكومية ذات العالقة،
لتقديم الـعــرض الـمــرئــي لبعض
هذه البرامج ومميزاتها ،واآللية
التي ستتبع من خاللها".

«الصحة» 95 :ألف مسن منهم  53ألف مواطن «السكنية» :تنفيذ  640شقة في «جابر
األحمد» بحلول يونيو 2019
الهويدي :رعاية كبار السن تحتاج إلى فريق متعدد التخصصات
أكدت الهويدي أن رعاية كبار
السن تحتاج إلى فريق متعدد
التخصصات ،مشيرة إلى وجود
عيادات كبار السن بجميع
المناطق الصحية في البالد.

●

عادل سامي

كشفت مديرة إدارة الخدمات الصحية لكبار السن
بــوزارة الصحة ،د .ابتسام الهويدي ،أن إجمالي عدد
المسنين في الكويت يبلغ  95159شخصا حتى يونيو
 ،2017وفقا إلحصائيات الهيئة العامة للمعلومات
المدنية ،منهم  52818كويتيا.
وقالت الهويدي في كلمة لها ،أمــس ،على هامش
افتتاح "الــدورة التدريبية السنوية حول رعاية كبار
ال ـس ــن" ،إن ع ـي ــادات ك ـبــار ال ـســن م ــوج ــودة فــي جميع
المناطق الصحية .وأكدت أن رعاية كبار السن تحتاج
إلــى فريق متعدد التخصصات من أطباء وتمريض
وفنيين وخالفه.
وأشارت إلى أن الهدف من الدورة هو التعريف بفئة
كبار السن وإحاطة المشاركين فيها بأماكن وعيادات
صحة المسنين بالمناطق الصحية ،والمسؤولة عن
تقديم الخدمة الصحية لكبار السن ،والعمل على إكساب
المشاركين بالدورة التدريبية مهارات سبل االكتشاف
المبكر والتشخيص والمعالجة ألكثر األمراض شيوعا

«الطيران المدني» %17 :زيادة
حركة ركاب المطار في 2017
أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني أمس زيادة حركة الركاب
في مطار الكويت الدولي بنسبة  17في المئة خالل العام الماضي،
إذ بلغ إجمالي عدد الركاب  13.7مليون راكب مقابل  11.7مليونا
في .2016
وقال نائب المدير العام لشؤون سالمة الطيران والنقل الجوي
ومركز تنسيق نظم السالمة في اإلدارة عماد الجلوي في بيان،
لـ"كونا" ،إن "حركة الركاب القادمين بلغت نحو  6.8ماليين راكب
خالل العام الماضي مقابل  5.9ماليين في ."2016
وأضــاف أن "حركة الركاب المغادرين بلغت نحو  6.8ماليين
راكب في  2017مقابل  5.8ماليين في عام ."2016
وأوضح أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى
مطار الكويت الدولي خالل العام الماضي وصلت إلى  111.6ألف
رحلة مقابل  104.1آالف رحلة في  ،2016مضيفا أن عدد الرحالت
التجارية القادمة والمغادرة بلغت نحو  106.3مقابل  98ألف رحلة.
وذكــر أن حركة الشحن في مطار الكويت الــدولــي بلغت العام
الماضي نحو  241.6مليون كيلوغرام مقارنة بعام  ،2016إذ كان
إجمالي الحركة  195.5مليونا.
ّ
وبين أن حركة الشحن الوارد العام الماضي بلغت نحو 185.3
مليون كيلوغرام مقارنة بنحو  161.4مليونا في الفترة المماثلة
من  ،2016بينما بلغت حركة الشحن الصادر  56.3مليون كيلوغرام
في  2017مقابل  34مليونا في .2016

في فئة المسنين ،والتدريب العملي للمشاركين في
ال ــدورة ،إلكسابهم مـهــارات نشر التوعية والتثقيف
الصحي المجتمعي حول الرعاية المتكاملة لهذه الفئة.
وقالت إن ال ــدورة تهدف أيضا إلــى عــرض الدالئل
اإلكلينيكية ،ومعرفة أكثر األمراض شيوعا لدى كبار
السن ،وآليات التشخيص والمعالجة لهذه الفئة.
وأوض ـحــت الـهــويــدي أن االسـتــراتـيـحـيــة الوطنية
لرعاية كبار السن في الكويت للفترة من  2016حتى
 2020تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وخدمة
مميزة لحياة صحية مديدة وجودة حياة عالية لكبار
السن.
ولفتت إل ــى أن االستراتيجية تـهــدف إل ــى تطوير
الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن ،بما يتناسب
م ــع احـتـيــاجــات الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي ع ــن طــريــق دعــم
البنية التحتية وتوفير كــوادر طبية مؤهلة ومدربة،
واسـتـحــداث خــدمــات جــديــدة توفر الــرعــايــة الصحية
المتكاملة لهم بمختلف مستويات تقديم الخدمة
الصحية ،سواء الوقائية أو الحادة أو طويلة األمد ،إلى
جانب تقديم الخدمات التأهيلية لهم.

تستدعي الدفعة األولى من «جنوب عبدالله المبارك»
●

يوسف العبدالله

تعكف المؤسسة ا لـعــا مــة للرعاية السكنية على
استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة  640شقة للسكن
العمودي في مدينة جابر األحمد من المتوقع االنتهاء
منها بحلول يونيو  2019في حين تعمل لالنتهاء من
أعـمــال المباني العامة وأعـمــال الخدمات الرئيسية
والـبـنـيــة التحتية بــالـمـحــور الـخــدمــي للمدينة بعد
بلوغها نسبة اإلنجاز الفعلية  22.7في المئة.
وأعلنت المؤسسة في تقرير مشاريعها الشهرية
عن أعمال ديسمبر من العام الماضي أنها بدأت أعمال
إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الشباب بالقطاع ""N3
بقيمة تعاقدية بلغ  8ماليين و 170ألف دينار متوقعة
انتهاء أعماله في سبتمبر .2019
على صعيد آخــر ،تبدأ المؤسسة العامة للرعاية
السكنية توزيع الدفعة الألولى من القسائم الحكومية

في مشروع جنوب عبدالله المبارك اإلسكاني ،الذي
يضم  3260قسيمة بمساحة  400متر مربع ،في قطعة
 5من قطاع ضمن توزيعات السنة المالية الجارية
.2018/2017
وذكـ ــرت الـمــؤسـســة ف ــي ب ـيــان صـحــافــي امـ ــس ،أن
ال ــدف ـع ــة األولـ ـ ــى م ــن ق ـســائــم ال ـم ـش ــروع ت ـش ـمــل 328
قسيمة بمساحة400م ،2للمخصص لهم حتى تاريخ
ً
 ،1998/10/1محددة يومي غد واألحد المقبل موعدا
لتوزيع بطاقات القرعة على أن يكون االثنين المقبل
ً
موعدا لتوزيع بطاقات االحتياط ،مشيرة إلى تحديد
ً
األربعاء المقبل موعدا إلجراء القرعة وتوزيعها.
ً
من جهة أخــرى ،عادت "السكنية" اعتبارا من يوم
أمس إلى استقبال مراجعيها المواطنين خالل الفترة
المسائية لتسليم كتب مباشرة البناء فــي مشروع
غرب عبدالله المبارك من الساعة ٢:٣٠م وحتى ٥:٣٠م
في مبنى المؤسسة بجنوب السرة.

«المخترعين» :الكويت تزخر بمتميزين يحتاجون إلى الدعم
الجمعية كرمت وزير الصحة السابق لجهوده في مساندتها
●

عادل سامي

كرمت الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين وزير الصحة السابق
ً
د .جمال الحربي ،تقديرا لدعمه
ومساندته المستمرة للجمعية
خــال فـتــرة توليه حقيبة وزارة
الصحة ،التي توجها بتكريمه 33
ً
مخترعا من أصحاب االختراعات
الصحية ،ووضع جدارية شرفية
بأسمائهم وصــورهــم في ديــوان
عام الوزارة.
وقال الحربي ،في كلمة له على
هــامــش االحـتـفــالـيــة ،إن "مـبــادرة
ال ـج ـم ـع ـيــة ب ـت ـكــري ـمــي ت ـع ـبــر عــن
ال ـق ـيــم ال ـكــري ـمــة واألص ـي ـل ــة الـتــي
نـ ـش ــأت ع ـل ـي ـهــا أجـ ـي ــال ال ـكــويــت
المتعاقبة ،مؤكدا أن تكريم وزارة
الـصـحــة ألص ـح ــاب االخ ـتــراعــات
الـصـحـيــة خ ــال تــول ـيــه ال ـ ــوزارة

هو أمر بسيط ويدل على اهتمام
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ــدع ـ ــم ال ـم ـخ ـت ــرع ـي ــن
وأصحاب اإلنجازات التي تعمل
عـلــى تخفيف مـعــانــاة الـمــرضــى
ورعــاي ـت ـهــم ،والف ـت ــا إل ــى أن ذلــك
ً
يتفق أيـضــا مــع أه ــداف التنمية
المستدامة للبالد.
وأضـ ــاف ال ـحــربــي أن الـهــدف
م ــن ال ـت ـك ــري ــم ه ــو ن ـش ــر ال ــوع ــي
بأهمية االهتمام بالمخترعين،
وتشجيعهم عـلــى االخـتــراعــات
واالب ـت ـكــارات ،وتعزيز التعاون
بـيــن الـجـهــات الحكومية وغير
ال ـح ـكــوم ـيــة وج ـم ـع ـي ــات الـنـفــع
العام.
بدورها ،أكدت رئيسة مجلس
إدارة الجمعية ا لـكــو يـتـيــة لدعم
المخترعين د .فاطمة الثالب أن
الكويت تزخر بمجموعة متميزة
من المخترعين الذين يحتاجون

محافظ األحمدي :إنجاز
خدمات «أم الهيمان»

لمواكبة التوسعات العمرانية في جميع المناطق

«اإلعاقة» :حلول لمشكالت طلبتنا بالجامعة «العمل» :برامج للحد من خلل التركيبة السكانية
●

سلة أخبار

ً
ً
الحربي متوسطا عددا من أعضاء الجمعية
فقط إلى الدعم ،معربة عن الشكر
ل ـل ـح ــرب ــي ،ع ـل ــى كـ ــل مـ ــا قـ ـ ــام بــه
مــن دعــم ألجــل الكويتيين عامة
والمخترعين خاصة.

وذكرت الثالب أن دعم الحربي
ومساندته للمخترعين أمر غير
مـسـبــوق ،وي ـضــاف إل ــى رصـيــده
مــن اإلن ـج ــازات ،مـشـيــدة بجهود

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـف ـ ـخـ ــري ل ـل ـج ـم ـع ـيــة
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـع ـص ـي ـم ــي ،ودعـ ـم ــه
ومساندته لها.

التقى محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد في مكتبه بالديوان
العام للمحافظة رئيس فريق
عمل ضاحية علي صباح
السالم التطوعي م .عبدالله
العتيبي ،ونائب رئيس الفريق
طالل القحطاني ،حيث استمع
املحافظ إلى شرح مفصل منهما
لطبيعة املشكالت التي يواجهها
أهالي الضاحية املتعلقة بنقص
الخدمات ،مستعرضا سبل
التنسيق والتعاون املشترك مع
جهات االختصاص الرسمية،
للعمل على تعجيل استيفاء تلك
الخدمات على النحو املطلوب.
من جانبه ،أوضح رئيس
فريق العتيبي أن املحافظ وعد
بإيجاد الحلول السريعة ألغلبية
مشكالت الضاحية ،ووجه
جهات االختصاص باملحافظة
للتواصل مع مؤسسات الدولة
املعنية بهذا األمر ،لالنتهاء
قريبًا من إنجاز وتنفيذ
الخدمات العاجلة وامللحة.

محافظ الجهراء :دور
«التعريف باإلسالم» ريادي

أقامت دار النوري للتعريف
باإلسالم -فرع الجهراء ،حفل
شركاء النجاح بمخيم اللجنة
باملطالع ،برعاية وحضور
محافظ الجهراء الفريق متقاعد
فهد األمير ،واملحسن نوري
النوري ،والوزير السابق محمود
النوري ،ومختاري محافظة
الجهراء ،وعضو مجلس اإلدارة
بلجنة التعريف باإلسالم فيصل
الزامل ،ورواد العمل الخيري
واإلنساني.
وأشاد املحافظ فهد األمير
في كلمة له بالدور الريادي
والدعوي واإلنساني املهم الذي
تقوم به "التعريف باإلسالم"،
موضحا أن اللجنة تقيم أنشطة
رياضية وترفيهية ومحاضرات
ولقاءات ثقافية ودورات في
تعليم اللغة العربية ،وغيرها
من الدورات التي تحتاجها
الجاليات الوافدة ضيوف
الكويت.

الغنيم استقبلت
سفير هنغاريا
استقبلت أمس وكيلة وزارة
األشغال العامة م .عواطف
الغنيم سفير جمهورية
هنغاريا ميهاي باير ،وتم
خالل اللقاء بحث آلية تفعيل
مذكرة التفاهم بني حكومة دولة
الكويت وحكومة هنغاريا بشأن
التعاون في مجال األشغال
العامة ،والتي دخلت حيز النفاذ
في  6أبريل .2016

«التأهيل الفكرية» نظمت
حلقة نقاشية عن المعاقين
أكد مدير إدارة الشؤون
القانونية بهيئة شؤون اإلعاقة،
مبارك البداح ،أن هيئة شؤون
ذوي اإلعاقة تعمل على تصنيف
املعاقني وفق درجة اإلعاقة،
منوها إلى أن إصدار الشهادة
يتم خالل أسبوع واحد من
عرض املعاق على اللجنة
املختصة.
حديث البداح جاء في الحلقة
النقاشية (التوعية القانونية
لذوي اإلعاقة والعاملني معهم)،
التي نظمها مكتب الخدمة
االجتماعية والنفسية بمدرسة
تأهيل التربية الفكرية -بنات،
تحت رعاية مدير إدارة مدارس
إدارة مدارس التربية الخاصة د.
سلمان الالفي.
وشدد على أن "اللجنة
التعليمية بالهيئة مسؤولة
عن توجيه املعاق وفق إعاقته
إلى مدارس التربية الخاصة،
أو إلى إحدى مدارس التعليم
الخاصة التي بها فصول خاصة
لذوي اإلعاقة ،ويتم التواصل
مع تلك املدارس من خالل لجان
متخصصة".
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السجاالت النيابية أجلت «التقاعد المبكر» لليوم...

المجلس رفض رفع الحصانة عن الهاشم وكلف «األولويات» بحث لوائح القوانين
جملة قرارات اتخذها مجلس االمة في جلسته
العادية أمس التي غاب عنها اصدار التشريعات
وعقدت على صفيح ساخن عند مناقشة الطلب
النيابي باستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية
عن التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض
التأمينات.
وشهدت الجلسة عدة سجاالت نيابية  -نيابية
تسببت في رفعها مؤقتا نحو ساعة ،وانتهى
األمر باقتراح من الرئيس الغانم ،وافق عليه
المجلس ،بمناقشة الطلب اليوم وتحديد
الموقف اما بالموافقة على طلب اللجنة المالية
سحب التقرير او إقراره في المداولة االولى
بجلسة اليوم.
واقترب المجلس من اقرار تعديالت قانون
البلدية المتعلقة بانتخابات المجلس البلدي
والتي بموجبها ستجرى انتخاباته وفق جداول
فهد التركي ومحيي عامر

استمرار عدم
تمكين النواب
الطبطبائي
والحربش
والمطير
من حضور
الجلسات
مخالف
للمادة  111من
الدستور

المويزري

انتخابات مجلس االمة ،ومن المقرر ان يقرها
في جلسة اليوم.
كما تناقش جلسة اليوم مدى دستورية سجن
النواب ،االمر الذي ال يستبعد معه زيادة
السجاالت خاللها في ظل سخونة الموضوعات
المدرجة على جدول اعمالها.
وبينما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبة
صفاء الهاشم في قضية المقر االنتخابي دون
مناقشة ،وافق على تكليف لجنة الميزانيات
بشأن تقرير ديوان المحاسبة النظر في
مخالفات وزارة الداخلية ،كما وافق على إعادة
تكليف لجنة االولويات بحث القوانين الصادرة
عن المجلس ولم تصدر لوائحها التنفيذية.
يذكر ان المجلس لم يحل الخطاب االميري
ومالحظات النواب للجنة رغم انتهاء قائمة
المتحدثين.

افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق
ال ـغــانــم الـجـلـســة ال ـع ــادي ــة الـســاعــة
التاسعة والنصف من صباح امس
بعد ان رفعها نائب رئيس المجلس
عيسى الكندري نصف ساعة لعدم
اكتمال النصاب ،وتال االمين العام
اسـمــاء الحضور والمعتذرين عن
عـ ـ ــدم حـ ـض ــور ال ـج ـل ـس ــة واسـ ـم ــاء
الغائبين عن الجلسة الماضية وعن
اجتماعات اللجان البرلمانية.
وفـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــق ع ـل ــى
المضابط السابقة ،تحدث النائب
شعيب المويزري ،مؤكدا ان استمرار
ع ــدم تـمـكـيــن الـ ـن ــواب الـطـبـطـبــائــي
وال ـح ــرب ــش وال ـم ـط ـيــر م ــن حـضــور
الجلسات مخالف للمادة  111من
الدستور.
وش ــدد الــرئـيــس الـغــانــم عـلــى ان
ح ــدي ــث الـ ـم ــوي ــزري م ـخــالــف لبند
التصديق على المضابط وال عالقة
له بهذا البند.
وصادق المجلس على مضابط
الجلسة السابقة ،وتساء ل النائب
محمد الدالل عن اسباب عدم ادراج
تقرير اللجنة المالية عن التقاعد
المبكر على جدول الجلسة.

ورد الرئيس الغانم مشيرا الى
ان هناك العديد من المواضيع التي
تمت الموافقة عليها ،منها جلسة
خاصة سيتم نظرها بجلسة اليوم.
وت ـ ـمـ ــت ت ــزكـ ـي ــة الـ ـن ــائ ــب ع ـ ــادل
الدمخي عضوا في لجنة الشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة خ ـل ـف ــا ل ـل ـن ــائ ــب عـلــي
الدقباسي كما تمت تزكية النائب
طالل الجالل للجنة المرافق العامة
خلفا للنائب محمد الـهــديــة الــذي
استقال من اللجنة.
وبين الغانم ان الدمخي عضو
فــي لجنتين دائمتين ل ــذا ال يحق
ل ــه ال ــدخ ــول بـلـجـنــة ثــال ـثــة ،وب ـنــاء
على ذلك تمت تزكية النائب ناصر
الدوسري للجنة الخارجية.

 10رسائل واردة
وان ـت ـقــل مـجـلــس االمـ ــة ال ــى بند
الــرســائــل ال ــواردة وم ــدرج عليه 10
رس ــائ ــل واردة ،االول ـ ــى وال ـثــان ـيــة
مـ ـ ــن س ـ ـمـ ــو االم ـ ـ ـيـ ـ ــر وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ــي
ال ـع ـه ــد يـ ـشـ ـك ــران ف ـي ـهــا الـمـجـلــس
ع ـلــى تهنئتهما بـمـنــاسـبــة بــدايــة
عضوية الكويت في مجلس االمن

ً
سجال «التقاعد المبكر» رفع الجلسة مؤقتا أمس
الدولي لعامي  2018و 2019وعلى
تهنئتهما بمناسبة العام الميالدي
الجديد.
الـ ــرسـ ــالـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة مـ ــن رئ ـي ــس
الـ ـش ــؤون الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والعمل يطلب فيها احالة اقتراحين
بقانونين سبق احالتهما الى لجنة
المرافق العامة ،الى لجنة الشؤون
ال ـص ـح ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـمــل
لالختصاص عمال بالمادة  85من
الالئحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة :نحيطكم
علما بانه سبق ان احيل الى لجنة
المرافق العامة االقتراحان بقانونين
التاليان:
االق ـت ــراح بـقــانــون بـشــأن تعديل
بعض احكام القانون رقم  112لسنة
 2013بـشــأن انـشــاء الهيئة العامة
للغذاء والتغذية.
االق ـت ــراح ب ـقــانــون ب ـشــأن انـشــاء
مختبرات بجميع المنافذ البرية
والجوية والبحرية لفحص المواد
الغذائية المستوردة من الخارج.
وب ـ ـس ـ ـب ـ ــب ن ـ ـق ـ ــل اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص
اإلشراف على الهيئة العامة للغذاء
والتغذية الــى وزيــر الصحة ونقل

(تصوير عبدالله الخلف)

«بدعة
االستعانة»
تتسبب في
تجميد الكوادر
الكويتية...
وفي كل وزارة
يوجد عابدين

الكندري

اخـتـصــاص الــرقــابــة عـلــى االغــذيــة
من بلدية الكويت الى الهيئة العامة
للغذاء فإن لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل اصبحت ذات
اختصاص اصيل لهذه المواضيع
ً
واسـتـنــادا الــى نــص الـمــادة  58من
الالئحة الداخلية (إذأ رأت احــدى
اللجان انها مختصة بنظر موضوع
احيل الى لجنة اخرى او انها غير
مختصة ف ــي الـمــواضـيــع الـمـحــال
عليها ابــدت ذلك لرئيس المجلس
ل ـعــرض ــه ع ـل ــى ال ـم ـج ـلــس إلصـ ــدار
قرار فيه).
لذا وافقت اللجنة في اجتماعها
ال ـم ـن ـع ـق ــد بـ ـت ــاري ــخ  24دي ـس ـم ـبــر
 2017على طلب احالة االقتراحين
ب ـق ــان ــون ـي ــن ال ـس ــال ـف ــي الـ ــذكـ ــر مــن
لـجـنــة ال ـمــرافــق ال ـعــامــة ال ــى لجنة
ال ـش ــؤون الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
لالختصاص.
واللجنة تــود عــرض الموضوع
على المجلس الـمــوقــر الت ـخــاذ ما
ً
يراه مناسبا بصدده.
الرسالة الرابعة من رئيس لجنة
ال ـش ــؤون الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والعمل يطلب فيها احالة عدد من

االقتراحات والقوانين واالقتراحات
ب ــرغ ـب ــة الـ ـ ــى ل ـج ـن ــة ش ـ ـ ــؤون ذوي
االحتياجات الخاصة لالختصاص
ع ـم ــا ب ــالـ ـم ــادة  58مـ ــن ال ــائ ـح ــة
الداخلية.
وجاء في نص الرسالة :نحيطكم
ً
علما بأنه سبق ان أحيل الى اللجنة
( )10اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ب ـق ــوان ـي ــن و10
اقـتــراحــات برغبة فــي شــأن حقوق
االشخاص ذوي االعاقة الى لجنة
ال ـش ــؤون الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والعمل.
والن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس واف ـ ـ ـ ـ ــق ع ـلــى
تشكيل لجنة خاصة لشؤون ذوي
ً
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة واس ـت ـنــادا
ال ــى ن ــص ال ـم ــادة  58م ــن الــائـحــة
الداخلية( :اذا رأت احدى اللجان انها
مختصة بنظر موضوع احيل الى
لجنة اخــرى او انها غير مختصة
في الموضوع المحال عليها ابدت
ذلك لرئيس المجلس لعرضه على
المجلس إلصدار قرار فيه).
لــذا وافـقــت اللجنة باجتماعها
المنعقد بتاريخ  24ديسمبر 2017
عـلــى إحــالــة االق ـتــراحــات بقوانين
واالقتراحات برغبة السالفة الذكر

الى لجنة شؤون ذوي االحتياجات
الخاصة لالختصاص.
واللجنة تــود عــرض الموضوع
على المجلس الموقر التخاذ ما يراه
ً
مناسبا بصدده.
ال ــرس ــال ــة ال ـخــام ـســة م ــن رئـيــس
لجنة االس ـكــان يطلب فيها احالة
االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون بـتـعــديــل الـفـقــرة
األولى من المادة  19من القانون رقم
 47لسنة  1993الــى لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية لالرتباط عمال
بالمادة  99من الالئحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة:
واف ـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ 24
اكـتــوبــر  2017على الطلب المقدم
من لجنة اإلسكان الحالة مجموعة
من االقـتــراحــات بقوانين عددها 7
والـخــاصــة بــالــرعــايــة السكنية الى
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ً
نظرا الن هذه االقتراحات ذات طابع
مالي يترتب عليه اعباء مالية على
الميزانية الـعــامــة لـلــدولــة ،على ان
ً
تقدم تقريرا بما ينتهي اليه الرأي
في شأنها التخاذ لجنة اإلسكان ما
ً
تراه مناسبا بصددها.
وبتاريخ  21ديسمبر 2017
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برلمانيات

وعجلة التشريع ال تزال متوقفة

الخطاب األميري ومالحظات النواب لم تتم إحالته إلى اللجنة

ً
الغانم محييا أعضاء المجلس

المبارك والجراح في ضحكة مشتركة
أحـ ـي ــل الـ ـ ــى ل ـج ـن ــة االسـ ـك ــان
االقتراح بقانون بتعديل الفقرة
األولى من المادة  19من القانون رقم
 47لسنة  1993فــي ش ــأن الــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـم ـق ــدم ــة م ــن االع ـض ــاء
عـبــدالـلــه ف ـهــاد وم ـب ــارك الـحـجــرف
وخالد العتيبي واسامة الشاهين
ً
ومحمد هايف ،ونظرا الرتباط هذا
االقتراح باالقتراحات بقوانين التي
سبق ان احيلت الى لجنة الشؤون
المالية واالقـتـصــاديــة ،فإننا نرى
ً
احالة هذا االقتراح لها طبقا لنص
ال ـم ــادة  99م ــن الــائ ـحــة الــداخـلـيــة
لمجلس االمة.
ال ــرس ــال ــة ال ـس ــادس ــة م ــن عضو
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة اسـ ــامـ ــة ال ـشــاه ـيــن
يطلب فيها تكليف لجنة تحسين
بيئة األع ـمــال بمتابعة االج ــراءات
الحكومية التمام صرف دعم العمالة
ال ــوط ـن ـي ــة الصـ ـح ــاب ال ـتــراخ ـيــص
الفائقة الصغر.
وج ــاء فــي نــص الــرســالــة :نظرا
لـحــاجــة ال ــدول ــة الـمــاســة لتشجيع
ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والـمـتــوسـطــة ،وب ـنــاء عـلــى ق ــرارات
الحكومة بفتح الباب امام تراخيص
المشروعات الصغيرة (المنزلية)

وال ـتــي ت ـجــاوز الـحــاصـلــون عليها
 900تــرخ ـيــص وف ــق احـصــائـيــات
ديسمبر لعام  ،2017ولما كان عدم
منح الكويتيين المتجهين لألعمال
الفائقة الصغر على حساب الوظيفة
ال ـح ـكــوم ـيــة او ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص،
ع ــاوة دع ــم الـعـمــالــة الــوطـنـيــة في
االعمال الحرة والخاصة ،لذا ارجو
عـ ـ ــرض ال ــرس ــال ــة ع ـل ــى ال ـم ـج ـلــس
الوقر لطلب تكليف لجنة تحسين
بيئة االعمال وقطاع المشروعات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة بمتابعة
االجراءات الحكومية التمام صرف
دع ــم الـعـمــالــة الــوطـنـيــة الصـحــاب
التراخيص الفائقة الصغر.
ال ــرس ــال ــة ال ـس ــاب ـع ــة مـ ــن عـضــو
مجلس االمــة محمد الــدالل يطالب
فيها لجنة الميزانيات والحساب
الختامي بنظر التقارير الواردة من
ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية
بشأن المخالفات المالية في وزارة
الداخلية خــال عامي 2015-2014
و 2016-2015وتقديم تقريرها في
هذا الشأن وذلك في فترة ال تجاوز
ً
ثالثين يوما.
وج ــاء فــي نــص الــرســالــة :سبق
ل ـل ـج ـنــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات وال ـح ـس ــاب

إذا لم تستعجل
الحكومة
انتخابات
«البلدي»
فسأستجوب
رئيس الوزراء

العازمي

حدث في الجلسة
الروضان ثقيل بس خفيف على القلب

معامالت وزير البلدية ...اسحبها

في معرض إشادتها بالوزير خالد الروضان قالت
صفاء الهاشم« :هذا الوزير يستحق أحطه على راسي
وامشي فيه» ،فقال الغانم ممازحا« :بس يا صفاء تراه
ثقيل» ،فردت« :ثقيل لكن حفيف على قلبي».

عـنــد حــديــث ال ـن ــواب عــن قــانــون ال ـب ـلــدي ،كــان
الــوزيــر الــرومــي مشغوال ،فقال الـغــانــم« :الظاهر
أن الــوزيــر شغال مـعــامــات» ،فــدافــع عنه النواب
بــالـقــول« :ال ،يتابع عمل الـمــرافــق الـعــامــة» ،فقال
الغانم« :اسحبها».

ً
المبارك حاضرا
حضر رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ً
جزءا من الجلسة وشهد عددا من مداوالت جدول
األعمال وخرج من قاعة عبدالله السالم بعد انتهاء
بند الرسائل الواردة.

 24منطقة ال تصوت

فهاد منك وفيك يا الدالل
عندما طلب الدالل من الوزير حسام الرومي ولجنة
الـمــرافــق االنـتـبــاه لحديثه عــن الـبـلــدي ،عـلــق الغانم
بالقول« :مقرر اللجنة عبدالله فهاد منك وفيك بعد».

حمدان غير

انتقد حمدان العازمي سياسة الحكومة في
توزيع دوائر المجلس البلدي ،مشيرا إلى أن هناك
 24منطقة ال يصوت ناخبوها.

مازح عبدالكريم الكندري حمدان العازمي ،قائال:
«نريد بالمجلس البلدي أمثال حمدان العازمي» ،فرد
العازمي« :مــا يجوز سعادة الرئيس» ،فقال رئيس
الجلسة عيسى الكندري« :حمدان غير».

الختامي بالمجلس في دور االنعقاد
األول ان قــامــت ببحث المخالفات
ال ـتــي سـطــرتـهــا االج ـه ــزة الــرقــابـيــة
وباالخص ديوان المحاسبة بشأن
مخالفات وزارة الداخلية عن األعوام
.2016/2015/2014
وح ـي ــث ان لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
والحساب الختامي بحسب ما ورد
الينا انها كلفت ديوان المحاسبة
ب ــاع ــداد ت ـقــريــر مـتـكــامــل ع ــن تلك
المخالفات والذي تم االنتهاء منه
وتقديمه الــى المجلس ونشر في
ً
الـصـحــافــة المحلية م ــؤخ ــرا ،كما
اش ـيــر ال ــى ق ـيــام وزارة الــداخـلـيــة
بـتـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق واع ـ ــداد
تقرير في هذا الشأن تسلم مجلس
ً
األمة نسخة منه ،ونظرا لما احتوت
عليه تلك التقارير من اشــارة الى
وجـ ــود تـ ـج ــاوزات مــالـيــة واداريـ ــة
كبيرة وجسيمة في األموال العامة
بوزارة الداخلية (هدر ،تنفيع ،سوء
اسـتـغــال ،تــدلـيــس فــي الـبـيــانــات،
سـ ـ ـ ــوء اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام االع ـ ـت ـ ـم ـ ــادات
المالية ...الخ) عن األعوام المذكورة
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو م ـ ـخـ ــالـ ــف لـ ـلـ ـق ــان ــون
واألنـظـمــة ذات ال ـشــأن ،ل ــذا نطلب
مــن مجلس األم ــة الـمــوقــر الطلب
مــن لجنة الـمـيــزانـيــات والحساب
الـخـتــامــي ســرعــة ال ـبــت ف ــي بحث
ونظر التقارير الــواردة من ديوان
المحاسبة ووزارة الــداخـلـيــة في
ً
فترة ال تتجاوز  30يوما واعــداد
تقرير بذلك يعرض على المجلس
ً
مــوضـحــا فـيــه رأي اللجنة الفني
والـقــانــونــي والـتــوصـيــات الــازمــة
م ــع م ــا اوردت ـ ــه تـلــك ال ـت ـقــاريــر من
ت ـ ـج ـ ــاوزات ومـ ـخ ــالـ ـف ــات خ ـط ـيــرة
عـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام تـسـتــوجــب في
حال ثبوتها المساءلة القضائية
واإلح ــال ــة ال ــى النيابة الـعــامــة مع
تـضـمـيــن ال ـت ـقــريــر ايـ ــة تــوصـيــات
اخ ـ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـل ــق بـ ـتـ ـع ــزي ــز ص ــور
الرقابة المالية في الصرف المالي
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة ووزارة المالية
وف ـ ــي ت ـط ــوي ــر األنـ ـظـ ـم ــة ال ـمــال ـيــة
وال ـم ـح ــاس ـب ـي ــة واالداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة وايـ ــة
توصيات اخرى بحسب الدستور
والقانون.
وبناء على ما سبق يرجى عرض
هذه الرسالة على المجلس الموقر
بجلسة الثالثاء  9يناير .2018
اما الرسالة الثامنة فهي تقرير
االمانة العامة عن اجتماعات لجان
المجلس الــدائـمــة والمؤقتة خالل
الفت ـ ــرة من  24أكتوب ــر  2017حتى

الكندري يطالب النواب بالهدوء

عيسى الكندري :رفعت الجلسة للتعاطي بهدوء مع التقاعد المبكر
قال نائب رئيس مجلس االمة عيسى الكندري الذي ترأس جانبا
من جلسة امس ورفعها مؤقتا ربع ساعة بعد حدوث سجال نيابي:
اث ــرت رف ــع الـجـلـســة رب ــع ســاعــة عـنــد مـنــاقـشــة طـلــب تـعــديــل قــانــون
التأمينات حــول التقاعد المبكر بعدما حــدث تباين نيابي حــاد،
 31ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي والــرســالــة
ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ري ـ ــاض
ال ـع ــدس ــان ــي ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا تكليف
ال ـح ـك ــوم ــة بـ ــاعـ ــداد ت ـق ــري ــر شــامــل
وخـطــة بـشــأن معالجة مــا ورد في
الرسالة ومن ابرزها العهد واالرباح
الـمـحـتـجــزة وال ــدي ــون المستحقة
وذلك خالل مدة اقصاها اسبوعان
والرسالة العاشرة من رئيس لجنة
االولويات يطلب فيها اعادة تكليف
اللجنة بمتابعة اص ــدار الحكومة
للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة
من المجلس.

وحدة الصف
وكان اول المتحدثين النائب علي
الدقباسي الذي هنأ في بداية حديثه
سمو االمير بعضوية الكويت في
مجلس االمن كما شكر سموه على
ع ـقــد ال ـق ـمــة الـخـلـيـجـيــة واج ـت ـمــاع
رؤسـ ـ ــاء ال ـبــرل ـمــان ـيــات الخليجية
وسموه علمنا على لم الشمل رغم
ال ـخــافــات ونـتـطـلــع ال ــى اسـتـمــرار
وحدة الصف الخليجي.
وأضاف الدقباسي :علينا مراعاة
ال ـظــروف االمـنـيــة وتحية لرجالنا
ال ـم ــراب ـط ـي ــن ف ــي الـ ـح ــد ال ـج ـنــوبــي
وعلينا ادراك وضـعـنــا الجغرافي
والـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ــال ـب ــاد،
مـتـمـنـيــا ان نـعـبــر ه ــذا المنعطف
معززين بــالــوحــدة الوطنية ودعــم
اجهزة الدولة.
وتــابــع الــدقـبــاســي ان الخالفات
م ـم ـك ــن ان تـ ــؤثـ ــر عـ ـل ــى ال ـم ـس ـي ــرة
الخليجية ونكرر مقولة سمو االمير
ان الخالف الى زوال مهما طال.
بدوره ،قال النائب صالح عاشور
نرحب في البداية بضيوف الكويت
رؤسـ ـ ــاء ال ـبــرل ـمــان ـيــات الخليجية
وعضوية الكويت في مجلس االمن
ا ن ـجــاز كبير للسياسة الخارجية
ودلـ ـ ـي ـ ــل ثـ ـق ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي
بــال ـكــويــت وع ـل ـي ـنــا اس ـت ـغ ــال هــذا
الـمـنـصــب لـمـنــاقـشــة قـضــايــانــا في

الشرق االوسط خاصة فيما يتعلق
باالسلحة الـنــوويــة وابـ ــراز قضية
القدس.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ــا ش ـ ـ ــور ان دورة
الخليج العربي كشفت ان الشعوب
الخليجية متعطشة للم الشمل.
ف ـ ــي وق ـ ــت ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
الـ ـص ــال ــح ان س ـم ــو االم ـ ـيـ ــر يــومــا
بعد يــوم يعلو فــي افــق الـعــالــم في
الخدمات االنسانية التي يقدمها
سموه تحمل الكثير في سبيل جعل
منطقة الخليج مستقرة من خالل
جهوده في المصالحة ،وعلينا دعم
مساعيه في هذا االتجاه.
وأض ــاف الـصــالــح :نثمن الـقــرار
االنساني لوزير الصحة الذي منح
حــق الـعــاج البـنــاء الكويتيات ،ثم
تحدث عن اعالنات تجارية بحجم
ك ـب ـي ــر ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـم ـن ـص ــوري ــة
وبالشوارع الداخلية.
وت ـح ــدث ال ـنــائــب مـحـمــد ال ــدالل
م ــرحـ ـب ــا ب ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــات
الخليجية الذين حضروا الجلسة،
مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى ان ه ـ ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر
لبنة جــديــدة فــي تـعــزيــز المسيرة
الخليجية.
وأضـ ــاف :هـنــاك شبهات تنفيع
على المال العام وتجاوزات خطيرة
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـم ـصــروفــات وزارة
الداخلية  ،2016/2015وكشف ديوان
المحاسبة ان هناك تنفيعا متعمدا
وهدرا كبيرا للمال العام ويجب ان
يتم التصدي لتلك التجاوزات من
قبل المجلس واشكر وزارة الداخلية
بدوري الذي قدمت تقريرا بينت فيه
كيفية التعامل مع المخالفات.
وأشار الى ان المخالفات تستحق
االحالة لمكافحة الفساد والنيابة
والتحقيق بها والمتابعة السياسية.
ووجهت النائبة صفاء الهاشم
تحية لرؤساء الوفود «نورتوا الدار
يا أهل الــدار» وتحية لسمو االمير
وتـحـيــة لــرئـيــس الـمـجـلــس ودوره
ف ــي قـ ـي ــادة االجـ ـتـ ـم ــاع الـخـلـيـجــي
بكل اقـتــدار ،وهــذا الـخــاف ان شاء

وتراشق واختالف في وجهات النظر ،لمنح الفرصة للتعاطي بهدوء
خالل االستراحة ،وهذا ما حدث فعال واالتفاق على مناقشة القانون
والتصويت عليه بجلسة اليوم.

الله زوبـعــة فــي فنجان الن االعــداء
اكثر مــن االصــدقــاء ويضربون في
الصميم ،وتحية لرؤساء البرلمانات
الذين اوصلوا الرسالة بانه ال يوجد
شيء يكسر وحدتنا.
وتابعت ان مرتدي االقنعة اكثر
م ــن االصـ ــدقـ ــاء وي ــزعـ ـم ــون بــانـهــم
اص ــدق ــاء ل ـنــا واق ـ ــول ل ـهــم ان دول
الخليج لن تكسر.
وقــالــت «ه ـنــاك شـحــم زائ ــد على
جسد الدولة وهي الهيئات وتحية
للوزير خالد الروضان الذي اضعه
على رأســي وامـشــي بــه بعكس من
كان يمشي بالشورت في فيلكا».
ث ــم ت ـحــدثــت ع ــن هـيـئــة ال ــزراع ــة
م ـط ــال ـب ــة ب ـت ــوق ـي ــع عـ ـق ــوب ــات عـلــى
الوافدين الذين يلقون القمامة في
البحر ،والكويتي ال يفعل ذلك.
ورأت ان ه ـن ــاك تـنـفـيـعــا كـبـيــرا
الصحاب الديوانيات والشاليهات
من اجل التعيين في هيئة االغذية.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ري ـ ــاض
ال ـعــدس ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي إن اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
بميزانـ ـيـ ـ ــة الدولة  2017-2016نحو
 10.2مليارات دينار ،وهناك ديون
لـلــدولــة مستحقة تـقــدر بنحو 1.3
مليار.
واش ـ ـ ــار ال ـع ــدس ــان ــي الـ ــى انـ ــه ال
يوجد عجز في الميزانية ،والدين
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـي ــس ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـ ــدول ـ ــة،
واالحتياطي العام متذبذب ويبلغ
ن ـحــو  20م ـل ـي ــارا« ،أم ـ ــا احـتـيــاطــي
األجيال القادمة فجيد ونحن نقف
فيه على أرض صلبة».
وفـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـمـ ــة أل ـ ـق ـ ــاه ـ ــا والق ـ ـ ــت
استحسان الجميع ،رحب الرئيس
الغانم برؤساء الوفود البرلمانية
الخليجية ،كما رحـبــت الحكومة،
مـمـثـلــة ف ــي وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس الـ ــوزراء ،بــالــوفــود ،آمــا أن
يحقق االجتماع دعم روابط االخوة
ولم الشمل ،مرحبا بهم في بلدهم
الثاني الكويت.
وواف ــق المجلس على الرسائل
مــن األولـ ــى حـتــى الـســابـعــة ،وعند

الـتـصــويــت عـلــى الــرســالــة الثانية،
أوضح رئيس لجنة الميزانيات ان
الـمــوضــوع نشر فــي الصحف قبل
ان يصل الــى اللجنة« ،وسنجتمع
االسبوع المقبل وفترة الشهر كافية،
وهـ ـن ــاك م ــواض ـي ــع تـتـعـلــق بلجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات تـنـشــر ق ـبــل ان تصل
الينا ،وبعضها يتعلق بأمور سرية
ويجب التحقيق بها».
ولفت العدساني إلى ان ما نشر
قبل أن يصل للمجلس هــو تقرير
دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة ع ــن مـخــالـفــات
الــداخ ـل ـيــة ،ول ـيــس تـقــريــر ال ـ ــوزراء،
وع ـ ـنـ ــد الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى رس ــال ــة
العدساني أوضح وزير المالية أن
فترة األسبوعين غير كافية ،ووافق
المجلس على منحه شهرا إلعــداد
الردود.
وذكر وزير المالية انه سيبين كل
ما هو مطلوب ،ومنه استراتيجية
الدين العام للحكومة.
واعترض النائب عبدالله الرومي
على رسالة لجنة األولويات ،مؤكدا
ان مسؤولية المجلس ليست متابعة
اللوائح ،بل هي مسؤولية الحكومة،
وإذا لــم تـقــم ب ــإص ــدار الــائـحــة في
الــوقــت المحدد فهي أم ــام مخالفة
سياسية ،ويجب أال تعرض الرسالة،
وان تلتزم بالالئحة والدستور.
وأب ـ ــدى ال ـنــائــب عـ ــادل الــدمـخــي
تأييده لرسالة األولويات ،فالحكومة
تـعـطــل تـنـفـيــذ ال ـقــوان ـيــن س ـن ــوات،
بسبب عدم إصدار اللوائح ،وطالب
النائب عبدالكريم الكندري بتحديد
اآللية الخاصة بمتابعة اللوائح ،ألن
كالم الرومي صحيح.
وانتقل المجلس إلى بند األسئلة،
وفــي نقطة نـظــام قــال الـنــائــب علي
الدقباسي« :قدمنا طلبا لمناقشة
تقرير اللجنة المالية بشأن التقاعد
المبكر عقب بند الرسائل الــواردة،
أتمنى عرضه».
وأضــاف رئيس الجلسة عيسى
الكندري« :دخلنا في بند األسئلة،
وسيتم نظره بعد هذا البند».

الغانم :وحدة الخليج لن تتزعزع وأواصره لن تتقطع ومجلسه لن يتصدع
«البشائر بعودة اللحمة بدأت تلوح وعبير التصافي أخذ يفوح»
رحب رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
برؤساء المجالس التشريعية الخليجية
الذين حضروا جانبا من جلسة المجلس
العادية في قاعة عبدالله السالم امس.
وأعرب الغانم في كلمته خالل الجلسة
عن الترحاب برؤساء المجالس الخليجية
في أحضان بلد يفيض محبة لهم ورحاب
أم ـيــر يـسـعــد بــوجــودهــم مــرحـبــا بـهــم في
بيت الشعب الناطق بلسانه والمعبر عن
ضميره وجنانه.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ـ ــط ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
وال ــروح األســريــة والوشائج االجتماعية
والخصوصية الجغرافية والجسد الواحد
وال ـم ـص ـيــر ال ـم ـش ـت ــرك ،م ــؤك ــدا أن وح ــدة
الخليج لن تتزعزع وقوته لن تتضعضع
وأواصره لن تتقطع ومجلسه لن يتصدع.
وفيما يلي نص كلمة الغانم« :أصحاب
المعالي والـمـقــام الــرفـيــع الـعــالــي رؤســاء
برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي
بيتنا ال ــواس ــع الـكـبـيــر وإط ــارن ــا الجامع
األث ـي ــر مــرحـبــا بـكــم أح ـبــة وأه ــا وسـهــا
بـمـقــدمـكــم مــرحـبــا بـكــم ف ــي أح ـض ــان بلد
يـفـيــض مـحـبــة لـكــم ورحـ ــاب أم ـيــر يسعد
بوجودكم ومرحبا بكم في قاعة الشيخ
عبدالله السالم في مجلس األمة الكويتي
بيت الشعب الناطق بلسانه والمعبر عن
ضميره وجنانه.

أرحب بكم وأنقل لكم  -قبل ذلك ومعه
 تــرح ـيــب س ـمــو أم ـي ــر ال ـكــويــت ورم ــزه ــاوعنوان فخارها وعزها وترحيب الشعب
الـكــويـتــي الـكــريــم ال ــذي يحلكم مــن نفسه
محل التجلة والتكريم.
أرح ـ ــب ب ـك ــم وأن ـ ــا أس ـت ـش ـعــر راب ـط ـت ـنــا
الخليجية وروحنا األسرية ووشائجنا
اال جـتـمــا عـيــة وخصوصيتنا الجغرافية
وجسدنا الواحد ومصيرنا المشترك.
أرحب بكم وأنا أحدثكم اليوم كمواطن
كويتي قبل أن أكون رئيسا لمجلس األمة
شهد فترة احتالل بلده وعايشها وعانى
من ويلها وعاينها فلقد رأيت بأم عيني
ما جلبه االحتالل من ويالت ورأيت  -في
الوقت نفسه  -ما قدمه الشعب الكويتي
مــن تضحيات دفــاعــا عــن وطـنــه وتربته
وكرامته وشرعيته.
أرح ــب بـكــم وأن ــا أستحضر مــن نبض
أمير الكويت وشعب الكويت لوحة رائعة
مــن لــوحــات تالحمنا إبــان ذلــك االحتالل
لبلدنا أستحضر وأتذكر كيف تداعت ديار
الخليج وأبناؤها وكيف جلجل نفيرها
واستنفارها فــإذا صحراء الخليج أسود
تزأر وأباة تثأر.
إن ـن ــي الـ ـي ــوم أت ــذك ــر ال ـم ـقــولــة الــرائ ـعــة
وال ـع ـب ــارة الــذائ ـعــة ال ـتــي أطـلـقـهــا يومها
خــادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن

عبدالعزيز طيب الـلــه ث ــراه وأك ــرم مثواه
والتي لخص بها مشاعر كل أبناء الشعب
السعودي والخليجي عندما قال بتعبير
جــازم وأداء حاسم :إمــا أن تبقى الكويت
وإما أن تزول السعودية والكويت ،أتذكر
الـ ـي ــوم قـ ـ ــوات أبـ ـن ــاء زايـ ـ ــد األب ـ ـطـ ــال وه ــم
يقاتلون بشجاعة واستبسال ،أتذكر اليوم
شهداء فرسان قطر في معركة الخفجي
الظافرة ودمــاء صناديد البحرين الزكية
الـ ـط ــاه ــرة ،أت ــذك ــر الـ ـي ــوم أبـ ـن ــاء ق ــاب ــوس
الـشـجـعــان وب ــاء ه ــم ف ــي دح ــر ال ـع ــدوان،
أتــذكــر الـيــوم أعــام دول الخليج الظافرة
وه ــي ت ــرف ــرف ف ــي س ـمــاء بـ ــادي سعيدة
بالتحرير ومبتهجة باالنتصار الكبير في
مشهد حماسي يشد األذهان ويستجيش
المشاعر والوجدان.
أت ــذك ــر وج ـ ــوه فــرس ــان ـكــم ج ـم ـي ـعــا فــي
ذل ــك ال ـيــوم الـمـشـهــود ال ــذي صــدقــوا فيه
الــوعــود وحـقـقــوا  -بفضل الـلــه  -النصر
المنشود أ تــذ كــر هــم بمالمحهم المتألقة
إب ــاء وعـيــونـهــم الــدام ـعــة فــرحــا وقلوبهم
النابضة حبا.
أتذكر كل ذلك وأستحضر ما هو أكثر
وأبعـ ــد من ذلك مم ـ ــا ال يتسـ ــع له المـ ــقام
وال تــوفـيــه األق ـ ــام فـيـفـيــض ك ــل ذل ــك في
نفسي شعورا غامرا باالطمئنان واليقين
أن وحدة الخليج  -بإذن الله  -لن تتزعزع

وقوته لن تتضعضع وأواصره لن تتقطع
ومـجـلـســه الـحـبـيــب ل ــن ي ـت ـصــدع وأن ما
ع ــرض م ــن خ ــاف ــات ال تـلـبــث أن تغلبها
عــاط ـفــة اإلخ ـ ــاء وتـغـسـلـهــا م ـشــاعــر ال ــود
والصفاء.
وه ــا هــي الـبـشــائــر ب ـعــودة الـلـحـمــة قد
بدأت تلوح وعبير التصافي قد أخذ يفوح
فقبل ختام العام عقدت القمة الخليجية
وقـبــل أي ــام اختتمت دورة كــأس الخليج
لكرة القدم ثم ها نحن اليوم  -من خاللكم
وبكم ومــن خــال بهيج مقدمكم  -نلتقي
ف ــي ه ــذه ال ــزي ــارة األخ ــوي ــة ال ـم ـع ـبــرة عن
ال ــروح األســريــة واآلص ــرة الخليجية بما
يـجـعـلـنــا ن ـت ـفــاءل بــال ـمــزيــد م ــن خ ـطــوات
النقاء وتجديد أمثال هذا اللقاء على كل
المستويات ومختلف المناسبات.
وإنــا لنسأل الله العلي الكبير العزيز
القدير بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى
أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا
و يـجـمــع كلمتنا و يــو حــد صفنا ويجمع
على الوفاق رؤانا وآراء نا وعلى التوافق
والتـنــا وقــادتـنــا وأن يحفظ علينا أمننا
واسـتـقــرارنــا ورخــاء ن ــا وازده ــارن ــا وقــوة
وت ـم ــاس ــك بـنـيــانـنــا وح ــاض ــر ومـسـتـقـبــل
أبـنــائـنــا إنــه  -سبحانه  -عـلــى ذلــك قدير
وباإلجابة جدير وهو نعم المولى ونعم
النصير.

رؤساء البرلمانات الخليجية خالل حضورهم الجلسة

الصالح :الحكومة ترحب
بالوفود البرلمانية الخليجية

جولة رؤساء البرلمانات
الخليجية بمبنى المجلس

رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس ال ــوزراء أنــس الصالح برؤساء
ال ـم ـجــالــس الـتـشــريـعـيــة الـخـلـيـجـيــة ف ــي بلدهم
الثاني الكويت .وأعرب الوزير الصالح في كلمة
مماثلة فــي جلسة مجلس األم ــة عــن األم ــل بأن
«يحقق اجتماعهم نتائجه وأهدافه المرجوة في
تدعيم روابــط األخــوة ولم الشمل بين الشعوب
الخليجية» متمنيا لهم طيب اإلقامة في بلدهم
الكويت.

رافق رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
امس رؤســاء وأعضاء الوفود الخليجية
ال ـم ـشــاركــة ف ــي االج ـت ـمــاع ال ـح ــادي عشر
لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية
في جولة تفقدية بمبنى مجلس األمة.
وأط ـل ــع ال ـغــانــم ال ــوف ــود ع ـلــى الـمـبـنــى
ال ـج ــدي ــد ل ــأع ـض ــاء وأع ـ ـمـ ــال ال ـت ـحــديــث
وال ـت ـط ــوي ــر الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا ال ـمــؤس ـســة
التشريعية.
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المجلس يستكمل مناقشة «تعديالت البلدية» ...ويبحث

الروضان والفضالة في متابعة للجلسة
وعـنــدمــا ج ــاء دور النائب
مبارك الحجرف لتعقيبه على
سؤاله لــوزيــرة الـشــؤون ،قــال« :اآلن
ال ــوزي ــرة غ ـيــر م ــوج ــودة ،وأتـمـنــى
ت ــأجـ ـيـ ـل ــه ،واالس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب ج ــاه ــز
وسنقدم اسئلتنا مرة واحدة».

الهيكل التنظيمي
وعقب النائب محمد الهدية على
سؤاله لوزير النفط والكهرباء بشأن
الهيكل التنظيمي ،مشيرا الــى انه
يتم ترشيح أشخاص غير مناسبين
لبعض الوظائف ،ووصلتنا اإلجابة
عن الهيكل التنظيمي ناقصة ،إذ لم
تتضمن اسماء شاغلي الوظائف في
هذا الهيكل».
واضاف الهدية« :نلتمس للوزير
الجديد العذر ،ونتمنى ان يصبح
العدل في ال ــوزارة بين الموظفين،
وق ـس ــم ال ـت ــدري ــب ف ــي ال ـك ـهــربــاء لم
ي ـتــم إعـ ــان الـنـتـيـجــة رغ ــم ت ـجــاوز
المتقدمين االختبار بنجاح ،وطلب
منهم إعادة االختبار ،ولدى الوزير
معلومة بذلك».
وعقب النائب أســامــة الشاهين
عـلــى ســؤالــه لــوزيــر الـتــربـيــة وزيــر
التعليم الـعــالــي عــن م ــدارس غــرب
م ـ ـشـ ــرف ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن بـعــض
ال ـف ـصــول وص ـل ــت إلـ ــى  40طــالـبــا،
بسبب االزدح ـ ــام« ،ونـهـنــئ الــوزيــر
الجديد بثقة سمو األمير ،وندعوه
الى االسراع في إنشاء مدارس غرب
مشرف خدمة الهل المنطقة».
وقال النائب عبدالكريم الكندري
عن سؤاله لوزير اإلعالم بشأن عدد
الوافدين العاملين في الوزارة ،الفتا
ال ــى أن ــه ك ــان م ـح ــورا أســاس ـيــا في
استجواب الشيخ محمد العبدالله.

رسائل الوزراء
وتــابــع ال ـك ـنــدري« :عـلــى ال ــوزراء
أن ت ـصــل ال ــرس ــال ــة ب ـش ــأن مسمى

المستشار ،وأتمنى التركيز معي
حـتــى ال تـتـفــاجــأوا بــاسـتـجــوابــات
فيها أس ـمــاء مـسـتـشــاريــن ،وهـنــاك
بعض العقود يتم فيها استحداث
مسميات مستشارين وف ــق عقود
استعانة ،وهذا أمر مرفوض ،حيث
تتسبب بدعة االستعانة في تجميد
ال ـكــوادر الكويتية ،وفــي كــل وزارة
يــوجــد عــابــديــن ،فــي الـصـحــة وفــي
التربية يوجد عابدين».
واك ـ ـ ــد ان «ع ـ ـيـ ــال ال ـ ــدي ـ ــرة أح ــق
بالوظائف ،وهم أحسن ،وصحيح
ي ـع ـت ــرض أح ـي ــان ــا ل ـك ــن لمصلحة
العمل ،وعيال بلدنا اولى ،وأتمنى
أن يطور وزير االعالم اداء الوزارة».
ورد وزير االعالم محمد الجبري:
«بالفعل كانت اإلجــابــة مــن الوزير
ال ـس ــاب ــق ،ون ـح ــن م ـل ـتــزمــون ب ـقــرار
م ـج ـلــس ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ب ـشــأن
االحالل ،ومنذ تعييني بالوزارة لم
يتم تعيين أي مستشار وافد ،وإذا
كانت هناك حاجة فستتم االستعانة
بمستشارين كويتيين ،وتم تشكيل
لجنة لمراجعة المالحظات الواردة
بــاالسـتـجــواب ،وستتم معالجتها
سريعا وسنوافيكم بها».
وط ــال ــب رئ ـي ــس ل ـج ـنــة اإلحـ ــال
الـ ـن ــائ ــب خ ـل ـي ــل الـ ـص ــال ــح ال ـن ــائ ــب
ال ـك ـنــدري ب ـتــزويــده بـكــل م ــا لــديــه،
وك ــذل ــك أي نــائــب لــديــه م ــا يتعلق
بالوافدين فاللجنة أبوابها مفتوحة
للجميع.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ع ـق ــب ال ـن ــائ ــب خــالــد
الشطي على سؤاله لوزير االوقاف
ب ـش ــأن م ــراك ــز تـحـفـيــظ الـ ـق ــرآن في
الـ ـك ــوي ــت ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى ان االج ــاب ــة
جـ ــاءت ب ــوج ــود  73م ــرك ــزا ،وع ــدد
المستفيدين  ،26845لكن الالفت أنه
ال توجد ميزانية مخصصة ،ويتم
الصرف من خالل االدارة المالية.
ووص ــف الـشـطــي االجــابــة بغير
المنطقية ،والتي ال تريد اإلفصاح
عن مبلغ االنفاق على تلك المراكز،
وام ــا ان تــأتــي االجــابــة صريحة او

الخرافي يطالع الئحة المجلس
يفتح بــاب الـتــأويــات ،والمعلومة
التي لدي ان عدد المستفيدين من
اج ــل التنفيع الـسـيــاســي ،وأتمنى
ان ينفي الــوزيــر معلومتي ،وهــذا
الـمــوضــوع سيكون تحت المجهر
وس ــأع ـي ــد تــوج ـيــه الـ ـس ــؤال لــوزيــر
االوقاف.
وعقب النائب حـمــدان العازمي
ع ــن س ــؤال ــه ل ــوزي ــر ال ـن ـف ــط ب ـشــأن
المشروعات المدرجة ضمن ميزانية
ً
مــؤس ـســة الـ ـبـ ـت ــرول ،الفـ ـت ــا الـ ــى ان
الـهــدف مــن ســؤالــه هــو معرفة عدد
الكويتيين الذين يتم توظيفهم في
تلك العقود المرتفعة ،التي تحصل
عليها في الغالب شركات عائلية،
ولماذا ال تكون شركات مدرجة في
البورصة؟ ورغم ذلك ال يتم تعيين
الكويتيين فـيـهــا ،واوج ــه حديثي
ً
لوزير النفط الذي نستبشر به خيرا،
الى متى نسبة االجانب تبقى اكثر
من الكويتيين؟
وتــابــع ال ـعــازمــي :الـتــوظـيــف في
دي ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة ال يـتــم اال
بناء على شهادات مزورة والحكومة
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
على علم بذلك ،وكان يجب ان تحال
الى النيابة.

شكلنا لجنة
لمراجعة
المالحظات
الواردة في
االستجواب
وستتم
معالجتها
ً
سريعا
ونوافيكم بها

الجبري

التأمينات
وبــان ـت ـهــاء ب ـنــد االس ـئ ـل ــة ،طلب
ال ـنــائــب ع ـلــي الــدق ـبــاســي مناقشة
تقرير اللجنة المالية عن التأمينات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ف ـه ـنــاك ط ـلــب مـقــدم
ً
م ــن  26ن ــائ ـب ــا ،وال ـك ــل مـتـفــق على
مصلحة المواطن ،وال نعترض على
مناقشتها في جلسة الغد (اليوم)
وليس جلسة اليوم (امس).
وتـحــدث رئيس اللجنة المالية
النائب صالح خورشيد قائال :مع
اح ـتــرامــي لـمـقــدمــي الـطـلــب فهناك
ق ــرار مــن مكتب المجلس بتكليف
شركة عالمية محايدة لبحث تكلفة
ال ـمــوضــوع ،وب ـنــاء عليه اجتمعت

أطالب بتوقيع
عقوبات على
الوافدين الذين
يلقون القمامة
في البحر
والكويتي
ال يفعل ذلك

الهاشم

مشاورات نيابية في الجلسة
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ــال ـي ــة وط ـل ـب ــت سـحــب
تقريرها ويجب ان يجاب لها وال
احد يزايد علينا ،ولم نقل بأننا ضد
القانون ،ومن قام وردح فأنا لست
ضد القانون وقيل فينا ما قيل ،وال
احد ضد هذا القانون ،وانا اخاطب
الشارع الكويتي.
وأمـ ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـج ـل ـســة عـيـســى
الكندري األمين العام بتالوة الطلب
وسـ ـ ــط اعـ ـ ـت ـ ــراض الـ ـن ــائ ــب ص ــاح
خورشيد .وتال األمين العام الطلب
الــذي نص على مناقشته بعد بند
االس ـئ ـلــة وي ـك ــون ال ـت ـصــويــت ن ــداء
باالسم.
وحدث سجال بين خورشيد من
جهة والنائب عبدالكريم الكندري
وصـفــاء الـهــاشــم ،وطلب خورشيد
عـ ـ ــدم م ـخ ــال ـف ــة ال ــائـ ـح ــة وس ـحــب
ال ـت ـقــريــر ،وق ـ ــال ال ــدق ـب ــاس ــي :نحن
نريد ان نقره بالمداولة األولــى ،ثم
يذهب للجنة ويتم نقاشه قبل اقراره
بالمداولة الثانية ،واال يكون هناك
نزاع وجلست مع كل االطراف ورجاء
ان يتلو طلبنا ونعتقد ان قانوننا
ينعش المالية العامة.
وأكد مقرر اللجنة المالية صالح
ع ــاش ــور ان ال ـقــانــون م ــدرج مـنــذ 8
اشهر على جــدول األع ـمــال ،وطــول
ال ـمــدة لــم يطلبوا شــركــة مـحــايــدة،
وينكم طيلة تلك المدة؟ وألول مرة
اسمع بالشركة االستشارية.

نقطة نظام
واسـتــأنــف رئـيــس مجلس األمــة
مروزق الغانم الجلسة بعد ان رفعها
رئ ـي ــس الـجـلـســة عـيـســى ال ـك ـنــدري
اث ــر الـسـجــال ب ـشــأن تـعــديــل قــانــون
التأمينات والتقاعد المبكر وخفض
فوائد قروض المتقاعدين.
وقال خليل عبدالله :اطلب نقطة
نظام وفق المادة  83فقرة «ب» فقد
اسيء لي وال بد ان ارد.
وقـ ــال ح ـم ــدان ال ـع ــازم ــي :طلبت

نقطة نظام وكنت اول نائب لكن لم
امنح الحديث ،والعتب على نائب
الرئيس ،بعدها قــال الغانم :هناك
رأيان حول تعديل قانون التأمينات
ويــوجــد طـلــب بـهــذا االت ـجــاه وبعد
المشاورة مع كل االطــراف ستؤجل
مـنــاقـشــة ال ـمــوضــوع لـلـغــد (ال ـي ــوم)
ليقول كــل طــرف وجـهــة نـظــره واذا
لم يحسم الموضوع فسيتم اللجوء
للتصويت.
وق ــال عـلــي الــدق ـبــاســي :اق ـبــل ان
ً
يؤجل النقاش للغد (اليوم) ،وشكرا
لـتــدخـلــك عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،فعال
يــوجــد فــريـقــان ومـصـلـحــة الكويت
فوق كل اعتبار.
وقـ ـ ــال ص ـ ــاح خ ــورشـ ـي ــد :نـحــن
كلجنة مالية مع التقاعد المبكر وال
بأس بالتصويت عليه كمداولة اولى.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم :ف ــي جـل ـســة الـغــد
(اليوم) يطرح الموضوع للمناقشة
ويحسم بالتصويت.
وق ـ ــال خ ـل ـيــل ع ـب ــدال ـل ــه :ع ـنــدمــا
نصوت باللجنة المالية وفقا المور
فنية ي ـقــال ان سـحــب الـتـقــريــر دبــر
بليل! اطـلــب االع ـت ــذار عما ب ــدر من
اســاءات ،وانا احد مقدمي االقتراح
فلماذا نزايد؟ واقسم بالله العظيم
ال توجد لدى اللجنة المالية ارقام،
وال يــوجــد مستشار يفهم فــي علم
االحصاء واالكتوار ،وال نثق بأرقام
التأمينات.
وعلق الغانم بالقول ان مناقشة
الموضوع ستكون بجلسة غد واي
اسـ ـ ــاءة تـشـطــب واي شـ ــيء عـفــوي
يكون صدر بغير قصد.
وقالت صفاء الهاشم ان االقتراح
الخاص بفوائد القروض انا من تقدم
به ،وزعل خليل عبدالله على عيني،
وأع ــزه وأحـتــرمــه ،وكلمة دبــر بليل
نابعة من غضبي ،واقول له :انا اسفة
واذا تريدني اغنيها لك.
بـيـنـمــا ق ــال ريـ ــاض الـعــدســانــي:
كيف يقال ال يوجد خبير مالي في
اللجنة المالية ويتم اقرار  25مليار

«قبيض» و«مؤزم» ...سجال عسكر والعازمي
ً
العازمي منفعال

حــدث سـجــال بين عسكر العنزي وحـمــدان الـعــازمــي ،عندما طلب
األخير نقطة نظام ،فقال عسكر صارخا« :اقعد انت تأزم ،ويجب أن نقف
عن الكالم فأنت كنت تعمل في جمعية ،وال تزايد علينا».
ورد العازمي« :عيب عليك ،أنت تقول ما ال تفعل ،وتعطل المواضيع،
وأنا اطلق منك» ،فقال العنزي« :انت ما تستحي على هذا الكالم ،وإذا
انت تشك بنفسك هذا شي تاني» ،وأضاف« :تاريخي يشرفك».
ثم أراد العازمي التهجم على عسكر ،فحال بينهما الـنــواب ،وقال
العازمي« :انت قبيض» ،فقال عسكر« :أنا أشرفك وتاريخي يشهد» ،ثم
أخرج عبدالله فهاد عسكر ،فقال العازمي« :هذا نفس العاهرة» ،فرفض
الغانم كالم العازمي ،قائال« :ما يجوز».

 ...ونواب يهدئون العنزي

قرارات الجلسة
• الموافقة على مناقشة الطلب النيابي بشأن استعجال ومناقشة
تقرير اللجنة المالية في بداية جلسة اليوم بشأن التقاعد المبكر
وتخفيض فــوائــد ق ــروض التأمينات على ان يـحــدد المجلس
الـمــوقــف س ــواء بــالـمــوافـقــة عـلــى سـحــب الـتـقــريــر أو إقـ ــراره في
المداولة االولى.
• استكمال النظر في تعديالت قانون البلدية ببداية الجلسة ،اي
قبل التقاعد المبكر ،ومناقشة سجن الـنــواب في جلسة اليوم
لمدة ساعتين.
• رفض رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية المقر
االنتخابي.
• الموافقة على رسالة من رئيس الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل يطلب فيها احالة اقتراحين بقانونين سبق احالتهما الى
لجنة المرافق العامة ،الى لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل لالختصاص عمال بالمادة  85من الالئحة الداخلية.
• ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى رس ــال ــة م ــن رئ ـي ــس ل ـج ـنــة الـ ـش ــؤون الـصـحـيــة
واالجتماعية والعمل يطلب فيها احــالــة عــدد مــن االقـتــراحــات
والقوانين واالقتراحات برغبة الى لجنة شؤون ذوي االحتياجات
الخاصة لالختصاص عمال بالمادة  58من الالئحة الداخلية.
• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة االسكان يطلب فيها احالة
االقتراح بقانون بتعديل الفقرة األولى من المادة  19من القانون
رقــم  47لسنة  1993الــى لجنة الـشــؤون المالية واالقتصادية
لالرتباط عمال بالمادة  99من الالئحة الداخلية.
• الموافقة على رسالة من عضو مجلس األمــة اسامة الشاهين
يـطـلــب فـيـهــا تـكـلـيــف لـجـنــة تـحـسـيــن بـيـئــة األعـ ـم ــال بـمـتــابـعــة
االجراءات الحكومية التمام صرف دعم العمالة الوطنية الصحاب
التراخيص الفائقة الصغر.
• رسالة من عضو مجلس االمة محمد الدالل يطلب فيها من لجنة
الميزانيات والحساب الختامي نظر التقارير الواردة من ديوان
المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات المالية في وزارة
الداخلية خالل عامي  2015-2014و 2016-2015وتقديم تقريرها
ً
في هذا الشأن وذلك في فترة ال تجاوز ثالثين يوما.
• الموافقة على تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل وخطة بشأن
معالجة ما ورد في رسالة العدساني ومنها العهد واالربــاح
المحتجزة والديون المستحقة وذلك في مدة شهر.

الدقباسي :خياران
أمام المجلس في
التعامل مع «التقاعد»

دينار كقرض للحكومة؟ ورد صالح
خــورش ـيــد بـقــولــه ان رئ ـيــس البنك
المركزي رجــل مهنى ويخاف على
مصلحة البلد وسنزودك بكل االرقام.
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس إل ــى مناقشة
ط ـل ــب رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة عـ ــن ص ـفــاء
الهاشم ،بسبب وضع إعالنات دون
ترخيص ،وقال الحميدي السبيعي
ان اللجنة التشريعية ترفض رفع
الحصانة عن صفاء ،فقالت الهاشم:
«ش ـط ـبــت م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات بسبب
وقـ ــوفـ ــي مـ ــع ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ،وب ـس ـبــب
تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة ،وعـ ـ ـ ـ ــدت ف ـ ــي آخـ ـ ـ ــر ي ــوم
لالنتخابات ،وعـنــدهــا رفـعــت على
الحكومة قضية بحجة نشر اعالنات
دون ترخيص ،وهــذا غير صحيح،
وأنــا اكثر الناس التزاما بالقانون،
وال اقول إال بيض الله وجه اخواني
في التشريعية وسود الله وجه اللي
بالي بالك».
بعدها اتجه المجلس للتصويت
على رفــع الحصانة عنها ،ورفــض
المجلس ،فقال الغانم :يبلغ القرار
لوزير الداخلية.
وانتقل المجلس لمناقشة قانون
بلدية الكويت ،فقال مقرر المرافق
ال ـع ــام ــة ع ـبــدال ـلــه ف ـه ــاد ان قــانــون
المجلس البلدي والبلدية كــان به
فــراغ تشريعي وقــانــونــي ،مما ادى
الــى عــدم تمكن الحكومة من اجــراء
انـتـخــابــات الـبـلــدي ،وشكلت لجنة
مــؤقـتــة وان ـت ـهــت ،وال ـي ــوم ال يوجد
م ـج ـل ــس ب ـ ـلـ ــدي وت ـ ــوج ـ ــد مـشـكـلــة
فــي جـ ــداول االن ـت ـخــابــات ،وحــذرنــا
ال ـح ـكــومــة م ــن تـعـطـيــل هـ ــذا األمـ ــر،
واستجابت بتقديم مشروع قانون
تـمــت مناقشته فــي لجنة الـمــرافــق
العامة ،وانتهت اللجنة إلى الموافقة
عـلــى ال ـم ـشــروع ب ـقــانــون وه ـن ــاك 4
تعديالت هي ضم جداول الناخبين
لـتـعـتـمــد ع ـلــى ج ـ ــداول ان ـت ـخــابــات
مجلس االمـ ــة ،كـمــا هــي فــي ،2017
والمادة الثانية تتحدث عن شروط
ع ـضــويــة ع ـضــو ال ـب ـل ــدي أن يـكــون
الـمــرشــح جامعيا وال ـمــادة الثالثة
هي مد اللجنة المؤقتة ثالثة اشهر
او لحين اجراء االنتخابات.
وأض ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـهـ ــاد :هـ ـن ــاك ت ــواف ــق
نيابي-حكومي على هذا االمر.
وقـ ـ ــال ص ــال ــح عـ ــاشـ ــور :م ــا هــي
اسباب عدم عقد انتخابات المجلس
البلدي؟ فهذا القانون يوحد الجداول
االنتخابية ،واللجنة المؤقتة انتهى
عـمـلـهــا ،فــي ظــل ع ــدم وج ــود دعــوة
لالنتخابات.
بـيـنـمــا ق ــال ع ـلــي الــدق ـبــاســي ان
مرسوم انتخابات البلدي لم يصدر،
ونـ ـخـ ـش ــى حـ ــرمـ ــان ع ـ ـشـ ــرات آالف
الناخبين من حقهم ،وســط توزيع
دوائ ــر غير منصف ،ونــريــد نظاما
انتخابيا عادال ،وال يوجد من يحرم
من التصويت ،فهناك مناطق عبدالله

الـمـبــارك وجــابــر االحـمــد بــا دوائــر
انتخابية ،والحكومة عليها اعــادة
خريطة الدوائر االنتخابية ،وأرفض
الـخـمــس دوائ ــر لـلـبـلــدي ،والب ــد من
تــرسـيــة ق ــواع ــد ال ـع ــدل وال ـمــواســاة
وتفعيل المشاركة الشعبية وتحقيق
تكافؤ الـفــرص ،فمن غير المعقول
مـ ــدن ك ـب ـيــرة ي ـح ــرم نــاخ ـبــوهــا من
المشاركة في االنتخابات ،فال نريد
ان يكون البلدي غير معبر عن االرادة
الشعبية ،وال ـعــودة للنظام القديم
دليل ان الحكومة تقول للمواطنين
ان ـتــم غـيــر مـتـســاويــن ،فــا نــريــد ان
يـ ـك ــون الـ ـنـ ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي نـفــس
مـج ـلــس األمـ ـ ــة ،ف ـهــل يـع ـقــل وج ــود
دائرتين في اربع محافظات وثالث
دوائر في محافظتين؟! فنعم للعدالة
وال للتمييز بين المواطنين.
وقال فهاد« :أوافق الدقباسي على
أهمية الـعــدل والـمـســاواة ،وهــذا ما
حرصت عليه المرافق العامة ،خاصة
مع وجود تفويض بمرسوم الدوائر،
ون ــرف ــض أي مـمــاطـلــة ف ــي الـبـلــدي،
ويـجــب ان يــراعــى تــوزيــع ال ــدوائ ــر،
وان تكون المساواة حاضرة ،ونحن
مددنا يد التعاون ،وأي إجراء غير ما
ذكر في تقرير اللجنة يكون محاباة
وسيسأل الوزير المختص».

قانون البلدية
ب ـ ــدوره ،ذك ــر صــالــح ع ــاش ــور أن
ق ــان ــون الـبـلــديــة يــؤكــد ع ــدم وج ــود
رؤية حكومية إلدارة البلد ،وسقوط
إداري لـلـحـكــومــة ف ــي إدارة الـبـلــد،
فكيف المجلس الـبـلــدي قــائــم منذ
 ،1921واليوم ال يوجد مجلس ،وال
لجنة مــؤقـتــة ،وك ــان مــن المفترض
أن تقوم الحكومة باالستقراء لذلك
مبكرا ،لكن أن تنتهي المدة القانونية
للبلدي وال تــوجــد رؤي ــة حكومية
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات فـ ـه ــذا دلـ ـي ــل تـخـبــط
الحكومة فكيف نثق بـهــا ،وثقتنا
بها معدومة».
واضاف عاشور ان هناك عشرات
المشاريع في البلدي تتطلب القرار،
وال يوجد مجلس بلدي ،الفتا الى ان
االستمرار في الصمت الحكومي في
هذه القضية أمر غير مقبول ،وطلب
تمديد اللجنة المؤقتة  4أشهر غير
مقبول.
واردف« :أ خـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف م ـ ـ ــع كـ ــام
الدقباسي ،فالبد من وجود تميز في
الدوائر ،وهذا متعارف عليه في كل
دول العالم ،فدوائر العاصمة يجب
ان تميز عن دوائر القرى والمناطق
االخ ـ ــرى ،بسبب الـثـقــل الـسـيــاســي،
فنحن ال نريد أن يكون هناك فرق
شــاســع فــي تــوزيــع الــدوائــر واع ــداد
الناخبين».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب محمد
الـ ــدالل إن ه ــذا ال ـقــانــون دليل

االحتياطي العام
العدسانيً :
لم يحقق أرباحا في ٢٠١٦
قال النائب رياض العدساني إن االحتياطي العام في سنة
ً
 2016لم يحقق ارباحا وذلك لسد العجز ،وارباح األجيال القادمة
ً
بسيطة ،اما األجيال القادمة في سنة  2016فحقق ارباحا بسيطة،
ً
وفي سنة  2017حقق ارباحا اكثر من ايرادات النفط.

ق ــال الـنــائــب عـلــي الــدقـبــاســي
إن الـمـجـلــس فــي جلسته الـيــوم
سيكون أمام خيارين في التعامل
مع قانون خفض سن التقاعد.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ــدق ـ ـب ـ ــاس ـ ــي أن
الـ ـخـ ـي ــار األول ي ـق ـضــي ب ــإق ــرار
الـت ـعــديــل ف ــي ال ـم ــداول ــة األولـ ــى،
والـتـعــديــات الحـقــا ،أمــا الخيار
الثاني فيتضمن إحالة التقرير
لدراسة متأنية واستشارة شركة
متخصصة فــي اللجنة المالية
التي بدورها تعد تقريرا جديدا.
وأضاف أن «الخالصة أن كل نائب
سيحدد موقفه ورأيــه ،والجميع
حريصون على القانون .والنتيجة
هي بعد المناقشة والتصويت».
ورأى أن ــه يـجــب إقـ ــرار التعديل
الـ ـ ـي ـ ــوم ل ـت ــوف ـي ــر ف ـ ــرص ال ـع ـمــل
للشباب العاطلين وتعجيل تقاعد
الموظف بال تردد.

ةديرجلا
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برلمانيات

دستورية «سجن النواب»

ناصر صباح األحمد والرومي في ابتسامة مشتركة
تأخر الحكومة عــن التعاطي
م ــع ق ـضــايــا ال ـب ـلــد ،وكـ ــان من
ال ـم ـف ـت ــرض ان تـ ـب ــادر إل ـ ــى إن ـج ــاز
قــانــون الـبـلــدي قـبــل فـتــرة طــويـلــة»،
مبينا ان الحكومة تضع العراقيل
في اقتراحات النواب.
واضاف الدالل ان «قضية البلدي
محورية ،ويجب ان تكون هناك رؤية
حكومية لتطوير البلدي ،إذ ال يمكن
ان يستمر بهذا القطاع كما كان في
الخمسينيات ،ويجب ان يكون في
كــل محافظة مجلس بلدي مصغر
والمركزية الحالية قاتلة».
وذك ـ ــر ال ـن ــائ ــب ع ـ ــادل الــدم ـخــي:
«ي ـج ــب أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ع ــدال ــة في
التوزيع االنتخابي ،وهي ال تتحقق
اال ب ـم ـجــالــس ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ال ـتــي
ستكون لها صالحيات ،أما القانون
القديم الذي يعود للخمسينيات فال
يطور البلدية».
وأشــار الدمخي الى ان المجلس
ال ـب ـلــدي اص ـب ــح الن ـج ــاز مـعــامــات
وتـنـفـيــذ رغ ـبــات ال ـت ـجــار ،والب ــد أن
ت ـك ــون ه ـن ــاك م ـجــالــس مـحــافـظــات
ت ـطــور ال ـب ـلــد ،كـمــا يـجــب أن تلتزم
ال ـح ـكــومــة بــال ـمــدة ال ـقــانــون ـيــة ،فال
يجوز أن يوجد فراغ تشريعي بسبب
عدم انعقاد المجلس البلدي.
وقال النائب محمد الهدية يجب
أن يكون هناك توزيع عادل للدوائر
االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـخ ــاص ــة بــالـمـجـلــس
البلدي ،محمال الحكومة مسؤولية
تـعـطـيــل ال ـب ـل ــدي ،رافـ ـض ــا ال ـل ـجــان
المؤقتة التي تدمر هذه المؤسسة،
وأكــد ان اســوأ تاريخ يمر بالبلدي
يكون عن طريق اللجان المؤقتة.
وطالب الهدية الحكومة باإلسراع
فـ ــي إج ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـم ـج ـلــس
البلدي ،فالفراغ التشريعي الحالي
غـيــر م ـق ـبــول ،راف ـض ــا مـنــح اللجنة
الـمــؤقـتــة م ــدة اضــافـيــة لعملها في
ادارة المجلس.

اختصاصات «البلدي»
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب ري ـ ــاض
ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي« :ي ـ ـجـ ــب وق ـ ــف سـلــب
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ،وعـ ـل ــى
الحكومة االســراع في االنتخابات،
ف ــي ظ ــل س ــوء االم ـ ــور االداريـ ـ ــة في

م ـنــاطــق ص ـب ــاح االحـ ـم ــد وج ـنــوب
الـ ـس ــرة وس ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه» .ولـفــت
العدساني الــى انــه يتفق مــع وزيــر
االسكان والبلدية لمعالجة مشاكل
هذه المناطق ،خاصة فيما يتعلق
بالصرف الصحي الذي اصبح عبارة
ع ــن ب ـح ـيــرات ،م ــؤك ــدا ان الـمـنــاطــق
الجديدة ال توجد بها بنى تحتية،
ويجب ان تكون هناك معالجة دائمة
للصرف الصحي.
واكد ان المجلس البلدي اصبح
صــوريــا او مجلس ش ــورى ،بسبب
تمرير المعامالت ،بينما المجلس
البلدي في كل دول العالم له أهمية،
ويجب ان يكون له كيانه ،ال ان يسلب
الوزير المختص صالحيات البلدي،
«واطلب ان يكون كل اعضاء البلدي
منتخبين».

مرسوم «البلدي»
وانتقد النائب حمدان العازمي
ع ـ ـ ــدم إنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ــرس ــوم
«ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي» ،وع ـج ــزه ــا ع ــن تـنـظـيــم
ال ـتــوزيــع ال ـج ـغــرافــي« ،فـمـنــذ ثــاث
سنوات والحكومة مكانك راوح في
هــذا الـمــوضــوع» ،وأع ــرب عــن أسفه
تشكيل لجنة مؤقتة إلدارة البلدي
في الصيف بهدف تمرير المعامالت.
وأش ــار الـعــازمــي إلــى أن أعضاء
اللجنة الـمــؤقـتــة يـجــب أال يكونوا
مـحـســوبـيــن ع ـلــى اط ـ ــراف مـعـيـنــة،
«ونحن كمجلس يجب ان يكون لنا
دور في هذه القضية» ،مطالبا وزير
الـبـلــديــة ب ــأن يـفـصــح عــن االس ـبــاب
الحقيقية لتعطيل البلدي.
واض ــاف ان تــوزيــع الــدوائــر يتم
وف ــق الـمـحــاصـصــة والـقـبـلـيــة ،فمن
غير المعقول  30سنة مناطق بال
دوائ ــر انتخابية ،وه ــذا لــم يحصل
في اي بلد في العالم ،الن المقاعد
محسومة في نظر الحكومة« ،ولو
تكلمت عــن دائــرتــي فـيــوجــد مقعد
للعوازم والعجمان والشيعة».
وأكد ان المجلس البلدي لم يعد
يملك الـقــرار« ،ووزي ــر البلدية بيده
كل شيء ،واذا لم تستعجل الحكومة
ان ـت ـخــابــات ال ـب ـلــدي فـســأسـتـجــوب
رئيس الحكومة ،وهــو مــن يتحمل
الـمـســؤولـيــة الـسـيــاسـيــة» ،مرجحا

ك ـف ــة م ـج ــال ــس ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ال ـتــي
مــن الممكن ان تـحــدث ال ـتــوازن في
التوزيع.

القاعة فاضية
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري:
«عندما كنا نطرح موضوع الشباب
المسجونين كان يقفز علينا نواب
يـعــارضــونـنــا ،واآلن ه ــذا ه ــو حــال
قاعة عبدالله السالم ،الحكومة أكثر
من الـنــواب ،فــأي إنجاز يبحث عنه
الـ ـن ــواب وال ـق ــاع ــة فــاض ـيــة ،ف ــي ظل
مناقشة المجلس البلدي المهم ،وفي
النهاية يخرج لنا نائب يقول أنتم ال
يهمكم سوى نوابكم المسجونين،
واقول له انصح هذا همنا».
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ان ال ـم ـج ـلــس
البلدي عليه دور كبير في مشاريع
ال ـخــدمــات وال ـ ـشـ ــوارع ،وهـ ــذا ليس
دور مجلس األمــة إنما اختصاص
اص ـي ــل ل ـل ـب ـلــدي ،ل ـكــن س ـلــب دوره
بسبب النواب ،مما أشغل البرلمان،
الفتا الى ان «نواب المجلس ليسوا
فنيين بــل سياسيين ،وكــل االمــور
الفنية في البلدي ،لذلك نحن بحاجة
ال ــى مجلس بـلــدي محترم ينهض
بالبالد».
ورفـ ــض س ـع ــدون ح ـمــاد تمديد
الـلـجـنــة الـمــؤقـتــة لـلـبـلــدي ،مطالبا
بأن يصوت المجلس على مشروع
ال ـق ــان ــون الـ ــذي ات ــت ب ــه الـحـكــومــة،
ويجب تطبيق العدالة في انتخابات
المجلس البلدي واالمــة ،وان يمنح
ال ـب ـل ــدي ص ــاح ـي ــات ك ـمــا كـ ــان في
السابق بدال من الوضع الحالي.
بينما ق ــال اســامــة الـشــاهـيــن ان
الـلـجـنــة الـمــؤقـتــة لـلـبـلــدي يـجــب ان
يوقف العمل بها الن بعض االعضاء
في اللجنة غير أكفاء ويوجد لهذه
الشركة مصالح في البلدية فضال
ع ــن مـفـتــش نـظــافــة وغ ـيــرهــم ،وان ــا
طلبت مؤهالت االعضاء في اللجنة
من الوزير ولم يصلني الرد ،وأشكر
رئيس اللجنة بوشهري والمنفوحي
لـكــن يـجــب ان يــوقــف عـمــل اللجنة
وتشكل لجنة جديدة من االكفاء.
وب ـعــدهــا رف ــع عـيـســى ال ـك ـنــدري
ال ـج ـل ـس ــة عـ ـل ــى ان ت ـس ـت ــأن ــف فــي
التاسعة من صباح اليوم.

يجب
وقف سلب
اختصاصات
«البلدي»
وعلى الحكومة
اإلسراع
في االنتخابات

العدساني

عضوية
الكويت في
مجلس األمن
إنجاز كبير
للسياسة
الخارجية
ودليل ثقة
المجتمع
الدولي بها

عاشور

الهاشم لخورشيد :اسكت وال كلمة ...وصالح
انت تقدري تسكتيني؟
يردِ :

سجال الهاشم وخورشيد
كما كــان متوقعا احـتــدم سـجــال نيابي في
جـلـســة أم ــس ،متسببا فــي رفـعـهــا مــؤقـتــا ربــع
س ــاع ــة ،ع ـنــد ع ــرض ط ـلــب ن ـيــابــي بــاسـتـعـجــال
مناقشة تقرير اللجنة المالية عن التقاعد المبكر،
وتخفيض فوائد قروض «التأمينات».
وب ــدأ السجال بعد اعـتــراض رئـيــس اللجنة
المالية صالح خورشيد على الطلب المقدم من
النائب علي الدقباسي ،بمشاركة  ٢٥نائبا ،بشأن
مناقشة التقرير في الجلسة ،متمسكا بموقف
اللجنة بسحبه ،انسجاما مع قرار مكتب المجلس
بتكليف شركة محايدة عالمية لبحث تكلفته.
وأث ــار حــديــث خــورشـيــد ،ال ــذي طــالــب بعدم
المزايدة ،مؤكدا أنه مع القانون ،غضب النائبة
صفاء الهاشم التي خرجت عن النص في حديثها
بدون ميكروفون.
وبينما رد خــورشـيــد على ص ــراخ الهاشم،
وقولها له «اسكت وال كلمة ،والتقريرين سحبا
ـت تـقــدري تسكتيني؟
بليل أظـلــم» ،بــالـقــول« :ان ـ ِ
والعملية ليست بالقوترة وصوتنا بالمالية

البرلمانية على سحب التقريرين» ،وردت الهاشم:
«اسكتك واكسر راسك».
ثــم انـتـقــل الـسـجــال بـعــد ذل ــك إل ــى خورشيد
وعبدالكريم الكندري ،حيث قال األخير« :تنتقد
ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـســاب ـقــة ال ـم ـج ـلــس بـسـبــب عــدم
اإلنجازات ،وتبي إنجازات ،واآلن تناقض نفسك»،
فرد خورشيد« :صير رئيس بعدين اعترض».
وبعد أن رفع الكندري الجلسة استشاط عضو
اللجنة المالية النائب خليل عبدالله ،الذي وافق
على سحب تقرير اللجنة ،غضبا ،قائال« :والله لن
أسكت وهناك نائب صاحب مصلحة».
وكـ ـ ــان خ ــورش ـي ــد قـ ــال ف ــي ح ــدي ـث ــه ب ـع ــد أن
طـلــب الــدقـبــاســي ع ــرض رســال ـتــه« :نـحــن لسنا
ض ــد ت ـعــديــل ق ــان ــون ال ـت ـقــاعــد الـمـبـكــر وفــوائــد
قروض المتقاعدين ،لكن هناك شركة ستدرس
الموضوع ،ولن نسمح ألحد بالمزايدة علينا في
هذا االتجاه ،فهناك من ردح على هذا الموضوع،
ولن نقبل ذلك ،ونتمنى االستجابة لطلبنا في
المالية».

ثم تال األمين العام لمجلس األمة بأمر رئيس
الجلسة عيسى الكندري بند التقاعد المبكر،
تمهيدا للتصويت عليه ،واعـتــرض خورشيد
وس ــط اح ـت ــدام ال ـس ـجــال الـنـيــابــي ،بينما خيم
الهدوء على الحكومة التي التزم وزراؤها البقاء
في مقاعدهم.
وقال النائب صالح عاشور« :أنا كمقرر للجنة
المالية لــم أسـمــع بالشركة االسـتـشــاريــة التي
تدرس التقاعد المبكر وكلفته ،وال أعرف من أين
أتت ،ووينكم من  ٨اشهر».
وذكـ ــر الــدق ـبــاســي مــوجـهــا حــديـثــه لـلـنــواب:
«أرجوكم ال تجهضون آمال الشعب ،ونحن نريد
أن يقر اليوم بالمداولة األولى ،ثم يعود للتعديل
في اللجنة المالية ،وال نريد نزاعا في القاعة،
وانا تحدثت مع الوزيرين الصالح والحجرف،
والحكومة لديهم تخوف مــن التقاعد المبكر،
وال مانع مــن التعديالت الحكومية ،والبــد من
التصويت على القانون».

٨
محليات
ً
«الهيكلة» :قرار النسب الجديد يوظف  17ألفا بـ «الخاص»
ةديرجلا

•
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المجدلي لـ ةديرجلا :.المشروع عرض على الصبيح وسيخرج بصورته النهائية في غضون شهرين
محمد الجاسم

أعلن برنامج الهيكلة مشروع
قرار بنسب العمالة الوطنية
المقترحة في القطاع الخاص،
توظيف 17
والذي سيحقق ً
ألف كويتي ,مشيرا إلى أنه
ُعرض على الوزيرة الصبيح،
ليخرج اليوم بصورته النهائية.

ك ـشــف األم ـي ــن ال ـع ــام لـبــرنــامــج
إعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة
والـجـهــاز التنفيذي للدولة فــوزي
المجدلي أن البرنامج انجز مشروع
قـ ـ ــرار ال ـن ـس ــب الـ ـج ــدي ــدة لـلـعـمــالــة
الــوطـنـيــة عـلــى أص ـحــاب األع ـمــال،
وال ــذي سيحقق تــوظـيــف  17ألــف
كويتي بالقطاع الخاص.
وذكـ ــر ال ـم ـجــدلــي ،ف ــي تـصــريــح
لـ«الجريدة» ،أن المشروع رفع بشكل
مبدئي لمجلس إدارة الهيئة العامة
ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ــرة
الشؤون االجتماعية والعمل هند
الـصـبـيــح ب ـعــد اج ـت ـمــاع م ــع غــرفــة
التجارة والصناعة وممثلين عن
ال ـق ـط ــاع ــات واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـنــوع ـيــة
وجميع االتحادات.
ووعد بأن يتم انجاز المشروع
وال ـخ ــروج بـصــورتــه النهائية في
غ ـضــون شـهــريــن بـعــد اجـتـمــاعــات
مـ ـكـ ـثـ ـف ــة سـ ـيـ ـعـ ـق ــده ــا الـ ـب ــرن ــام ــج
وال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة

مـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـخــاص لــوضــع اه ــم الـمــاحـظــات
ً
والتعديالت ،تمهيدا إلقراره ورفعه
لمجلس الخدمة المدنية ،ومن ثم
لمجلس الوزراء إلقراره.
وبشأن تطبيقه على الشركات،
أوضـ ـ ــح ال ـم ـج ــدل ــي أن ال ـ ـقـ ــرار مــن
المرجح أن يقر خالل النصف األول
من السنة الحالية ومجلس الوزراء
هو المخول بتحديد فترة تطبيقه
على شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى قرارات أربعة صدرت
لتحديد نسب العمالة الوطنية في
الجهات غير الحكومية ،منذ عام
 ،2002كان آخرها القرار رقم 1028
لسنة  ،2014الذي بدأ سريانه في
 2015/2/25بهدف توفير  10آالف
فرصة عمل.
وق ــال إن ــه فــي ض ــوء ال ــدراس ــات
ً
الـتــي قــام بها البرنامج فــإن عــددا
ً
كبيرا من الجهات غير الحكومية
لم تحقق نسبة العمالة الوطنية،

ً
وكان حتميا تعديل القرار ليحقق
الغرض منه ومــن صــدور القانون
ر ق ــم  19لسنة  2000فيما يتعلق
بمعالجة توظيف العمالة الوطنية
فــي الـجـهــات غـيــر الـحـكــومـيــة ،بما
يتناسب واألعداد القادمة إلى سوق
العمل من مخرجات التعليم.

معايير للنسب

معايير معتمدة في التحديد
أوضــح المجدلي أن البرنامج راعــى في دراسته
ً
الجديدة عددا من النقاط الهامة ،أبرزها:
• تعديل ق ــرار النسب بالشكل ال ــذي ي ــوازن بين
العرض والطلب على العمالة الوطنية ،أي المواءمة
بين مخرجات التعليم من جهة والمهن المعمول بها
في القطاع غير الحكومي من جهة أخرى.
• تـقــديــر جــانــب ال ـعــرض مــن الـعـمــالــة الــوطـنـيــة،
من خــال تقدير مخرجات التعليم خــال السنوات
الخمس المقبلة ،استنادا إلــى البيانات المتوافرة
لــدى البرنامج ،وذلــك لكل من خريجي المؤسسات
التعليمية ،مضافا إليهم المتعطلين المسجلين
بالبرنامج ونسبة  10في المئة من منتظري الوظائف
الحكومية.
• تقدير جانب الطلب على العمالة في القطاع غير

فوزي المجدلي

الحكومي خالل السنوات الخمس المقبلة ،استنادا
إلــى البيانات المتوافرة عن العاملين بهذا القطاع
مباشرة أو من خالل العقود الحكومية.
• خصم األع ــداد المتوقع توظيفها فــي القطاع
الحكومي وفقا لتوجهات الخطة الخمسية.
• تحليل الــوضــع الــراهــن إلجـمــالــي الـعـمــالــة في
القطاع غير الحكومي وتوزيعاتها على األنشطة
االقـتـصــاديــة والـمـهــن واسـتـنـبــاط الـنـســب الـجــديــدة
للعمالة الوطنية المزمع توظيفها في القطاع غير
الحكومي.
• تحليل مخرجات التعليم من حيث التخصصات
العلمية وال ـمــؤهــل ،اب ـتــداء مــن مـتــوســط وأق ــل ،إلــى
جامعي فأعلى.

وبينما أشار المجدلي الى عدد
من المعايير التي اعتمدت لتحديد
النسب المقترحة للعمالة الوطنية،
بين أن النسب الجديدة تتالءم إلى
ح ــد كـبـيــر م ــع م ـخــرجــات التعليم
وتقوم أساسا على جانب العرض

من العمالة الوطنية من حيث العدد
وال ـت ـخ ـص ــص ال ـع ـل ـمــي وال ـم ــؤه ــل
ال ــدراس ــي وتــوزيـعـهــا عـلــى المهن
واألنشطة االقتصادية المختلفة،
وأن ــه تــم األخ ــذ فــي االعـتـبــار نسب
تطبيق القرار السابق ومعدل نمو
العمالة في األنشطة االقتصادية
المختلفة ،بــاإلضــافــة إلــى تطبيق
م ـبــدأ اإلحـ ــال عـلــى بـعــض المهن
الجاذبة في القطاع غير الحكومي.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــرار
الـ ـج ــدي ــد راع ـ ـ ـ ــى ،إلـ ـ ــى حـ ــد ك ـب ـيــر،

ً
القطاعات األعلى توظيفا للعمالة الوطنية
األنشطة

النسبة المقترحة استيعاب الموظفين

التركيز على األنشطة االقتصادية
ال ـجــاذبــة لـلـعـمــالــة الــوطـنـيــة برفع
ال ـن ـس ــب ال ـم ـق ــرر لـ ـه ــا ،وأكـ ـ ــد عـلــى
ض ـ ــرورة ت ـكــاتــف جـمـيــع الـجـهــات
المعنية بـهــذا الـقــرار إلعـمــال أثــره
وال ـه ــدف الـمــرجــو مـنــه فــي خطوة
جاده إلحالل العمالة الوطنية محل
العمالة الوافدة ،مشيرا إلى تعاون
جميع الشركات المخاطبة بالقرار.
وع ــن تـطـبـيــق ه ــذا ال ـق ــرار ،أفــاد
المجدلي بأن مشروع القرار الجديد
اعتمد آلية أخرى تختلف عن اآللية

المعمول بها في القرارات السابقة،
ُ
حـيــث اعــتـمــد ج ــدول واح ــد يشمل
جميع االنشطة والنسب المحددة
لـ ـك ــل مـ ـنـ ـه ــا ،ب ـ ـ ــدال م ـ ــن ج ــدول ـي ــن
مـقـسـمـيــن إلـ ــى «أن ـش ـط ــة وم ـه ــن»،
وذلــك لسهولة تنفيذه وفهمه من
الجهات المخاطبة به ،كما أضاف
ً
أن الـ ـق ــرار ل ــن يـطـبــق اع ـت ـب ــارا من
ت ــاري ــخ ص ـ ـ ــدوره ،ب ــل س ـي ـتــم منح
ال ـج ـه ــات م ـه ـلــة ي ـق ــدره ــا مـجـلــس
الــوزراء الموقر ينص عليها قراره
قبل بدء العمل به.

ً
القطاعات األقل توظيفا للعمالة الوطنية
النسبة المقترحة استيعاب الموظفين

األنشطة

البنوك

%70

500

االتصاالت

%65

90

الزراعة والصيد
والرعي

%3

530

التمويل واالستثمار

%40

590

النقل البري

%3

790

الجامعات والمعاهد
الخاصة

%30

280

الصناعات التحويلية

%4

930

البناء والتشييد

%4

1440

التأمين

%22

90

الصناعات الغذائية

%4

480

السجن  4سنوات واإلبعاد لـ  6لتزويرهم الجنسية «التخطيط» :التحاق  67كويتية
ببرنامج القيادات النسائية في فبراير
االمتناع عن عقاب  8في تزوير «الخروج من البالد»
●

حسين العبدالله

قضت محكمة الجنايات،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار ول ـيــد
الكندري وعضوية القاضيين
شريف أبوالضراير وفيصل
ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـح ـب ــس
سـ ـت ــة م ـت ـه ـم ـي ــن م ـ ــن إح ـ ــدى
الـ ـ ـجـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــات الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة
بـتــزو يــر الجنسية الكويتية
 4سنوات مع الشغل والنفاذ،
وإب ـع ــاده ــم ع ــن ال ـب ــاد عقب
تنفيذ العقوبة.
وحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــات»
بانقضاء ا لــد عــوى الجزائية
بـ ـح ــق ال ـم ـت ـه ــم الـ ـس ــاب ــع فــي
القضية لسقوط االتهامات في
حقه بالتقادم بمضي المدة،
في وقت قررت سقوط الدعوى
الجزائية عن المتهمين الثامن

والـ ـ ـت ـ ــاس ـ ــع ل ــوف ــاتـ ـهـ ـم ــا ق ـبــل
إجراءات المحاكمة.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة
أسندت إلى المتهمين التسعة
تهم تزوير الجنسية الكويتية،
وذلك بعدما أوردت التحريات
إدالء ه ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات كـ ــاذبـ ــة
لموظفي الجنسية بعد االتفاق
م ـ ــع أح ـ ـ ــد الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ع ـلــى
تسجيلهم في ملف الجنسية.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـطـعــن
الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة عـ ـل ــى حـكــم
م ـح ـك ـمــة أول درجـ ـ ــة بـسـقــوط
ال ــدع ــوى ال ـجــزائ ـيــة بــالـتـقــادم
السابع والمطالبة
عن المتهم
ً
بمعاقبته م ـجــددا على التهم
المنسوبة إليه منها ،في حين
سيطعن المتهمون الستة على
محكمة االستئناف
الحكم أمام
ً
للمطالبة مجددا ببراءتهم.

ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،قـ ــررت
المحكمة ذاتها االمتناع عن
عقاب ثمانية متهمين بتهم
التزوير عقب إدالئهم لموظفي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوازات ب ــأن ـه ــم أص ـح ــاب
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوازات مـ ـح ــل ال ـق ـض ـي ــة،
واستطاعوا بتلك الصفة غير
الصحيحة السفر إلــى خارج
البالد.
ووجـ ـه ــت ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
إ لــى المتهمين وبعضهم من
فـئــة غـيــر م ـح ــددي الجنسية
تهم مغادرة البالد بجوازات
سـ ـ ـف ـ ــر كـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ل ـم ـت ـه ـم ـي ــن
آخــريــن بالقضية ،عـلــى انهم
اص ـح ــاب ـه ــا ،م ـم ــا س ـم ــح لـهــم
ب ــال ـخ ــروج وال ـس ـف ــر ب ـهــا الــى
خارج البالد.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـطـعــن
النيابة على هــذا الحكم امام

الموسى :المخطط الهيكلي 2040
سيعيد الكويت إلى ريادتها
●

علي حسن

دعـ ــا ع ـضــو ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
ال ـس ــاب ــق م .ع ـل ــي الـ ـم ــوس ــى ،إل ــى
ض ـ ــرورة تـبـنــي دراس ـ ــة الـمـخـطــط
الـهـيـكـلــي الـجــديــد لـلـكــويــت 2040
لــرؤيــة «الـكــويــت  ،»2035مــن خالل
وضــع المشاريع ال ــواردة ضمنها
ت ـحــت ن ـظــر ال ـم ـس ـت ـشــار الـعــالـمــي
لـ ـتـ ـك ــون خـ ـط ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة واضـ ـح ــة
المعالم.
وأع ــرب الموسى ،فــي تصريح،
عــن شكره وتقديره للنائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر الصباح على تبنيه
لرؤية الكويت  ،2035التي ستحدث
نقلة نــوعـيــة فــي الـبــاد لضخامة
المشاريع التنموية الواردة فيها،
والتي ستضع الكويت في مصاف
الدول المتقدمة.
وقـ ـ ــال إنـ ــه وفـ ــق م ــا ورد ح ــول

علي الموسى

ال ــدراس ــة األول ـي ــة لـلـجــزر الخمس
فإنها ستخلق أكثر مــن  200ألف
وظيفة غير نفطية ،وتحقق مبلغا
ي ـفــوق  35مـلـيــار دي ـن ــار ،وه ــو ما
يـ ـع ــد إنـ ـ ـج ـ ــازا غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق فــي
القضاء على مشكلة التوظيف التي

ً
يعانيها الشباب الكويتيون حاليا.
وتـ ـمـ ـن ــى ال ـ ـمـ ــوسـ ــى أن ي ـع ـمــل
الـ ـمـ ـس ــؤول ــون عـ ـل ــى إق ـ ـ ـ ــرار رؤيـ ــة
ال ـكــويــت  2035وم ــا تـحـتــويــه من
مـشــاريــع ضخمة لـتـعــود الكويت
إلـ ــى دورهـ ـ ــا الـ ــريـ ــادي ف ــي جميع
ً
المجاالت ،خصوصا في التجارة
العالمية.
وأش ـ ــار إل ــى أن تـبـنــي ال ــرؤي ــة
يـ ـتـ ـطـ ـل ــب ج ـ ــدي ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ومجلس األمة لتحقيقها ،وتوفير
ب ـي ـئ ــة ت ـش ــري ـع ـي ــة م ــائـ ـم ــة حـتــى
تتحول من مخطط ورؤية الى واقع
يخدم مستقبل الدولة والمواطنين،
ً
خصوصا أن المسؤولية تقع على
كاهل السلطتين وبلدية الكويت
والمجلس البلدي ،وذلك لتسريع
عـمـلـيــة إق ــراره ــا ض ـمــن الـمـخـطــط
الهيكلي أوال ،ثــم الـبــدء فــي إقــرار
التشريعات الالزمة لها.

وليد الكندري

محكمةً االستئناف للمطالبة
مـ ـج ــددا بـت ـشــديــد ال ـع ـقــوبــات
الـ ـمـ ـق ــررة ف ــي ق ــان ــون ال ـج ــزاء
بحق المتهمين.

بيت الزكاة يدشن خدمة الرسائل الصوتية
للرد على استفسارات عمالئه

الدويلة :الخدمة تعمل على مدار الساعة في حال الضغط على البدالة
ذكر مدير مكتب خدمة المواطن في بيت
الزكاة عبدالله الدويلة أن مركز االتصال
أطلق خدمة الرسائل الصوتية الستقبال
ات ـ ـصـ ــاالت عـ ـم ــاء ال ـب ـي ــت م ــن مـتـبــرعـيــن
ومحسنين وحــاالت ،وتسجيلها وإعــادة
االت ـص ــال عليهم فــي ح ــال وج ــود ضغط
عـلــى ال ـبــدالــة الـخــاصــة بـمــركــز االت ـصــال،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن مــوظ ـفــات ال ـمــركــز يقمن
باالتصال على العمالء في حال ترك رقم
الهاتف أو البريد اإللكتروني ،والرد على
استفساراتهم.
وأكد الدويلة ،في تصريح صحافي ،أن
بيت الزكاة حريص على االهتمام بجميع
عمالئه ،سواء محسنين أو حاالت تتلقى
الـمـســاعــدات ،مبينا أن خــدمــة ال ــرد اآللــي
تم تدشينها منذ نوفمبر الماضي ضمن

رفع  35سيارة من مواقف المساجد بالشويخ
أع ـ ـلـ ــن مـ ــديـ ــر إدارة الـ ـنـ ـظ ــاف ــة الـ ـع ــام ــة
وإشـ ـغ ــاالت ال ـط ــرق ب ـف ــرع ب ـلــديــة مـحــافـظــة
ال ـع ــاص ـم ــة ،م ـش ـعــل الـ ـع ــازم ــي ،أن اإلدارة
تتابع جميع الشكاوى الــواردة لــإدارة عن
طريق حسابات البلدية بمواقع التواصل
االجتماعي ،سواء نظافة عامة ،أو إشغاالت
طـ ـ ــرق ،أو ب ــاع ــة ج ــائ ـل ـي ــن ،التـ ـخ ــاذ جـمـيــع
اإلجراءات القانونية بحقها.
بدوره ،قال المراقب العام للنظافة فيحان
المطيري ،إن مفتشي مركز الشويخ للنظافة
قام بوضع  130ملصقا على سيارات مهملة

ب ـنــاء عـلــى ش ـكــوى واردة ،فـحــواهــا وجــود
سيارات مهملة وسكراب بمواقف المساجد
وبجوار محوالت الكهرباء بمنطقة الشويخ
الصناعية.
وأض ــاف أن الحملة التي شنها مفتشو
المركز أسـفــرت عــن رفــع  35سـيــارة مهملة
وس ـك ــراب ب ـمــواقــف دور ال ـع ـبــادة وب ـجــوار
محوالت الكهرباء ،الفتا إلى أنه تم إرسالها
لموقع حجز البلدية.
جــديــد بــالــذكــر ،أن الـحـمـلــة ش ــارك فيها
الـمــراقــب الـعــام للنظافة فيحان المطيري،

كشف األمـيــن الـعــام للمجلس
االع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة
د .خــالــد م ـهــدي ع ــن إغـ ــاق بــاب
التقديم للمشاركة فــي ال ــدورات
ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـخ ــاص ــة بـبــرنــامــج
الـقـيــادات النسائية فــي الكويت،
وال ــذي يهدف الــى دمــج وتمكين
المرأة سياسيا واقتصاديا ،حيث
بلغ عدد المتقدمات للتسجيل 67
ام ــرأة مــن مختلف التخصصات
ت ـت ــراوح أع ـمــارهــن بـيــن  25و55
سنة.
وأوضح مهدي ،في تصريح ،أن
هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع
«دعم دولة الكويت لتنفيذ الهدف
ال ـخ ــام ــس م ــن أه ـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
المستدامة» حــول تمكين المرأة
وال ـم ـســاواة بـيــن الجنسين «مــن
خالل وثيقة التعاون الموقعة بين
االمــانــة العامة للمجلس االعلى

للتخطيط والـتـنـمـيــة وبــرنــامــج
االمــم المتحدة االنـمــائــي ومركز
أبحاث ودراسات المرأة في كلية
ال ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة بـجــامـعــة
الكويت».
وأع ـل ــن ان ــه ف ــي مـطـلــع فـبــرايــر
المقبل سيتم اختيار من تنطبق
عليهن شروط االلتحاق بالدورات
التدريبية وعددهن  60امرأة في
م ـج ــال ــي ال ـس ـي ــاس ــة واالق ـت ـص ــاد
مـ ــن خـ ـ ــال ل ـج ـن ــة م ـش ـت ــرك ــة مــن
ال ـق ـيــادي ـيــن ف ــي الـمـجـتـمــع حتى
ي ـت ـس ـن ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـ ــن ت ـن ـط ـبــق
عليهن ال ـشــروط ،مشيرا الــى ان
مــركــز اب ـح ــاث ودراسـ ـ ــات ال ـمــرأة
ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ه ــو ال ــذي
سيتولى االشــراف على الــدورات
الـتــدريـبـيــة الـتــي ستستمر على
مدى ثالثة اشهر (فبراير ومارس
وابـ ــريـ ــل) ،بــال ـت ـعــاون م ــع خ ـبــراء

مـ ــن االم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة -ب ــرن ــام ــج
االم ــم المتحدة االنـمــائــي للمرأة
ومجموعة رائدات تمثلن نائبات
في البرلمانات العربية.
وأضاف أن الدورات التدريبية
س ـت ـس ــاه ــم فـ ــي تـ ـع ــزي ــز خـ ـب ــرات
الـمـتــدربــات بما يساعدهن على
ال ـت ـحــرك االي ـجــابــي نـحــو العمل
ال ـق ـيــادي ،الفـتــا ال ــى ان ــه سيكون
هناك تقييم للدورات التدريبية،
حيث يمكن اضافة مواد تدريبية
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة او اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاد م ـ ـ ــواد
اخ ــرى بما يـتــوافــق مــع االه ــداف
ا لـمـطـلــوب تحقيقها و مـســا عــدة
الراغبات منهن في المشاركة في
العملية السياسية واالنتخابات
البرلمانية المقبلة.

ومساعد مراقب صالح الفرحان ،والمفتشون
أحـمــد المريشد وأحـمــد األن ـصــاري وسعد
العتيبي.
من جانبها ،دعت إدارة العالقات العامة
الجميع في حــال وجــود أي شكوى تتعلق
بالبلدية إلى االتصال على الخط الساخن
الذي يعمل على مدار الساعة ،أو التواصل
عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل
االجتماعي.

ال ـخ ـطــة ال ـت ـطــويــريــة لـلـبـيــت ،ويـسـتـطـيــع
الـمـحـسـنــون والـمـسـتـفـيــدون مــن خاللها
االستفادة منها للرد على استفساراتهم،
ومتابعة طلباتهم للمساعدات والقروض.
وتابع« :كما يمكن للمحسنين متابعة
كـفــالــة األي ـت ــام أو ال ـت ـبــرع لـلـمـشــاريــع من
خ ــال ال ــرد اآلل ــي دون ال ـل ـجــوء للتحدث
إل ـ ــى م ــوظـ ـف ــات م ــرك ــز االتـ ـ ـص ـ ــال ،إال إذا
ر غــب المتصل فــي ذ لــك لمعرفة معلومة
لم يستطع التعرف عليها ،علما أن هذه
الخدمة على مستوى عال من الدقة وسرية
البيانات ،وتتم متابعتها أوال بأول حتى
يتم تطويرها إذا لزم األمر».
وأض ــاف الــدويـلــة أن الخدمة الهاتفية
ل ـل ــرق ــم  175ت ـع ـمــل ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة،
وأث ـنــاء الـعـطــل الــرسـمـيــة ،إضــافــة إل ــى أن

ب ـيــت ال ــزك ــاة ي ـقــدم ن ـفــس ال ـخ ــدم ــات عبر
مــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وهـ ــذا م ــن منطلق
تسهيل الـخــدمــة عـلــى عـمــائــه ،وحــرصــا
منه على مواكبة التطور الــذي من شأنه
أن ينعكس إيجابا على البيت ،وزيادة ثقة
المتعاملين معه.
وأوضح أن مركز االتصال يضم نخبة
م ــن ال ـمــوظ ـفــات ال ـم ـتــدربــات وال ـمــؤهــات
لـلــرد على جميع االسـتـفـســارات ال ــواردة
من العمالء ،واستقبال أي مالحظات أو
ا قـتــرا حــات وتحويلها للجهة المختصة
لـلـعـمــل ع ـلــى تـطـبـيـقـهــا إذا ك ــان ــت قــابـلــة
لـلـتـطـبـيــق ،وك ــذل ــك اسـتـقـبــال أي شـكــوى
ومتابعة حلها مــع المختصين ،وإ ف ــادة
صاحبها باالجراءات المتخذة حيالها.

ً
ً
ً
ضبط  338متغيبا ومطلوبا و 571مخالفا
لقانون اإلقامة خالل حملة مفاجئة
نفذت مديريات األمن حمالت
أمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة ف ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،م ــن  31ديـسـمـبــر
الماضي حتى  6الجاري ،بإشراف
وكـيــل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون األمن العام باإلنابة اللواء
إبراهيم الطراح.
وأسـ ـف ــرت ه ــذه ال ـح ـمــات عن
ض ـبــط  338مـتـغـيـبــا ومـطـلــوبــا
جـنــائـيــا ومــدن ـيــا لـجـهــات أمنية

مختلفة ،و 571مخالفا لقانون
اإلقامة وبــدون إثبات ،وتسجيل
 88ق ـض ـي ــة مـ ـ ـخ ـ ــدرات وخـ ـم ــور،
وح ـ ـجـ ــز  85م ــركـ ـب ــة م ـط ـل ــوب ــة،
و 91قـ ـضـ ـي ــة س ـ ــر ق ـ ــة و عـ ـم ــا ل ــة
ســائـبــة وبــائــع مـتـجــول ،وبلغت
ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة ،1719
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـخ ــالـ ـف ــات أم ـن ـيــة
ومرورية أخرى.
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أكـ ـ ـ ــدت اإلدارة

العامة للعالقات واإلعالم األمني
اسـتـمــرار الحمالت األمنية على
مــدار الساعة وفــي كــل المناطق،
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون،
والحد من السلوكيات الخاطئة
لتحقيق األمن.

local@aljarida●com

سلة أخبار
الخضر بحث التعاون
العسكري مع مسؤول أميركي

استقبل رئيس األركان
العامة للجيش الفريق
الركن محمد الخضر،
صباح أمس ،رئيس مكتب
التعاون العسكري األميركي
الجنرال سانت كلمنتي
والوفد المرافق له ،حيث تم
خالل اللقاء مناقشة األمور
والمواضيع ذات االهتمام
المشترك ،السيما المتعلقة
بالجوانب العسكرية وسبل
تطويرها وتعزيزها بين
البلدين الصديقين.
حضر اللقاء رئيس هيئة
التسليح والتجهيز اللواء
الركن أحمد العميري،
ومعاون رئيس األركان
لهيئة العمليات والخطط
العميد الركن محمد
الكندري.

عودة العمل بمراكز
«الجواز اإللكتروني»
ذكرت اإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم األمني
بوزارة الداخلية أنه تمت
عودة العمل بمراكز خدمة
الجواز اإللكتروني إلى
طبيعتها ،بعد تفادي
العطل الفني المؤقت ،الذي
تم إصالحه على الفور.
وقالت اإلدارة انه خالل
الفترة القادمة سيكون
العمل في مراكز خدمة
الجواز اإللكتروني
على فترتين صباحية
ومسائية ،لسرعة
إنجاز استخراج الجواز
للمراجعين ،موضحة أن
مواعيد العمل في الفترة
المسائية ستعلن وفق
خطة العمل الجديدة.

القوة البحرية تنفذ رماية
بالذخيرة الحية اليوم
أعلنت وزارة الدفاع أن القوة
البحرية ستنفذ تدريبات
بالذخيرة الحية في ميدان
الرماية البحري اليوم ،من
الساعة السابعة والنصف
صباحا حتى الثانية
والنصف ظهرا.
وقالت مديرية التوجيه
المعنوي والعالقات العامة
بالوزارة ،في بيان ،أمس،
إن التدريبات ستقام على
مسافة  16.5ميال بحريا
شرق رأس الجليعة امتدادا
إلى جزيرة قاروه بمسافة
 6أميال بحرية شرق رأس
الزور امتدادا إلى جزيرة أم
المرادم.
وأهابت المديرية بجميع
مرتادي البحر من هواة
الصيد والتنزه عدم
االقتراب من المنطقة
المذكورة في الفترة
المحددة ،حرصا منها على
سالمة الجميع.

ً
ضبط  15عامال
بمكتب وهمي
تمكنت اإلدارة العامة
لشؤون اإلقامة من ضبط
تشكيل عصابي يدير مكتب
ً
عمالة وهميا ،ويتاجر
بالعمالة المتغيبة ،فضال
عن تشغيلهم بنظام العمل
اليومي.
وفي التفاصيل ،وردت
معلومات لالدارة تفيد
ً
بوجود شبكة تدير مكتبا
ً
ً
وهميا يؤوي عددا من
العمال المتغيبين عن
كفالئهم ،يقوم بتشغيلهم
في خدمات العمالة المنزلية
وصالونات التجميل،
وعلى ضوء ذلك تم تكثيف
التحريات ،التي أثبتت صحة
المعلومات.
وأضافت اإلدارة أنه بعد
اتخاذ اإلجراءات القانونية
تمت مداهمة المكتب وضبط
ً
 15عامال من جنسيات
مختلفة ،وبالتحقيق
معهم اعترفوا بأنهم ال
يعملون لدى كفالئهم،
بل يعملون بنظام العمل
اليومي ،وباالستعالم
عنهم بجهاز الحاسب
اآللي تبين أن بعضهم عليه
بالغات تغيب ،والبعض
اآلخر إقاماتهم منتهية
ومطلوبون على ذمة قضايا
ً
أخرى ،وأحيلوا جميعا إلى
جهة االختصاص ،التخاذ
اإلجراءات الالزمة بحقهم.
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أحمد الشمري

بعد تطبيق قرار اجتياز اختبار
القدرات في اللغة للمتقدمين
في خطة البعثات الخارجية،
واألنباء عن توجه المؤسسات
التعليمية لرفع نسب القبول
في العام المقبل ،ستكون
«التطبيقي» أمام أزمة كبيرة في
القبول العام المقبل.

«الهيئة» ضحية غير
المستوفين لشروط
البعثات الداخلية
والخارجية العام
المقبل

رغم مرور الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب بأزمة في قبول
الـطـلـبــة خ ــال األع ـ ــوام الـمــاضـيــة،
فإنها ستواجه مشكلة أكبر منها
ال ـع ــام ال ـم ـق ـبــل ،ب ـعــد تـطـبـيــق ق ــرار
اجتياز اختبار ال ـقــدرات فــي اللغة
ل ـل ـم ـت ـقــدم ـيــن فـ ــي خ ـط ــة ال ـب ـع ـثــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،واألنـ ـ ـب ـ ــاء ع ــن تــوجــه
مجلس الجامعات الخاصة لرفع
نسب القبول.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــون أن ت ــوج ــه
"التطبيقي" لرفع نسب القبول في
مختلف كلياتها ومعاهدها عبر
اجتماع اللجنة العليا خالل الفترة
المقبلة هو حل ترقيعي ،وهروب من
األزمة ،إذ إن أغلب غير المستوفين
ل ـ ـل ـ ـشـ ــروط ل ـ ـيـ ــس لـ ــدي ـ ـهـ ــم س ـب ـيــل
للدراسة ســوى التقديم لاللتحاق
بالهيئة ،متسائلين عن اإلجراءات
التي ستتخذها الهيئة خالل فترة
االلـتـحــاق للعام الــدراســي المقبل،
الس ـي ـمــا أن ـه ــا ع ــان ــت ف ــي األع ـ ــوام
الماضية الكثير من مشاكل القبول.
وأشــار المراقبون إلــى أن أعــداد
المتقدمين لاللتحاق بـ"التطبيقي"
تصل إلى ما يقارب  16ألف متقدم،
وبعد فرز الملفات يتم قبول ما ال

يـتـجــاوز  10آالف طــالــب ،فــي حين
يقبل مــا ي ـقــارب ستة آالف متقدم
لخطة البعثات الخارجية ،وأربعة
آالف للبعثات الداخلية ،فإذا رفض
الـكـثـيــر م ــن الـمـتـقــدمـيــن للبعثات
الخارجية لعدم قدرتهم على اجتياز
اختبار القدرات ،فلن يكون أمامهم
س ــوى االلـتـحــاق بجامعة الكويت
ً
أو "التطبيقي" ،علما بأن الجامعة
ملتزمة بطاقة استيعابية حددها
مـجـلـسـهــا األعـ ـل ــى ،ول ــن تستطيع
ت ـجــاوزهــا ،متسائلين :مــا مصير
هؤالء الطلبة؟

سياسة القبول
وب ـي ـن ــوا أن "ال ـت ـط ـب ـي ـقــي" أك ـثــر
المؤسسات التعليمية المتضررة
م ــن سـيــاســة ال ـق ـب ــول ،مــؤكــديــن أن
الهيئة ستقع فــي دوام ــة كبيرة ال
حل لها إذا لم تتدارك نفسها وتطلب
تعزيز ميزانيتها الحتواء األعــداد
الكبيرة من المتقدمين.
وتـســاءل المراقبون عــن مصير
مشروع تطبيق البوابة اإللكترونية
لـلـقـبــول ف ــي مختلف الـمــؤسـســات
الـتـعـلـيـمـيــة ال ـت ــي ع ــرض ــت فـكــرتــه

على وزير التربية والتعليم العالي
الـســابــق د .محمد ال ـف ــارس" ،وهــل
سـيـتــم الـنـظــر ب ــه ف ــي عـهــد الــوزيــر
الجديد د .حامد العازمي أم سيكون
حبيس األدراج؟".
وأوضحوا أن البوابة اإللكترونية
لـلـقـبــول مـطـبـقــة ف ــي بـعــض ال ــدول
المجاورة ،فهي ستحفظ حق الطلبة
في القبول بناء على النسبة والطاقة
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة لـمـخـتـلــف ال ـمــواقــع
الــدراسـيــة س ــواء كــانــت فــي جامعة
الكويت أو "التطبيقي" او البعثات.
وذكروا أن "التطبيقي" أمام تحد
كبير خالل الفترة المقبلة لتعزيز
الـمـيــزانـيــة لـلـمـســاهـمــة ف ــي توفير
مـبــالــغ كــافـيــة لتغطية احتياجات
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة فـ ــي صـ ـ ــرف ال ـس ــاع ــات
الـ ــزائـ ــدة ،وت ـع ـي ـيــن أس ــات ــذة ج ــدد،
وتــوف ـيــر قــاعــات بـشـكــل ق ــادر على
اسـتـيـعــاب اع ــداد المتقدمين دون
مشاكل.

حلول ترقيعية
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ع ـضــو راب ـطــة
الكليات التدريسية في "التطبيقي"
د .ف ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـح ـ ـيـ ــان أن الـ ـحـ ـل ــول

تطبيق عملي لمقرر «العيادة القانونية» في «»KiLAW

الترقيعية لمعالجة أزمة القبول في
"التطبيقي" لن تنفع في معالجتها
بشكل كــامــل ،الفـتــا ال ــى أن تعزيز
الميزانية وتعيين أساتذة جدد في
مختلف األقسام العلمية بالكليات
سيساهم فــي حــل جــزئــي لتغطية
أعداد المقبولين بشكل أكبر.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـح ـ ـيـ ــان ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
لـ"الجريدة" ،أن "التطبيقي" ستكون
الخيار الوحيد لخريجي الثانوية
بعد تطبيق ق ــرار اجـتـيــاز اختبار
الـلـغــة وتــوجــه بـعــض المؤسسات

صورة أرشيفية الزدحام المتقدمين في «التطبيقي»
التعليمية لرفع نسب القبول ،فهل
اس ـت ـع ــدت الـهـيـئــة ل ـمــواج ـهــة هــذه
االزم ـ ــة م ــن خ ــال مـخــاطـبــة وزارة
المالية ،او االجـتـمــاع مــع الكليات
والـ ـمـ ـع ــاه ــد ل ـح ــل ه ـ ــذه الـمـشـكـلــة
بشكل افضل ،ام تنتظر ان تقع فيها
وتستسلم لها دون حلول؟

واكتشاف هذه المخالفات ،كما تمت دعوة
عدد من المختصين بشؤون البيئة إللقاء
محاضرات لشرح آلية تطبيق قانون حماية
البيئة.
واعلنت عزمها رفع مقترحات إلى الهيئة
العامة للبيئة حــول "قــانــون البيئة" ،بناء
على الدراسة المكثفة من قبل طلبة المقرر،
للمساهمة في تطوير هذا القانون ليشمل
كل الجوانب المتعلقة بالبيئة في الكويت،
للحفاظ على السالمة العامة ،والـحــد من
المخالفات الناتجة عــن فعل اإل ن ـســان أو
الـعــوامــل الطبيعية ،مــا يـعــزز دور الهيئة
في أداء دورها والقيام بمسؤولياتها على
أكمل وجه.

وفي نهاية الفصل الدراسي ،أقيم حفل
لـتـكــريــم الجهتين الـمـشــاركـتـيــن فــي مقرر
"العيادة القانونية" ،وهما الهيئة العامة
للبيئة ،ممثلة فــي مــد يــر إدارة المحافظة
على التنوع اإلحيائي د .عبدالله الزيدان،
وش ــرط ــة الـبـيـئــة مـمـثـلــة ف ــي مــديــر اإلدارة
العقيد حسين العجمي ،حيث تم تسليمهما
دروعا تذكارية تعبيرا عن شكر إدارة الكلية
لتعاونهما ،ولما بذاله من جهد ساهم في
نجاح هــذه التجربة التي عــادت بالفائدة
على الطلبة ،وفي ذات الوقت التعود على
الــربــط بين النظريات والـعـلــوم القانونية
وواقع المجتمع واحتياجاته.

«أمن الجامعة»
تطلق حملة
«رعايتهم سعادة»
أعلن مدير إدارة األمن والسالمة
بـجــامـعــة ال ـكــويــت خــالــد الـيــاقــوت
تنظيم حملة توعية موسعة في
م ــواق ــع ال ـجــام ـعــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،في
مجال الرعاية الصحية المتكاملة
ل ـك ـبــار ال ـس ــن ،ب ـع ـنــوان "رعــايـتـهــم
س ـع ــادة" ،وبــال ـت ـعــاون والتنسيق
المسبق مع وزارة الصحة.
وقال الياقوت ،في تصريح أمس،
إن الحملة تهدف إلى نشر الثقافة
التوعوية بين جميع مرتادي الحرم
ال ـجــام ـعــي (ط ـل ـبــة وأع ـض ــاء هيئة
تدريس وموظفون) لطرق التعامل
مــع كـبــار ال ـســن ،وتسليط الـضــوء
على التصرفات التي يجب تجنبها
أثناء التعامل معهم.
واض ــاف أن ه ــذه الحملة تأتي
ض ـم ــن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الــوط ـن ـيــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة لـ ــرعـ ــايـ ــة ك ـ ـبـ ــار ال ـس ــن
بالكويت وخطتها التنفيذية لعام
 ،2020-2016وتستمر خالل فبراير
ومــارس ،وتنتهي مع بداية أبريل
داخل مواقع جامعة الكويت.

«اتحاد أميركا» يجتمع
مع وزير الشباب
اجتمع وفد من الهيئة اإلدارية
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت
فرع الواليات المتحدة األميركية
مع وزير التجارة والصناعة وزير
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب خــالــد
الروضان ،بحضور رئيس الهيئة
طــال العنزي ،وأمين الصندوق
فهد الـمـطـيــري ،ورئـيــس اللجنة
الطالبية نور الدوسري.
وأوضـ ــح الـعـنــزي أن االت ـحــاد
لـيــس كـبــاقــي االت ـ ـحـ ــادات ،فـعــدد
ال ـطــاب وال ـطــال ـبــات فــي أمـيــركــا
ي ـ ـتـ ــزايـ ــد بـ ــاسـ ـتـ ـمـ ــرار وي ـت ـع ــدى
ال ـ ــ 17أل ـفــا ،الف ـتــا إل ــى أن الطلبة
منتشرون في واليات مختلفة.

وعن مصير الساعات الزائدة
في الكليات التطبيقية ،أفاد بأن
"االس ــات ــذة يـعــانــون االم ــري ــن في
صرفها بشكل منتظم ،فما بالك
اذا زادت اعـ ــداد الـطـلـبــة ،فــاالمــر
يتطلب زيــادة الشعب الدراسية،
ومن ثم زيادة ميزانية الساعات

«العمارة» تشارك في تنظيم ورشة
«التصميم اإلبداعي للمناهج»
شــاركــت كلية الـعـمــارة بجامعة الكويت،
بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا "بيركلي"،
في تنظيم ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس
بالكلية ،بعنوان "التصميم اإلبداعي للمناهج
ال ــدراسـ ـي ــة ف ــي الـ ـعـ ـم ــارة" ،والـ ـت ــي نظمتها
مؤسسة الكويت للتقدم للعلمي.
وت ــأت ــي ال ــورش ــة ض ـمــن االت ـف ــاق ـي ــة الـتــي
تـعـقــدهــا الـمــؤسـســة بــال ـت ـعــاون م ــع جامعة
كاليفورنيا لمصلحة جامعة ا لـكــو يــت ،في
مـبـنــى الـمــؤسـســة بمنطقة ش ــرق ،فــي إطــار
جـ ـه ــوده ــا ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ــارتـ ـق ــاء بــال ـع ـلــوم
والتكنولوجيا واإلبداع بالكويت.
وقال عميد كلية العمارة د .عمر خطاب إن
الهدف الرئيسي من الورشة تعريف أعضاء
هيئة التدريس فــي الكلية بآخر التطورات

جانب من الجولة الميدانية
أجــرت كلية القانون الكويتية العالمية
( )KiLAWتطبيقا عمليا لمقرر "ا لـعـيــادة
القانونية" ،بإشراف استاذ الثقافة البيئية
فــي الكلية د .جاسم الـبـشــارة ،وبالتعاون
مــع الهيئة ا لـعــا مــة للبيئة ،وادارة شرطة
البيئة "وزارة الداخلية" ،لتدريب الطلبة على
اساسيات واهداف قانون حماية البيئة رقم
 – 2014/42الباب الثامن.
وقالت الكلية ،في بيان أمس ،إن المقرر
ال ــدراس ــي تـضـمــن رح ـلــة بــريــة للطلبة مع
ال ـم ـش ــرف لـلـمـنــاطــق ال ـب ــري ــة ال ـت ــي تحيط
بمنطقة ال ــدوح ــة ،ب ـهــدف ضـبــط أو رصــد
المخالفات البيئية ال ـمــوجــودة ،وتــدريــب
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ع ـم ـل ـي ــا ح ـ ـ ــول ك ـي ـف ـي ــة م ــاح ـظ ــة

فارس الحيان

فــي مـجــال التصميم وعـلــوم البناء وتــاريــخ
ون ـظــريــات ال ـع ـم ــارة ،الس ـي ـمــا أن ال ـتــدريــس
المؤثر عملية تحتاج إلى التعليم والتدريب،
مضيفا أن الورشة عبارة عن ثالث جلسات
ومدة كل جلسة ثالث ساعات تقريبا.
من جانبه ،ذكر أستاذ العمارة والتخطيط
فــي جــامـعــة كــالـيـفــورنـيــا "بـيــركـلــي" د .نــزار
الصياد أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
نظمت ه ــذه الــورشــة بغية تـعــزيــز الـتـعــاون
األكاديمي ،وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة
التدريس في تخصص العمارة من الجامعة
ونظرائهم فــي جامعة الـكــويــت ،وهــذا نتاج
جهود المؤسسة في بناء القدرات الوطنية
وتأصيل التعاون األكاديمي.

الزائدة خالل الفترة المقبلة!".
وب ـ ـيـ ــن أن فـ ـص ــل ال ـق ـط ــاع ـي ــن
يساهم ايضا في حل ازمة القبول،
م ـمــا ي ـس ـفــر ع ــن وضـ ــع مـيــزانـيــة
خــاصــة لكل قـطــاع وقـبــول اعــداد
اك ـثــر م ــن ال ـتــي ت ــم تخصيصها
في السابق.

ورشتا إدارة الوقت والتسويق
في «التطبيقي»
اس ـت ـمــرت فـعــالـيــات أس ـب ــوع ال ـتــدريــب األول
الذي ينظمه فريق عمل مسابقة االبتكار وريادة
األعـ ـم ــال الــوط ـن ـيــة (رواد ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ...ريـ ــادة
وابتكار) ،التي أطلقتها الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،بالتعاون مع برنامج إعادة
هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
للطالب والطالبات المشاركين في المسابقة ،على
مسرح مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة
لليوم الثالث على التوالي.
وش ـه ــد ال ـي ــوم ال ـثــالــث لــأس ـبــوع الـتــدريـبــي
ورشـتــي عمل ،قدمت األولــى الـمــدرب مــن شركة
" "Dacumأ .شيماء الجطيلي ،حيث تحدثت عن
أهمية إدارة الوقت.
أما ورشة العمل الثانية ،فقدمها مدير إدارة
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي "إع ـ ـ ــادة الـهـيـكـلــة"
والجهاز التنفيذي للدولة م .فارس العنزي ،تحت
عنوان "التسويق".

زوايا ورؤى

10

ةديرجلا

•
العدد  / 3651األربعاء  10يناير 2018م  23 /ربيع اآلخر 1439هـ

تيدروس أدهانوم غيبريسوس وتابري رامون فاسكيز*

التنمية وحاجتها لثوب جديد
بوت

ذكرنا في مقاالت سابقة حاجتنا إلى تحديث خططنا ومشاريعنا
التنموية ،محاولين التوصل إلى أسباب شعور المختصين وأصحاب
الخبرات االستراتيجية ببعدهم عن خريطة الطريق التنفيذية للخطط
التنموية المطروحة.
ومــن خــال متابعتي للمحاضرات المطروحة حــول المشاريع
المستقبلية كمدينة الحرير ،وكويت الجديدة (نيو كويت  )2035تبين
لنا حاجة الجهاز التنفيذي إلى ورش العمل التي تربط التخصصات
بالهيئات المختلفة طبقا للخبرات وتحديث المعلومات والمؤشرات
المطروحة ،باإلضافة إلى إعادة النظر في األسباب التي حالت دون
تنفيذ المشاريع والـخـطــط فــي الـمــاضــي ،واخـتـبــار ق ــدرات الجهاز
التنفيذي على التعامل معها وتخطي الصعاب.
وباعتقادي أن الوقت مناسب لبناء سياسات تنموية مرتكزة
عـلــى الـ ـق ــدرات الـبـشــريــة الـمـحـلـيــة االس ـت ـشــاريــة مـنـهــا وال ـت ـجــاريــة،
ورغــم حديث المعنيين الرسميين وبمناسبات شتى حــول أهمية
الشراكة مع القطاع الخاص ،ونية إفساح المجال للشركات الخاصة
بمختلف أحـجــامـهــا للمساهمة ف ــإن اآلل ـيــة مــازالــت غـيــر واضـحــة،
فالقطاع الـخــاص يشكو غياب العدالة أمــام المشاريع المطروحة
وعــدم وضــوح الــرؤيــة المستقبلية .وإلع ــادة دمــج القطاع الخاص
في البيئة التجارية الجديدة التي تمثل قاعدة لعدة انطالقات في
المنطقة كالخطة التنموية والجهود العالمية المبذولة إلعادة إعمار
المناطق التي تغلبت على "داعش" في العراق ،ستستضيف الكويت
خــال األسابيع القادمة مؤتمرا يسلط األض ــواء على دور الكويت
اإلنساني والدبلوماسي المتمثل بنجاح المؤتمرات السابقة التي
كرست الجهود الدولية باتجاه سورية ،وتسعى إلى تكريس جهود
المجتمع الــدولــي للمشاركة في إعمار الـعــراق ،وتسعى أيضا إلى
وضع اليمن على أولوية أجندة مجلس األمن.
أخيرا وليس آخرا لم يتبق لنا إال التخطيط السليم الستيعاب
المتغيرات المحلية واإلقليمية القادمة واحتوائها.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
ازداد عدد الهواتف المحمولة باإلضافة إلى اآليبادات بمختلف
أحجامها ،فازداد تباعا الهاجس الصحي بسبب وجود البطاريات
ذات العناصر المشعة ،فما الحل؟ نحن بحاجة إلى حملة للتوعية
مــن مخاطر تلك األجـهــزة ،وإلــى ابتكار آلية للتعامل مــع النفايات
المشعة الناتجة عن تراكم البطاريات وأجهزة الهواتف المحمولة
بعد انتهاء مدة استخدامها.

نعرف جميعا مدى خطورة التبغ على صحة
اإلنسان ،فهو يودي بحياة الماليين من الناس
كــل عــام ،ويلحق ضــررا كبيرا بالكثيرين ،كما
نعلم أيضا أن شركات التبغ تالعبت كثيرا بمدى
الضرر الذي تسببه منتجاتها للصحة.
أما اآلن فحتى شركات التبغ الكبرى أجبرت
على التصريح بالحقائق علنا ،وبعد أن خسرت
العديد من دعاوى االستئناف بعد صدور حكم
محكمة فدرالية أميركية عام  ،2006أجبرت أربع
شركات على الكشف عن الحقيقة وراء سنوات
مــن الـتـســويــق الـمـخــادع ،وذل ــك بنشر إعــانــات
ت ـح ـتــوي ع ـلــى "ت ـص ــري ـح ــات تـصـحـيـحـيــة" في
الصحف األميركية وعلى شاشات التلفزيون،
وتعترف هذه التصريحات العامة بأن الشركات-
فيليب مــوريــس األمـيــركـيــة وريـنــولــدز توباكو
ولوريالرد وألتريا -علمت بالضرر الذي تسببه
منتجاتها ولكنها ظلت تبيعها على أي حال.
وليس المحاكم وحدها التي تتخذ إجراءات
ضد صناعة التبغ ،فالقرار الــذي اتخذه البنك
ال ـفــرن ـســي "ب ــي إن ب ــي ب ــاري ـب ــا" م ــؤخ ــرا بــوقــف
التمويل واالستثمار في شركات التبغ هو أحدث
مؤشر على إعطاء األولوية للصحة العامة بدال
من المصالح التجارية.
ومع ذلك يجب أال نعتقد أن هذه االعترافات
المتأخرة ستأخذ بعين االعتبار مصلحة الناس،
فـقــد جـ ــاءت ه ــذه االع ـت ــراف ــات نـتـيـجــة الضغط
المشترك للقضاء األميركي ،ومناهضي التبغ،
والكم الهائل من األدلــة ضد التسويق المضلل
لمنتجات التبغ الخفيفة ،وينبغي اعتبارها
ت ـحــذيــرا :فـصـنــاعــة الـتـبــغ لــم تـكــن مــوثــوقــة في
الماضي ،وال ينبغي الوثوق بها للقيام بالشيء
الصحيح في المستقبل.
وح ـتــى ال ـي ــوم ت ـقــوم ش ــرك ــات الـتـبــغ نفسها
بتسويق منتجات جديدة تدعي أنها أقل ضررا-
مثل أجهزة تعمل على "تسخين التبغ بدال من
حــرقــه" والـتــي تبخر التبغ إلنـتــاج األيــروســول
المحتوي على النيكوتين -وتمول مجموعات
أساسية تدعي أنها تعمل من أجل عالم خال من
التدخين ،وقد شهد العالم تكتيكات مماثلة في
أماكن أخرى ،من أوروغواي إلى أستراليا ،حيث
تطلق شــر كــات التبغ تحديات قانونية مكلفة

ضد التنظيم المشروع لمنتجاتها القاتلة ،وعلى
الرغم من هذه الخسائر ستستمر هذه الشركات
دون شك في البحث عن طرق جديدة لمعارضة
القيود المفروضة على التبغ.
ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن أمـ ــر ن ـش ــر "ال ـت ـصــري ـحــات
الـتـصـحـيـحـيــة" فــي وســائــل اإلعـ ــام األمـيــركـيــة
الذي أصدرته المحكمة يمثل انتصارا للحقيقة،
وه ــو يـشـبــه دعـ ــوى قـضــائـيــة مـهـمــة ف ــي وزارة
ال ـع ــدل األم ـيــرك ـيــة ،ت ــم إيــداع ـهــا ف ــي ع ــام 1999
بـمــوجــب ال ـقــانــون االت ـح ــادي ال ــذي ي ـهــدف إلــى
ُ
مكافحة الجريمة المنظمة ،ثم تركت دون حكم
حتى أكتوبر  ،2017خــال عقد من االستئناف
والمنازعات القانونية بعد قرار عام .2006
وتشرح البيانات بالتفصيل اآلثار الصحية
القاتلة للتدخين المباشر وغير المباشر ،بما
في ذلك حقيقة أن السجائر المنخفضة القطران
وال ـس ـجــائــر "ال ـخ ـف ـي ـفــة" لـيـســت أق ــل ضـ ــررا من
السجائر الـعــاديــة؛ وأن التدخين والنيكوتين
يسببان اإلدمان؛ وأنه قد تم التالعب بالسجائر
"ع ــن عـمــد" مــن أج ــل "اب ـتــاع النيكوتين بشكل
أك ـب ــر" .كـمــا يـقــر مـنـتـجــو الـسـجــائــر أي ـضــا بــأن
مـنـتـجــاتـهــم ت ـس ـهــم ف ــي  1200ح ــال ــة وف ـ ــاة في
الــواليــات المتحدة كــل يــوم ،وفــي جميع أنحاء
العالم يودي تعاطي التبغ بحياة أكثر من سبعة
ماليين شخص سنويا.
لقد بلغ السيل الزبى؛ في هذه اللحظة الحرجة
يجب أال نفقد العزم ،فالحكومات والمنظمات
الصحية الموجودة في بلدينا في حالة حرب
مع صناعة التبغ ،وسنستمر في النضال حتى
نهزم شركات التبغ الكبرى.
وإذا ما تساءل قادة البلدان ووزراء الصحة
والمالية عن اإلج ــراء ات التي ينبغي اتخاذها
لمراقبة منتجات التبغ جاءت اعترافات شركات
الـتـبــغ ال ـك ـبــرى ،وش ـكــوك الـمـسـتـثـمــريــن ،لتقدم
اإلجابة التالية :ينبغي اتخاذ إجراءات قصوى،
وتواجه الحكومات حتمية أخالقية وقانونية
الس ـت ـخ ــدام أقـ ــوى ال ـتــداب ـيــر الـمـمـكـنــة لـحـمــايــة
مواطنيها من التبغ.
وللمضي قــدمــا عـلــى كــل الـحـكــومــات تنفيذ
االل ـتــزامــات الـمـنـصــوص عليها فــي "االتـفــاقـيــة
اإلطار" لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة

برات ستيفنز*

ّ ً
المضي قدما بشأن إيران
ـدد سابق من جريدتنا طرحنا على أنفسنا السؤال التالي:
في عـ ٍ
"هل إيران ديمقراطية أم دكتاتورية؟" ،وبعد أسبوع من التظاهرات في
أكثر من  80مدينة إيرانية يمكننا أن نجزم امتالكنا للجواب المناسب.
الجواب واضح من وتيرة تسارع المظاهرات ،التي انطلقت من ارتفاع
أسعار البيض إلى شعارات تطالب بـ"الموت للدكتاتور" مع إحراق
صور المرشد األعلى علي خامينئي.
ً
كانت األمور واضحة كالشمس بدءا من استخدام العنف المفرط
ّ ً
للسيطرة على ما ّ
"تمردا غير قانوني" ،فالديمقراطيات
سماه النظام
ً
خوف من شعبها ،ومن المبكر جدا أن نعرف
الحقيقية ال تعيش في
ٍ
ما إذا كانت التظاهرات هذه قد ُسحقت الى األبد ،وال يمكننا التأكيد
على ذلك اآلن على األـقل ،ولكن ليس من المبكر إعادة النظر في الطريقة
التي نفكر فيها بإيران.
ً
غــالـبــا مــا يــرتـكــز تفكير ال ـغــرب عـلــى مــا تمتلكه إيـ ــران :صــواريــخ
ّ
باليستية ،ويورانيوم مخصب ،أو على ما تقوم به إيران :تمويل حزب
الله ،ومساندة بشار األسد ،وتسليح الحوثيين ،أو اعتقال مواطنين
بريطانيين أو أميركيين ،وقد حاولت اإلدارات المتعاقبة في الغرب
ً
ً
ّ
التودد إليران تارة والتعامل معها بالقوة بغية إخضاعها طورا ،من
دون أن يؤدي األمر الى أي نتيجةٍ تذكر ،فلم يركز أي بلد غربي بما
فيه الكفاية على سؤال" :ما هي إيران؟".
ً
ليست المسألة في معرفة ما إذا كانت إيران دكتاتورية فحسب ،بل
يجب أن نعرف ّ
أي دكتاتورية هي إيران ،وكي نجيب عن هذا السؤال
ضغط يمكن ممارسته عليها قد يدفعها الى تغيير
علينا أن نعرف أي
ٍ
موقفها أو يقصم ظهرها؟
ّ
ديمقراطية"،
تقول الحكمة إن "إيران دولة دكتاتورية بخصائص
ً
ّ
وهذه الدولة ممزقة بين متشددين يريدونها أكثر قمعية وعكسرية
ً
وبـيــن إصــاحـيـيــن يــريــدونـهــا أكـثــر تـســامـحــا ،ل ــذا عـلــى ال ـغــرب دعــم
ّ
اإلصالحيين قدر المستطاع وبأي وسيلة ممكنة .ولكن فشل المحللون
في تفسير سبب زيادة اإلعدامات في إيران في عهد اإلصالحي حسن
ً
ً
الروحاني مثال ،ولم يفهموا مثال وضع وزير الخارجية محمد جواد
ً
الظريف باقات الورود تكريما لعماد مغنية ،المسؤول عن قتل مئات
األميركيين .وال يفهم هؤالء كذلك كل العدائية اإليرانية في سياستها
الخارجية عقب صفقة  2015النووية ،التي كان من المفترض أن تجعلها
ً
أكثر انفتاحا على باقي العالمّ .
لنفهم إيران ّيجب أن ندرك أنها تدار بعقيد ٍة قائمة على الفساد ،إذ
شعر الشعب أنــه يتعرض للنهب والسرقة ،وكشف ستيف ستكالو
ّ
وزمالؤه في رويترز في عام  2013أن مؤسسة خيرية يديرها خامنئي،
ُ
تعرف باسم "ستاد" لديها أصول بقيمة  95مليار دوالر ،وأنشئت هذه
الشركة -وفق رويترز -عام  1989قبيل وفاة المرشد األعلى السابق،
روح الله الخميني ،وفي عهد "خامنئي" ،استولت على آالف العقارات
التي تخص مواطنين إيرانيين من أقليات دينية تنكيال بهم ،أو من
يعيشون في الخارج بحجة أنها "مهجورة" ،من خالل ادعاءات كاذبة
في معظم األحيان.
وتلجأ الهيئة تحت سيطرة "خامنئي" ،إلى بيع العقارات المستولى
عليها في مزادات علنية واالحتفاظ بقيمتها في حسابات سرية ،أو
تساوم أصحابها من أجل ابتزازهم والحصول منهم على أكبر قدر
ممكن من األموال ،وأحيانا ما تحتفظ بملكيتها للعقارات ،وتحولت
"ستاد" خالل السنوات األخيرة إلى إمبراطورية اقتصادية عمالقة
يسيطر عليها شخص واحــد هو "خامنئي" ،وبلغت قيمة أصولها
على األق ــل  95مليار دوالر ،ومــا يصح فــي "س ـتــاد" يصح كــذلــك في
"بونياد" وهي مجموعة مؤسسات خيرية معفاة من الضرائب بماليين
ً
الدوالرات تدار لمصلحة رجال الدين ،ويصح ذلك أيضا في حال الحرس
الجمهوري اإلسالمي الذي يسيطر على  %15من االقتصاد اإليراني.
أحد أسباب فشل تخفيف العقوبات على إيــران في تليين موقف
شركات
النظام اإليراني هو أن المستفيدين من العالقات التجارية مع
ٍ
ً
أجنبية هم أنفسهم األكثر استثمارا في بقاء النظام ٌّوبنيته التفضيلية،
ً ّ
ولكن كل ذلــك يعني أيضا أن النظام اإليــرانــي هــش لسهولة اتهامه
ّ
بممارسة سياسة "الخبث" ،فالحركات اإلسالمية كلها في إيران تتخذ
ّ
ً
ً
من مفهوم العدالة شعارا أساسيا لسياساتها ،وكــل هذه الحركات
تخالف الشعار المرفوع وتضرب به عرض الحائط ،ومشكلة النظام
ً
اإليراني هي أنه أمضى  40عاما وهو يظهر للعالم هذا الخبث والرياء
ً
علنا .بوسع الـغــرب استغالل نقطة التناقض هنا ،لقد طالب كين
واينستن من معهد هدسن الحكومة األميركية بالكشف عن تفاصيل
ماليين الدوالرات من األصول المسروقة من المرشد األعلى والنظام
ً
اإليــرانــي ،يجب فضح هــذا النظام في خبثه وكذبه علنا ،أمــا الفكرة
الثانية فهي من مارك ديبويتس من معهد الدفاع عن الديمقراطيات،
ّ
المتفرعة عنها تحت نظام
والذي طالب بوضع "ستاد" والمؤسسات
ً
العقوبات األميركية بتهمة الفساد ،وقد قام أوباما بذلك نوعا ما في عام
 2013للضغط على النظام اإليراني في فترة صياغة الصفقة النووية.
في عام  1982أثنى رونالد ريغان على "حركة بولندا للتضامن"
ّ
يصح ذلك
بشكل استثنائي".
ألنها بقيت "غير خاضعة لقمع النظام
ٍ
في اإليرانيين اليوم ،وإذا أراد الغرب أن يساعد هؤالء اإليرانيين فعليه
ّ
التناقضات الداخلية التي تشكل نواة النظام القامع للشعب
أن يستغل
ّ
ولتطلعاته المحقة.
* «نيويورك تايمز»
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الكشف عن حقيقة شركات التبغ الكبرى

د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

opinion@aljarida●com

ال ـت ـبــغ ،وت ــوف ــر ه ــذه االت ـفــاق ـيــة ب ـشــأن مكافحة
التبغ توجيهات حــول موضوعات مثل فرض
الضرائب على التبغ ،والتوعية العامة والتعليم،
وال ـت ـح ــذي ــرات ال ـج ـمــاع ـيــة ،وقـ ــد س ــاع ــدت هــذه
الـتــدابـيــر فــي إن ـقــاذ مــايـيــن األرواح فــي العقد
الماضي ،ناهيك عن توفير مئات الماليير من
ال ــدوالرات في التكاليف الصحية .ولكن يمكن
القيام بالمزيد ،ولهذا ندعو الحكومات في جميع
أنحاء العالم إلى تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة
العالمية اإلطــار بشأن مكافحة التبغ من خالل
تسريع اإلجراءات المتعلقة بسياسات مكافحة
التبغ والتدابير الرامية إلى تنفيذ اتفاقية منظمة
الصحة العالمية اإل ط ــار بشأن مكافحة التبغ
على المستوى القطري ،وتمثل هذه االتفاقيات
واإلج ــراءات مجتمعة أقــوى دفــاع ضد صناعة
التبغ .عــاوة على ذلــك على الحكومات تأييد
ب ــروت ــوك ــول مـكــافـحــة اإلتـ ـج ــار غ ـيــر ال ـم ـشــروع
بمنتجات التبغ ،الذي يهدف إلى منع اإلتجار
غ ـيــر ال ـم ـش ــروع ،م ـثــل ال ـت ـهــريــب ،ورغـ ــم تــوقـيــع
االت ـحــاد األوروبـ ــي و 33دول ــة أخ ــرى عـلــى هــذا
البروتوكول فإنه يحتاج إلى دعم سبع حكومات
أخرى قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وأخيرا ،ونظرا الجتماع األمم المتحدة الرفيع
المستوى بشأن األمراض غير المعدية في عام
 2018يـجــب عـلــى ق ــادة الـحـكــومــات االسـتـعــداد
إلث ـبــات الـتــزامـهــم بـحـمــايــة ال ـنــاس مــن أم ــراض
القلب والرئة والسرطان والسكري من خالل دعم
ضوابط أقوى للتبغ.
االعترافات التي أقرت بها شركات التبغ
وبعد
ُ
الكبرى مؤخرا أجبرت على الكشف عن طبيعتها
الحقيقية ،وعلى مضض طلبت هذه الشركات
منا جميعا التخلي عن منتجاتها ،ونعتقد أن
الوقت قد حان لقبول عرضها هذا.
* تيدروس أدهانوم غيبريسوس وزير
الخارجية السابق إلثيوبيا ،والمدير العام
لمنظمة الصحة العالمية .وتاباري رامون
فاسكيز رئيس دولة األوروغواي.
«بروجيكت سينديكيت 2017
باالتفاق مع "الجريدة»

علي البداح
تقهقرت الكويت درجات على مؤشر حريات التعبير ،وأصبحنا
نعمل حسابا لكل األطراف ،وهو ما لم نعهده منذ استقالل
الكويت بهذه الدرجة ،فحرية الكويتيين في التعبير كانت قبلة
الناس في كل الخليج ،وكان العالم العربي يساوي بيننا وبين لبنان
قبل أن يصيبه داء التحيز والخوف ،وكنا مثاال لالنفتاح.
حرية التعبير تتراجع بشكل خطير نتيجة لوقوف كثير
م ــن ال ـج ـه ــات ض ــده ــا ،ف ـه ـنــاك ت ـج ــاوز ال ـح ـكــومــة لـنـصــوص
الــدس ـتــور ،وزج الـكـثـيــريــن فــي ال ـس ـجــون لـكـلـمــة أو تـغــريــدة
أو مــوقــف ،ومــوقــف مجلس األمــة الــذي يفترض فيه حماية
الــدس ـتــور وال ــدف ــاع عــن الـحــريــة صــامــت لــم يـتـحــرك لتغيير
القوانين المسببة لكل تلك االعتقاالت ،بل لم نسمع إال ما ندر
عن شجب لهذه اإلجــراء ات واألحكام ،ولم يقدم نائب واحد
اقتراحا برغبة لتعديل أي من القوانين المعنية أو يبدي نية
لعدم التعاون مع الحكومة بسبب تلك اإلجراء ات.
األسـ ــوأ أن صـحــافـتـنــا أصـبـحــت ت ـفــرز ال ـم ـقــاالت وتــوقــف
النشر أو تطلب تعديالت عليها حتى ال تــز عــج الديوانين
ورقابة اإلعــام ،أو تزعج أصحاب اإلعــان لو جاء ما يمس
كبار التجار والمتنفذين ،ونامت جمعيات النفع العام عن
أي اجتماع أو احتجاج على تدهور حرية التعبير أو سجن
أصحاب الرأي .
واأل س ــوأ أن ا لـكــا تــب أ صـبــح يبحر فــي بـحــر ملغم نتيجة
انتشار سلطة االحتجاج على الكتابة الحرة ،فهو إن كتب
عــن السعودية مثال غضب إخوتنا ا لـنـجــادة ،وإن كتب عن
إيران غضب إخوتنا الشيعة ،وإن كتب عن عضو قبلي ثارت
قبيلته ،وإن كتب عن رجل دين أو داعية ثارت جماعته ،حتى
لو كانت الكتابة ال تخرج عن الموضوعية وتدعم حريات
الـشـعــوب وقـضــايــا ملحة ال يـجــوز الـسـكــوت عـنـهــا ،ويحس
الكاتب مرات بانعزاله عمن يحبهم بسبب موقفه من قضايا
مهمة ال يرونها كذلك.
تـقـهـقــرت الـكــويــت درج ــات عـلــى مــؤشــر حــريــات التعبير،
وأصبحنا نعمل حسابا لكل األطراف ،وهو ما لم نعهده منذ
استقالل الكويت بهذه الدرجة ،حرية الكويتيين في التعبير
كانت قبلة الناس في كل الخليج ،وكان العالم العربي يساوي
بيننا وبين لبنان قبل أن يصيبه داء التحيز والخوف ،وكانت
صحف الكويت ومسارحها وجمعياتها مجاال خصبا وحرا
في طــرح قضايا الكويتيين وا لـعــرب ،وكنا مثاال لالنفتاح،
ولم تشهد السجون صاحب رأي يحبس بسبب رأيه إلى اآلن.
إن مجلس األمة بإمكانه إعادة الكويت إلى سابق عهدها
بــإعــادة الـنـظــر فــي كــل الـقــوانـيــن الـتــي تحرمنا مــن التعبير
وتـسـمــح لـلـقــاضــي بـتــوقـيــع أق ـصــى ال ـع ـقــوبــة ،وال يستطيع
المجلس التحجج بأي أمر ،فهو السيد المنوط به الدفاع عن
الحريات ،ال نريد خطابات ال تغني وال تسمن من جوع ،نريد
أن ينفض المجلس كل القوانين ويلغي أي مادة تمنع الناس
من التعبير .نريد من المجلس أن يعيد للناس حرياتهم ،وال
يقبل ما تــردده الحكومة أننا أفضل من غيرنا ألنها تقارن
باألسوأ وال تقارن باألفضل ،ويبدو أن اآلخرين سيسبقوننا
إذا استمرت حالنا كما هي اآلن ،كما سبقونا في كثير من
األمور الحيوية األخرى ،ومجلس األمة قادر على إحياء أجواء
الحرية بالفعل ال بالتصريحات الرنانة من هذا العضو أو
ذاك ،فهل تخذلوننا؟

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

إليزابيث درو*

بانون ُيفرغ كل شيء
بينما كان الكثيرون
في واشنطن وهيئة
الصحافيين يناقشون
آخر ما تم الكشف عنه،
فإن وزارة العدل ،التي
يفترض أن تكون مستقلة
إلى حد ما عن البيت
األبيض ،تحولت إلى أداة
حزبية لمتابعة ضغائن
الرئيس.

ترامب يرى أن
خطيئة بانون
العظيمة فيما
يتعلق بكتاب
وولف تتمثل
بقوله أشياء
ً
سلبية جدا عن
أسرة الرئيس

أثار الكتاب الذي صدر حول دونالد ترامب ورئاسته
المختلة (نار وغضب :داخل بيت ترامب األبيض) قلق
الكثيرين في واشنطن ،وعلى الرغم من تهديد البيت
األ بـيــض المشبوه د سـتــور يــا لمحاولة منع نشر هذا
الكتاب ،تم تقديم موعد نشره بأربعة أيام ،ولكن جل
المعلومات ا لـتــي يحتويها هــذا ا لـكـتــاب ليست كلها
مفاجئة ،على الرغم من القلق الكبير الذي سببته.
و لــم يتضح بعد كيف حصل مايكل وو لــف ،مؤلف
الكتاب المثير للجدل ،على بعض معلوماته ،ولكن من
المؤكد أنه سجل العديد من مقابالته ،وخصوصا تلك
المستخدمة في المحادثات الطويلة التي تضمنها
ال ـك ـتــاب ،ف ـهــدف وول ــف ك ــان يـتـمـثــل بــال ـح ـصــول على
شـهــادات منسوبة إ لــى كبار المسؤولين حــول كيفية
اشتغال الرئيس.
لـكــن ال ـك ـتــاب يـخـبــرنــا فــي ال ـغــالــب عـمــا ك ــان يـعــرفــه
ً
معظم الصحافيين السياسيين في واشنطن مسبقا :
أن ترامب غير مؤهل ليكون رئيسا ،وأن البيت األبيض
يعد نقطة شديدة الخطورة بسبب مساعدي الرئيس
عديمي الخبرة ،والمفاجأة الوحيدة هي أنها لم تظهر
أي كوارث أخرى على األقل حتى اآلن.
جـ ــزء ك ـب ـيــر م ـم ــا صـ ــدر ق ـب ــل ن ـش ــر ال ـك ـت ــاب يـتـعـلــق
بمعركة بين أكبر ثرثارين ومتكبرين عرفهما التاريخ
السياسي األميركي :ترامب ومستشاره االستراتيجي
ال ـســابــق سـتـيــف ب ــان ــون ،فـفــي صـيــف ع ــام  2016ومــع
ا فـتـقــار حملته إ ل ــى ز عـيــم عـ ّـيــن تــرا مــب بــا نــون رئيسا
تـنـفـيــذيــا لـلـحـمـلــة ،وه ــو رج ــل أع ـمــال ســابــق عــدوانــي
ووضيع ،وكان حينها الرئيس التنفيذي لبريتبارت
نيوز ،وهو موقع إلكتروني يشجع استعالء البيض،
وكان لدى بانون أفكار كثيرة حول ما ينبغي أن تكون
عليه حملة "شعبوية" يمينية.
غير أن حملة بانون المثالية كانت تشبه إلى حد
ك ـب ـيــر ،ب ـطــرق ع ــدة ،م ــا ك ــان ي ـقــولــه وي ـق ــوم ب ــه تــرامــب
بــالـفـعــل :م ـنــاشــدة ال ـع ـمــال ذوي ال ـيــاقــات ال ــزرق ــاء عن
طريق مهاجمة الهجرة -على سبيل المثال كان يقول
إنه سيبني "جدارا كبيرا وجميال" على طول الحدود
مع المكسيك ،وسيدفع ثمنه المكسيكيون -وسيفسخ
االتفاقات التجارية التي يدعي ترامب أنها غير عادلة
لـلــوال يــات المتحدة ،فشكل هــؤالء الناخبون القاعدة
األساسية لترامب ،ونجح فــي استقطابهم ،فــي وقت
فشلت هيالري كلينتون في القيام بذلك ،األ مــر الذي
يوضح سبب فوزه بمنصب الرئيس بدال عنها.
مشكلة ترامب هي أن المواطنين الذين كان يحاول
إقناعهم لم ينضموا أبدا إلى األغلبية من الناخبين،
ومثلت " قــا عــد تــه" أ قــل بكثير مــن  ٪40مــن الناخبين،
ولكن ترامب و بــا نــون يفضالن عــدم التفكير في ذلك،
على ما يبدو.
ُيحب ترامب لوم اآلخرين على فشله وأخطائه -فهو

ال يعتبر نفسه المسؤول عن هذا الفشل -وقد تحمل
بــانــون تـبـعــات ذل ــك ،وه ــو ال ــذي تـفــاخــر بـسـلـطـتــه في
ا لـبـيــت األ بـيــض بشكل مـبــا لــغ فـيــه ،و تـشـبــث بمنصبه
أكثر من الالئق ،وفعال تم طرده من اإلدارة وغادرها
في أغسطس ،وعلى الرغم من أنه وترامب بقيا على
اتصال بعد ذلك ،لكن خالفهما كان أمرا ال غبار عليه.
ك ــان ت ــرا م ــب و ب ــا ن ــون ع ـب ــارة ع ــن ر ج ـل ـيــن سمينين
يـحــاوالن تقاسم كيس نــوم وا حــد ،و لــم يكن عالمهما
السياسي كبيرا بما فيه الكفاية ،و قــد اختلفا بشدة
ح ــول م ــن ي ــؤي ــدان ف ــي س ـبــاق م ــلء مـنـصــب سـيـنــاتــور
والية أالباما؛ ولكن مع إلحاح بانون ،أيد ترامب في
نهاية المطاف قاضي المحكمة العليا السابق روي
مور ،الذي كان قد أزيل من مقعده مرتين ،والذي خسر
الـسـبــاق فــي الـنـهــايــة .ك ــان بــانــون يـسـعــى إل ــى هزيمة
"ال ـم ــؤس ـس ــة" ال ـج ـم ـهــوريــة م ــن خ ــال دع ــم مــرشـحـيــن
"خارجيين" مشابهين في انتخابات منتصف المدة
لهذا العام ،والتي لو نجحت لجعلت من الصعب على
ترامب الحصول على انتصارات في الكونغرس.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إن ـك ــار ت ــرام ــب ف ــإن ــه ه ــو م ــن واف ــق
بشكل أو بــآ خــر على ا لـسـمــاح لــوو لــف بــإ جــراء مقابلة
مع الموظفين في البيت األبيض بشأن الكتاب ،رغم
أنه كان معروفا بتلفيق المواضيع ،وترامب على علم
بهذه الحقيقة من خالل تجربته في نيويورك ،وبعض
المساعدين يعتقدون أنهم كانوا يتحدثون إلى وولف
"بشكل غير رسمي" ،و هــذا يعني أن تصريحاتهم لن
تـكــون معلنة ،و لـكــن حتى لــو كــان ذ لــك صحيحا فمن
ال ـص ـعــب ت ـهــدئــة رئ ـي ــس غ ــاض ــب :ل ـقــد ص ــرح ــوا بـهــذه
المعلومات.
و يـ ــرى ت ــرا م ــب أن خـطـيـئــة ب ــا ن ــون ا لـعـظـيـمــة فيما
يـتـعـلــق ب ـك ـتــاب وولـ ــف تـتـمـثــل ب ـقــولــه أش ـي ــاء سـلـبـيــة
للغاية عن أسرة الرئيس ،فكان ترامب غاضبا بشكل
كبير مــن وصــف بــانــون الجـتـمــاع عـقــده ابـنــه دونــالــد،
و غـيــره مــن كـبــار موظفي الحملة فــي بــرج تــرا مــب في
يــون ـيــو  2016م ــع ب ـعــض ال ـم ـســؤول ـيــن الـ ــروس الــذيــن
قــا لــوا إ نـهــم يـحـقــدون عـلــى هـيــاري كلينتون .وأ خـبــر
بانون وولف أن االجتماع كان "غادرا" ،ولكن بناء على
مــا حــدث فعال فــي ذ لــك االجتماع فقد ال يكون بانون
مبالغا( .فقد شارك ترامب في اجتماع على متن طائرة
فــورس وان ،عندما عــاد من رحلته الرئاسية الثانية
في الخارج ،لصياغة بيان للتغطية على ما حدث في
اجتماع برج ترامب).
وت ـمــت اإلشـ ــارة إل ــى أن تــرامــب غــاضــب مــن وصــف
بانون البنة الرئيس المدللة إيفانكا بأنها "غبية" ،كما
ذكر وولف أن إيفانكا وزوجها ،المستشار الكبير في
البيت األبيض غاريد كوشنر ،قد اتفقا على أنه بعد
نجاحهما المذهل المتوقع في البيت األبيض سترشح
إيفانكا نفسها للرئاسة.

وقد ادعى ترامب أن بانون لم يكن له عالقة بفوزه
االنتخابي ،وأنهما تقريبا لم يتحدثا مع بعضهما،
وكما هو متعود هدد ترامب بمقاضاة بانون ،ولدى
ت ــرام ــب س ـجــل حــافــل م ــن ال ــدع ــاوى ال ـقـضــائـيــة الـتــي
هدد بها خصومه دون تقديمها للعدالة ،ولكن حتى
التهديد يمكن أن يكون مكلفا.
ومع ذلك يجب أال يحجب القلق المؤقت الحقائق
األخ ــرى بـسـبــب ال ـخــاف ح ــول حـمـلــة ت ــرام ــب ،ووراء
ه ــذه ال ــدرام ــا ل ــدى تــرامــب أه ــداف واض ـحــة ومعينة،
تتقاسمها معه الحكومة ورؤساء الوكاالت ،والذين
مغر حول سلوك الرئيس.
ال يؤثر فيهم نشر تقرير
ٍ
وفـ ــي ح ـيــن ك ــان ال ـك ـث ـي ــرون ف ــي واش ـن ـط ــن وهـيـئــة
الصحافيين يناقشون آ خــر مــا تــم الكشف عنه ،فإن
وزارة ا ل ـع ــدل ،ا ل ـتــي يـفـتــرض أن ت ـكــون مـسـتـقـلــة إ لــى
حــد مــا عــن البيت األ بـيــض ،تحولت إ لــى أداة حزبية
لمتابعة ضغائن ا لــر ئـيــس ،و فــي ا لــوا قــع تــم الكشف،
في األسبوع الماضي ،عن أن وزارة العدل أعادت فتح
تحقيق في المسألة التي سبق التحقيق فيها بدقة
حــول رسائل البريد اإللكتروني لهيالري كلينتون،
كما تــم الكشف عــن محاولة فتح مكتب التحقيقات
الفدرالي ( ،)FBIلتحريات حول مؤسسة كلينتون.
ويذكرنا استخدام وكالة حكومية لمعاقبة الخصم
ا لـســا بــق للرئيس بــا لـسـلــوك ا ل ــذي ا تـهــم بــه ر يـتـشــارد
نـيـكـســون ،وي ـنــم عــن اق ـت ــراح شـكــل مـخـتـلــف ج ــدا عن
الحكم الديمقراطي.
* مساهمة منتظمة في مجلة الجمهورية
الجديدة ،نشرت مؤخرا "مجلة واشنطن :تقارير عن
انهيار ووترغيت وريتشارد نيكسون".
«بروجيكت سنديكيت »2018
باالتفاق مع «الجريدة»

لم يتضح بعد كيف حصل
مايكل وولف مؤلف كتاب "نار
وغضب" المثير للجدل على
بعض معلوماته

ةديرجلا

•
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اقتصاد

 240مليون دينار أول إصدارات «المركزي» في 2018

ً
 37.2مليارا مطالب البنوك على القطاع الخاص بنمو %3.7
محمد اإلتربي

ط ــرح ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
للبنوك أول إص ــدار مــن سـنــدات
ال ـخــزانــة وال ـت ــورق الـمـقــابــل ،في
العام الجديد أمس ،بقيمة بلغت
 240مليون دينار.
وتمت تغطية اإلصــدار بقيمة
بلغت نحو  1039مليون دينار،
مما يعكس وفرة وحجم السيولة
ورغبة البنوك في المشاركة في
اإلص ــدار ،الــذي تــم طرحه بعائد
جيد للفترة الزمنية الخاصة به.
وحدد "المركزي" العائد بنحو
 2.125ف ــي ال ـم ـئــة ألج ــل األش ـهــر
الستة التي تنتهي في  10يوليو
 .2018ويتدخل البنك المركزي
من خالل أدوات متاحة له لتنظيم
ً
ال ـس ـي ــول ــة ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ،ودومـ ـ ــا
يـتـخــذ إجـ ـ ــراءات م ـبــاشــرة وغـيــر

مباشرة تحمي القطاع البنكي،
وتـضـعــه فــي ص ــدارة التنافسية
في المنطقة على كل المؤشرات
الرقابية والمالية.
ولإلشارة ،فإن إجمالي الودائع
ً
ل ــدى ال ـق ـطــاع حــال ـيــا يـبـلــغ نحو
 41.7مليار دينار ،بنمو بلغ 2.5
ً
ً
في المئة خالل  11شهرا تقريبا
من نقطة األساس نهاية ديسمبر
.2016
فـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ــراجـ ـع ــت
الــودائــع تحت الطلب لــدى البنك
المركزي إلى  596مليون دينار،
ً
علما أنها كانت في أعلى مستوى
لها في يناير  2017حيث سجلت
 9414مليون دينار.
ف ـي ـمــا ب ـل ـغــت ودائـ ـ ـ ــع ال ـق ـطــاع
المصرفي ألجــل لــدى "المركزي"

ً
ً
أي ـض ــا  1.1م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،عـلـمــا
أن الـمـطــالــب ال ـخــاصــة بالقطاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة،
والتي تشمل أدوات الدين العام
وعمليات التورق الحكومي ألكثر
م ــن ع ــام وال ـم ـغ ـطــاة م ــن الـبـنــوك
اإلسالمية إضــافــة إلــى السندات
الحكومية الدوالرية المصدرة من
وزارة المالية والمكتتب فيها من
ً
قبل البنوك المحلية اعتبارا من
مارس .2017
وبـلـغــت هــذه الـمـطــالــب 5.033
مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار ،وم ـ ـعـ ــروف أن
هذه المطالب تعتبر من الديون
ً
ً
ال ـم ـص ـن ـف ــة ت ـص ـن ـي ـف ــا سـ ـي ــادي ــا
ومضمونة ومعدومة المخاطر.
إلى ذلك ،بلغ إجمالي مطالب
ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة ع ـلــى ال ـق ـطــاع

ً
الخاص حاليا  37.2مليار دينار
ب ــزي ــادة مـلـيــار دي ـنــار خ ــال عــام
مقارنة مع رصيد نوفمبر 35.9
مـلـيــار دي ـنــار كــويـتــي بـنـمــو 3.7
في المئة.
وبلغت الموجودات األجنبية
ً
للقطاع  12مليار ديـنــار تقريبا
مـ ـت ــراجـ ـع ــة نـ ـح ــو  400م ـل ـي ــون
دينار ،فيما تجدر اإلشارة إلى أن
إجمالي موجودات البنوك قفزت
إلــى  62.5مليون دي ـنــار ،بــزيــادة
نحو ملياري دينار ،إذ كان رصيد
شهر نوفمبر العام الماضي 60.1
مليار دينار.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.518

412

947

2.453 2.780 3.315

«هيئة االستثمار» :نسعى إلى زيادة رواتب
الموظفين للحد من التسرب
●

عيسى عبدالسالم

علمت "الـجــريــدة" مــن مـصــادر مطلعة ،أن الهيئة
الـعــامــة لالستثمار تبحث عــن حـلــول جــديــدة لمنع
عـمـلـيــة ت ـس ــرب ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـ ــذي ي ـع ـم ـلــون لــدي ـهــا،
السيما أن الفترة األخيرة شهدت تفضيل موظفيها
البحث عن وظيفة في جهات أخــرى للحصول على
امتيازات أكثر.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن الهيئة العامة لالستثمار
تعمل منذ فترة على إمكانية طلب زيادة في رواتب
بعض الوظائف لديها ،للحد من عملية التسرب،
الفتة الى أن هذا الخيار سيقلل من عملية التسرب
الوظيفي داخــل هيئة االستثمار ،ولكن لن يلغيها
تماما ،خصوصا أن هناك امتيازات وحوافز أخرى
قــد تمنحها هـيـئــات ومــؤس ـســات حـكــومـيــة أخــرى
فــي المناصب نفسها ،ولكنها تبحث عــن الحلول
الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت خالل
السنوات األخيرة.
وأضافت المصادر أن الهيئة تتكلف كلفة ليست

بالقليلة لرفع كفاء ة موظفيها من خالل إخضاعهم
لبرامج تدريبية عالية ،حيث تقوم إدارة التدريب
بشكل دوري بإعداد استبيانات لتحديد االحتياجات
التدريبية لجميع موظفي الهيئة على مدى السنوات
المقبلة ،ووفقا لنتائج هذه البرامج يتم تطوير خطة
لتغطية االحتياجات التدريبية ،األمــر الــذي يضيع
على هيئة االستثمار فرصة االسـتـفــادة مــن تنامي
الخبرات والقدرات لدى هؤالء الموظفين.
وأشارت الى أن عملية التدريب تعد بمثابة سالح
ذي حــديــن ،اذ انــه بعد العمل على تــدريــب موظفي
الـهـيـئــة بــال ـخ ـبــرات وال ـم ـه ــارات والـ ـق ــدرات الـعــالـيــة
وتأهيل العناصر الوطنية للعمل في القطاع المالي
واالستثماري للمشاركة في التنمية الوطنية من خالل
االستثمار في العنصر البشري الوطني واالستفادة
من عالقات الهيئة مع العديد من المؤسسات المالية
العالمية والمحلية ،يتم استقطاب هؤالء الموظفين
للعمل في وظائف أخرى بمميزات أفضل ،وال تملك
الهيئة طريقة يمكن من خاللها إقناعهم بالعدول عن
قرار االنتقال الى وظيفة أخرى.

مؤشرات البورصة خضراء والسيولة  12مليون دينار
نمو محدود لنشاط األسهم القيادية على حساب «الصغيرة»
تغيرات محدودة ومتباينة على
مؤشرات أسواق المال في
دول مجلس التعاون الخليجي
واللون األخضر لمؤشرات
اإلمارات وقطر وتراجع
السعودي ومسقط والبحرين.

●

علي العنزي

ع ـ ــادت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
لـ ـل ــون األخ ـ ـضـ ــر ،ب ـع ــد ج ـل ـســة واح ـ ــدة
حمراء كانت أمس األول ،وربح المؤشر
السعري أمس ،نسبة ثلث نقطة مئوية
تساوي  20.5نقطة ،ليقفل على مستوى
 6518.99نقطة ،وكانت مكاسب الوزنية
أك ـبــر ،إذ بلغت بالنسبة لـلــوزنــي 0.6
فــي المئة هــي  2.51نقطة ليقفل على
مستوى  412.32نقطة ،ور ب ــح مؤشر
"كــويــت  "15نسبة  0.74فــي المئة هي
 6.98نقاط ليصل إلى مستوى 947.71
نقطة.
وتــراجـعــت حــركــة ال ـت ــداوالت بشكل
ً
مـحــدود قـيــاســا على مستويات أمس
األول ،وب ـل ـغــت ال ـس ـيــولــة ح ــوال ــي 12
مليون ديـنــار ،تــداولــت عــدد أسهم أقل
كان  86.8مليون سهم نفذت من خالل
 3348صفقة.

استقرار أخضر
بعد ثالث جلسات خضراء وجلسة
حمراء عادت مؤشرات بورصة الكويت
إل ــى ال ـلــون األخ ـضــر ،وع ــادت عمليات
الـ ـش ــراء ع ـلــى األس ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة ،بعد
راح ــة قـصـيــرة ام ـتــدت ســاعــة فـقــط من
جلسة االثنين ،وبدأت تعامالت األمس
بــدخــول جــديــد عـلــى األس ـهــم القيادية
ب ـق ـي ــادة س ـهــم ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ث ـ ــم انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إل ـ ـ ــى األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـخ ـم ـســة
الكبار األخــرى ،كبيتك وزيــن وجليتي
وص ـن ــاع ــات وط ـن ـيــة وع ـل ــى ت ـي ــرة أقــل
بنك بوبيان ووربــة ،وكــان نمو نشاط
األم ــس على حـســاب مـضــاربــات أسهم
الكتل الصغيرة ،التي تراجعت بشكل
ً
ح ــاد خ ـص ــوص ــا ك ـتــل ال ـمــدي ـنــة وإي ـفــا

واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ،وأبـ ـق ــت ع ـل ــى أس ـهــم
م ـن ـت ـق ــاة م ـن ـه ــا ك ـس ـه ــم م ـس ـت ـث ـم ــرون
وعقارات الكويت وبرزت أسهم جديدة
كـسـهــم مـيـنــا واجـ ـ ــوان واس ـت ـمــر سهم
أعـ ـي ــان ع ـلــى ن ـشــاطــه ال ـم ـتــوســط بين
األسـهــم الـقـيــاديــة وال ـفــاتــرة ،وصاحب
هذه التعامالت لون أخضر استمر في
أ غـلــب فـتــرات الجلسة حتى نهايتها،
وبميل أكبر نحو المؤشرات الوزنية

بـعــد تسجيل مـكــاســب جـيــدة لألسهم
القيادية.
وعلى مستوى أسواق المال في دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،ك ــان ال ـت ـبــايــن سيد
ال ـمــوقــف إذ حـظـيــت أس ـ ــواق اإلم ـ ــارات
وقـ ـط ــر والـ ـك ــوي ــت بــال ـم ـكــاســب بـيـنـمــا
تــراجـعــت أسـ ــواق الـسـعــوديــة ومسقط
والـ ـمـ ـن ــام ــة وسـ ـجـ ـل ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
ارتفاعات خجولة أمس األول بانتظار

إحصاء ات المخزون عصر الثالثاء ثم
بـيــانــات النفط الـخــام األمـيــركــي عصر
األربعاء من كل أسبوع.

أداء القطاعات
مالت القطاعات إلــى األداء اإليجابي،
إذ ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات هي
تأمين بـ 20.1نقطة وصناعية بـ  9.2نقاط

والنفط والغاز بـ  4.6نقاط وبنوك بـ 2.8
نقطة ،واتـصــاالت وخــدمــات مالية بـ 2.1
نقطة لكل منهما وم ــواد أساسية ب ـ 1.9
نقطة وعقار بـ  1.5نقطة ،بينما انخفض
مؤشرا قطاعين فقط هما سلع استهالكية
ب ـ  1.8نقطة وخــدمــات استهالكية ب ـ 0.9
نقطة ،واستقرت مؤشرات أربعة قطاعات
هــي تكنولوجيا ومنافع وأدوات مالية
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.

وت ـصــدر سـهــم وط ـنــي قــائـمــة األسـهــم
األكـ ـث ــر ق ـي ـم ــة ،إذ ب ـل ـغــت ت ـ ــداوالت ـ ــه 1.9
مليون ديـنــار وبــارتـفــاع بنسبة  0.9في
المئة ،تاله سهم بيتك بتداول  1.2مليون
دي ـنــار ،وبـنـمــو بنسبة  0.3فــي الـمـئــة ثم
ً
سهم أجيليتي مـتــداوال  908ألــف دينار
ً
وبأرباح بنسبة  2.6في المئة ورابعا سهم
صناعات بتداول  774ألف دينار ومرتفعا
ًبنسبة  1.8في المئة واخيرا سهم االمتياز
ً
بتداوالت بلغت  709آالف دينار ورابحا
بنسبة  0.6في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية
ً
ج ــاء أوال سـهــم مينا إذ ت ــداول بكمية
بـلـغــت  9.8مــاي ـيــن س ـهــم ،وبـمـكــاســب
ً
بنسبة  10.4في المئة ،وجاء ثانيا سهم
المستثمرون بتداول  7.7ماليين سهم
وبـتــراجــع بنسبة  0.5فــي المئة وجــاء
ً
ً
ثالثا سهم أجــوان مـتــداوال  6.6مليون
سهم ،وبخسارة بنسبة  2.18في المئة
وجاء رابعا سهم اعيان بتداوالت بلغت
 6.5مــايـيــن سـهــم بــانـخـفــاض بنسبة
ً
 0.27ف ــي ال ـم ـئــة ،وجـ ــاء خــام ـســا سهم
عـ ـق ــارات ك بـ ـت ــداول  5.4مــاي ـيــن سهم
وبارتفاع بنسبة  2.2في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا
سهم مشاعر ،إذ ارتـفــع بنسبة  16.6في
الـمـئــة ت ــاه سـهــم خليج ت بنسبة 10.9
في المئة ،ثم سهم مينا بنسبة  10.4في
ً
المئة وراب ـعــا سهم بيت الـطــاقــة بنسبة
ً
 6.6في المئة ،وأخيرا سهم وثاق بنسبة
 6.3في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا في جلسة
االم ـ ـ ــس هـ ــو س ـه ــم ك ت ـل ـف ــزي ــون ــي حـيــث
انخفض بنسبة  20في المئة تــاه سهم
أسمنت أبيض بنسبة  14.9في المئة ،ثم
ً
سهم وربة ت بنسبة  11.5في المئة ورابعا
ً
سهم مراكز بنسبة  7.6في المئة وأخيرا
سهم صلبوخ بنسبة  5.8في المئة.

«الصناعة» :البدء
بخطوات الربط مع نافذة «التجارة» تراجع اليورو وارتفاع اإلسترليني
ً
ً
أتمت إنجاز  13إجراء إلكترونيا رسميا
●

جراح الناصر

كـشـفــت م ـص ــادر ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن الـهـيـئــة الـعــامــة
للصناعة انـتـهــت مــن تفعيل دور الـنــافــذة الــواحــدة
الصناعية بنسبة كبيرة ،إذ استكملت الهيئة ربطها
مع عدة مؤسسات وجهات حكومية ودشنت  ١٣إجراء
ً
ً
إلكترونيا جديدا.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن النافذة الشاملة الصناعية
وضعت الخطوات األساسية للربط مع النافذة الواحدة

التابعة لوزارة التجارة والصناعة عبر خطة مجدولة،
ً
ً
لالنتهاء من الربط مستقبال وتسهيال لعملية إصدار
التراخيص الصناعية بالتعاون مع التجارة.
وذكرت أنه تم االنتهاء من ربط الخدمات الجديدة
وتشغيلها كلية لتفعيل "النافذة الواحدة" اإللكترونية
باالشتراك مع  8جهات حكومية.
وب ـي ـنــت أن الـهـيـئــة تـسـعــى إل ــى زي ـ ــادة ال ـخــدمــات
اإل لـكـتــرو نـيــة المقدمة عبر التنسيق والمتابعة في
إطار استكمال كل عمليات الربط اإللكتروني وتسهيل

أخبار الشركات

 1.98مليون دينار أرباح
«الصالحية» من بيع عقار
كشفت شركة الصالحية
ال ـع ـق ــاري ــة أنـ ـه ــا ق ــام ــت عــن
ط ــري ــق ش ــرك ــة «كـ ــي ب ــي آي
ال ـع ـق ــاري ــة» ،ال ـم ـم ـلــوكــة لها
ب ـن ـس ـبــة  50فـ ــي ال ـم ـئ ــة فــي
ال ـم ـم ـل ـكــة ،ال ـم ـت ـح ــدة ،ببيع
عقار بالمملكة بقيمة 20.74
م ـل ـيــون ج ـي ـنــه إسـتــرلـيـنــي،

بـ ـم ــا ُي ـ ـ ـعـ ـ ــادل  8.4مــاي ـيــن
ديـنــار .وقــالــت «الصالحية»
إن حصتها من عملية البيع
ُ
تـ ـق ــدر ب ــرب ــح صـ ــاف ُي ـع ــادل
 1.98مـلـيــون دي ـن ــار ،سيتم
إدراج ــه بــالـبـيــانــات المالية
للشركة في الربع األول من
العام الحالي.

«المشتركة» :بناء  10محطات وقود
وقعت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عقد المناقصة
رقم  LM/PD/4068المجموعة األولى ،بخصوص انشاء وتوريد
وتشغيل عدد  10محطات تعبئة وقود جديدة التابعة لشركة
التبرول الوطنية الكويتية بمبلغ قــدره  15.47مليون دينار،
ً
وبمدة تنفيذ قدرها  330يوما.

خدمات األون الين المقدمة للمستثمرين الصناعيين.
ول ـف ـتــت إل ــى أن الـهـيـئــة وض ـعــت خ ـطــة تــدريـجـيــة
الستبدال وجــود الموظف خلف "الكاونتر" بعملية
الــربــط اإلل ـك ـتــرونــي لـكــل جـهــة مـشـتــركــة فــي الـنــافــذة
ليتحقق مفهوم تمثيل للجهات الحكومية.
وتحدثت المصادر قائلة" :نسعى إلى تغيير المبدأ
بوجود الموظف خلف "الكاونتر" وانتظار المراجعين،
إذ اكتشفنا أهمية الحاجة إلــى خلق نظام مختلف
يعتمد على التكنولوجيا.

اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر مقابل
ال ــديـ ـن ــار ،أم ـ ــس ،ع ـنــد م ـس ـتــوى 0.301
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ف ـي ـم ــا انـ ـخـ ـف ــض الـ ـ ـي ـ ــورو إل ــى
مستوى  0.360دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته
الـيــومـيــة عـلــى مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــي ،إن
سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع،
لـيـسـجــل  0.409ديـ ـن ــار ،فـيـمــا اسـتـقــر
الفرنك السويسري عند مستوى 0.308

ُ
«غلوبل» تنهي عملية تخارج من «بندار للتجارة واالستثمار»
أعلن بيت االستثمار العالمي (غلوبل)،
أمس ،توقيع اتفاقية تخارج من حصة في
شركة بندار للتجارة واالستثمار (بندار)،
بسعر يفوق القيمة السوقية .وكانت الحصة
مملوكة من "صندوق جي أم أف آي" وشركة
جيمبال القابضة ،الـلــذيــن ي ــداران مــن قبل
ذراع إدارة األصول البديلة (غلوبل كابيتال
مانجمنت).
وكان صندوق "جي أم أف أي" استحوذ
على حصة األغلبية في "بندار" عام ،2008
قبل بضعة أشهر من بداية األزمــة المالية
العالمية ،والتي أثرت بشكل كبير على قطاع
التمويل االستهالكي في الشرق األوسط.
وفـ ــي أعـ ـق ــاب األزم ـ ـ ــة ال ـم ــال ـي ــة وال ــرب ـي ــع
ال ـعــربــي ،ق ــام فــريــق إدارة غـلــوبــل كابيتال
مانجمنت بتنفيذ برنامج إلعــادة الهيكلة
والنمو لـ"بندار" .وركز البرنامج على توسيع
شبكة الـفــروع ،وتنويع قــاعــدة المنتجات،
وتحسين جودة اإلقراض ،وتعزيز الميزانية

ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،وت ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر ال ـت ـمــويــل،
وتحسين الحوكمة المؤسسية للشركة.
وحـقـقــت الـشــركــة مــا بـيــن  2012و2016
نموا تراكميا في اإلي ــرادات بنسبة  17في
المئة ،وفــي صــافــي األرب ــاح بنسبة  54في
المئة ،وفي إجمالي األصول بنسبة  23في
ً
المئة ،في واحدة من أكثر الفترات تحديا في
قطاع الخدمات المالية باألردن .كما تمكنت
الشركة من توزيع أرباح نقدية لنفس الفترة.
َّ
وعلق نائب الرئيس التنفيذي لـ"غلوبل"
والـ ـش ــري ــك ال ـم ــدي ــر ف ــي "غ ـل ــوب ــل كــاب ـي ـتــال
مانجمنت" ،سليمان ا لــر بـ ّـيــع ،على توقيع
اتفاقية التخارج قائال" :سعداء للغاية إلتمام
هــذا الـتـخــارج ،لتوفير السيولة لعمالئنا،
وخاصة في مثل هذه البيئة الجيوسياسية
واالقتصادية الصعبة".
وأضاف" :المركز المالي وصافي الدخل
القوي وجودة محفظة القروض جعلت من
شركة بـنــدار هدفا مثاليا لالستحواذ من

قبل شركة تمكين ،وهي شركة تابعة للبنك
االستثماري في األردن ،وشهادة على أعلى
معايير الحوكمة التي وضعناها ألنفسنا
والـشــركــات الـتــي نــديــرهــا .ويـعــد هــذا ثالث
تـخــارج خــال عــام مــن شــركــات فــي قطاعي
التمويل االستهالكي المصرفي ،من خالل
عملية اندماج مع مؤسسة مالية محلية".
وق ــال زاكـيــر رزف ــي ،الـشــريــك فــي "غلوبل
كابيتال مانجمنت" ومدير صندوق "جي أم
أف اي"" :فخورون بأننا نجحنا في التخارج
مــن الـشــركــة ،ونـحــن نعلم أنـنــا قمنا ببناء
أساس متين للنمو المستقبلي .نشكر جميع
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والموظفين على دعمهم ومساهمتهم".
وت ــاب ــع" :أث ـب ــت ف ــري ــق (غ ـلــوبــل كــابـيـتــال
م ــان ـج ـم ـن ــت) ق ـ ــدرات ـ ــه فـ ــي إدارة وت ـن ــام ــي
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــارج مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـبـ ــر م ـخ ـت ـلــف
ال ـق ـطــاعــات وف ــي ظ ــروف ال ـس ــوق الـصـعـبــة.
جميع التخارجات كانت تقريبا أعلى من

دينار ،في حين بقي الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار.
وفــي الــواليــات المتحدة األميركية،
ارتـ ـ ـف ـ ــع سـ ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ــدوالر م ـقــابــل
العمالت الرئيسة األخرى في تعامالت
أمس األول ،بعد توقعات المستثمرين
ل ــرف ــع أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة مـ ــن ال ـم ـج ـلــس
االحتياطي االت ـحــادي األمـيــركــي ثالث
م ــرات هــذا ال ـعــام ،السـتـفــادة االقتصاد
األميركي من التخفيضات الضريبية.

القيم الدفترية والقيم السوقية للشركات
المدرجة".
َّ
ووجـ ـ ــه ال ــرب ـي ــع ال ـش ـكــر لـلـمـلــك عـبــدالـلــه
الثاني والحكومة األردنية على انفتاحها
وم ـع ــاي ـي ــره ــا ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ال ـع ـل ـيــا لـتــدفــق
االستثمار األجنبي المباشر ،ما جعل البيئة
مواتية للمستثمرين الدوليين لالستثمار
الـمـبــاشــر والـمـســاهـمــة فــي نـمــو االقـتـصــاد
األردني .وال تزال "غلوبل" مهتمة باالقتصاد
األردنـ ـ ــي ال ـنــابــض بــال ـح ـيــاة ،م ــرك ــزة نحو
الصناعات ذات التقنية العالية واإلنترنت.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ف ــري ــق إدارة أص ــول
الـمـلـكـيــة ال ـخــاصــة ف ــي "غ ـلــوبــل" تـمـكــن من
التخارج بنجاح من  42شركة منذ إنشائه،
 26منها منذ عــام  ،2010وهــو األعـلــى من
بـيــن جميع شــركــات الملكية الـخــاصــة في
المنطقة ،وق ــام بـتــوزيــع نـحــو  580مليون
دوالر للعمالء.

البرميل الكويتي
ً
ينخفض  14سنتا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 14
ً
سنتا في تداوالت ،أمس األول ،ليبلغ 64.62
دوالرا أميركيا مقابل  64.76دوالرا للبرميل
ً
في تداوالت الجمعة الماضي ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية لــم يطرأ تغير
يــذكــر على أسـعــار النفط أمــس األول ،مع
اسـتـمــرار االل ـتــزام باتفاق خفض اإلنـتــاج
الـ ـ ــذي تـ ـق ــوده م ـن ـظ ـمــة ال ـ ـ ــدول ال ـم ـص ــدرة
ل ـل ـب ـت ــرول (أوبـ ـ ـ ـ ــك) ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ك ـبــار
ال ـم ـن ـت ـج ـي ــن م ـ ــن خـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وت ــوقـ ـع ــات
بارتفاع انتاج الخام في الواليات المتحدة
األميركية.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس
الـعــالـمــي مــزيــج بــرنــت  16سـنـتــا ،ليصل
عند التسوية الى مستوى  67.78دوالرا،
فــي حين انخفض سعر برميل نفط خام
القياس األميركي غرب تكساس الوسيط
 29سنتا ،ليصل إلى مستوى  61.73دوالرا.

اقتصاد
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«صناعة الغرفة» تناقش النسب المقترحة للعمالة الوطنية
قال فهد الجوعان إن «الحوار
والتشاور هما المدخل الصحيح
لتنمية مواردنا البشرية الكويتية
من جهة ،وترشيد استقدام
العمالة الوافدة.

عقدت لجنة الصناعة والعمل
بغرفة تـجــارة وصناعة الكويت
ا ج ـت ـمــا ع ـهــا األول ل ـس ـنــة 2018
ب ــرئ ــاس ــة ف ـهــد الـ ـج ــوع ــان ،حيث
جـ ــرى ل ـق ــاء م ـش ـت ــرك ل ـل ـج ـنــة مــع
مسؤولي الهيئة العامة للقوى
الـعــامـلــة بـحـضــور األم ـيــن الـعــام
ل ـبــرنــامــج إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة وال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي
للدولة فوزي المجدلي ،ومشاركة
ممثلين عــن عــدد مــن القطاعات
واألن ـش ـطــة الـعــامـلــة ف ــي الـقـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص ،وذل ـ ـ ــك إلب ـ ـ ـ ــداء الـ ـ ــرأي
حــول النسب المقترحة للعمالة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــات غ ـيــر
الحكومية.
واسـتـهــل رئـيــس الـلـجـنــة فهد
ال ـج ــوع ــان االج ـت ـم ــاع ب ــاإلش ــارة
إل ــى ح ــرص الـغــرفــة عـلــى تنظيم
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ضـ ـم ــن خ ــدم ــات ـه ــا
المستحقة العضائها من مجتمع
األع ـ ـم ـ ــال الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ول ـت ـع ــزي ــز
عـ ــاقـ ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق
القائمة مــع ا لـجـهــات الحكومية
الـمـعـنـيــة بـ ـش ــؤون ال ـع ـم ــل ،وفــي
مقدمتها الهيئة ا لـعــا مــة للقوى
العاملة ،وبرنامج إعادة الهيكلة،
بــاعـتـبــار أن «ال ـح ــوار والـتـشــاور
هـمــا ا لـمــد خــل الصحيح لتنمية
مــوارد نــا البشرية الكويتية من
جهة ،وترشيد استقدام العمالة
الوافدة على النحو الــذي يحقق
التوازن في جهود الدولة لتلبية
م ـت ـط ـل ـبــات س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وف ــق

«ناسداك دبي» 3 :مؤشرات
جديدة للمشتقات بالربع األول
قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ل ــ»نــاســداك دب ــي» حــامــد عـلــي ،إن
مــن المقرر طــرح ثالثة مؤشرات
جديدة للمشتقات في الربع األول
من العام الحالي ،ستكون األولى
من نوعها في المنطقة .وأوضح
ع ـل ــي أن ا ل ـم ــؤ ش ــر األول سـيـتــم
مــن خــالــه اسـتـخــدام الـمــؤشــرات
اإلقليمية لـ MSCIإلصدار منتجات
المشتقات ،ليجري تــداولـهــا في
منصة «ناسداك دبي» للمشتقات.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـم ــؤش ــري ــن ال ـث ــان ــي
والثالث هما لتداول عقود آجلة

اجتماع لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت
معايير اقتصادية صحيحة من
جهة أخرى».
من جانبه ،ثمن المجدلي دور
الغرفة ودعمها المستمر لخدمة
قضية توظيف العمالة الوطنية،
مـ ــؤكـ ــدا حـ ـ ــرص الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـلــى
ال ـت ـش ــاور م ــع مـخـتـلــف ال ـج ـهــات
المعنية ،وفي مقدمتها أصحاب
األعـمــال للتعرف على مرئياتهم
بشأن النسب المالئمة لكل قطاع.
وأكـ ــد الـمـجــدلــي أن الـبــرنــامــج
ً
يدرك تماما الظروف التي يمر بها
ً
الـقـطــاع ال ـخــاص ،ويسعى دائـمــا

للتنسيق والتشاور معه من خالل
الغرفة واالتحادات النوعية.
وشـ ـ ـ ـ ــارك م ـم ـث ـل ــو ال ـق ـط ــاع ــات
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات الـ ـن ــوعـ ـي ــة ال ــذي ــن
ح ـض ــروا ال ـل ـقــاء ف ــي الـمـنــاقـشــات
ال ـت ــي دارت حـ ــول مـ ــدى واق ـع ـيــة
ال ـن ـس ــب ال ـم ـق ـت ــرح ــة وقــاب ـل ـي ـت ـهــا
للتطبيق ،وأكدوا أهمية معالجة
نقص العمالة الوطنية في القطاع
الخاص من منظور اقتصادي ال
إداري بـحــت ،مما يتطلب العمل
ً
على دعم هذا القطاع ليكون قادرا
على اجتذاب العمالة الوطنية في

فرص عمل حقيقية ال وهمية.
وذك ــروا أن ذلــك يتطلب أيضا
اإلعــداد الجيد للكوادر الوطنية،
وإكـســابـهــم الـمـهــارات والـخـبــرات
ال ـت ــي تـلـبــي اح ـت ـيــاجــات الـقـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص مـ ــن الـ ـعـ ـم ــال ــة ،وك ــذل ــك
ضرورة معالجة موضوع التفاوت
الكبير بـيــن ام ـت ـيــازات العاملين
فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ـع ــام
ومستويات األمان الوظيفي التي
يتمتعون بـهــا عــن نـظــرائـهــم في
القطاع الخاص ،األمر الذي يجعل
ً
العمل الحكومي جــاذبــا للعمالة

ً
الوطنية ،والقطاع الخاص طاردا
لهم.
وان ـت ـهــى االج ـت ـم ــاع ب ـض ــرورة
اخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاع ال ـ ـن ـ ـسـ ــب الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــة
لمزيد من الدراسة حتى يتسنى
للمسؤولين بالبرنامج استكمال
ال ـت ـشــاور م ــع مـمـثـلــي الـقـطــاعــات
االقتصادية والخدمية المختلفة
ً
وال ـ ــوق ـ ــوف م ـي ــدان ـي ــا ع ـل ــى م ــدى
مالءمة النسب المقترحة لطبيعة
وأوضاع كل قطاع.

مــرت ـب ـطــة ب ــال ـم ــؤش ــر الـ ـع ــام لـكــل
مــن س ــوق دب ــي وس ــوق أبــوظـبــي
فـ ــي بـ ــورصـ ــة نـ ــاسـ ــداك ل ـل ـع ـقــود
اآلجلة .وبين أن استحداث عقود
ال ـم ــؤش ــرات الـمـسـتـقـبـلـيــة يمثل
ً
انتقاال إلــى المرحلة المقبلة من
تطوير البورصة بعد أن نجحت
في استحداث تداول عقود األسهم
المفردة المستقبلية فــي منصة
ً
الـمـشـتـقــات ،وال ـتــي تـضــم حــالـيــا
أسهم  16شركة.
«العربية.نت»

«علي بابا» تدرس بجدية اإلدراج
في هونغ كونغ
وعــد مــؤســس «عـلــي بــابــا غ ــروب هــولــديـنــغ» ،جــاك مــا ،بــأنــه يــدرس
بجدية طرح شركة التجارة اإللكترونية الكبرى في هونغ كونغ ،وفقا
لما ذكرته تقارير إعالمية أمس .ووفقا لتقرير «ساوث تشاينا مورنينغ
بــوســت» ،قــال ج ــاك« :سننظر بالتأكيد فــي ســوق هــونــغ كــونــغ .نأمل
االستثمار أكثر في هونغ كونغ ،ونعزز مشاركتنا في اقتصاد المدينة».
وأوضحت متحدثة باسم الشركة ،أن جاك أدلى بتلك التصريحات في
حدث بالمدينة ،أمس األول ،استجابة لتصريحات المديرة التنفيذية
لـ»هونغ كونغ» ،كاري الم ،حول آمالها في عودة «علي بابا» للتفكير في
اإلدراج بـ»هونغ كونغ» .وفي عام  ،2014اختارت «علي بابا» نيويورك
لالكتتاب العام األولي القياسي ألسهمها بقيمة  15مليار دوالر بدال
من هونغ كونغ.
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«نيكي» يرتفع بعد «بلوغ سن الرشد» ...واألسهم الصينية تواصل أرباحها للجلسة الثامنة على التوالي
تراجعت أسعار الذهب أمس،
وسط توقعات بزيادات جديدة
في أسعار الفائدة األميركية
هذا العام .وانخفض الذهب
في المعامالت الفورية  ً0.2في
المئة إلى  1317.86دوالرا
لألوقية «األونصة» .واألسبوع
الماضي ،المس المعدن أعلى
مستوياته منذ  ً15سبتمبر عند
 1325.86دوالرا لألوقية.

العملة اليابانية
ارتفعت  %0.5إلى
ً
 112.50ينا للدوالر

تـبــايــن أداء م ــؤش ــرات األسـهــم
األم ـيــرك ـيــة خ ــال تـ ـ ــداوالت أمــس
األول ،ع ـق ــب بـ ــدايـ ــة ق ــوي ــة ل ـعــام
 2018فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
وسجل «ناسداك» و» »S&Pإغالقين
ق ـيــاس ـي ـيــن ج ــدي ــدي ــن ،ل ـك ــن «داو
ج ــون ــز» أوق ـ ــف م ـس ـي ــرة مـكــاســب
امتدت أربع جلسات.
وتراجع «داو جونز» إلى 25283
نقطة ،بينما ارتفع «ناسداك» إلى
 7157نقطة ،كما صعد «»S&P 500
ً
األوسع نطاقا إلى  2747نقطة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ص ـ ـ ـ ــرح رئـ ـي ــس
الفدرالي بمدينة «أتالنتا» رافائيل
بوستيك ،بأن البنك المركزي عليه
االستمرار في رفع معدل الفائدة
على المدى القصير ،لكن بوتيرة
ً
أكثر بطئا من العام الماضي.
وفي األسواق األوروبية ،ارتفع
مــؤشــر «س ـتــوكــس يـ ــوروب »600
بنحو  0.2في المئة إلى  398نقطة،
وهو أعلى إغالق منذ يوليو .2015
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع مـ ــؤشـ ــر «ف ــوتـ ـس ــي»
البريطاني « 27 -نقطة» إلى 7696
ن ـق ـطــة ،وارتـ ـف ــع م ــؤش ــر «داك ـ ــس»
األلماني « 48 +نقطة» إلى 13367
نقطة ،وصعد المؤشر الفرنسي
«كـ ـ ــاك» « 16 +ن ـق ـطــة» إلـ ــى 5487
نقطة.
واسـ ـتـ ـهـ ـل ــت تـ ـل ــك الـ ـم ــؤش ــرات
تـعــامــات ،أمــس ،على ارتـفــاع مع
ت ــرق ــب بـ ـي ــان ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة عــن
ألمانيا ومنطقة اليورو.
وارتفع مؤشر «ستوكس »600
 0.2ف ــي ال ـم ـئ ــة إلـ ــى  399نـقـطــة،
وصعد «فوتسي  »100البريطاني

 0.3في المئة إلى  7723نقطة .كما
ارت ـف ــع مــؤشــر «داك ـ ــس» األلـمــانــي
 0.1في المئة و إلى  13382نقطة،
وص ـعــد «كـ ــاك» الـفــرنـســي  0.3في
المئة إلى  5501نقطة.
وأظهرت بيانات رسمية ،أمس،
نمو اإلنتاج الصناعي في ألمانيا
بأكثر من المتوقع خالل نوفمبر،
إذ ارتفع  3.4في المئة على أساس
شهري.
وف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا ،ق ـل ـص ــت األس ـه ــم
ال ـ ـيـ ــابـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـك ــاسـ ـبـ ـه ــا خـ ــال
تعامالت ،أمــس ،مع ارتفاع الين،
بعدما قــرر بنك الـيــابــان تقليص
مشترياته من السندات الحكومية
في واحدة من عملياته المنتظمة.
وارتفع مؤشر «نيكي»  0.57في
ً
المئة إلــى  23849نقطة ،مقلصا
مكاسبه بعد ارتفاع الين ،إذ بلغ
في وقــت سابق أعلى مستوياته
م ـنــذ نــوفـمـبــر  ،1991ك ـمــا صعد
«توبكس»  0.5في المئة إلى 1889
نقطة.
وع ــن أداء الـعـمـلــة ،ارت ـفــع الين
إلــى أعلى مستوى لــه فــي خمسة
أي ــام ،بعدما خفض بنك اليابان
المركزي مشترياته من السندات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـط ــوي ـل ــة األمـ ـ ــد فــي
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ،م ـ ـمـ ــا عـ ــزز
التكهنات بــأن البنك قد يبدأ في
إن ـهــاء سـيــاســة التحفيز الضخم
تدريجيا هذا العام.
ومنذ أن تبنى المركزي سياسة
الـتـحـكــم ف ــي مـنـحـنــى ال ـعــائــد في
 ،2016عدل بنك اليابان من حين
آلخ ــر عمليات ال ـس ـنــدات ،ويـقــول

«غولدمان ساكس» يتوقع استمرار ضعف الدوالر
تـ ــوقـ ــع ك ـب ـي ــر االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن
ل ـ ــدى «غـ ــولـ ــدمـ ــان سـ ــاكـ ــس» ج ــان
هــاتــزيــوس ،أن العملة األميركية
ً
ستكون ضعيفة هذا العام أيضا،
رغ ــم أن االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي قد
يــرفــع ال ـف ــائ ــدة أربـ ــع مـ ــرات خــال
األشهر الـ 12المقبلة.
وص ـ ـ ـ ــرح هـ ــاتـ ــزيـ ــوس ل ـش ـب ـكــة
ً
«س ــي إن ب ــي س ــي» ق ــائ ــا« :نـحــن

النـ ـ ــزال نـعـتـقــد أن ال ـ ـ ــدوالر ربـمــا
ً
ً
يكون ضعيفا نسبيا  ،على األقل
مقابل العمالت الرئيسية ،وربما
أمام االقتصادات الناشئة بدرجة
ً
كبيرة أيضا».
وع ـ ــادة م ــا ي ـق ــدم رف ــع ال ـفــائــدة
ً
دع ـ ـم ـ ــا لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـل ــة ،حـ ـي ــث ي ـج ــذب
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ل ـل ــدول ــة م ــن أج ــل
الـعــائــد األع ـلــى ،إال أن هاتزيوس

ي ــرى أن ـن ــا اآلن ف ــي «رفـ ــع عــالـمــي
متزامن إلى حد ما» ،حيث تتطلع
بنوك مركزية أخرى لرفع معدالت
الفائدة ،مما يقلل جاذبية الواليات
المتحدة.
وتراجع مؤشر الدوالر حوالي
 10فــي المئة فــي الـعــام الماضي،
بعد عدة سنوات من المكاسب ،مع
تعافي االقتصاد األميركي.

مسؤولون ،إن أي تعديالت تهدف
إلى الحفاظ على عوائد السندات
م ـت ـس ـق ــة م ـ ــع الـ ـ ـه ـ ــدف ال ـم ـن ـش ــود
فــي سـيــاســة الـبـنــك ال إل ــى إرس ــال
مـ ــؤشـ ــرات ب ـخ ـص ــوص سـيــاسـتــه
المستقبلية.
لكن بينما تعتبر خطوة أمس،
فنية إلى حد كبير ،لكنها فاجأت
بـ ـع ــض الـ ـف ــاعـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق،
وش ـ ـج ـ ـعـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـلـ ـي ــن ،الـ ــذيـ ــن
ي ـتــوق ـعــون الـ ـخ ــروج م ــن بــرنــامــج
الـتـيـسـيــر ال ـن ـقــدي بـحـلــول نهاية
.2018
وارتفعت العملة اليابانية 0.5
ً
في المئة إلى  112.50ينا للدوالر،

 50مليار دوالر حجم طروحات  2017في السوق األميركي
التـ ـ ــزال الـ ـتـ ـس ــاؤالت حـ ــول ج ــاذب ـي ــة األس ـ ـ ــواق األم ـيــرك ـيــة
للطروحات العامة كثيرة ،فعند المقارنة مع عام  1997نرى
ً
تراجعا في عدد الشركات المدرجة في «وول ستريت» خالل
عام  2017بأكثر من  50في المئة.
ورغ ــم ال ـط ـفــرة غـيــر الـمـبـســوقــة ،ال ـتــي تـشـهــدهــا األس ــواق
األميركية ،شهد عام  2017مستويات قياسية في تداوالت «وول
ستريت» ،فإن تلك المكاسب القوية لم تنجح في تهدئة أو حل
األلغاز حول أسباب عدم رغبة الشركات األميركية في طرح
أسهمها لالكتتاب العام بحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز.

األسواق تنهي العام الماضي بأداء قوي
«الوطني لالستثمار» :مترافق مع تحسن اقتصادي شامل
اس ـت ـم ــرت األسـ ـه ــم ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي م ـســارهــا
اإليجابي خــال الشهر األخير من عــام ،2017
إذ ارت ـف ــع مــؤشــر م ــورغ ــان سـتــانـلــي كــابـيـتــال
انترناشيونال ( )MSCIالعالمي لجميع الدول
بنسبة  1.5في المئة في ديسمبر ،ليصل أداؤه
لسنة  2017إلى  21.6في المئة.
وف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وحـســب التقرير
الشهري الصادر عن شركة الوطني لالستثمار،
رفع االحتياطي الفدرالي في اجتماعه المنعقد
بنسبة  0.25في
في ديسمبر معدالت الفائدة
ّ
المئة ،كما توقعت األسواق .كذلك وقع الرئيس
ترامب ًقانون اإلصالح الضريبي والذي يشمل
ً
تـخـفـيــضــا مـتــوقـعــا فــي ال ـضــرائــب بـقـيـمــة 1.5
تريليون دوالر ،في إطار جهود خفض معدالت
ضرائب الشركات واألفراد في سنة .2018
ومن ناحية أخرى ،مازالت ضبابية المشهد
السياسي في أوروبا تحوز مركز الصدارة ،إذ
فازت األحزاب المؤيدة لالستقالل باألغلبية في
انتخابات إقليم كتالونيا ،كما مررت إيطاليا
ميزانيتها التقديرية لسنة  ،2018ويتيح ذلك
حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية.
وقـ ــد أن ـه ــت ال ـس ـلــع دي ـس ـم ـبــر ف ــي الـمـنـطـقــة
الخضراء ،إذ ارتفع الذهب وخام برنت بنسبة
 2.2في المئة و 5.2في المئة على التوالي خالل
الشهر وارتفعا بنسبة  13.5في المئة و17.7
في المئة خالل  .2017ومازالت ًمنظمة األوبك
ملتزمة بالحد من اإلنتاج محققة نسبة التزام
بلغت  121في المئة في ديسمبر.
وحققت األسهم في الواليات المتحدة ً
أداء
ً
إيجابيا فــي ديسمبر ،إذ ًارتفعت بنسبة 1.8
في المئة و 1.0في المئة وفقا لمؤشر داو جونز

ً
وستاندرد آند بورز  ،500لتحقق ارتفاعا لسنة
 2017بنسبة  25.1في المئة و 19.4في المئة
على التوالي .وتعافت المملكة المتحدة من
خسائر الشهر ًالماضي بنسبة  4.9في المئة
فــي ديسمبر وفــقــا لقياس مــؤشــر FTSE 100
الذي أنهى عام  2017على ارتفاع بنسبة 7.6
في المئة.
وفي أوروبــا ،حققت األسهم ً
ً
إيجابيا،
أداء
ديسمبر
إذ ارتفعت بنسبة  0.6في المئة في
ً
متعافية مــن خسائر الشهر ا لـمــا ضــي ،وفقا
لقياس مؤشر  Stoxxأوروبا  600الذي ارتفع
بنسبة  7.7في المئة لسنة .2017
وفي اليابان ،انخفض الفائض التجاري إلى
 113مليار ين ياباني في نوفمبر من مستوى
 285مليار ين في أكتوبر ،إذ ارتفعت الصادرات
بنسبة  16.2في المئة وتباطأت الواردات إلى
 17.2في المئة.
اليابانية خالل ديسمبر
األسهم
وارتفعت
ً
بنسبة  0.2في المئة وفقا لقياس مؤشر نيكاي
 225الذي يكون بذلك قد أنهى عام  2017على
ارتفاع بنسبة  19.1في المئة.
وأنـهــى مــؤشــر مــورغــان ستانلي كابيتال
ان ـتــرنــاش ـيــونــال ( )MSCIل ــأس ــواق الـنــاشـئــة
ديسمبر فــي المنطقة ا لـخـضــراء عـنــد نسبة
 3.4ف ــي ال ـم ـئــة .ك ـمــا س ـجــل ال ـمــؤشــر أرب ـ ً
ـاح ــا
بنسبة  34.4فــي الـمـئــة للسنة ،لـيـكــون بذلك
أفضل مؤشر عالمي من ناحية األداء .وأنهت
األسهم الصينية الشهر في المنطقة الحمراء

مـتـعــافـيــة مــن أدن ــى مـسـتــوى لها
ً
في أسبوعين البالغ  113.40ينا
للدوالر الذي المسته االثنين ،قبل
ً
أن تتراجع إلى  112.81ينا لتظل
مــرتـفـعــة  0.3ف ــي ال ـم ـئــة ،مـقــارنــة
باإلغالق السابق.
وقال معظم خبراء اقتصاديين
استطلعت «روي ـت ــرز» آراء ه ــم في
ديسمبر ،إن بنك اليابان سيبدأ
تقليص التحفيز في أواخر 2018
أو بعد ذلك .وواصل اليورو نزوله
إلــى مــا دون  1.20دوالر ،ليجري
ً
ت ــداول ــه مـنـخـفـضــا  0.2فــي المئة
ع ـنــد  1.1941دوالر ،وه ــو أدن ــى
مستوى في عشرة أيام ،مع توخي

المستثمرين ا ل ـحــذر بـعــد موجة
صعود استمرت شهورا.
واألسبوع الماضي ،بلغ اليورو
أع ـلــى مـسـتــوى ف ــي أرب ـع ــة أشـهــر،
وك ــان على وشــك الــوصــول ألعلى
مستوياته في ثالث سنوات.
وارت ـف ــع مــؤشــر الـ ـ ــدوالر ،ال ــذي
يقيس أداء العملة األميركية أمام
س ـل ــة م ــن س ــت ع ـم ــات رئ ـي ـس ـيــة،
بنسبة  0.1في المئة إلى .921.484
يذكر أن بورصة طوكيو أغلقت
أبــوابـهــا ،أمــس ،فــي عطلة رسمية
بمناسبة عيد «بلوغ سن الرشد».
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،م ـ ـ ــددت األس ـه ــم
ال ـص ـي ـن ـي ــة م ـك ــاس ـب ـه ــا لـلـجـلـســة

الثامنة على الـتــوالــي مــع وصــول
المؤشر الرئيسي ألعلى مستوياته
في ستة أسابيع ،بدعم من ارتفاع
الـشــركــات االستهالكية والرعاية
الصحية.
وارت ـ ـف ـ ــع مـ ــؤشـ ــر «ش ـن ـغ ـه ــاي»
المركب عند اإلغــاق بنسبة 0.2
في المئة إلى  3415نقطة .وذكرت
ً
وكالة «بلومبرغ» نقال عن مصادر
ع ـلــى دراي ـ ــة ب ــاألم ــر ،أن ال ـمــركــزي
ال ـص ـي ـنــي أدخـ ـ ــل ت ـغ ـي ـي ــرات عـلــى
ال ـن ـظــام الـمـسـتـخــدم لـلـتـحـكــم في
سـعــر ص ــرف ال ـي ــوان .مــن جــانـبــه،
تراجعت أسعار الذهب أمس ،وسط
توقعات بزيادات جديدة في أسعار

الـ ـف ــائ ــدة األم ـي ــرك ـي ــة هـ ــذا ال ـع ــام.
وانخفض الذهب في المعامالت
الفورية  0.2في المئة إلى 1317.86
ً
دوالرا لألوقية «األونصة».
واألسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،الم ــس
المعدن أعلى مستوياته منذ 15
سـبـتـمـبــر أيـ ـل ــول ع ـن ــد 1325.86
ً
دوالرا لألوقية .ونــزل الذهب في
العقود األميركية اآلجلة  0.1في
ً
المئة إلى  1318.90دوالرا لألوقية.
ويـ ــراهـ ــن ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون عـلــى
زيـ ــادات جــديــدة ألس ـعــار الـفــائــدة
األم ـيــرك ـيــة ب ـعــد صـ ــدور بـيــانــات
الــوظــائــف ي ــوم الـجـمـعــة ،الـتــي لم
تقدم أي مبررات لتغيير توقعات
تشديد السياسة النقدية لمجلس
االح ـت ـي ــاط ــي االتـ ـ ـح ـ ــادي «ال ـب ـنــك
المركزي األميركي».
ً
وي ـت ــأث ــر ال ــذه ــب ك ـث ـي ــرا بــرفــع
أس ـعــار الـفــائــدة ألنــه يــزيــد تكلفة
الفرص البديلة لحائزي المعدن،
ً
ال ــذي ال ي ــدر ع ــائ ــدا ،بينما يعزز
الدوالر المقوم به المعدن األصفر.
وانخفض السعر الفوري للفضة
ً
 0.3فــي المئة إلــى  17.08دوالرا
لألوقية .وتراجع البالتين  0.8في
ً
المئة إلى  964.35دوالرا لألوقية،
بعدما بلغ أعـلــى مستوى لــه في
ثالثة أشهر ونصف الشهر ،أمس
ً
األول ،عند  973.60دوالرا لألوقية.
وارتفع البالديوم  0.7في المئة
إل ــى  1108.22دوالرات لــأوقـيــة،
ً
بـ ـع ــدم ــا بـ ـل ــغ مـ ـسـ ـت ــوى ق ـي ــاس ـي ــا
ً
ً
م ــر ت ـف ـع ــا ع ـن ــد  1111.40دوالرا
لألوقية.
(أرقام)

ً
للشهر الثاني على التوالي ،إذ هبطت هبوطا
ً
طفيفا بنسبة  0.3في المئة في ديسمبر ،إال
أن المؤشر ارتـفــع بنسبة  6.6فــي المئة منذ
بداية السنة.
وحققت أسواق األسهم في منطقة مجلس
الـتـعــاون الخليجي ً
أداء ج ـيـ ًـدا فــي ديسمبر،
حيث أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال
انترناشيونال ( )MSCIلدول مجلس التعاون
الخليجي الشهر بارتفاع بنسبة  3.3في المئة
ليقفل سنة  2017على ارتفاع طفيف بنسبة
 0.7ف ــي ال ـم ـئــة .وكـ ــان مــؤشــر س ــوق الــدوحــة
لــأوراق المالية أفضل المؤشرات ً
أداء خالل
الشهر ،حيث أنهى الشهر األخير من السنة
ً
مرتفعا بنسبة  10.5في المئة ،تلته البحرين
ب ــارت ـف ــاع بـنـسـبــة  3.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ،والـمـمـلـكــة
العربية الـسـعــوديــة بــارتـفــاع بنسبة  3.2في
المئة ،وأبوظبي والكويت بارتفاع بنسبة 2.7
في المئة و 0.7في المئة .وللشهر الثاني على
التوالي ،كان مؤشر دبي أسوأ المؤشرات ً
أداء
بين دول مجلس التعاون الخليجي ،إذ أقفل
الـشـهــر بـهـبــوط بـنـسـبــة  1.5ف ــي ال ـم ـئــة ،تلته
ُع ـمــان بـهـبــوط بنسبة  0.2فــي الـمـئــة .وعلى
أس ــاس سـنــوي ،يـبــدو أن مــؤشــر البحرين قد
ً
أرباحا بنسبة 9.1
حقق أفضل أداء ،إذ سجل
في المئة تلته الكويت بارتفاع بنسبة  5.6في
المئة والمملكة العربية السعودية بارتفاع
بنسبة  0.2في المئة .وكــان أســوأ مؤشر أداء
للسنة هو مؤشر قطر ،إذ هبط بنسبة 18.3
في المئة ،تلته ُعمان بهبوط بنسبة  11.8في
المئة ودبي وأبو ظبي بهبوط بنسبة  4.6في
المئة و 3.3في المئة على الترتيب.

 %2600معدل التضخم في فنزويال
أعلن البرلمان الفنزويلي ،ا لــذي تسيطر عليه المعارضة ،أن
معدل التضخم في فنزويال زاد في العام المنصرم عن  2600في
المئة في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة  15في المئة.
وقال رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان،
إن «معدل التضخم لشهر ديسمبر بلغ  85في المئة ،ليصل بذلك
إجمالي التضخم في  2017إلى  2616في المئة».
وأ ض ــاف أن فنزويال « شـهــدت ا لـعــام الماضي انهيار إجمالي
الناتج العام بنسبة  15في المئة».
وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر
ال ـمــؤشــرات االق ـت ـصــاديــة ،أصـبـحــت اإلح ـصــائ ـيــات ال ـص ــادرة عن
ً
ً
لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديال لتلك المؤشرات ،علما
أن البرلمان تهيمن عليه المعارضة ،وقد جرده النظام من معظم
صالحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.
وكان نظام الرئيس نيكوالس مادورو حاول التصدي الرتفاع
األسعار الجنوني في  2017بزيادة الحد األدنى لألجور مرة تلو
األخرى ،بمعدل مرة كل شهرين ،كان آخرها في  31ديسمبر ،اليوم
األخير من العام المنصرم.
وبعد الزيادة األخيرة أصبح الحد األدنى لألجور ،بما في ذلك
ً
الراتب والقسائم الغذائية يساوي  797ألفا و 510بوليفارات أي
ً
ما قيمته  238دوالرا بحسب السعر الرسمي للعملة الخضراء و6
دوالرات فقط بحسب سعر العملة األميركية في السوق السوداء.

ً
ً
وشهد عــام  2017ع ــددا جـيــدا مــن االكتتابات العامة في
األس ــواق األمـيــركـيــة ،حيث طــرحــت  190شــركــة أسهمها في
البورصة لتجمع  50مليار دوالر ،وهو ضعف المبلغ الذي تم
جمعه عام  .2016إال أن التساؤالت حول جاذبية هذه السوق
ً
للطروحات متعددة .وبرز ذلك جليا في قطاع التكنولوجيا،
فاإلدراج الرئيسي الوحيد العام الماضي كان لشركة «سناب
شات» ،مما أثار العديد من األسئلة حول ما إذا كانت شركات
كبرى ،السيما في االقتصاد التشاركي «أوبــر» و»أيــر بنب»،
تفكر في طرح أسهمها.

ً
فعند المقارنة مع عام  1997نرى تراجعا بعدد الشركات
المدرجة في األســواق األميركية بأكثر من  50في المئة في
 ،2017ليصل إلى  3آالف و 600شركة مدرجة فقط.
وبحسب الصحيفة ،لعبت عوامل عدة وراء هذا التراجع،
والتي كان أبرزها المتطلبات التنظيمية المكلفة والمستهلكة
للوقت إلدراج األسـهــم .كما أن هناك عامال آخــر هــو قانون
يجبر الشركات على نشر بياناتها المالية عند وصول عدد
مساهميها إلى  500مساهم.
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● نمو اإلقراض في منطقة الخليج سيبقى ضعيفا ...واستقرار مؤشرات جودة األصول
ستساعد المخصصات العامة
التي جمعتها البنوك الخليجية
في السنوات القليلة الماضية في
تسهيل االنتقال إلى المعيار
المحاسبي الجديد.

نمو اإلقراض في
القطاع الخاص
واصل تراجعه
وبلغ  2.6في المئة
ً
سنويا في المتوسط
في األشهر التسعة
األولى من عام 2017

ت ــوق ـع ــت وكـ ــالـ ــة «إس آن ـ ــد بــي
غلوبال للتصنيفات االئتمانية» ،أن
تتنفس البنوك الخليجية الصعداء
ً
قليال هــذاالـعــام ،وبــأن يشهد أداء
ه ــذه الـبـنــوك وأوضــاع ـهــا المالية
ً
اس ـت ـق ــرارا إذا مــر ه ــذا ال ـعــام دون
وقوع أحداث غير متوقعة ،بعد أن
ضغوط
تعرضت هذه البنوك إلى
ٍ
كبير ٍة خالل العامين الماضيين.
واأله ــم مــن ذل ــك ،وفــق الــوكــالــة،
أن البنوك الخليجية ستكون قد
استوعبت معظم تأثيرات تراجع
ال ـ ــدورة االق ـت ـصــاديــة عـلــى ج ــودة
األص ــول لــديـهــا بـحـلــول منتصف
عــام  ،2018باستثناء قـطــر ،التي
ستعتمد توجهات جودة األصول
لديها على تطورات مقاطعة دول
الجوار لها.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،سـيـظــل نمو
ً
اإلقــراض ضعيفا نتيجة التراجع
النسبي في الظروف االقتصادية،
ً
ً
ألن ـن ــا ال ن ـتــوقــع ان ـت ـعــاشــا كـبـيــرا
بأسعار النفط ،ونعتقد أن تكلفة
المخاطر لــدى البنوك الخليجية
سترتفع عــام  ،2018نتيجة لبدء
تطبيق هذه البنوك المبدأ التاسع
مـ ــن ال ـم ـع ــاي ـي ــر الـ ــدول ـ ـيـ ــة إلعـ ـ ــداد
الـتـقــاريــر الـمــالـيــة وارت ـف ــاع حجم
القروض المعاد هيكلتها وانقضى
مــوعــد استحقاقها ولــم تنخفض
قيمتها المسجلة في الميزانيات
العمومية لهذه البنوك.
ً
مـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ن ـع ـت ـق ــد أي ـ ـ ـضـ ـ ــا أن
المخصصات العامة التي جمعتها
الـبـنــوك الخليجية فــي الـسـنــوات
القليلة ا لـمــا ضـيــة ستساعد على
ت ـس ـه ـيــل االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ال ـم ـع ـيــار
المحاسبي الجديد.
وتحسنت جودة السيولة لدى
البنوك الخليجية في عــام ،2017
ً
ً
وال نـتــوقــع تـغـيــرا كـبـيــرا فــي عــام
 .2018وان مــواص ـلــة الـحـكــومــات
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار سـ ـ ـن ـ ــدات
ال ــدي ــن وال ـص ـك ــوك ف ــي ع ــام 2018
ً
سـيـسـتــوعــب ج ـ ــزءا م ــن الـسـيــولــة
دون حدوث تغير كبير في الرغبة
بالمخاطرة لدى البنوك الخليجية.
ً
وأخـيــرا ،نعتقد أن ربحية البنوك
الخليجية ستستقر عند مستوى
أدنـ ــى م ــن ال ـم ـس ـتــوى ال ـتــاري ـخــي،
بـ ــدعـ ــم مـ ــن االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع فـ ــي تـكـلـفــة
المخاطر وتطبيق ضريبة القيمة
المضافة «إذ ستقوم بعض البنوك
بتمرير جزء منها لعمالئها».

لمحة عامة

التراجع في النشاط
االقتصادي خالل
العامين الماضيين
ارتفاع بسيط
أدى إلى
ٍ
في القروض المتعثرة
التي وصلت حتى 30
سبتمبر2017
إلى ٪3.1

* نعتقد بــأن األوضــاع المالية
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــوك الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة سـ ـتـ ـب ــدأ
ً
بــاالسـتـقــرار اع ـت ـبــارا مــن النصف
الثاني من العام  ،2018ما لم تحدث
أي أزمات جيوسياسية.
* وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـخــاطــر
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،نـ ـت ــوق ــع ب ــأن
تتعرض البنوك الخليجية لثالثة
مخاطر رئيسية هــي تــراجــع نمو
القروض ،وارتفاع تكلفة المخاطر،
وانخفاض الربحية.
* نظرتنا المستقبلية لمعظم
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــةه ــي ن ـظ ــرة
مـسـتـقــرة .ونـظــراتـنــا المستقبلية
سـلـبـيــة لـلـبـنــوك ال ـق ـطــريــة –إذ إن
ت ـ ـطـ ــورات م ـقــاط ـعــة دول ال ـج ــوار
لـقـطــر سـتـحــدد مـسـتــوى ال ـجــدارة
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـهــذه
الـبـنــوك – ونـظــرتـنــا المستقبلية

البنوك الخليجية -توزع النظرات
المستقبلية ( /31ديسمبر )2017

البنوك الخليجية  -التمويل
معدل نمو الودائع الحكومية (على اليمين)
الودائع الحكومية /إجمالي الودائع (على اليمين)

 %4إيجابية
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المصدر :وكالة إس آند بي غلوبال للتصفيات االئتمانية
حقوق النشر والتأليف محفوظة  2018لشركة ستاندرد
آند بورز للخدمات المالية المحدودة.
ً
س ـل ـب ـي ــة أي ـ ـضـ ــا ل ـب ـع ــض ال ـب ـن ــوك
الخليجية األخــرى نتيحة عوامل
خاصة بها.
وت ــواص ــل ال ـب ـن ــوك الـخـلـيـجـيــة
ت ـح ـق ـي ــق رسـ ـمـ ـل ــة ق ــوي ــة بـحـســب
ال ـم ـع ــاي ـي ــر الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،م ـم ــا يــدعــم
تصنيفاتها االئـتـمــانـيــة ،ول ــو أن
هناك مــؤشــرات على التراجع في
ال ـكــم وال ـ ـجـ ــودة .وق ــد قـمـنــا خــال
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي بـتـثـبـيــت مـعـظــم
الـتـصـنـيـفــات االئـتـمــانـيــة للبنوك
الـخـلـيـجـيــة ،وكــذلــك قـمـنــا بــإجــراء
ب ـع ــض ال ـت ـص ـن ـي ـفــات االئ ـت ـمــان ـيــة
ال ـس ـل ـب ـي ــة ،م ـع ـظ ـم ـهــا ل ـب ـن ــوك فــي
البحرين وعمان وقطر.
عـ ـل ــى الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــوم ،ف ـ ـ ــإن الـ ـنـ ـظ ــرة
الـمـسـتـقـبـلـيــة ال ـحــال ـيــة ل ـ ـ  28فــي
الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
هــي ن ـظــرة سـلـبـيــة ،وه ــي مــرتـكــزة
ف ــي ق ـط ــر ،وذل ـ ــك ب ـس ـبــب ال ـتــأث ـيــر
المحتمل للمقاطعة على أوضــاع
التمويل ،وجودة أصول ،وربحية
البنوك القطرية ،وجــاء ت نظرتنا
البنوك
المستقبلية سلبية لبعض
ً
في الدول الخليجية األخرى نتيجة
لعوامل خاصة بها.

ً
اإلقراض سيبقى ضعيفا

وأدى انـخـفــاض أس ـعــار النفط
إل ــى م ــا دون  100دوالر أمـيــركــي
ل ـ ـل ـ ـبـ ــرم ـ ـيـ ــل إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ك ـب ـي ــر
القتصادات دول مجلس التعاون
الخليجي وإلى تراجع فرص النمو
في أنظمتها المصرفية.
ونتوقع استقرار أسعار النفط
ً
ً
ع ـن ــد ن ـح ــو  55دوالرا أ م ـي ــر ك ـي ــا
للبرميل في عامي  2018و،2019
وبـ ـ ـ ـ ـ ــأن ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ م ـ ـتـ ــوسـ ــط الـ ـنـ ـم ــو
االق ـت ـص ــادي غ ـيــر ال ـمــرجــح ل ــدول
المجلس الست  2.5في المئة في
عــا مــي  2018و ،2019أو أق ــل من
نـصــف مـعــدل الـنـمــو ال ــذي حققته
هذه الدول في عام .2012
وواص ـ ـ ـ ـ ــل نـ ـم ــو اإلقـ ـ ـ ـ ـ ــراض فــي
الـقـطــاع ال ـخــاص تــراجـعــه ووصــل
ً
إل ـ ــى  2.6فـ ــي ال ـم ـئ ــة سـ ـن ــوي ــا فــي
ال ـم ـت ــوس ــط ف ــي األشـ ـه ــر الـتـسـعــة
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كما في سبتمبر .المصدر :وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات االئتمانية
حقوق النشر والتأليف محفوظة  2018لشركة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة.
2012

ُ َّ
ستصنف ضمن فئات الـقــروض المتعثرة
فــي الــربــع األخـيــر مــن عــام  ،2017واألحـكــام
ال ـجــديــدة لـلـمـعـيــار ال ـتــاســع م ــن المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ،إلى ارتفاع
تكلفة المخاطر فترة أطول.
* من المرجح ارتفاع التكاليف التشغيلية
نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،رغم
ً
أننا نعتقد بأن البنوك ستمرر جزءا منها
إلى المستخدمين النهائيين.
* في حين أن البنوك تواصل االستفادة
من الحجم الكبير للودائع من دون فوائد،
نتوقع قيام بعض المودعين من الشركات
بتحسين ربحيتها بالتحول إلى منتجات
مدفوعة األجــر عندما تبدأ أسعار الفائدة
باالرتفاع.
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الرسملة قوية
تواصل البنوك الخليجية تحقيق رسملة
قــويــة بـحـســب الـمـعــايـيــر ال ــدول ـي ــة ،إذ بلغ
ً
متوسط النسبة غير المرجح وفقا لحساب
وك ــال ــة «إس آن ــد ب ــي غ ـلــوبــال للتصنيفات
االئ ـت ـمــان ـيــة» لـنـسـبــة رأس ال ـم ــال الـمــرجــح
بالمخاطر  11.5في المئة بنهاية عام .2016
ورغم ذلك ،نالحظ بأن الرسملة قد تراجعت
خالل السنوات الثالث الماضية ،حيث بلغ
متوسط النسبة  %12.5بنهاية العام ،2013
ك ــون أن نـمــو اإلق ـ ــراض الـســابــق لــم يقابله
زي ـ ــادات إضــاف ـيــة فــي رأس ال ـمــال أو نسب
متحفظة لتوزيعات األرباح  .وقد كان ذلك
ً ً
واضحا جدا في المملكة العربية السعودية
ً
األولى من عام  ،2017مقارنة بـ 5.7
في المئة عام .2016
ونتوقع استمرار الوضع على
النحو في عامي  2018و2019
هذا ً
نتيجة انخفاض اإلنفاق الحكومي
«باستثناء الكويت».
ونتوقع أن يصل نمو اإلقراض
للقطاع الخاص إلى ما بين  3و4
في المئة ،في عامي  2018و،2019
بدعم من المبادرات االستراتيجية
مـثــل مـعــرض إكـسـبــو دب ــي ،2020
ورؤيــة السعودية  ،2030وبطولة
كأس العالم  2022في قطر ،وارتفاع
اإلنفاق الحكومي في الكويت بدعم
م ــن رؤيـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت  ،2035خـطــة
التنمية طويلة األجل التي أعلنتها
الكويت بداية عام .2017
لـ ـ ـك ـ ــن تـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ومـ ــا ق ــد يـتــرتــب
عنها من تأخير في تنفيذ بعض
ه ــذه ال ـم ـب ــادرات ق ــد يــؤثــر بشكل
كبير عـلــى الـسـيـنــاريــو األســاســي
لدينا.

جودة األصول
أدى الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع ف ـ ــي الـ ـنـ ـش ــاط
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي خ ـ ـ ـ ــال الـ ـع ــامـ ـي ــن

في العام  ،2017مع رفــع البنوك ألرباحها
المرحلية بشكل كبير نتيجة تراجع آفاق
النمو إلى جانب استقرار السيولة.
ومن األسباب الجزئية النخفاض نسبة
الرسملة تطبيقنا لمنهجية جديدة لرأس
المال المعدل بحسب المخاطر في عام 2017
– والذي رفع أوزان المخاطر لدينا لبعض
ال ـت ـعــرضــات عــال ـيــة ال ـم ـخــاطــر– وخـفـضـنــا
لـبـعــض الـمـقــايـيــس ال ـتــي نـسـتـخــدمـهــا في
حـســابـنــا (م ـثــل الـتـصـنـيـفــات ال ـس ـيــاديــة أو
درج ــات تقييم مخاطر الـقـطــاع المصرفي
والدولة) خالل العامين الماضيين.
وخ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ــاض ـي ــة،

الربحية ستستقر
عند مستوى أقل من
المستوى التاريخي

تحسن السيولة لن يستمر
ق ــال ال ـت ـقــريــر إن ــه ال يـعـتـقــد بــاسـتـمــرار
التحسن في السيولة لألسباب التالية:
ً
* نـ ـم ــو الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض س ـي ـب ـق ــى ض ـع ـي ـف ــا
وستواصل البنوك إعطاء األولوية للجودة
على حساب الـكــم ،وستتجنب التعرضات
ال ـم ــرب ـح ــة ع ــال ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر ،الس ـي ـم ــا مــع
م ـطــال ـبــة ال ـم ـع ـيــار ال ـت ــاس ــع م ــن الـمـعــايـيــر
الدولية إلعداد التقارير المالية بمخصصات
خسائر ائتمانية متوقعة مد عمر القرض
ً
للتعرضات التي شهدت تراجعا في الجودة
االئتمانية أو تأخر السداد.
* سـتــوا صــل تكلفة المخاطر ارتفاعها
وستستقر عند مستوى مرتفع .ومن المرجح
أن تؤدي القروض المعاد هيكلتها وانقضى
موعد استحقاقها ولم تفقد قيمتها ،والتي

معدل نمو الودائع (على اليمين)

ون ـت ــوق ــع ت ـبــاطــؤ ن ـمــو اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،وأن
تــواصــل الـبـنــوك خـفــض الـتـكــالـيــف حيثما
أم ـ ـك ـ ــن .ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع ش ــرك ــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
التكنولوجيا إلتاحة إجراء معامالت بقيمة
مـضــافــة مـنـخـفـضــة ،مـثــل تـحــويــل األمـ ــوال
وعمليات التسديد ،أن يوفر بعض الفرص
في هذا المجال.
أدى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون
عتبة  100دوالر أميركي للبرميل إلى إثارة
الجدل حول الدمج ،السيما مع اندماج كل
من بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني
ً
ليشكال م ـعــا بـنــك أبــوظـبــي األول فــي عــام
 .2017وال نزال نعتقد بأن عمليات االندماج،
رغـ ــم أن ـه ــا ض ــروري ــة ف ــي ب ـعــض األس ـ ــواق

المكتظة بالبنوك ،ستبقى حالة استثنائية
ً
ً
ً
ولن تكون نهجا جديدا متبعا في المنطقة.
وتبلغ الحصة السوقية ألكبر خمسة بنوك
نحو  60في المئة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية ،وهي
أعلى من ذلك في كل من قطر والكويت.
م ــع ذل ــك ،ف ــإن ال ـع ــدد ال ـم ـحــدود للبنوك
الصغيرة ،باستثناء دولة اإلمارات العربية
الـمـتـحــدة ،يـحــد م ــن ف ــرص ال ــدم ــج .ويـعــزز
وجـهــة نظرنا هــذه هيكل الملكية للعديد
من البنوك في منطقة الخليج ،الذي يتسم
بسيطرة الـعــائــات ال ـبــارزة أو الحكومات
اإلقليمية على هذه البنوك.

أص ـ ـ ــدرت ب ـع ــض ال ـب ـن ــوك أدوات هـجـيـنــة.
وال ـس ـب ــب الــرئ ـي ـســي ل ــذل ــك ه ــو أن األس ـهــم
ً
ً
األساسية أصبحت أكثر تكلفة نسبيا ،نظرا
إلــى الــوضــع الـمــائــم للسيولة فــي الـســوق.
وألن المساهمين والمستثمرين اآلخرين أقل
ً
استعدادا لضخ رأس مال أساسي للبنوك
ً
وأكـثــر اهتماما فــي الحصول على مصدر
ً
دخــل مستمر ومـحــدد مسبقا مــن األدوات
الهجينة ،نتوقع استمرار تراجع جودة رأس
المال .مع ذلك ،لم يصل هذا التوجه بعد إلى
ً
ً
مستوى نرى بأنه يشكل تأثيرا سلبيا على
تقييمنا لجودة رأس المال.

ارتفاع بسيط فقط
الماضيين إلى
ٍ
فــي الـقــروض المتعثرة .ووصلت
ن ـس ـبــة ال ـ ـقـ ــروض ال ـم ـت ـع ـث ــرة إل ــى
إج ـم ــال ــي الـ ـق ــروض لـ ــدى ال ـب ـنــوك
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـم ـص ـن ـفــة ح ـت ــى 30
سـبـتـمـبــر 2017إلــى  3.1فــي المئة
مقارنة بـ  2.9%بنهاية عام .2016
مع ذلك ،شهدت القروض المعاد
هـيـكـلـتـهــا وال ـت ــي ان ـق ـضــى مــوعــد
استحقاقها ولم تنخفض قيمتها
ً
ارت ـف ــاع ــا أك ـب ــر ،م ـمــا ي ــدل ع ـلــى أن
دورات ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة أط ــول
لدى الشركات.
ونتوقع استمرار تراجع نسب
الـقــروض المتعثرة خــال األشهر
ال ـس ـت ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ث ــم اس ـت ـق ــراره ــا
ً
تــدري ـج ـيــا ،مـمــا يـعـكــس اسـتـقــرار
االقتصاد الحقيقي لــدول مجلس
التعاون الخليجي .وفي توقعاتنا
ل ــم نــأخــذ ف ــي االع ـت ـب ــار وقـ ــوع أي
مخاطر جيوسياسية أو أي أزمات
ً
أخ ــرى فــي ســوق الـسـلــع .وعموما
ال نتوقع تـجــاوز نسبة الـقــروض
المتعثرة  5في المئة خالل الشهور
الـ  24-12المقبلة.
ونرجح أن جودة األصــول لدى
البنوك القطرية قد تتعرض للمزيد
مــن الـضـغــوط .إذ قــامــت مجموعة
من الــدول العربية بمقاطعة قطر
م ـنــذ ب ــداي ــة يـ ــون ـ ـيـ ــو ،2017/وه ــذا
من وجهة نظرنا أدى إلــى تراجع
الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي ق ـطــر،
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ق ـط ــاع ــي ال ـع ـق ــارات
والـضـيــافــة ،مـمــا أدى إل ــى تــراجــع
م ـ ــؤش ـ ــرات ج ـ ـ ــودة األص ـ ـ ـ ــول ل ــدى
البنوك القطرية.
ً
ً
ون ــرى أن هـنــاك ارتـبــاطــا مهما
بين أي تصعيد أو تهدئة محتملة
إلج ـ ــراءات الـمـقــاطـعــة وت ــراج ــع أو
استقرار جودة األصول لدى البنوك
القطرية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــد ي ـ ــؤدي
استمرار انخفاض أسعار العقارات
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
إل ــى ت ــراج ــع جـ ــودة األص ـ ــول لــدى
البنوك اإلمــاراتـيــة ،رغــم أننا نرى
بأنه بموجب السيناريو األساسي
ل ــديـ ـن ــا سـ ـيـ ـظ ــل ال ـ ـتـ ــراجـ ــع ت ـحــت
السيطرة.
ً
أخيرا ،سيبقى تشكل القروض

المتعثرة فــي ا لـبـنــوك السعودية
ً
معتمدا على الوضع الجيد لقطاع
المقاوالت .ومن السابق ألوانه اآلن
الحديث عما إذا كانت التغييرات،
ً
ال ـت ــي ح ـص ـلــت أخ ـ ـيـ ــرا ف ــي هـيـكــل
السلطة واألعراف المجتمعية في
الـمـمـلـكــة س ـتــؤثــر ع ـلــى م ــؤش ــرات
جـ ـ ـ ـ ــودة األصـ ـ ـ ـ ـ ــول لـ ـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــوك
السعودية.
مـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ه ـ ــذه
ال ـت ـغ ـي ـيــرات إل ــى ارتـ ـف ــاع مـخــاطــر
أخـ ـ ـط ـ ــاء الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،مـ ـم ــا يـعـنــي
ً
ت ـصــاعــدا فــي ال ـتــوتــرات المحلية
والجيوسياسية .وبنفس الوقت،
نعتقد
أن هــذه اإلصــاحــات الهيكلية،
يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـسـ ـه ــم ف ـ ـ ــي ت ـم ـك ـي ــن
المواطنين السعوديين وفي جعل
المملكة العربية السعودية أكثر
جاذبية للمستثمرين على المدى
ال ـم ـتــوســط ،وه ــو م ــا تـسـعــى إلـيــه
الجهات المعنية.
م ــن نــاح ـيــة إي ـج ــاب ـي ــة ،ال ت ــزال
ال ـق ــروض الـمـتـعـثــرة ل ــدى الـبـنــوك
الخليجية تحظى بتغطية قوية
مــن الـمـخـصـصــات ،إذ بلغت 139
في المئة حتى  30سبتمبر .2017
وس ـت ـكــون ه ــذه الـمـخـصـصــات
م ـف ـي ــدة م ــع ان ـت ـق ــال ال ـب ـن ــوك إل ــى
ت ـط ـب ـي ــق الـ ـمـ ـعـ ـي ــار ال ـ ـتـ ــاسـ ــع مــن
المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية في يناير .2018
وف ــي حـيــن نعتقد ب ــأن البنوك
الـخـلـيـجـيــة س ـت ـكــون قـ ـ ــادرة على
التعامل مع اآلثار العامة لتطبيق
هذا المعيار ،نرى أن ارتفاع تكلفة
المخاطر سيستمر لبعض الوقت.

تحسن في إعادة التمويل
وت ـ ــراج ـ ــع الـ ـنـ ـم ــو ف ـ ــي ودائـ ـ ــع
ال ـع ـم ــاء إلـ ــى  3.5ف ــي ال ـم ـئ ــة فــي
األش ـه ــر الـتـ ًسـعــة األول ـ ــى م ــن عــام
 ،2017مقارنة بـ  5.0في المئة عام
 ،2016باستثناء البنوك القطرية،
التي ارتفعت ودائعها بنسبة 10
في المئة بدعم من القفزة الكبيرة
فــي الــودائــع الحكومية بلغت 57
فــي الـمـئــة خ ــال األش ـهــر التسعة
األولى من عام  .2017وشهد النظام

المصرفي القطري تدفقات كبيرة
ل ـلــودائــع األجـنـبـيــة ل ـل ـخــارج بعد
المقاطعة ،إذ بلغت  21مليار دوالر
حتى  ّ 30سبتمبر  .2017مع ذلك،
شكل ضخ الحكومة وكياناتها ذات
الصلة لمبلغ  39مليار دوالر في
نظامها المصرفي أكثر من مجرد
تعويض عن التدفقات للخارج.
وم ــع اع ـت ـقــادنــا ب ــأن الـتــدفـقــات
للخارج ستتواصل مــع استمرار
اس ـت ـح ـق ــاق ال ـ ــودائ ـ ــع األج ـن ـب ـي ــة،
ً
تحديدا من الدول المقاطعة لقطر،
فإننا نتوقع أن يتم ذلــك بطريقة
منظمة.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو األسـ ــاسـ ــي
لدينا ،نستثني التدفقات الكبيرة
لـ ـلـ ـخ ــارج م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة
واألوروب ـي ــة ،والـتــي نــرى بأنه من
ال ـم ـم ـكــن ح ــدوث ـه ــا ف ـقــط ف ــي حــال
وقــوع أزمــة جيوسياسية كبيرة.
ومــا يبعث على الراحة توقعاتنا
ً
ب ـ ـ ــأن الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـتـ ـق ــدم دعـ ـم ــا
ً
ً
استثنائيا كافيا للنظام المصرفي
القطري عند الـحــاجــة .وبالنسبة
للدول الخليجية األخ ــرى ،حققت
ً
ال ــودائ ــع الـحـكــومـيــة لــديـهــا نـمــوا
آخر ،إذ تسارعت في دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ،لـكـنـهــا تــراج ـعــت في
ال ـكــويــت نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع اإلن ـف ــاق
الحكومي.
وق ـ ّـي ــم ال ـت ـقــريــر ال ـت ـمــويــل لــدى
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ب ـم ـس ـتــوى
م ـق ـبــول .وي ـه ـي ـمــن ع ـلــى الـتـمــويــل
ودائــع العمالء األساسية ،ويبقى
ً
استخدام تمويل الجملة محدودا،
باستثناء عدد قليل من المصدرين
الكبار والمتطورين.
وبلغ متوسط نسبة القروض
إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ـ ـ ــدى األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة
الـمـصــرفـيــة الـخـلـيـجـيــة  88.3في
ال ـم ـئــة ح ـتــى  30س ـب ـت ـم ـبــر،2017/
مقارنة بـ  89في المئة بنهاية عام
 ،2016تراوحت ما بين أعلى نسبة
 112.2في المئة لدى قطر إلى أدنى
نسبة  50.1فــي الـمـئــة ل ــدى بنوك
الـخــدمــات المصرفية لــأفــراد في
البحرين.
وش ـه ــدت ن ـســب الـ ـق ــروض إلــى
ً
الــودائــع تحسنا خــال األشـهــر الـ
 12الماضية ،مما يعني أن توجيه
الـ ـسـ ـي ــول ــة ،ول ـ ـيـ ــس ن ـق ـص ـه ــا هــو
التحدي الجديد.
ً
وتــراج ـعــت قـلـيــا نـسـبــة الـنـقــد
وأدوات السوق المكافئة للنقد إلى
إجمالي األصول في نفس الفترة،
ألن إص ـ ـ ــدارات ال ــدي ــن الـحـكــومـيــة
جذبت السيولة من البنوك المحلية
واإلقليمية.
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ت ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط
االقتصادي ونمو القروض ،نعتقد
أن اإلصدارات الحكومية ستواصل
جــذب انـتـبــاه األنـظـمــة المصرفية
الـمـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة .وح ـتــى 30
سبتمبر ،2017/بلغت نسبة تغطية
األصول السائلة الواسعة لتمويل
الجملة قصير األجــل لدى البنوك
الخليجية حــوالــي ً 4.4م ــرات في
ال ـم ـتــوســط ،م ـق ــارن ــة بـ ـ  3.8م ــرات
بنهاية عام .2016

«ليدرز غروب» :اإلنفاق على السياحة الخارجية يزيد نزف الموارد
أصــدرت شركة ليدرز غــروب لالستشارات والتطوير،
الممثلة لمنظمة السياحة العالمية في الكويت ،تقريرها
الشهري الذي يتناول قطاع السياحة في الكويت ،ويلقي
الضوء على أبرز التطورات في صناعة السياحة.
وأكدت المديرة العامة للشركة ،نبيلة العنجري ،أن نمو
إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية خالل العطالت
ً
ً
القصيرة يسبب نزفا كبيرا للموارد وللمدخرات ،وخاصة
بالنسبة لــأفــراد واألســر المتوسطة الــدخــل ،معتبرة أن
ضيق البدائل الترفيهية المحلية هو المساهم األبرز في
هذا النزف.

ووض ـع ــت ال ـشــركــة ف ــي تـقــريــرهــا ال ـش ـهــري (ع ــن فـتــرة
ديسمبر/2017يناير )2018قائمة بمحاور «يجب العمل
ً
عليها فورا من أجل التخفيف من إنفاق الكويتيين خالل
العطالت السياحية القصيرة ،ومن أجل ترشيد االنفاق بما
يتالءم مع توجهات السنوات األخيرة ،على أثر األزمات في
االقتصاد العالمي وفي أسعار النفط ،وبما يمثل فرصا
للنمو الحقيقي».
وتفيد العديد من المعطيات بارتفاع انفاق الكويتيين
ً
في الخارج ،وبشكل الفت احيانا ،مثل ارقام متوسط انفاق
السائح الكويتي في مصر في الربع األول من عام ،2017

ومعطيات بنك الكويت المركزي التي ّبينت ارتفاع قيمة
السحب النقدي للكويتيين من البنوك خارج الكويت في
 2016بنسبة  4.9في المئة عن  .2015كذلك بينت احصاءات
صــدرت عن البنك الــدولــي في العام نفسه ان الكويتيين
انفقوا على السياحة الخارجية اكثر من  12مليار دوالر
( )12.28خ ــال ع ــام  ،2014وذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي كانت
بــاشــرت فيه الكويت -ودول مجلس الـتـعــاون الخليجي
ً
ككل -التوجه إلى التقشف ،بعد انهيار أسعار النفط عالميا.
ورأى التقرير أن «أهمية االضاءة على االنفاق السياحي
في الخارج تكمن في عدة جوانب ،فهي تتعلق بقرار اصدار

الكويت سندات دولية بقيمة  10مليارات دوالر قبل نهاية
مارس ،لتغطية العجز في السنة المالية المنقضية ،الذي
وصل إلى  5مليارات دينار ( 16.4مليار دوالر) ،حتى نهاية
يناير .2017
وفي المقابل ،منع مجلس االمة من خالل موافقته على
اقـتــراح بقانون ،زي ــادة الــرســوم والتكاليف المالية على
الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
إن ه ــذا الـمـنــع ج ــاء دون تـقــديــم ح ـلــول نــاجـعــة لـهــذه
الـمـعــادلــة الـمـتـنــاقـضــة ،فــي حـيــن يــؤكــد قـســم ال ــدراس ــات
في «ليدرز غــروب» بعد البحث والــدراســة عــدة امكانيات

لحلول توفر وتطور هذه الرفاهية للمواطنين ،وتعالج في
الوقت نفسه النزف المتنامي للموارد لناحية نمو االنفاق
السياحي في الخارج.
وفــي هــذا االطــار ،فــإن المطروح والمتاح امــام الكويت
هــو الـتـحــرك فــي ثمانية م ـجــاالت (عـلــى األق ــل) للحد من
االنفاق الباهظ على السياحة الخارجية ،وخاصة خالل
العطالت القصيرة ،وذلك يكون باستثمار جزء من الصكوك
السيادية التي تصدرها الكويت ألول مرة ،وجزء من االنفاق
االستثماري الوارد في موازنة  2018وتخصيصه لتعزيز
النشاط او القطاع السياحي والترفيهي في البالد.
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اقتصاد

االتحاد وقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة لتنظيم دورات تدريب تخص القطاع
أك ــد األم ـيــن ال ـعــام الت ـحــاد العقاريين
أح ـم ــد ال ــدوي ـه ـي ــس س ـعــي االتـ ـح ــاد إلــى
حماية القطاع العقاري من أي إشكاالت
ق ــد ت ــواج ــه خ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،عبر
توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية
المفتوحة لتنظيم دورات تدريبية تخص
الشأن العقاري من خالل برامج أكاديمية
وتقنية ،بحيث يكون باكورة تلك البرامج
برنامج لمكافحة عمليات غسل األمــوال
التي تنطلق في  22يناير الجاري.
وقــال الدويهيس في مؤتمر صحافي
ع ـقــد أم ـ ــس ،ل ــإع ــان ع ــن االت ـف ــاق ـي ــة ،إن
اتـ ـح ــاد ال ـع ـق ــاري ـي ــن ي ـس ـعــى إلـ ــى تـجـنــب
وقوع العقاريين مباشرة أو غير مباشرة
ب ـيــد الـمـحـتــالـيــن وغــاس ـلــي األم ـ ــوال مع
الـتـقـلـيــل م ــن م ـخــاطــر غ ـســل األمـ ـ ــوال في
مجتمعات االعمال والمال إضافة إلى منع
المخاطر أو الوقوع تحت طائلة المساءلة
القانونية.
وذكر الدويهيس أن االتفاقية وبرامج
التدريب تساهم في خلق الوعي لطبيعة
تـلــك الـعـمـلـيــات وال ـت ـعــرف عـلــى األدوات
الـمــالـيــة الــرئـيـسـيــة ،الـتــي يعتمد عليها

سند الشمري

«مليونير
«الخليج» :سحب
ً
الدانة» في «األفنيوز» غدا

يـقـيــم بـنــك الـخـلـيــج السحب
ال ـس ـن ــوي ع ـلــى ج ــائ ــزة ال ــدان ــة
الكبرى ،البالغة قيمتها مليون
دينار ،في السابعة مساء الغد،
بمجمع األفنيوز ،وخالل نفس
الفعالية سيتم إجــراء السحب
األخ ـيــر لـحـســاب  ،redوإع ــان
ال ـف ــائ ــز ب ـس ـي ــارة ف ـي ــات ،C500
وك ـ ــذل ـ ــك ي ـس ـت ـم ـت ــع ال ـح ـض ــور
بمسابقة «صيد الكاش».
وتبدأ الفعالية في الخامسة
ع ـ ـ ـصـ ـ ــرا ب ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ت ــرف ـي ـه ـي ــة
وأنـشـطــة مخصصة لــأطـفــال،
ث ــم ف ــي الـ ـس ــادس ــة ت ـق ــدم فــرقــة
الماص للفنون الشعبية أغاني
ورقصات كويتية تقليدية ،قبل
أن يـقــام الـسـحــب ،ال ــذي يقدمه
اإلعالمي الشهير عمر العثمان
في السابعة ،وإعــان مليونير
الدانة لهذا العام.
أ مـ ـ ـ ــا حـ ـ ـس ـ ــاب  redف ـص ـمــم
خ ـص ـي ـص ــا ل ـط ـل ـب ــة ال ـ ـمـ ــدارس
الثانوية والكليات والجامعات

ممن تتراوح أعمارهم بين 15
و 25ع ــام ــا ،وتـتـضـمــن جــوائــز
الـحـســاب آي ـف ــون ،وآي ـب ــاد بــرو،
وساعة أبل الذكية ،إضافة إلى
س ـيــارة ف ـيــات ،وكــال ـعــادة يقام
ال ـس ـحــب ت ـحــت إشـ ـ ــراف ممثل
وزارة التجارة والصناعة.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة عـ ـ ـل ـ ــى األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــز ،ي ـ ـم ـ ـنـ ــح الـ ـبـ ـن ــك
الحضور فرصة الفوز بجوائز
ن ـقــديــة ت ـصــل إلـ ــى  3000د.ك،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة «صـ ـي ــد
الكاش» ،والفرصة متاحة أمام
جميع الحاضرين الختيارهم
للمشاركة فــي مسابقة «صيد
الـكــاش» ،وليس على الراغبين
ف ــي ذل ــك س ــوى الـتـسـجـيــل عن
طريق مكتب مخصص بالقرب
من المسرح في منطقة «غراند
أفنيو» ،وسيتم اختيار األسماء
عـشــوائـيــا ،علما أن الـمـشــاركــة
مجانية.

ً
غــاسـلــو األمـ ـ ــوال ،خ ـصــوصــا ف ــي تـجــارة
الـ ـعـ ـق ــارات وف ـه ــم كـيـفـيــة ت ـطــويــر الـنـظــم
ال ـخــاصــة بـمـكــافـحــة غ ـســل األمـ ـ ــوال عند
العقاريين.
وبين أن األجهزة والهيئات الحكومية
كــافــة مـمـثـلــة فــي بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق
الـ ـم ــال ت ـت ـع ــاون ف ـي ـمــا بـيـنـهــا لـمـكــافـحــة
ً
عمليات غسل األمـ ــوال ،خـصــوصــا عقب
إصدار قانون في هذا الشأن يلزم الشركات
العقارية بالحصول على شهادة مراقب
التزام معتمدة وهي شهادة توضح آلية
غسل األموال في السوق العقاري.
ولـفــت إل ــى أن ات ـحــاد الـعـقــاريـيــن بناء
على ذلــك يقوم ب ــدوره مــن خــال اإلعــداد
لـتـلــك ال ـ ـ ــدورات بـتــأهـيــل ال ـع ـقــاري ـيــن من
أع ـضــاء االت ـح ــاد وغ ـيــر األع ـض ــاء بهدف
تقليل المخاطر والحيلولة دون الوقوع
تحت طائلة المساء لة القانونية ،التي
قد يتعرض لها البعض.
ونوه الدويهيس بمواد قانون مكافحة
غسل األموال ،وكذلك جهود وزارة التجارة
والصناعة فــي التصدي لـلـحــاالت ،التي

تــم الكشف عنها فيما يخص الشركات
العقارية التي مارست أنشطة مشبوهة،
ً
مشيرا إلى أن االتحاد يسعى بالتعاون
مــع الـجــامـعــة إلــى إع ــداد عــدد مــن بــرامــج
ا لـتــدر يــب المستقبلية المتخصصة في
الشأن العقاري ،منها على سبيل المثال
برنامج التمويل العقاري.
مــن جهته ،لفت ممثل مركز الجامعة
العربية المفتوحة للتدريب د .عبدالعزيز
الــربــاح إلــى أن أهــم محتويات البرنامج
ت ـت ـم ـثــل ف ــي غ ـس ــل األم ـ ـ ـ ــوال ،وم ــؤش ــرات
ال ـن ـش ــاط ال ـم ـش ـبــوه ،والـ ـف ــرق ب ـيــن غسل
األمــوال واالحتيال من خــال طــرح أمثلة
وح ـ ـ ـ ـ ــاالت ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
المخاطر ،ا لـتــي تنطوي عليها الجرائم
الـمــالـيــة ،وفــوائــد ال ــردع ،وتقنيات غسل
األموال.
وأوضـ ــح ال ــرب ــاح أن الـبــرنــامــج يشمل
ً
أي ـض ــا كـيـفـيــة إدارة ح ـســابــات أص ـحــاب
النفوذ والشخصيات السياسية والعامة،
و شــرح لقانون مكافحة عمليات غسيل
األمـ ــوال وتـمــويــل اإلرهـ ــاب لـسـنــة ،2013
ومشاكل تطبيق قوانين مكافحة غسل

الدويهيس والرباح والفضلي خالل المؤتمر
األموال في األسواق شديدة المنافسة.
قال إن برامج التدريب توضح سياسة
أع ـ ــرف ع ـم ـي ـل ــك ،وك ـي ـف ـي ــة بـ ـن ــاء ال ـن ـظ ــام
الداخلي لعمليات المكافحة ،وتكنولوجيا
الـمـعـلــومــات ال ـخــاصــة بـتـلــك الـعـمـلـيــات،
والـمـســؤولـيــة الـجـنــائـيــة عـلــى الـشــركــات
واألفــراد والموظفين ،وكذلك السياسات
واإلجـ ـ ــراءات ،وس ـلــوك الـعـمــاء المشتبه

فيهم ،ودور مـســؤول الــرقــابــة واالل ـتــزام،
وغ ـســل األم ـ ــوال وال ـعــامــات الـتـحــذيــريــة
وتأسيس النشاط الفعال المشتبه فيه
وعملية الرصد واإلبالغ األساسية.
ب ــدوره ،قــال اختصاصي تسويق في
مركز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب
نايف الفضلي أن الجامعة معترف بها من
وزارة التعليم العالي في الكويت ولديها

«بيتك» :مسابقات للطلبة حول «إعادة
التدوير» وحماية البيئة
نـظــم بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي
(ب ـي ـتــك) م ـســاب ـقــات لـطـلـبــة إح ــدى
مـ ــدارس الـمــرحـلــة الـثــانــويــة حــول
ثـقــافــة «اع ـ ــادة ال ـتــدوي ــر» ودوره ــا
وأه ـم ـي ـت ـه ــا فـ ــي ق ـض ــاي ــا ال ـب ـي ـئــة
وحمايتها والمحافظة عليها من
التلوث.
وش ـم ـلــت أس ـئ ـلــة الـمـســابـقــات
العديد من القضايا والمستجدات
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـ ـت ـ ــدوي ـ ــر ال ـ ـع ـ ـبـ ــوات
البالستيكية وغير البالستيكية،
إلعــادة االستخدام لبعض المواد
والـعـبــوات واالسـتـفــادة منها ،مع
إب ـ ــراز أه ـم ـيــة زي ـ ــادة ال ــوع ــي لــدى
شــرائــح الـمـجـتـمــع ب ـهــذه القضية
ال ـح ـي ــوي ــة ال ـت ــي أص ـب ـح ــت ثـقــافــة
وأس ـ ـلـ ــوب حـ ـي ــاة ف ــي مـجـتـمـعــات
عديدة حول العالم.
وج ـ ـ ـ ـ ــاءت ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
استمرارا لجهود «بيتك» في مجال
البيئة وحــرصــه على تفعيل دور
الشباب في خدمة المجتمع وضمن
تحمله الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة
وقـنــاعـتــه بــأهـمـيــة حـمــايــة البيئة
ومــواك ـبــة الـمـسـتـجــدات العالمية
في هذا المجال ،ومنها نشر ثقافة
الـ ـت ــدوي ــر وال ـت ـع ــري ــف ب ــال ـظ ــروف
البيئية المحيطة وضرورة مكافحة
كل ما يؤثر سلبا عليها.
وك ــان «بـيـتــك» مــن أوائ ــل رعــاة
المشروع الوطني البيئي «امنية»
لتجميع واع ــادة تــدويــر العبوات
الـبــاسـتـيـكـيــة بـطــريـقــة حـضــاريــة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

«المتحد» يطلق حملة
«استثمارك ذهب»

بعض الطلبة بعد إحدى المسابقات
وص ـح ـي ـحــة ت ـحــت ش ـع ــار «أم ـن ـيــة
ب ـي ـت ــك» ،وأول ال ـب ـن ــوك ف ــي تبني
الـفـكــرة الــرائــدة الـتــي يـقــوم عليها
مجموعة من الشباب الكويتيين،
وتـسـتـهــدف نـشــر وتـعـمـيــق ثقافة
«إعادة التدوير».
وت ـ ــم ب ـن ـج ــاح ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
«بـيـتــك» تــوزيــع حــاويــات لتجميع
العبوات البالستيكية في عدد من
الجمعيات التعاونية الرئيسية،
وس ــاه ــم «بـ ـيـ ـت ــك» ب ــال ـت ـع ــاون مــع
مشروع «أمنية» في جهود توفير
ن ـ ـق ــاط ت ـج ـم ـي ــع ال ـب ــاس ـت ـي ــك فــي
مختلف الـمـحــافـظــات ،كما شــارك
م ــؤخ ــرا ف ــي حـفــل اف ـت ـتــاح مصنع
ام ـن ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـص ـنــاعـيــة
بالجهراء.

ونجح مشروع «أمنية» البيئي
فــي نشر الــوعــي بـمــوضــوع إعــادة
الـتــدويــر عــن طــريــق التخلص من
عـبــوات الـمـيــاه المستعملة أو أي
عـ ـب ــوات بــاسـتـيـكـيــة ت ـح ـمــل رمــز
التدوير ،ولقي تجاوبا وترحيبا
كبيرا من جميع الفئات في مختلف
االعمار ،مما يؤكد نجاح المشروع
في تحقيق اهدافه ،وأولها التأكيد
على اهمية المحافظة على البيئة،
حيث يشارك «بيتك» في المشروع
من منطلق المسؤولية االجتماعية
ً
التي يتبناها ،وحرصا على نشر
الوعي واالهتمام بالبيئة ،وتقديرا
أله ـم ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع االقـ ـتـ ـص ــادي
وجهود الشباب العاملين عليه.
وي ـح ــرص «ب ـي ـتــك» بـشـكــل دائ ــم

 9أف ــرع فــي الــوطــن الـعــربــي ،وأن الكويت
ً
ً
تحظى بــأن لديها مـقــرا رئيسيا يشرف
على كل الفروع.
ً
وأوضح الفضلي أن الجامعة تعد كيانا
ً
ً
أكــاديـمـيــا تعليميا بــالـتـعــاون المشترك
مــع الجامعة البريطانية المفتوحة في
المملكة المتحدة تضم الجانب األكاديمي
والتدريبي من خالل مراكز التدريب.

على المساهمة في دعم المشاريع
والـبــرامــج الوطنية ذات االه ــداف
االجتماعية والتنموية التي تعود
بــالـخـيــر عـلــى المجتمع وافـ ــراده،
وي ــول ــي م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـضــايــا
وال ـم ـش ــاري ــع اه ـم ـي ــة ك ـب ــرى وف ــي
مقدمتها قضايا التعليم والبيئة
والصحة العامة ومكافحة االخطار
الـ ـت ــي ت ـح ــد م ــن ق ـ ـ ــدرات وط ــاق ــات
المجتمع وابنائه ،باالضافة الى
الـ ـب ــرام ــج ال ـت ــوع ــوي ــة وال ـخ ــدم ـي ــة
بالتعاون مع ال ــوزارات والهيئات
وال ـمــؤس ـســات الــرسـمـيــة المعنية
في اطار من رؤية متكاملة لتحقيق
التنمية الشاملة في المجتمع.

أع ـلــن الـبـنــك األه ـلــي المتحد
إطــاق حملة «استثمارك ذهب»
الـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة غـ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة
لـمـكــافــأة عـمــاء ودي ـعــة الــوكــالــة
طــوي ـلــة األجـ ــل (ال ـخ ـي ــر) ،وال ـتــي
تقدم لعمالء البنك فرصا لدخول
السحب على  10جوائز ِّقيمة من
الــذهــب عند فتح وديـعــة الخير
طويلة األجل لفترة سنة وأكثر،
وتستمر الحملة حتى  28فبراير
.2018
وتبلغ قيمة الـجــائــزة األولــى
كـيـلــو ذه ــب ،وال ـجــائــرة الـثــانـيــة
نصف كيلو ،والـجــائــزة الثالثة
ربــع كيلو .أمــا الـجــائــزة الرابعة
إل ــى ال ـع ــاش ــرة ،ف ـهــي  100غ ــرام
ذه ـ ــب ،ويـ ـت ــم ال ـس ـح ــب وإع ـ ــان
الفائزين في  20مارس .2018
ك ـم ــا ت ـق ــدم ال ـح ـم ـلــة لـلـعـمـيــل
ف ـ ــرص ـ ــة دخـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـس ـ ـحـ ــب ل ـكــل
 10.000دينار جديدة تودع لمدة
سـنــة ،وفرصتين عند تثبيتها
ل ـس ـن ـت ـي ــن ،وثـ ـ ـ ــاث فـ ـ ــرص عـنــد
تثبيتها لثالث سنوات.
وبهذه المناسبة ،قال رئيس
الفروع في «المتحد» ،عامر نجم:
«نؤمن بــأن نجاحنا مبني على
أساس بناء عالقات مالية مجزية
مع عمالئنا الجدد والحاليين،
والعالقات القوية طويلة المدى
مــا بـيــن الـبـنــك وقــاعــدة عمالئه،
وتم تقديم هذه الجوائز الذهبية
القيمة خالل الحملة لتعزيز والء

عمالئنا ،ونحن فخورون أن نبدأ
عام  2018بهذه الحملة المتميزة
حملة (استثمارك ذهب)».
ج ــدي ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن وديـ ـع ــة
«الـ ـخـ ـي ــر» م ــن «ال ـم ـت ـح ــد» ت ـقــدم
واحـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـعـ ــروض
االستثمارية المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،حيث أصبح
اآلن بــإمـكــان الـعـمــاء الحصول
ع ـل ــى أربـ ـ ـ ــاح ت ـن ــاف ـس ـي ــة عــال ـيــة
بنسبة  2.75في المئة سنويا مع
وديعة الوكالة الثابتة لمدة ثالث
س ـن ــوات .كـمــا تــوفــر الــودي ـعــة 3
فترات استثمارية (سنة ،سنتين
وثـ ـ ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ــوات) بـ ـح ــد أدن ـ ــى
لإليداع ،وهو  10.000دينار.
ويـتــم إي ــداع األرب ــاح للعميل
عن طريق دفعات الشهرية تودع
بحساب العميل .وتمنح الوديعة
ال ـع ـم ـيــل إم ـكــان ـيــة ك ـســرهــا قبل
مــو عــد استحقاقها مــع تطبيق
شروط وأحكام احتساب األرباح
في حالة كسر الودائع.

«معرض الكويت الدولي» ترعى «ميكر فير »2018
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة م ـع ــرض ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
رعايتها لمعرض ا لـصـنــاع العالمي (ميكر
فـيــر– الـكــويــت  ،)2018ال ــذي تنظمه الشركة
ال ـكــوي ـت ـيــة لــاس ـت ـث ـمــار ل ـل ـعــام ال ـث ــان ــي على
التوالي ،تحت رعاية سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحـمــد ،مــن  6إلــى  10فبراير ،2018
بـقــاعــة رق ــم  5فــي أرض ال ـم ـعــارض الــدولـيــة
بمشرف.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«معرض الكويت
الــدولــي» ،عبدالرحمن النصار ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إن الـ ـش ــرك ــة ت ـش ـم ــل بــرعــاي ـت ـهــا
البالتينية دعم المشاريع واألفكار الكويتية
النابعة من الشباب الوطني الطموح ،الذي
يــأمــل تــرجـمــة مـشــاريـعــه عـلــى أرض الــواقــع،
وهو ما أكدته نسخة العام الماضي من «ميكر
فير -الكويت» ،إذ أفرزت العديد من المشاريع
المهمة التي من شأنها اإلسـهــام في تعريز
الصناعة المحلية.
ول ـف ــت ال ـن ـص ــار إلـ ــى أن ال ـش ــرك ــة تــواصــل
دعـمـهــا لـمـعــرض ال ـص ـنــاع الـعــالـمــي ،بهدف
خروجه بمظهر يليق بالصورة الحضارية
للكويت ،فــي إط ــار تكاتف الـجـهــود الراعية
والداعمة لمبادرات الشباب ،السيما أن «ميكر

فـيــر» يتيح الـفــرصــة لـهــم لـعــرض أنشطتهم
وم ـشــاري ـع ـهــم بـشـكــل م ـبــاشــر م ــع الـجـمـهــور
ولجنة التحكيم.
وأشار إلى أن المعرض يدعم تحقيق رغبة
سمو أمير البالد ،بتحويل الكويت إلى مركز
مالي وتجاري إقليمي بالمنطقة ،األمر الذي
يضع الكويت على خــارطــة ال ــدول المنظمة
للمعارض الدولية المتخصصة والفاعلة.
وت ـقــوم «الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار» ،بموجب
االمتياز الذي حصلت عليه من المعرض األم
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة ،بتنظيم
المعرض للعام الثاني على التوالي ،كحدث
َّ
مميز تشهده الكويت والمنطقة.
ويـنــدرج المعرض هــذا الـعــام تحت مظلة
م ـعــرض ال ـكــويــت ال ـت ـجــاري ال ــدول ــي (كــويــت
إكسبو  )2018في دورته الثانية ،والذي ُيعد
إحدى أهم التظاهرات الدولية التجارية التي
تشهدها الكويت للعام الثاني على التوالي،
حيث يشكل فرصة مثالية لتالقي األطــراف
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ت ـح ــت س ـق ــف واح ـ ـ ــد ،وال ـت ـع ــرف
على كبرى الشركات والمؤسسات المحلية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة ووك ـ ـ ــاء وأص ـح ــاب
العالمات التجارية العالمية المتخصصة من

مختلف القطاعات ،وتوسيع دائرة التعريف
به ،سعيا اللتقاء األهداف باالستراتيجيات،
وتفعيال لالتفاقيات التجارية بين الكويت
والدول األخرى.
وأوضح النصار أن مشاركة معرض ميكر
فير ضمن «كــويــت إكسبوُ »2018 -يعد ميزة
إضــاف ـيــة ج ــدي ــدة ق ــد تـســاعــد ف ــي لـفــت أنـظــار
المؤسسات والـشــركــات األجنبية المشاركة،
خصوصا أن هناك ثالثة معارض إلى جانب
 ،Maker Fair Kuwaitوهي المعرض التجاري
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
المقام في الصالة رقم  ،6والمعرض الوطني:
ن ـقــل ال ـم ـعــرفــة ب ـيــن ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة في الصالة  ،7إضافة إلى تنظيم
ملتقى رج ــال األع ـم ــال مــن الـغــرفــة الـتـجــاريــة
اإلسالمية.
وأش ـ ــاد ال ـن ـصــار ب ـن ـجــاح الـنـسـخــة األول ــى
لمعرض ميكر فير -الكويت  2017التي أقيمت
في  9فبراير العام الماضي ،وما تم تحقيقه
بفضل جهود القائمين على تنظيمه من جانب
الشركة الكويتية لالستثمار ،وكذلك الجهات
الراعية ،حيث شهد إقباال كبيرا من مشاركات
الصناع على المستويين المحلي والخليجي.

عبدالرحمن النصار

«حولي بارك» تحتفل باألقباط في عيد الميالد
أسعار المعادن الثمينة والنفط

استضافت مجموعة عدنان
ال ـص ــال ــح ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي مـتـنــزه
ح ــول ــي ب ـ ـ ــارك ب ـم ـن ـط ـقــة حــولــي
احتفالية ألقباط مصر ،بمناسبة
عيد الميالد المجيد ،تضمنت
العديد من الفعاليات الغنائية
والـ ـت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة ،بـ ـحـ ـض ــور األب
بيجول واألنبا بيشوي ورئيس
رابـ ـ ـط ـ ــة األق ـ ـ ـبـ ـ ــاط ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
حزقيال عايدي إبراهيم ،وعدد
من كبار الشخصيات.
وبهذه المناسبة ،قال رئيس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا لـ ـمـ ـجـ ـم ــو ع ــة،
ع ــدن ــان ال ـص ــال ــح« :ن ـج ـح ـنــا في
إدخـ ـ ــال ال ـب ـه ـجــة ع ـلــى الـجــالـيــة

المصرية ،من خالل تنظيم هذه
االحتفالية» ،مؤكدا دعم الكويت
الدائم لمصر وشعبها ،خصوصا
أن ا لـبـلــد يــن تجمعهما عــا قــات
ثنائية عريقة.
وب ـ ـ َّـي ـ ــن ال ـ ـصـ ــالـ ــح أن م ـت ـن ــزه
حـ ــولـ ــي بـ ـ ـ ــارك ومـ ـتـ ـن ــزه ك ــوي ــت
ماجيك يستقطبان سنويا نحو
 2.5مـلـيــون زائـ ــر ،وأن الـجــالـيــة
المصرية تمثل نسبا مؤثرة من
تلك األعداد ،مؤكدا أن المجموعة
تحرص من خالل متنزه حولي
بارك ومتنزه كويت ماجيك على
اسـتـضــافــة ع ــدد مــن الـفـعــالـيــات
الـ ـت ــي مـ ــن ش ــأن ـه ــا إدخ ـ ـ ـ ــال جــو

م ــن الـ ـف ــرح ــة ع ـل ــى ال ـمــواط ـن ـيــن
والـمـقـيـمـيــن ،مـعــربــا ع ــن شـكــره
لجهود مديرية أمن حولي ،التي
ساهمت في إنجاح هذه الفعالية.
من جانبه ،قــال المدير العام
لـ ـمـ ـتـ ـن ــزه حـ ــولـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــارك ،س ـعــد
العلي ،إن المتنزه استقبل خالل
االحتفالية التي أقيمت يوم عيد
ال ـم ـي ــاد ال ـم ـج ـيــد ن ـحــو  8آالف
زائ ـ ــر ،مـشـيــرا إل ــى أن الـحـضــور
ف ــاق الـتــوقـعــات ،مــؤكــدا تعطش
ال ـس ــوق الـمـحـلــي إل ــى مـثــل هــذه
االحتفاليات والفعاليات العائلية
التي تدخل البهجة على مختلف
أفراد األسرة.

عدنان الصالح واألب بيجول خالل االحتفالية

�شركة م�ؤ�س�سة محمد نا�صر ال�ساير و«تويوتا» تنظمان ور�شة عمل لمفت�شي الإدارة العامة للجمارك

«ال�ساير» تدعم حملة ا�ستراتيـجية
لمـواجــهة «قطـع الغيـار المقــلدة»

«االل�������ت�������زام ب���ت���وف���ي���ر �أف���������ض����ل ال���م���ن���ت���ج���ات و�أح���������س����ن خ����دم����ة م�����ا ب���ع���د ال���ب���ي���ع»
ن�ظ��م ق�س��م ق�ط��ع غ �ي��ار ت��وي��وت��ا األص �ل �ي��ة في
ش��رك��ة مؤسسة محمد ن��اص��ر ال�س��اي��ر وأوالده،
إحدى شركات مجموعة الساير القابضة ،ورشة
ع�م��ل ت�ت�ن��اول ق�ط��ع ال�غ�ي��ار ال�م�ق�ل��دة ،ب��ال�ت�ع��اون
م��ع اإلدارة ال�ع��ام��ة للجمارك ف��ي م��رك��زي ح��دود
ال�س��ال�م��ي وال�ن��وي�ص�ي��ب ،ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ال��وع��ي
ب��اإلض��رار الكبيرة الناتجة ع��ن اس�ت�خ��دام قطع
الغيار المقلدة.
حضر ورشة العمل ،التي أقيمت في  21و26
ديسمبر ،محمد هالل ،مدير أعمال قطع الغيار
واإلك �س �س��وارات ،ودي��زم��ون��د ل�ي��و ،م��دي��ر أع�م��ال
قطع الغيار ومجموعة اللوجستيات ،وسعيد
ال�ش��رف��اء ،نائب مدير ع��ام مبيعات قطع الغيار
واإلك� �س� �س ��وارات ،وم�ح�م��د ن�س�ي�م��ي ،م��دي��ر أول
ت�س��وي��ق م��ا ب�ع��د ال�ب�ي��ع ،وأوم �ي��ن فيليب ،نائب
مدير التسويق واألسعار ،واكزافيير يسوداس،
م��دي��ر م�ب�ي�ع��ات ق �ط��ع ال �غ �ي��ار واإلك� �س� �س ��وارات،
وأسامة الشامي ،رئيس مكتب حماية الحقوق
الملكية الفكرية ،اإلدارة العامة للجمارك ،وبالل
الخميس ،نائب مدير جمارك حدود النويصيب،
وم��دل��ول زي��اد ال�ش�م��ري ،مساعد م�ش��رف ح��دود
السالمي ،وطارق أبومريم ،مساعد أول ،ومحمد
عبدالحميد ،مساعد من مكتب محاماة التميمي
وشركاؤه.
ورحب محمد هالل بالضيوف ،قائال« :نشكر
اإلدارة العامة للجمارك على إتاحة هذه الفرصة
لنا .لقاؤنا اليوم هو استمرار لعملنا ال��دؤوب
لتفعيل ال �ش��راك��ة ال�م�ج�ت�م�ع��ة م��ا ب�ي��ن األج �ه��زة
الرسمية المعنية وبين مؤسسات القطاع الخاص
وأص� �ح ��اب ال �خ �ب��رة واالخ� �ت� �ص ��اص ،ل�ت��وض�ي��ح
وتفعيل أهمية توفير الحماية الكافية للشركات
ال �م �ن �ت �ج��ة ل �ل �س �ل��ع وال� �خ ��دم ��ات ذات ال �ع�ل�ام��ات
التجارية المعتمدة ،وصحة وس�لام��ة اإلنسان
وال�ب�ي�ئ��ة ال �ت��ي ن�ع�ي��ش ف�ي�ه��ا م��ن األض � ��رار ال�ت��ي
تصحب ت ��داول المنتجات ال�م�ق�ل��دة ،واألض ��رار
الملموسة التي يمكن أن تحدثها .يسعدنا أن
نعمل جنبا إ ل��ى جنب لمصلحة المستهلكين
وبلدنا الكويت».
إن ال �ه��دف األس��اس��ي م��ن ورش ��ة ال�ع�م��ل ،هو
تعريف مسؤولي الجمارك الفرق بين قطع الغيار
األصلية والمقلدة ،وتمييز القطع من خالل أدوات
مختلفة قدمتها تويوتا موتور كوربوريشن .كما
تخللت ورشة العمل فقرة أسئلة تفاعلية وأجوبة
أدارها سعيد الشرفاء.
وسلط سعيد الشرفاء الضوء على المخاطر
المترتبة على اس�ت�خ��دام قطع ال�غ�ي��ار المقلدة،

ق��ائ�لا« :ان�ت�ش��ار قطع الغيار المقلدة ف��ي العالم
أص �ب ��ح م ��ن ال �م �ش��اك��ل ال �م �ت �ف��اق �م��ة ال �ت ��ي ت �ه��دد
المصنعين والبائعين والمستهلكين ،على حد
س��واء .كما أصبح مرتكبو هذه النشاطات غير
القانونية أكثر احترافا ،فهم يستخدمون مواد
تغليف وملصقات متطورة إلخفاء تزيف هذه
القطع ،أو تغييرها بشكل طفيف ،بحيث ال يميز
المستهلك العادي الفرق ،األمر الذي يجعل من
ً
الصعب جدا اكتشاف هذه القطع».
وقال محمد نسيمي« :االنتشار الواسع لقطع
ال �غ �ي��ار ال�م�ق�ل��دة م�ش�ك�ل��ة ت � ��زداد س � ��وءا ،وت�ه��دد
المصنعين ،البائعين والمستهلكين ،على حد
س ��واء .إن قطع غ�ي��ار ال�س�ي��ارات المقلدة تشكل
ً
خطرا على المستهلكين ،وعلى المجتمع بشكل
ع ��ام .ف �ه��ذه ال �ب��دائ��ل ال��رخ�ي�ص��ة ع ��ادة م��ا ت�ك��ون

مصنوعة م��ن م��واد غير قياسية والمواصفات
ال ي�م�ك��ن ل �ه��ا أن ت�ص�م��د م ��ع م� ��رور ال ��زم ��ن ،وال
َّ
تتحمل الظروف المناخية الصعبة
يمكن لها أن
ال�ت��ي ت�ت��واج��د فيها ال�س�ي��ارة ف��ي ه��ذه المنطقة
من العالم».
• فمثال مصفاة زيت المحرك المقلدة تكون
م�ص�ن�ع��ة م��ن ال �م ��واد ال��رخ�ي�ص��ة وب�ك�م�ي��ة م��واد

أ ق��ل لتقليل التكلفة ،و ب��ا ل�ت��ا ل��ي تسمح بتسرب
الشوائب لداخل المحرك ،ما يسفر عنه تراجع في
أداء المحرك ،وبالتالي تقليل العمر االفتراضي
ل �ل �م �ح��رك ،وي �م �ك��ن أن ت�س�م��ح ب �ت �س��ري��ب ال��زي��ت
على المحرك ،ما يؤدي إلى احتراق المركبة ،ال
سمح الله.
• مصفاة ال�ه��واء المزيفة منها ع��ادة تسمح
ب��وص��ول ال�غ�ب��ار إل��ى غ��رف��ة االح �ت��راق ،م��ا ي��ؤدي
في بعض األحيان إلى تلف المحرك ،وبناء عليه
يترتب دفع مبالغ طائلة من المستهلك لتصليحه.
• اسطوانات الفرامل والسفايف المزيفة منها
تتآكل بسرعة ويتراجع أداؤها عند االستخدام
المتكرر ،م��ا يزيد م��ن المسافة التي تحتاجها
السيارة للوقوف ،ما قد يشكل خطرا على حياة
وسالمة المستهلك ،نظرا لتغير معايير الفرملة

للمستخدم ،فضال عن تضرر اسطوانات الفرامل
وهيئة السيارة ،وتعرض ت��وازن السيارة العام
ل�ل�خ�ط��ر ،م��ا ي��زي��د م��ن ت�ك��ال�ي��ف ال �ص �ي��ان��ة على
العميل.
• القطع الكهربائية المزيفة تتسبب في تدني
أداء المحرك ،وقد يتسبب في إلحاق األذى بقائد
ً
المركبة وم��ن معه ،وكثيرا م��ا نشاهد سيارات
م�ح�ت��رق��ة نتيجة اس �ت �خ��دام ال�ق�ط��ع الكهربائية
المقلدة ،والتي تعتبر المتاجرة بها أو ترويجها
أو استخدامها جريمة بحق المستهلك.

 20سنة على حملة «الساير» لمحاربة قطع
الغيار المقلدة
ق��ام��ت مجموعة ال�س��اي��ر على م��دى عقدين

ب�م�ح��اول��ة ن�ش��ر ال��وع��ي ب�ي��ن ال�ع�م�لاء ،وبشكل
عام بخصوص قطع الغيار المقلدة ،وتأثيرها،
ومخاطرها التي تهدد حياة الناس.
ه��ذه الحمالت ت�ه��دف إل��ى تثقيف العميل،
وت�ع��زي��ز وع�ي��ه ت�ج��اه م�خ��اط��ر اس�ت�خ��دام قطع
الغيار المقلدة ،وتشجيع العمالء على تجنب
مثل هذه المنتجات ،والتوجه نحو شراء قطع
غيار تويوتا األصلية لقيادة آمنة وخالية من
المشاكل.
تستخدم «الساير» ملصقات خاصة لتبين
للعمالء وت��وض��ح لهم قطع ال�غ�ي��ار األصلية.
ويأتي هذا تماشيا مع المسؤولية االجتماعية
للمجموعة لنشر الوعي بين العمالء ،وتقديم
معلومات قيمة حول التكنولوجيا الحديثة،
وم�ع��اي�ي��ر س�لام��ة ال�م�ن�ت�ج��ات وال �س�لام��ة على
الطريق ،على حد سواء.
وأض � ��اف م�ح�م��د ن�س�ي�م��ي« :س� ��وف نستمر
في تعزيز جهودنا التسويقية تجاه تثقيف
المجتمع بمخاطر هذه المنتجات وانتشارها
ومحاربتها .وه��دف�ن��ا ه��و التخلص م��ن قطع
الغيار المقلدة ،وندعم بشكل كامل كل الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �م �س��ؤول��ة ل �ح �م��اي��ة ال�م�س�ت�ه�ل��ك
والسوق الكويتي من هذه اآلفة».
واخ �ت �ت �م ��ت ورش � � ��ة ال �ع �م ��ل ب �ك �ل �م��ة ط� ��ارق
أبومريم ،ومحمد عبدالحميد ،ممثلي مكتب
ال �م �ح��ام��اة وال�م�س�ت�ش��ار ال �ق��ان��ون��ي التميمي
وشركاؤه (ممثلي تويوتا) بشرح عن القوانين
ال�ع��ام��ة ل�ح�ق��وق ال�م�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة وال�ق��وان�ي��ن
المنوطة بها.
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مزاج
حوار مع األديبة لولوة
المنصوري حول تجربتها
اإلبداعية وواقع الرواية
في اإلمارات.
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الممثل اللبناني نيكوال
معوض يتحدث عن
مشاركته في المسلسل
المصري {سابع جار}.

٢٣
مسك وعنبر

٢٣

تطرح مسرحية «ينانوة
يقدم مركز جابر األحمد
جليعة» مجموعة من القضايا
الثقافي باقة من األمسيات
الموسيقية والغنائية ،إضافة بأسلوب ساخر ،من خالل قصة
اجتماعية تنطوي على محاور
إلى عروض في النصف
درامية عدة.
الثاني من موسمه األول.

الممثلة األميركية غوينيث بالترو تعلن
خطبتها للمنتج براد فالتشوك
أكــدت الممثلة األميركية غوينيث بالترو ،أمس
األول ،خطبتها للمنتج التلفزيوني براد فالتشوك.
وأعلنت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار الخطوبة
عبر "تويتر".
وقال الخطيبان في بيان" :نشعر بوفرة ال تصدق
من الحظ ،لكوننا معا في هذه المرحلة من حياتنا".
ولم يعلن الخطيبان موعد الزفاف.
ُي ـشــار إل ــى أن بــاتــرو لــديـهــا طـفــان مــن زوجـهــا
السابق المغني كريس مارتين ،نجم فريق "كولد
بالي الغنائي ،كما أن فالتشوك ِّ
يعول أيضا طفلين
من زواج سابق.
وك ــان ــت الـمـمـثـلــة األم ـيــرك ـيــة كـشـفــت ع ــن بعض
تفاصيل حياتها الشخصية ،وتحديدا عالقاتها
العاطفية.
وقالت" :أفسدت الكثير من العالقات .أنا صديقة
جيدة جدا في الواقع ،كما أنني شقيقة ،وابنةّ ،
وأم
جيدة ،لكن نقطة ضعفي هي العالقات الرومانسية،

لـســت ج ـيــدة فــي ه ــذا ال ـجــزء مــن الـكـعـكــة" .وذك ــرت
جوينيث بــالـتــرو على وجــه الـخـصــوص عالقتها
بالممثل بــراد بيت ،التي استمرت  3سنوات ،قبل
انفصالهما عام  ،1997موضحة" :أفسدت عالقتي
مع براد بيت".
تجدر اإلش ــارة إلــى أنــه فــي عــام  ،2014انفصلت
الممثلة ( 44عاما) ،عن عضو فرقة  Coldplayكريس
مــارتــن ،بـعــد زواج دام لـمــدة  10س ـنــوات ،وتطلقا
نهائيا العام الماضي ،وهي اآلن في عالقة عاطفية
مع المنتج التلفزيوني براد فالشوك .تتحدث عن
ذلك ،قائلة" :أخــذت الكثير من الوقت حتى تمكنت
من الحصول على عالقة رومانسية جيدة".
وربطت بطلة فيلم " "Shakespeare in Loveبين
النجاح في الحياة المهنية والحياة الشخصية،
مـسـتــدركــة" :أعـتـقــد أنــه دون الـحـصــول على عالقة
مميزة ،أنت لست شخصا ناجحا .لذا ،إذا لم يكن
لــديــك عــاقــة ج ـيــدة م ــع شــريــك ح ـيــاتــك ،وأط ـفــالــك،

عائلة فيرساتشي تتبرأ
ِّ
من مسلسل يجسد قصته

وأصدقائك المقربين ،فإذن من الصعب الجزم بأنك
النجاح".
ُي ــذك ــر أن ب ــال ـت ــرو ان ـض ـم ــت ل ـف ــري ــق ع ـم ــل فـيـلــم
 Avengersفــي جــزئــه ال ــراب ــع ال ــذي لــم يكشف عن
عـنــوانــه حتى اآلن ،حيث ظـهــرت النجمة الشقراء
خالل تصوير عدد من مشاهدها في والية كارولينا
الشمالية ،واستغنت النجمة ا لـشـقــراء تماما عن
استخدام أي مساحيق تجميل ،حيث ظهرت بوجه
نقي وبراق.
ُي ــذك ــر أن غــويـنـيــث بــال ـتــرو ق ــدم ــت عـ ــددا كـبـيــرا
م ــن األع ـم ــال الـفـنـيــة ال ـنــاج ـحــة ،م ــن أب ــرزه ــاThe" :
 "Anniversary Partyو""The Royal Tenenbaums
و" "Running with Scissorsو""Country Strong
و" ،"Thanks for Sharingوغيرها.

روز ماكجوان وآسيا أرجنتو
تنتقدان «زيف هوليوود»

اسيا ارجنتو

ريكي مارتن
نأت عائلة مصمم األزيــاء اإليطالي الشهير جياني فيرساتشي بنفسها عن مسلسل
تلفزيوني أميركي مرتقب يدور حول حادثة قتله.
يبدأ عرض المسلسل ،الــذي تنتجه شركة "توينتي فيرست سنشري فوكس" ،األسبوع
المقبل ،وهو بطولة الممثلة اإلسبانية بينيلوبي كروز والمغني ريكي مارتن من بويرتوريكو.
ولقي فيرساتشي مصرعه بالرصاص على يد سفاح ُيدعى آندرو كونانان عند مدخل
منزله الساحلي في ميامي بوالية فلوريدا عام .1997
وقــالــت شــركــة فـيــرســاتـشــي فــي ب ـيــان إن ـهــا "ل ــم تـعــط إذنـ ــا ،ول ــم ت ـشــارك فــي المسلسل
التلفزيوني".
(رويترز)

انتقدت الممثلتان روز ماكجوان واسيا ارجنتو ،اللتان كانتا من بين أعلى األصوات ،فيما
يتعلق بفضائح االعتداء الجنسي التي تجتاح هوليوود" ،خداع" زمالئهما من الفنانين الذين
شاركوا في حفل "غولدن غلوب" لهذا العام.
وكانت الممثلتان أحدثتا صدمة عنيفة في عالم صناعة السينما العام الماضي ،عندما
اتهمتا المنتج هارفي وينستاين باالعتداء الجنسي عليهما.
لكن الممثلتين قالتا إنهما لم يدعيا لحضور حفل توزيع جوائز "غولدن غلوبز" ،الذي أقيم
في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.
(د ب أ)

غوينيث بالترو

«ذا شيب أوف ووتر» يتصدر
ترشيحات جوائز «بافتا»

سالي هوكينز
يتصدر فيلم المخرج جييرمو ديل تورو الخيالي (ذا شيب أوف ووتر) ترشيحات جوائز
األكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) ،التي تعلن الشهر المقبل ،بعد
ترشيحه الثني عشر جائزة.
وترشح كل من الفيلم الدرامي "ذا داركست أور" ،والفيلم الكوميدي الدرامي "ثري بيلبوردز
أوتسايد إيبينغ ،ميزوري" للفوز بتسع جوائز.
وترشح فيلما "بليد رانر  ،"2049و"دانكيرك" للفوز بثماني جوائز لكل منهما.
وتتصدر سالي هوكينز بطلة "ذا شيب أوف ووتــر" ،وفرانسيس مكدورماند بطلة "ثري
بيلبوردز" ترشيحات جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي.
(رويترز)

موسيقى فيلم «ذا غريتيست شومان»
تتجه لصدارة قائمة بيلبورد 200

شـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى
الـ ـتـ ـص ــوي ــري ــة ل ـف ـي ـل ــم "ذا
غريتيست شومان" طريقها
لـ ـص ــدارة قــائ ـمــة بـيـلـبــورد
 200األس ـب ــوع ـي ــة ،لـتــدفــع
المغني إد شيران والمغنية
ت ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــور سـ ـ ــوي ـ ـ ـفـ ـ ــت إلـ ـ ــى
المركزين الثاني والثالث.
وأظ ـ ـهـ ــرت أرق ـ ـ ــام شـبـكــة
ش ـ ــرك ـ ــة نـ ـيـ ـسـ ـل ــن سـ ــاونـ ــد
س ـ ـكـ ــان ل ـت ـت ـب ــع م ـب ـي ـع ــات
األلـبــومــات ،أن الموسيقى
التصويرية وأغــانــي فيلم
"ذا غــريـتـيـســت ش ــوم ــان"،
التي تتضمن أغاني لفريق
التمثيل فــي الـفـيـلــم ،ومــن
بينهم هيو جاكمان وزاك
إيفرون وزيندايا ،باعت ما

يصل إجـمــاال إلــى  106آالف
وحدة باألسبوع المنتهي في
 4الجاري.
وفـ ـ ـ ــازت أغ ـن ـي ــة "ذي ـ ـ ــس إز
م ـ ــي" الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي الـفـيـلــم
األحد بجائزة "غولدن غلوب"
ألفضل أغنية أصلية في فيلم.
ويدور الفيلم ،الذي أنتجته
شــر كــة توينتيز سينتشري
ف ــوك ــس ،ع ــن فـ ـن ــان ال ـس ـيــرك
بي.تي .بارنوم ،وحصد 150
م ـل ـي ــون دوالر م ــن مـبـيـعــات
ا لـتــذا كــر بالعالم منذ طرحه
في  20ديسمبر.
وال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم يـ ـنـ ـتـ ـم ــي ل ـف ـئ ــة
الكوميديا الموسيقية ،وهو
من إنتاج استديوهات فوكس
السينمائية ،و بـلـغــت تكلفة

إ نـ ـت ــاج ــه  84م ـل ـي ــون دوالر،
ومن إخــراج مايكل جريسي،
وتأليف الثنائي جيني بيكس
وب ـ ـيـ ــل ك ـ ـ ــون ـ ـ ــدون ،وي ـ ـشـ ــارك
ف ـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــول ـ ـتـ ــه ع ـ ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر
م ــن ال ـن ـج ــوم ،أبـ ــرزهـ ــم :هيو
جــاك ـمــان ،ميشيل ويـلـيــامــز،
زاك إفرون ،ريبيكا فيرجسون،
زندايا ،بول سباركس.
قـ ـص ــة الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ت ـ ـ ـ ــدور فــي
إط ـ ـ ــار درامـ ـ ـ ــي ح ـ ــول ال ـف ـن ــان
االسـتـعــراضــي األمـيــركــي بي
تي بارنوم ،مؤسس السيرك
الــذي أصبح جــواال مشهورا
يسافر عبر الدول ويقدم فنه،
حتى بات من أبرز الرجال فى
عالم صناعة الترفيه.
وال يـ ــزال أل ـب ــوم "دي ـفــايــد"

للمغني الـبــريـطــانــي شـيــران
في المركز الثاني ،لألسبوع
الـثــانــي ،بمبيعات بلغت 67
ألف نسخة ،واستمرت أغنيته
الفردية (بيرفكت) في صدارة
قائمة األغــانــي الرقمية على
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،ب ـف ـض ــل ن ـس ـخــة
صدرت حديثا باالشتراك مع
بيونسيه ،وباعت "بيرفكت"
 109آالف نسخة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
"ريـ ـبـ ـي ــوتـ ـيـ ـش ــن" ل ـس ــوي ـف ــت،
وال ـ ـ ــذي ت ـص ــدر ال ـق ــائ ـم ــة فــي
أول عــام  2018فــي األسـبــوع
الماضي إلــى المركز الثالث
وباع 48ألف نسخة.
(رويترز)

مشهد من فيلم ذا غريتست شومان
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لولوة المنصوري :الرواية في اإلمارات تعبر عن تحوالت البالد الحضارية
● روايتها «خرجنا من ضلع جبل» فازت بجائزة اإلمارات
ترسم األديبة اإلماراتية لولوة المنصوري صورة أدبية لمكانة
الرواية في اإلمارات ،قائلة إنها متجذرة في وجداننا ،وخاليا
في الصحاري في العطش
أفكارنا ،وفي الالوعي« ،فقد عشناها ً
والفقر وغياب اآلباء زمنا في البحر وضياعهم في
والجدب والجوع ً
المدن البعيدة ،بحثا عن مصدر رزق .عشناها في خرافات جداتنا
القاهرة  -السيد حسين

اإلمارات ترى
شبابها قوة
الدفع اإليجابية

«خرجنا من ضلع
جبل» عن البلدة
المصابة
بالخطيئة

صوفيا
الجميلة!

ّ
األميات وذاكرة األجداد وحكمتهم الشفهية .عشناها قبل أن
نحفر أول بئر للنفط وقبل أن يزحف األسمنت بالمدن والتعمير
والتحوالت الكبرى ،والكثير من االرتباك واألرق والهم والصدمة
الهائلة من االنفتاح المجتمعي السريع المفاجئ .حول الرواية
وكتابتها وأعمالها كان هذا الحوار.

أخبرينا عن روايتك «خرجنا من ضلع جبل»
ً
التي فازت بجائزة اإلمارات للرواية أخيرا.
هي رواية البلدة المصابة بلعنة الخطيئة
األولــى وتــوارث العقاب عبر األجيال وال أحد
يلتفت إلى النور في آخر النفق .بلدة عوقبت
ً
بأن تنجب نساؤها أطفاال في هيئة الكهول،
ثم ال يلبث الطفل الكهل أن يموت ،وكأن البلدة
كـتــب عليها بــانـقـطــاع الـنـســل ،ولـكــن بـصــورة
مبهمة تكتنفها األلغاز ،وكلما سعت الشخصية
«هـنــد» فــي البحث والتفسير فــي المقابر عن
ت ـعــويــذة ه ــذه ال ـ ــوالدات ال ـخــاط ـئــة ،زاد األم ــر
ً
تعقيدا وتكاثر موت الكهول.
تأتي روايتك «خرجنا من ضلع جبل» بعد
رواي ـتــك األول ــى «آخ ــر نـســاء لـنـجــة» ،م ــاذا طــرأ
على تجربتك اإلبداعية ،رغم ما حققته روايتك
األولى من نجاح؟
ً
بـنـيــت تـفــاصـيــل «آخـ ــر ن ـســاء ل ـن ـجــة» وف ـقــا
الن ـع ـك ــاس ــات واق ـع ـي ــة ت ـق ـتــرب إلـ ــى الـمـتـخـيــل
الـتــاريـخــي .جــاء كــل مــا فــي الــروايــة فعل واقــع
م ـت ـع ـثــر ب ـت ــاري ــخ ال ـم ـك ــان ال ـغ ــائ ــب والـ ــذاكـ ــرة
ال ـض ـب ــاب ـي ــة غ ـي ــر ال ـم ـك ـت ـم ـلــة وال ـش ـخ ـص ـيــات
المتخيلة ،هو واقع سحري شاعري مغموس
باالفتراض والــرمــز .أمــا في روايتي القصيرة
«خ ــرج ـن ــا م ــن ض ـلــع ج ـب ــل» فـخـضـعــت ل ـمــزاج
الحاجة إلى فك رموز الحقيقة المحيرة .كتبتها
وأنا واقعة تحت إلهام المكان السوريالي الذي
ينشد أسطورة ما غامضة ،خرافة متوترة في
الخطيئة والموت والحب والعقاب.
إلى أي مدى تتعايشين مع أبطال روايتك،
ً
وه ـ ــل ت ـض ـف ـيــن ع ـل ـي ـهــم ب ـع ـض ــا مـ ــن ص ـفــاتــك
الشخصية أم يحددون مصائرهم بأنفسهم؟
الـ ـ ــروايـ ـ ــة جـ ـه ــد ن ـف ـس ــي وروح ـ ـ ـ ــي قـ ـب ــل أن
ً
ً
ً
تـكــون فـعــا إبــداع ـيــا ،وم ــن الطبيعي ج ــدا أن
الشخصيات التي يكتبها الــروائــي والعوالم
ً
التي يبتدعها سرديا تخلق في داخله حاالت
مــن ا لـتـعـلــق بشخصياته ،ال يمكن أن تحمل
ً
الشخصية مالمحي كلها أو جزءا
ً
من عالمي ،وإنما من الممكن جدا
ً
أن أغمس داخــل الشخوص حيزا
ً
غــائـمــا مــن تـصــوراتــي وأحــامــي،
ً
وأع ـت ـق ــد أن ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـك ـتــاب
يتحفظون ،ويحاولون أن يغلفوا
رواي ــات ـه ــم بــأغـلـفــة تـبـعــدهــا عن
حقيقتهم ،ألن كتاباتهم تكون
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـش ـ ـعـ ــوري،
ولـ ــو كـ ــان األمـ ـ ــر ع ـل ــى مـسـتــوى
ال شـ ـ ـع ـ ــوري لـ ـظـ ـه ــرت ح ـق ـي ـقــة
ً
شخصية الكاتب رغما عنه.
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوع ـ ـتـ ــك
القصصية «قبر تحت رأسي» ؟
أسـ ـتـ ـلـ ـه ــم ف ـ ــي «ق ـ ـبـ ــر ت ـحــت
رأس ـ ـ ـ ـ ــي» سـ ـح ــر إم ـ ـ ـ ـ ــارة رأس
الخيمة وأســرارهــا ومقابرها
الهائلة وطبيعتها االمتزاجية
والـمـتـنــوعــة مــن بـحــر وجـبــال
وأودي ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـش ــق ال ـ ـصـ ــدى فــي
الـشـتــاء ،ومـ ــزارع تنهض في

خصوبة األرض .واتضح لي أن رأس الخيمة
شـكـلـتـنــي وف ــق مــزاج ـيــة بـيـئـتـهــا الـمـتـنــوعــة،
فتنوعت القصص ما بين الواقعية والسحرية
ً
والكابوسية أيضا.

الرواية في اإلمارات
كثير من الكتاب اإلماراتيين بدأوا تجاربهم
بكتابة تمثل واقـعـهــم االجـتـمــاعــي والثقافي
المحلي في الــروايــة والقصة ثم توجهوا إلى
مــواضـيــع أخ ــرى .هــل يمكن اعـتـبــار تجربتك
هوية الكاتب
بداية مسار يساير المحلي في ّ
وش ـخ ـص ـي ـتــه وي ـخ ــال ـف ــه فـ ــي ت ـم ــث ــل ال ـم ـع ـنــى
والمضمون؟
من موقعي المحدود وتجربتي في دخول
عالم الــروايــة ال يمكنني أن أحــدد مساري في
الـتـجــربــة الــروائ ـيــة ال ـعــامــة ،مــا زل ــت فــي طــور
ّ
الـتـكــويــن والـتـشــكــل وال ـت ـفــاوت بـيــن الــواقـعـيــة
واالجتماعية والسوريالية.
أمــا فــي مــا يتعلق بــالــروايــة اإلمــاراتـيــة من
ناحية الــرؤيــة والمضمون ،فقد مــرت بأطوار
ً
مـخـتـلـفــة ت ـب ـعــا لـلـتـغـيــر الـ ـج ــذري ف ــي ال ــدول ــة
والطفرة الحضارية ،حتى أصبحت ملتصقة
بالقضايا االجتماعية وهموم الواقع وعبرت
عن التحوالت والتغيرات المتسارعة التي طرأت
عـلــى المجتمع بـعــد اكـتـشــاف الـنـفــط ،وكــانــت
الـمــوضــوعــات الــروائ ـيــة فــي بــدايـتـهــا منصبة
على الحب والوطن والعالقات األسرية وصراع
المرأة مع الرجل ،والتمرد على هيمنة الرجل
على البيت اإلماراتي وسطوته وقسوته ،إلى
غير ذلك من موضوعات اجتماعية.
هــل ترين أن مثل هــذه الكتابات ذات قيمة
أدبية في وسط يميل إلى المحلي أكثر ويتفاعل
معه؟ أو بعبارة أخرى ما قيمة الرواية األدبية
في الوسط الثقافي اإلماراتي؟
روايتنا في اإلمــارات ليست حديثة ،وإنما
هي متجذرة في وجداننا وخاليا أفكارنا وفي
الالوعي .عشناها في الصحاري ،في العطش
ً
والـجــدب والـجــوع والفقر وغـيــاب اآلب ــاء زمنا
ً
في البحر وضياعهم في المدن البعيدة بحثا
عن مصدر رزق .عشناها في خرافات جداتنا
األمـ ّـيــات وذاكــرة األجــداد وحكمتهم الشفهية.
عشناها قبل أن نحفر أول بئر للنفط وقبل أن
يزحف األسمنت بالمدن والتعمير والتحوالت
الـكـبــرى ،والـكـثـيــر مــن االرت ـب ــاك واألرق والـهــم
وال ـصــدمــة الـهــائـلــة مــن االن ـف ـتــاح المجتمعي
السريع المفاجئ .فانطلقنا بعد ذلك التحول
ّ
نـفــتــش عــن ذوات ـن ــا الـمـتـشـظـيــة بـيــن الـحــديــث
والقديم في مجتمع أساسه محافظ وملتزم،
ونسير بخطوات متعجلة فــي ميادين األ مــل
وأحالم الحضارة والتحقق.
لــم تـكــن روايـتـنــا فــي اإلمـ ــارات طــارئــة على
تاريخ المشهد الثقافي العربي ،إنما هي امتداد
لروايات الحضارات والممالك الزائلة واإلنسان
األول في شبه الجزيرة العربية ،هي انبثاق من
حيوات كثيرة ُو ِلدت على أرضنا قبل التاريخ.
الــروايــة اإلمــارات ـيــة لــم تــولــد بـعــد قـيــام اتـحــاد
دول ــة اإلم ـ ــارات ،وإن ـمــا ّ
دون ــت ُ
وس ـ ِـط ــرت وبــدأ
توثيق الراوي لها بعد االتحاد وزمن التحوالت
والنهوض الحضاري واالنتقال من المجتمع
القبلي إلى المجتمع المدني ،وبذلك يمكنني

لولوة المنصوري
ُ
الـقــول إن ن ــواة الــروايــة فــي اإلم ــارات أخــتـ ِـزنــت
ّ
وتـكــونــت وتـشــكــل جــوهــرهــا قـبــل الـتــاريــخ في
الصحاري ّوالجبال والعطش والعوز والقحط،
ُ
ثم بعدما تنفست األرض االتحاد ك ِتبت الرواية
في المدينة ،في ّ
الرواء ،بين الحوافز والفرص
واألحالم واألمال.

جوائز أدبية
حصدت جوائز عدة في مسيرتك اإلبداعية،
ً
ما رأيك بالجوائز األدبية عموما؟ وهل تراهنين
عليها لتحقيق انتشار لصوت اإلبداع النسوي
اإلماراتي خارج حدود الوطن؟
ُ
ابت ِكرت الجوائز لتحرك المجال الساكن،
والـ ـج ــوائ ــز ال ـث ـقــاف ـيــة ت ـح ــرك ال ـث ـق ــاف ــة فــي
ً
اإلم ـ ــارات ،وك ــل المتقدمين لـهــا هــم أيـضــا
يشاركون فــي دفــع عجلة الـحــراك الثقافي
وإب ـ ـ ــرازه ع ـلــى ال ــوج ــه ال ـعــال ـمــي .ال ـجــوائــز
والـتـكــريـمــات والملتقيات والـمـهــرجــانــات
تخصب مناخ القراءة والكتابة والتنافس،
وه ــو أس ـلــوب تـنـمــوي درج ــت عليه ال ــدول
ال ـم ـت ـق ــدم ــة فـ ــي ت ـط ــوي ــر م ـخ ـت ـلــف آدابـ ـه ــا
وفنونها.
ال يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـن ــا أن ن ـ ـت ـ ـجـ ــا هـ ــل ح ــا ج ـت ـن ــا

الالشعورية إلى الحافز الخارج من الذات
والـمـقـ ّـدم مــن الــوطــن ،أو مــن الـقــائــد ،أو من
المعلم .حين يكرم الوطن أبناءه فإن معالم
النهضة وخريطة المستقبل ترسم بطريقة
آم ـنــة وواث ـق ــة ومـطـمـئـنــة ،واالبـ ــن والــوطــن
يسيران بتناغم وثقة.
كيف ترين الحالة األدبية والوضع الثقافي
ً
اإلماراتي راهنا؟
الـ ــوضـ ــع ال ـث ـق ــاف ــي إيـ ـج ــاب ــي ون ـش ـي ــط فــي
اإلم ـ ـ ـ ــارات .لــدي ـنــا اه ـت ـم ــام ب ـ ــارز بــالـمـبــدعـيــن
الـ ـشـ ـب ــاب ،ووض ـع ـه ــم ف ــي ب ــداي ــة األولـ ــويـ ــات
بتشجيعهم على ال ـقــراء ة والكتابة ،وتيسير
سبل النشر وتذليل العقبات ،ودعم مبادراتهم
في الكتابة والتأليف وإشراكهم في الملتقيات
والورش التدريبية والتفاعل مع برامجها التي
تكثفها الــدولــة ألجــل تطوير المثقف الشاب.
تـنـظــر اإلم ـ ــارات إل ــى شـبــابـهــا عـلــى أن ـهــم قــوة
الدفع اإليجابية ،وبإمكانهم أن يكونوا قادة
ً
ً
وروادا في جعل القراءة والكتابة مجاال لحركة
ً
ثقافية نشيطة في اإلمــارات ،لذا تسعى دائما
إلى تكريس فكرة اإلبــداع والتحفيز والتميز،
وتقدير الكلمة المقروءة.

في سطور
لولوة أحمد المنصوري كاتبة إماراتية
مــن مــوالـيــد إم ــارة رأس الخيمة ،حاصلة
العربي،
على درجة بكالوريوس في األدب
ِّ
إض ــاف ــة إل ــى دب ـل ــوم ف ــي اإلعـ ـ ــام .تـحــضــر
ً
راه ـن ــا لـلـحـصــول عـلــى دب ـلــوم فــي ترميم
المخطوطات والوثائق القديمة .هي عضو
ف ــي ات ـح ــاد ك ـتــاب وأدب ـ ــاء اإلم ـ ـ ــارات ،وفــي
رابطة أديبات اإلمارات ،وفي هيئة تحرير
مجلة «بـيــت ال ـســرد» ال ـصــادرة مــن اتحاد
الكتاب ،وفي لجنة تحكيم جائزة اإلمارات
للرواية في دورتها الثانية.

صدر للمنصوري في السرد« :آخر نساء
لنجة» عن دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة،
و{خرجنا من ضلع جبل» الفائزة بجائزة
اإلم ــارات للرواية ،و{قــوس الرمل» عن دار
ال ـع ـيــن لـلـنـشــر ،وال ـم ـج ـمــوعــة القصصية
«ق ـب ــر ت ـحــت رأس ـ ــي» ال ـت ــي فـ ــازت بـجــائــزة
الشارقة لإلبداع العربي .وفازت مجموعتها
القصصية «القرية التي تنام في جيبي»
بجائزة مجلة دبي الثقافية ،فيما حصدت
ً
قصتها «ظــام أبيض عميق جــدا» جائزة
جمعة الفيروز للقصة القصيرة.

أزهر جرجيس يصوغ معاناة شعب
في «صانع الحلوى»
صدرت عن «منشورات المتوسط» في إيطاليا مجموعة قصصية للقاص
العراقي أزهر جرجيس بعنوان «صانع الحلوى» ،وفيها يعيد ،برمزية
بيروت -ةديرجلا

جرجيس يحاول بمبضع
ّ
السخرية فتح الدمامل
وكشفها للضمير
اإلنساني

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ُ
كتبت أكثر من مــرة ،وقلت في أكثر من لقاء ومحاضرة ،إن
ً
الجهد الالفت حاليا على مستوى الحركة اإلبداعية والثقافية
في الكويت ،هو الجهد الشخصي ،والمبادرة الشخصية ،سواء
في مجال الكتابة اإلبداعية ،أو مجال دور النشر ،أو التشكيل أو
ً
السينما أو المسرح وأخيرا الملتقيات الثقافية ونوادي القراءة.
وه ــذا يتماشى مــع قناعتي ب ــأن الـكــويــت تحمل مــن الـطــاقــات
الشبابية المخلصة للفكر واإلبداع والثقافة الكثير الكثير .وهذا
ال يتعارض مع وجود نتاج إبداعي ضعيف وهزيل وال أريد أن
أقول إنه سيئ!
رزان الـمــرشــد ،وخــالــد الـشــايــع ،عبدالعزيز الـعــوضــي ،ثالثة
أسماء شبابية تحمل من التصميم واإلرادة واإلقــدام بقدر ما
ً
ً
تحمل حبا وإخالصا لإلبداع والثقافة .ثالثة شباب ،تقودهم
ّ
فتاة مليئة بالطاقة والحماس وحب التعلم ،إضافة إلى انشغالها
بــدراسـتـهــا لــرســالــة الماجستير فــي ال ـقــانــون ،ه ــؤالء هــم وراء
مشروع ثقافي بــدأ بــ"حــروف" ،وانعطف ليكون مكتبة ثقافية
بعنوان عريض "صوفيا".
حين تكون في مجمع العثمان في منطقة "حولي" ،ستصل
ّ
مشرعة على الضياء والكتاب المعرفي
إلــى "صوفيا" ،مكتبة
الفكري واإلبداعي والثقافي .مكان أليف وحميم ،في تصميمه
وألوان خشبه ،وأرضيته ،وفي لقاء األصدقاء حول مائدة الكتاب
والنقاش والوصل األجمل .أنا هنا ال أعمل دعاية لهذه المكتبة،
ضرر في ذلك ،لكني أشير إلى جهد شبابي كويتي
وليس من
ٍ
صعب وبحاجة إلى مثابرة لكي يرى النور ولكي يستمر ،وهذا
ما تحاول مكتبة "صوفيا" أن تعمله.
في لقائي معهم ،أفادوا بأن مكتبة صوفيا ،تأتي من قناعتهم
بأن "المكتبة ليست مستودعا للكتب" ،وأضافوا:
"إنما نحاول أن نخلق بيئة ثقافية متكاملة تساهم في تطوير
وتعزيز الثقافة في الكويت".
وفي نقاشي معهم حول تصورهم عن هذه البيئة أجابوا:
"نعمل على تنظيم المحاضرات ،والملتقيات ،واألمسيات
الشعرية ،وورش العمل التي تهدف إلى صقل الوعي اإلبداعي
والثقافي في الكويت".
ً
ك ـنـ ُـت ف ــرح ــا وأنـ ــا أسـتـمــع إل ـي ـهــم ،يـتـكـلـمــون ب ـصــوت واح ــد،
وبنبرات متباينة لكنها تسير في الجادة نفسها ،بينما بعض
محبي الكتب يفتشون في رفــوف المكتبة عن أعمال يبحثون
عنها.
ً ّ
فضاء يمكن الزائر من القراءة
"حاولنا في المكتبة أن نخلق
والكتابة".
ً
نعم ،المكان في "صوفيا"ُ ،معد ليكون مضيافا لكل من يقصد
قراءة أو كتابةَ .
لك أن تلقي التحية ،وتبحث في رفوف المكتبة
عن بغيتك ،وبعدئذ لك الخيار في القراءة ،أو الشراء ،أو تدوين
ما تشاء من نقاط تهمك.
"صوفيا" ،إلى جانب مشاريع إبداعية وثقافية شبابية بجهد
ً
خاص ،تقول بصوت عال :هناك فئة من شباب
الـكــويــت يــؤمـنــون بــالـفـكــر واإلبـ ـ ــداع ،ويــؤم ـنــون أكـثــر بأنهم
يحملون رسالة لهذا المجتمع ،وهذه الرسالة هي دافعهم في
ً
ً
ً
كل ما يعملون ،بعيدا ،وربما بعيدا جــدا عن حسابات الربح
والخسارة .وهذا ما يوجب تشجيعهم ودعمهم والوقوف معهم
بغية إيصال رسالتهم للناشئة ،وبالتالي الرهان على خلق وعي
إنساني عصري متقدم ،يستطيع أن يواكب اللحظة اإلنسانية
ً
العابرة ،ويستطيع من جهة أخرى أن يرفع اسم الكويت عاليا
في المحافل الثقافية العربية والدولية.
مكتبة "صوفيا" ،إلى جانب اعتنائها باختيار الكتاب األكثر
ً
ً
ً
ً
إبداعا محليا وعربيا وعالميا ،هي مهمومة بترتيب برنامج
ثقافي لمجموعة من األدباء والمفكرين والفنانين ،وهذا يأتي
ً
محموال على أجنحة عشقهم للكويت والفكر واإلبداع والتنوير.
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،كمؤسسة رسمية،
ورابطة األدباء الكويتيين كمؤسسة أهلية ،هما الجهتان المنوط
ً
ّ
بهما رعاية اإلبــداع والمبدع والمثقف والثقافة ،لكن شموعا
أخرى تتوزع الكويت الحبيبة ،إنما تشكل إضافة مهمة وكبيرة
صارت تحتل مساحة ال يمكن التغاضي عنها ،بل صار جهدها
ً
الفتا لدرجة يحق لنا معها أن نفخر بهم.
مكتبة "صوفيا" لكم كل التوفيق والنجاح ،ولنا نحن فخرنا
بكم.

إصدار

«اإلسالم كما نشرحه ألوالدنا»

عالية ،صياغة معاناة شعب على مدى أربعة عقود ّ
ليقدمهما إلى القارئ
على هيئة حلوى قابلة للهضم.

•

ّ
المجاني ،ورائحة الجثث ،والتعذيب
الموت
ال ـ ـج ـ ـسـ ــدي ،وال ـ ـ ـجـ ـ ــوع الـ ـمـ ـسـ ـت ــدي ــم ،والـ ــزيـ ــف
ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ،وال ـم ـت ـج ــارة ب ــال ــدي ــن ،وغ ـيــرهــا،
موضوعات جعل منها الكاتب أزهر جرجيس
مواد ّ
أولية لحلواه التي يعرضها على طبق من
السخرية السوداء في «صانع الحلوى» ،كما هي
عادته في كتابة القصص.
ربما ستصطدم برأس يتدحرج بين ّ
طيات
الكتاب ،أو تعوقك غيمة وطاويط من متابعة
ً
ّ
ال ـق ــراء ة ،أو يهتف بــك ج ــا ٌد يحمل سـيـجــارة
ّ
ّ
يـســلـيــه إط ـفــاؤهــا فــي أج ـســاد الـضـحــايــا ،لكن
ًّ
ً
ّ
تأكد بأن كل ما ستراه ،ليس فيلما هوليووديا
ًّ
ً
مسرحيا
لسيناريست مـمـســوس ،وال عــرضــا
لفرقة جـ ّـوالــة مــن مـجـ ّـرة أخ ــرى ،بــل هــو الواقع
َ
عشت بعضه ،وعاش غيرك بعضه اآلخر،
الذي
ولو تبادلتم الحكايات الكتملت الصورة.
أبــرز ما ّ
يميز مجموعة صانع الحلوى هي
الفانتازيا المكتوبة بلغة جميلة ونكهة خاصة،

ّ
ّ
والسردي المميز
األدبي
تمنح الكاتب حضوره
وسط المشهد الراهن.
ال ي ـ ّـدع ــي جــرجـيــس ام ـتــاكــه األج ــوب ــة ،قــدر
مــا ي ـحــاول ،بمبضع الـسـخـ ّ
ـريــة ،فـتــح الــدمــامــل
وكشفها للهواء والضمير اإلنساني الذي غاب
ً
طــويــا عــن مــأســاة شعبه وآالم ــه ،رغــم إجادته
صناعة الحلوى.

من الكتاب
فــي الـطــريــق إل ــى ا ّلـمـنــزل ،اعـتــرضـنــي غ ــراب.
َ
بجناح ْيه أمام وجهي.
وقف في الهواء يصفق
ُ
ّ
سألته ّ
عما يريد ،فقال بــأن هنالك بشارة في
انتظاري .بشارة من غــراب؟! يا ويلي! على كل
ُ
ُ
ومضيت.
حال شكرته،
ّ
ك ـن ـ ُـت أح ـ ــث ال ـخ ـط ــى ،ك ــي أص ـ ــل ،وع ــام ــات
االستفهام تتناسل في رأسي .ما الذي ينتظرني
ُ
فقدت منذ َ
عامين عملي ُ
كم ّ
حرر
في المنزل؟ لقد

ثـقــافــي ف ــي الـصـحـيـفــة ،لـسـبــب ت ــاف ــه ،وال ت ــزال
ْ
قالت مديرة التحرير يومذاك
المصائب تتناسل.
ّ
ّ
بــأن ـهــا تـشـعــر بــاالخ ـت ـنــاق وق ــل ــة األوكـسـجـيــن
ْ
في الـهــواء ،بسبب أنفي الكبير ،فأقالتني من
وظـيـفـتــي بـعــدمــا ع ـجـ ْ
ـزت عــن إق ـنــاعــي بــإجــراء
عملية تصغير له.
ّ
ً
في الواقع ،لم أكن مرتاحا لحجم أنفي ،لكنني
ُ
رأيتها ّ
مرة واحدة
أخاف من صالة العمليات.
في حياتي ،وال تزال رائحتها عالقة بأنفي مثل
قرادة في خاصرة ثورُ .
كنت حينذاك في الرابعة
ّ
من عمري ،وكان لقلبي الصغير نافذة يطل بها
ُ
األذينان على بعضهما ،فأغلقها طبيب ّ
جراح،
ُيــدعــى شــوقــي الـعـصـبــي .ال أدري إن ك ــان هــذا
ّ
عصبيته المفرطة
كناية عن
اسمه الحقيقي أم ّ ّ
ّ
َ
ْ
المهم أني ال أزال أتذكر حاجبيه
المرضى.
مع َ
ال ـك ـث ـيــفـ ْـيــن وهـ ــو ي ــراق ــب إغ ـف ــاء ت ــي ،ك ــي يضع
المشرط في صدري.

أزهر جرجيس

ك ــات ــب ع ــراق ــي م ــن مــوال ـيــد
 ،1973يقيم فــي النرويج.
صـ ـ ـ ــدر لـ ـ ـ ــه« :فـ ـ ـ ـ ــوق بـ ــاد
الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــواد» ،مـ ـجـ ـم ــوع ــة
قـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ــرة
(الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات وال ـن ـش ــر،
ب ـيــروت ،)2015 ،القــت

ً
ً
ً
المجموعة نجاحا ال فـتــا  ،فضال
عن قصص ومقاالت ساخرة في
صحف ودوريات عربية.
اعـ ـتـ ـب ــر الـ ـن ــاق ــد واألكـ ــادي ـ ـمـ ــي
د .حـســن ســرحــان أن «ف ــوق بــاد
ال ـس ــواد» تضمن فــرادتـهــا وســط
الـ ـمـ ـشـ ـه ــد األدبـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـع ــاص ــر،
ً
موضحا أن سخرية المؤلف «ال

ً
تستثني مـيــدا نــا يمكن أن تصل
إلـ ـ ـي ـ ــه ،فـ ـه ــي تـ ـ ـط ـ ــاول ال ـس ـي ــاس ــة
وتـ ـقـ ـت ــرب م ـ ــن ال ـ ــدي ـ ــن وت ــام ــس
التقاليد من غير أن ّ
تدعي الفلسفة
ّ
وال أن تتصنع الحكمة ،ذ لــك أن
أزهر جرجيس ال يريد لنصه ،أو
هـكــذا هــو ظـنــي ،أن يعيد إنـتــاج
ش ــوب ـن ـه ــاور وال أن ي ـك ــرر نسخ

بـ ــرغ ـ ـسـ ــون .كـ ـت ــاب ــات جــرج ـيــس
بسيطة ،وواضحة ،ليست متعددة
ّ
األب ـع ــاد ول ـعــل مــا سيضمن لها
فرادتها في وسط ثقافي يتغذى
على التراجيديا وسياق تأريخي
ً
ً
يحسب الموت فعال جادا ويسخر
مـ ـ ــن الـ ـضـ ـح ــك بـ ـحـ ـج ــة ك ـ ــون ـ ــه ال
يناسب المرحلة».

صدر عن دار {الساقي} كتاب {اإلسالم كما نشرحه ألوالدنا} للطاهر
ّ
جان هاشم.
بن جل ًونّ ،ترجمة ُ
ًّ
ّ
ِّ
ّ
راويا قصة رجل قدر له أن يكون نبيا ،وقصة ديانة وحضارة قدمت
ّ
ّ
يتحدث الطاهر بن
البشرية الكثير من اإلسهامات،
إلى
ّ
ُ
جلون عن اإلسالم وحضارة العرب ،ألوالده الذين و ِلدوا
ّ
ّ ً
مسلمين ،ولـكــل األوالد أي ــا تكن بــادهــم وأصولهم
ّ
ودياناتهم ولغاتهم وتطلعاتهم.
ّ
ّ
ّ
التوسع والتعمق في تعليم
إنها دعــوة إلــى
اإلســام وسائر الديانات التوحيدية،
ّ
يعرض بها المؤلف كيف ُح ّرفت هذه
َ
وقيمها لتوضع في
الديانة ومبادئها ِ
ّ
متعصب.
خدمة فكر
ًٍ
ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ال ــوعـ ـظ ــي
واألسلوب الدفاعي يشرح هذا الكتاب
اإلسالم لألوالد وألهاليهم.
الـطــاهــر بــن جـلــون كــاتــب وروائ ــي
مغربي حــائــز {جــائــزة دبـلــن ل ــآداب}
عام  2004و{جائزة إمباك األدبية} عام
 .2000ترجمت روايــاتــه إلــى عــدد من
ُ
{عشر
اللغات .صدر له عن {الساقي}:
وراو} ،و{عـيـنــان منكسرتان}،
ـال
ل ـيـ ٍ
ٍ
و{اإلرهاب كما نشرحه ألوالدنا}.

توابل ةديرجلا

•
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ّ
نيكوال معوض :أتمنى تجسيد شخصية تاريخية
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• يعتبر «سابع جار» نقطة انطالق في مشواره الفني
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أخبار النجوم

ريتا برصونا تستأنف التصوير

ً
الدراما المصرية خالل العامين الماضيين.
نيكوال معوض ممثل ومقدم ومخرج برامج لبناني أثبت نجاحا في ً
«ونوس» ،وشارك في مسلسل «هبة رجل الغراب» ،مرورا بدوره في مسلسل «حجر جهنم» ،ولفت
انطلق مع
ً
األنظار بقوة أخيرا عبر دوره في «سابع جار» .عن هذه األعمال وغيرها التقيناه.
القاهرة – أمنية اليمني

ّ
من رشحك لدور «طارق» في «سابع جار»؟
كاتبة «ســابــع ج ــار» وإح ــدى مخرجاته
هـ ـب ــة يـ ـ ـس ـ ــري ،قـ ــالـ ــت ل ـ ــي إن ـ ـهـ ــا مـ ـن ــذ أن
شاهدتني فــي حلقات «ون ــوس» اقتنعت
ب ــي ك ـم ـم ـثــل ،ت ــواك ــب ذل ـ ــك م ــع كـتــابـتـهــا
المسلسل ،ووجدت أنني أنسب من يجسد
دور «طارق».
عـلــى أي أسـ ــاس واف ـق ــت عـلــى تجسيد
دور «طارق»؟

بينى وبين
إنجي وجدان
كيمياء خاصة

وافـ ـق ــت ب ـس ـبــب ص ـعــوبــة الـشـخـصـيــة،
ً
خـصــوصــا أن «طـ ــارق» شخصية مركبة،
ً
فيتبع مع زوجته أسلوبا في التعامل ،وفي
ً
عمله ومع أصحابه أسلوبا آخر ،ما جعله
بمنزلة تحد لــي ،باإلضافة أن المسلسل
ً
مصري مئة بالمئة فأحببت أن أكون جزءا
ً
ً
منه ،ال سيما أنني لست مصريا .فضال عن
ذلك كلهّ ،
حمستني ثقة المخرجات الثالث
في قدرتي على القيام بالدور.
وكيف استعددت لشخصية «طارق»؟
ب ـح ـثــت ع ــن أشـ ـخ ــاص ي ـش ـب ـهــونــه فــي
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،كـ ــي أصـ ـ ــل إلـ ـ ــى ك ـي ـف ـيــة ت ـعــامــل
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة وح ـ ــرك ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا وك ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا،
واس ـ ـت ـ ـقـ ــراري فـ ــي م ـص ــر ع ـق ــب مـسـلـســل
«ونـ ـ ــوس» ســاعــدنــي عـلــى إت ـق ــان اللهجة
المصرية والتحدث بها كمصري وليس
كلبناني .مــن ثــم ،قمت بــالــدور بسهولة،
حتى أنني ارتجلت في بعض المشاهد،
ال سيما تلك التي جمعتني مــع النجمة
سارة عبد الرحمن بدور «هبة».

صعوبات وردود
كـيــف ك ــان الـعـمــل م ــع ث ــاث مـخــرجــات
للمسلسل هـبــة يـســري وأي ـتــن أمين
ون ــادي ــن خ ــان ،وه ــل تدخلن
في أدائك؟
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ،الح ـ ـظـ ــت
صعوبة في اتفاق المخرجات
ع ـل ــى فـ ـك ــرة واح ـ ـ ــدة ل ــإخ ــراج
وأداء الممثلين ،ولكن بعد فترة
صارت هذه الصعوبة ميزة في
المسلسل ،فوجود ثالث وجهات
نـ ـظ ــر أثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـتـ ـص ــوي ــر أع ـط ــى
ً
العمل عمقا في تناول الجوانب
المختلفة وتجنب أخطاء كثيرة،
ً
خصوصا أن المخرجات بعد فترة
من التصوير صــرن يتناوبن على
التصوير.
بالنسبة إلــى دوري،
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــدخـ ـ ـل ـ ــن ف ــي
أداء ا ل ـش ـخ ـص ـيــة،

بــل الـعـكــس كــانــت كــاتـبــة الـمـسـلـســل هبة
ي ـســري تــأخــذ رأي ــي فــي بـعــض المشاهد
قبل كتابتها.
ما هي أصعب المشاهد التي واجهتها
في «سابع جار»؟

ريتا برصونا

أص ـع ــب ال ـم ـش ــاه ــد ه ــي الـ ـمـ ـش ــادات مــع
النجمة هيدي كرم التي قامت بدور زوجتي،
باإلضافة إلى المشاهد التي جمعتني مع
النجمة سارة عبد الرحمن وهي ّأدت دور
ً
«هبة» ...كان الكالم فيها ثقيال حول الحياة
ومصاعبها.

عبر صفحتها على أحــد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي نشرت
الممثلة اللبنانيةريتا برصونا صورة سيلفي لها وعلقت عليها:
ْ
«الجميع شاهد «أصحاب ( »3مسلسلها) إال أنا؟ ال َي ْو َم رجعت إلى
لبنان لمتابعة التصوير .إن شاء الله تكونوا أحببتم المسلسل،
أريد أن أقرأ ردود الفعل حوله».
كانت ريتا أمضت إجازة عيدي الميالد ورأس السنة في الواليات
المتحدة األميركية مع عائلتها مبتعدة عن أجواء العمل.

مـ ــا رأي ـ ــك فـ ــي ك ـ ــون ال ـم ـس ـل ـســل تـضـمــن
ً
وجوها فنية جديدة كثيرة؟

كامليا ورد
تعيد توزيع «كل شي وارد»

ً
شخصيا ،أحب كل جديد .عندما علمت
أن مـعـظــم الـمـمـثـلـيــن ج ــدد أس ـعــدنــي ذلــك
ً
وأعـ ـط ــان ــي ح ـم ــاس ــة أكـ ـث ــر ،خ ـص ــوص ــا أن
الوجوه الجديدة تحاول أن تثبت نفسها
وتتقن الدور أكثر من غيرها.
كيف قابلت ردود فعل الجمهور على دور
«طارق» على مواقع التواصل االجتماعي؟
سعيد برد فعل المشاهدين ألنهم نظروا
إلى «طارق» على أنه شخص يعيش بينهم،
ً
وهذا بالنسبة إلي كممثل يجعلني فخورا،
إذ اندمج الجمهور بالشخصية حتى نسي
ً ّ
أن ذلك مجرد تمثيل ،وطبعا يدل ذلك على
نجاح دور «طارق».
يقول البعض إن مسلسل «ســابــع جــار»
بعيد عن الواقع؟
ً
ً
الدراما عموما ليست وثائقية ،وطبعا
ثـ ـم ــة حـ ـ ـ ــاالت شـ ـ ـ ــاذة ي ـم ـك ــن رص ـ ــده ـ ــا فــي
المسلسل ،وصحيح أنها ليست كثيرة ،إال
أنها موجودة في المجتمع وال بد من إلقاء
ً
الضوء عليها .هذا تماما ما قام به «سابع
ج ــار» ،إذ ت ـنــاول شخصيات منتشرة في
الــواقــع وطــرح قضاياها التي ربما تظهر
ألول مــرة فــي المسلسالت العربية ،كذلك
ت ـعــاطــى م ــع ن ـم ــاذج ص ــادم ــة .وأع ـت ـق ــد أن
الجمهور كان يعتقد أن المسلسل سيكون
ً
كله خفيفا  ،ولكنه فوجئ بتناول قضايا
مهمة ومثيرة.

نيكوال معوض
قـصــة ح ــب غــريـبــة م ــع الـبـطـلــة ال ـتــي ت ــدور
حولها األحداث.
َ
ألم تخش كون مسلسل «طلعت روحي»
لنجوم جدد في معظمهم أو ليسوا على قدر
كبير من الشهرة؟
ً
طبعا ،ثمة مخاوف ،ولكني أثق بمخرج
ً
المسلسل رام ــي رزق الـلــه ،خـصــوصــا أني
تعاونت معه في «هبة رجل الغراب» ،كذلك
كــاتــب الـعـمــل الـسـيـنــاريـســت وائ ــل حـمــدي،
باإلضافة إلى النجمة إنجي وجــدان التي
تقوم بالبطولة معي ،وأصبحنا صديقين
من أول مرة تقابلنا فيها ،والكيمياء الفنية
بيننا أعتقد أنها ستظهر على الشاشة عند
عرض المسلسل.

هي أول بطولة درامـيــة لــي ،والمسلسل
من  45حلقة ،أؤدي دور «ناديم عز الدين»،
محام يعمل في مكتب محاماة ويدخل في

ما الدور الذي تتمنى القيام به؟
أت ـم ـن ــى ت ـج ـس ـيــد ش ـخ ـص ـيــة تــاري ـخ ـيــة،
ً
خصوصا أنني لم أشــارك قبل ذلك في أي
عمل تاريخي.
كاميليا ورد

سعدت بالعمل مع
ثالث مخرجات

لماذا معظم أعمالك خارج موسم رمضان؟
لم أخطط لذلك .أوافــق على الــدور الذي

سينما ومحمود عبد العزيز

«طلعت روحي»
م ــا ه ــو دورك كـبـطــل لـمـسـلـســل «طلعت
روحي»؟

أح ـب ــه م ــن دون ال ـن ـظــر إل ــى م ــوع ــد عــرضــه
ومكانه ،ولكن أعتقد أن توافر مسلسالت
خ ـ ـ ــارج م ــوس ــم رم ـ ـضـ ــان ي ـن ـع ــش الـ ــدرامـ ــا
المصرية ،إنما يبقى لموسم الشهر الفضيل
جمهوره وأتمنى الظهور خالله.

حول السينما يقول نيكوال معوض:
ً
ً
«أحب السينما جدا ،وطبعا أتمنى العمل
ُ
ّ
بها ولكن إلى اآلن لم يعرض علي أي دور
يحمسني لتقديمه».
أم ــا ح ــول أك ـثــر ف ـنــان يـتـمـنــى الـعـمــل

معه ،فيذكر« :ثمة فنانون كثيرون أتمنى
ال ـع ـم ــل م ـع ـه ــم ،ول ـك ــن أك ـث ــر ف ـن ــان كـنــت
أتمنى التعاون معه هو العمالق محمود
عبدالعزيز رحمه الله».

تــزور الفنانة الجزائريةكاميليا ورد دبي للعمل على توزيع
جديد ألغنيتها «كل شي وارد» ،وهي التجربة األولى لها باللهجة
المصرية .يذكر أن كليب األغنية يحقق نسب مشاهدة عالية سواء
عبر القنوات التلفزيونية أو مواقع التواصل االجتماعي ،ويتميز
بتقنيات سينمائية جديدة وتم تصويره بين دبي ولبنان.

نجوى كرم تقتحم
{أيتونز} أوزباكستان

ّ
«نار من نار» ...صورة التمزق والتفرقة بين أبناء الوطن
ً
ينطلق في الصاالت السينمائية اللبنانية غدا في  11يناير الجاري الفيلم اللبناني {نار من نار» ،الذي يتمحور حول
الصداقة والحب والخيانة والحرب والهجرة ،وجرى تصويره على مراحل في لبنان وفرنسا.

بيروت -ةديرجلا.

ال تنفك الحرب التي عصفت بلبنان
على مدى سنوات طويلة تدغدغ مخيلة
السينمائيين الـلـبـنــانـيـيــن ،وم ــع مــرور
الـسـنــوات تتكشف جــوانــب خفية ســواء
إن ـســان ـيــة أو اج ـت ـمــاع ـيــة أو سـيــاسـيــة،
حجبها دخان القذائف وأصوات الحقد
وال ـك ــراه ـي ــة ال ـت ــي أجـجـتـهــا ال ـم ــؤام ــرات
وأسهم بعض من في الداخل في تمريرها
وتدمير البشر والحجر.
بعد فيلم «رصاصة طايشة» (،)2010
يطلق المخرج اللبناني جــورج هاشم،
ّ
فيلم «نار من نار» ،وهو كما يدل ّ عنوانه،
يغوص في عمق الجحيم الذي لف لبنان
األرض واإلنـ ـس ــان بـفـعــل ال ـح ــرب فغير
المفاهيم والقناعات وقضى على القيم
وال ـم ـب ــادئ ،فــراف ـقــت الـخـيــانــة الـصــداقــة

نادين لبكي

ّ
وحــلــت الـكــراهـيــة مـحــل ال ـحــب ،وص ــارت
ّ
الـنـظــرة إل ــى اآلخ ــر جــامــدة تـتـحــكــم بها
المصالح.
أندريه ووليد صديقان عاشا ظروف
الحرب اللبنانية وجمع بينهما شغف
بالسينما لكن مــا لبث أن فـ ّـر ق بينهما
عشق ام ــرأة واح ــدة ،أمـيــرة زوج ــة وليد
التي خانته مع صديقه أندريه ،ما أدى
إلى فراق الصديقين سنوات طويلة إلى
أن الـتـقـيــا م ـصــادفــة ف ــي ب ــاري ــس ،خــال
ال ـع ــرض األول لـفـيـلــم م ــن إخ ـ ــراج ولـيــد
يحكي فيه خيانة زوجته له مع صديقه
أنـ ــدريـ ــه ،م ــن دون أن ي ـ ــدري أن األخ ـيــر
ً
سيكون حــاضــرا فــي الـعــرض األول ،إال
أن هذا اللقاء لم يقربهما بل فرقهما من
جديد إلى األبد.
ي ـس ـتــوحــي جـ ـ ــورج ه ــاش ــم م ـنــاخــات
ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة ،لـنـســج مـثـلــث عــاقــات
مـ ـ ـ ـ ـ ــأزوم ب ـ ـيـ ــن زوج ـ ـ ـيـ ـ ــن وص ــديـ ـقـ ـهـ ـم ــا
المشترك ،ويصور فيه الرغبات المكبوتة
وال ـم ـش ــاع ــر ال ـم ـن ـط ـل ـقــة م ــن األنـ ـ ــا ال ـتــي
تقضي على معاني الصداقة ،في مجتمع
يسوده غليان مستمر وتمزقه األحقاد،
ويرفع األخ سالحه بوجه أخيه .وقد أراد
المخرج من خالل الشخصيات الثالث في
الفيلم أن يختصر قصة الحرب اللبنانية
التي خان األخوة في المواطنة بعضهم
ً
بعضا للحصول على السلطة.
ّ
استمر العمل على الفيلم نحو ثالث
سـ ـن ــوات وتـ ـ ـ ّـم ال ـت ـص ــوي ــر ع ـل ــى م ــراح ــل
بـ ـي ــن لـ ـبـ ـن ــان وفـ ــرن ـ ـسـ ــا ،ويـ ـ ـش ـ ــارك فـيــه
ممثلون مــن لـبـنــان وفــرنـســا والـجــزائــر
وال ـيــونــان مــن بينهم :وج ــدي مـعـ ّـوض،
وفــادي أبــي سمرا ،وعديلة بن ديمراد،
ورودريـ ـ ــغ س ـل ـي ـمــان ،ورام ـ ــي ن ـي ـحــاوي.
الموسيقى لزاد ملتقى ،ومدير التصوير
أندرياس سينانوس الذي ّ
صور معظم
أفـ ــام ال ـم ـخــرج ال ـيــونــانــي الـكـبـيــر تيو
ّ
أنغلوبولوس.
ي ــراه ــن ال ـم ـخــرج جـ ــورج هــاشــم على
فيلمه الـجــديــد ويـطـمــح إل ــى أن ينتشر
في الخارج .كان العرض األول العالمي
له ضمن {مسابقة المهر للفيلم الطويل}

نجوى كرم
ً
ّ
تتصدر أغنية «حبيبي مين»
بعد نحو  11شهرا من إطالقها،
ً
لشمس األغنية اللبنانية نجوى كرم قائمة األغاني األكثر استماعا
ّ
ً
أغان أخرى أربع
وتحميال في «أيتونز» أوزباكستان .كذلك تحتل ٍ
مراتب مختلفة{ :بوسة قبل النوم (المرتبة الخامسة) ،يخليلي
قلبك (المرتبة السادسة) ،لو بس تعرف (المرتبة السابعة) ،عيني
بعينك (المرتبة الثامنة).

ريم البارودي تجهل سبب تأخير
عرض «الدولي»

مشهد من الفيلم
فــي مـهــرجــان دب ــي السينمائي الــدولــي
بدورته الـ.13

جورج هاشم
مخرج وممثل مسرحي تخرج في كلية
الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية،
وح ــاز شـهــادة اإلخ ــراج السينمائي في
ّ
استقر
معهد لــوي لوميير فــي فــرنـســا.

فــي لبنان عــام  2006حيث أش ــرف على
ت ــأسـ ـي ــس قـ ـس ــم ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـس ـم ـع ـيــة
البصرية في الجامعة األنطونية وإدارته.
ل ــه ُأعـ ـم ــال م ـســرح ـيــة آخ ــره ــا {ال ــواح ــدة
واألخرى في تشرين} للكاتبة تريز ّ
عواد
ً
ً
بـصـبــوص .كـتــب وأخ ــرج فيلما روائ ـيــا
ً
قصيرا بعنوان {قـ ّـداس َع ّ
شية} (،)2009
وأتـبـعــه بفيلمه الــروائــي الـطــويــل ّ
األول
{رصاصة طايشة} (.)2010

«رصاصة طايشة»
في أثناء الحرب األهلية اللبنانية في منتصف السبعينيات ،تستعد نهى للزواج من جان
ً
الذي ال تحبه ،امتثاال لرغبة أهلها ،وتفضل عليه جوزيف الذي تحبه ،وفي أثناء لقائهما
في سيارته ،في إحدى الضواحي النائية ،يقتله عناصر في إحدى الميليشيات ،فتشعر
نهى بصدمة ،وتقرر التمرد ،ما يثير مشاكل بينها وبين أهلها.
{رصاصة طايشة} سيناريو وحــوار جورج هاشم وإخراجه ،يشارك في
التمثيل :نادين لبكي ،ورودريغ سليمان ،وباتريسيا نمور ،ونزيه يوسف،
وبديع أبو شقرا وهند طاهر .نال {المهر الذهبي ألفضل فيلم عربي} في
الدورة السابعة من {مهرجان دبي السينمائي الدولي}.

ريم البارودي
أكــدت الفنانة ريــم ال ـبــارودي ،أنها انتهت منذ
فترة طويلة من تصوير مسلسل "الــدولــي" الذي
ي ـق ــوم ب ـب ـطــول ـتــه ب ــاس ــم سـ ـم ــرة ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن
المسلسل يحمل قصة أكثر من جيدة ،وأن مؤلف
العمل تناول المسلسل بشكل أكثر من رائع.
أما عن سبب تأخير العرض وموعد طرحه
على الشاشات ،فأوضحت أنها ال تعرف شيئا
عن ذلــك األمــر،ألنــه من اختصاص الشركة
المنتجة.
يــذكــر أن "ال ــدول ــي" مــن بـطــولــة باسم
سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وأحمد
فـتـحــي ومـحـمــد نـجــاتــي وغ ـيــرهــم ،ومــن
تــألـيــف نــاصــر عـبــد الــرحـمــن ،وم ــن اخــراج
محمد النقلي.
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ّ
السكاكر ...ما سرها؟
ّ
ً
يعشق األوالد السكاكر لكن هل تخلو فعال من المخاطر؟ تعقب الباحثون سكاكر
{دراجيبوس} الشائعة التي تنتجها شركة {هاريبو} وكشفوا أسرار هذه المنتجات.
نسبة هائلة من السكر؟

ّ
المصنعون
ً
يستعملون عطورا
اصطناعية ولذلك
فنكهة السكاكر
ليست طبيعية

يتألف معظم السكاكر من
َ
سكر ُيعالج بطرائق مختلفة،
بحسب نوع الحلوى (سكاكر
هــامـيــة ،ح ـلــوى ال ـخ ـط ـمــي.)...
تحتوي سكاكر {دراجيبوس}
ً
على السكر طبعا ،لكن تتعدد
مـ ـ ــراحـ ـ ــل تـ ـصـ ـنـ ـيـ ـعـ ـه ــا .ت ـب ـقــى
وص ـف ـت ـهــا س ــري ــة م ـثــل معظم
المنتجات األخ ــرى فــي شركة
{ه ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــو} لـ ـ ـك ـ ــن أصـ ـبـ ـح ــت
المقادير المستعملة معروفة
في بعض األوساط .لتحضير
َ
ستعمل
الخلطة األ ســا سـيــةُ ،ي
ـوز ،ثم
َ
السكر وش ــراب الـغـلــوكـ َّ
ُي ـنــقــل الـخـلـيــط الـ ــذي ُيـحــضــر
في المطابخ الواقعة ضمن
الطابق األول مــن المصنع
إل ـ ــى م ـع ــام ــل س ـف ـل ـيــة كــي
ت ـت ـخــذ ال ـس ـك ــاك ــر شـكـلـهــا
النهائي.

مراحل تصنيع
السكاكر
توضع أطر غير عميقة
ومليئة بمسحوق النشا
شريط متحرك ،ثم
على َ
ُ
ت ـضــغــط م ـئــات قــوالــب
ال ـ ـجـ ــص ف ـ ــي ال ـن ـشــا
حيث ينطبع شكل
السكاكر .بعدها
َ
ُي ـ ـنـ ــقـ ــل الـ ـق ــال ــب
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــي
إلـ ـ ــى م ـح ـطــة
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاج
الـ ـ ـت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة

َ
حيث ُيسكب الخليط الهالمي
السائل في قوالب تحمل شكل
السكاكر خــال أقــل من ثانية.
هـ ـ ـك ـ ــذا تـ ـنـ ـش ــأ ّ مـ ـ ـئ ـ ــات حـ ـب ــات
السكاكر وتتنقل على الشريط
المتحرك قبل تخزينها طوال
ً
ـوم أو أ كـثــر تمهيدا لمرحلة
يـ ٍ
التجفيف.
ُت ـ ـ ـ ـ َ
ـرس ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــاك ـ ــر ب ـع ــد
تجفيفها إلى التوربينات كي
تحصل على لونها ونكهتها.
ُ
تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد ال ـ ـم ـ ـلـ ـ ِّـونـ ــة
ِّ
والـمـعــطــرة فــي ه ــذه المرحلة
ُ
َ
وتـ ـس ــك ــب ك ـم ـيــة إض ــاف ـي ــة مــن
ً
السكر أيضا .لكن ُيضاف هذا
ً
السكر يدويا لتوزيعه بأفضل
ُ َّ
طريقة ممكنة .تغلف السكاكر
بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك ب ـط ـب ـق ــة م ـ ــن شـمــع
العسل أو الكرنوبا كــي تبدو
الم ـع ــة م ــن دون أن تـتــاصــق
الحبات .هكذا تصبح السكاكر
ُ
جــاهــزة لـلـقـيــاس وت ـح ـ ِـدث آلــة
ال ـت ـغ ـل ـيــف ب ـعــض ال ـت ـعــديــات
عليها ّ
لدسها في مغلفات من
األح ـجــام كــافــة وإرســالـهــا إلى
نقاط التوزيع.
ل ـكــن م ــن أيـ ــن ي ـش ـتــق م ــذاق
الـ ـسـ ـك ــاك ــر؟ ال ت ـك ـثــر ال ـفــاك ـهــة
المستعملة فــي ّا لـمـصـنــع .بل
ً
يستعمل المصنعون عطورا
اصطناعية تخضع لمجموعة
واسعة من االختبارات للتأكد
من أنها ال تطرح مخاطر على
الصحة .بالتالي نكهة السكاكر
ليست طبيعية.
عـلــى صعيد آخ ــر ،يتساء ل
الجميع عــن أ صــل الجيالتين
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي ت ـص ـن ـي ــع

السكاكر الهالمية .لذا طرحت
ال ـشــركــات خ ـي ــارات بــديـلــة عن
جيالتين البقر مثل الجيالتين
النباتي لكنه أعلى كلفة .بدأت
ً
أهم الماركات تتجه أيضا إلى
ً
إ نـتــاج سكاكر بــا سكر علما
بــأن ـهــا ت ـس ـت ـهــدف ف ــي ال ـم ـقــام
األول الـمـصــابـيــن بــالـسـكــري.
لكن تطرح مواد التحلية فيها
مشاكل أخرى.

أثرها في األسنان والنظام الغذائي
حين نأكل السكاكر ،يسهل أن تبقى مخلفات السكر على األسنان وتنتج الجير .تستغل
ّ
التسوس .لكن يبقى األكل العشوائي بين
الجراثيم هذه الظروف لمهاجمة مينا األسنان ونشر
ً
الوجبات على مر اليوم األكثر ضررا ألنه يهاجم مينا األسنان باستمرار .لذا من الضروري أن
نكتفي بثالث وجبات يومية إلى جانب وجبة إضافية في فترة العصر .ومن األفضل أن نفرك
أسناننا بعد كل وجبة .لكن يصعب االلتزام بهذه القاعدة ،لذا يكفي أن ننظف األسنان مرتين
ً
ً
ومساء.
في اليوم ،طوال دقيقتين في كل مرة ،صباحا
ال ّ
تقدم السكاكر أي قيمة غذائية لكن يضمن استهالكها متعة فائقة .يجب أال نبالغ في أكلها
ً
ً
ً
طبعا لكن ال يمكن حذفها نهائيا من نظامنا الغذائي .من الطبيعي أن يطالب بها األوالد تحديدا،
لكن يجب حصرها في مناسبات نادرة ألن فائض السكر يسبب مشاكل مثل الوزن الزائد.

ّ
الخصوبة ...كيف تتحكمين في ساعتك البيولوجية؟
ّ
ّ
تتعدد العوامل التي باتت تؤخر تجربة الحمل واإلنجاب في المجتمعات المعاصرة من بينها
ّ
المطولة ،وتطوير الحياة المهنية ،وصعوبة إيجاد الزوج المناسب ،وهشاشة الحياة
الدراسة
ً
الزوجية ،فضال عن زيادة متوسط العمر المتوقع.

ّ
تظن نساء كثيرات أنهن
يـسـتـطـعــن إنـ ـج ــاب األوالد
حـ ـ ـي ـ ــن ي ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ـ ــي ذل ـ ــك
َ َ
ويتناس ْين تأثير ساعتهن
الـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة عـ ـل ــى ه ــذه
الـخـطــة .لــذا يــدعــو الخبراء
كل امرأة إلى عدم االنتظار
ً
طويال قبل الحمل!

ً
البعض لن يحمل يوما

ّ
دق خ ـ ـبـ ــراء ا ل ـخ ـصــو بــة
ناقوس الخطر وحذروا من
ً
ضعف الخصوبة بــدء ا من
عمر الخامسة والثالثين.
يتسارع هــذا التراجع بعد
عـمــر الـســابـعــة والـثــاثـيــن،
ل ــذا تـشـعــر ال ـن ـســاء بخيبة
ك ـب ـي ــرة ح ـي ــن ي ـك ـت ـش ـفــن أن
ً
ال ـ ـح ـ ـمـ ــل ل ـ ـيـ ــس سـ ـ ـه ـ ــا فــي
م ــراح ــل حـيــاتـهــن كــافــة ألن
ال ـب ــوي ـض ــات تـ ـب ــدأ بـمـســار
شيخوختها قـبــل ا نـقـطــاع
الـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــث .كـ ـشـ ـف ــت دراسـ ـ ـ ــة
فــرن ـس ـيــة أن  82امـ ـ ــرأة من
ً
ْ َ
أص ــل مـئــة َحـ َـمــلــن طبيعيا
خالل ثالث سنوات وحملت

أربـ ــع ن ـســاء مـنـهــن بـمـســاعــدة
طبية بينما بقيت  14ا م ــرأة
بال أطفال .في عمر األربعين،
نجحت ام ــرأت ــان أو ث ــاث من
تلك المجموعة في الحمل.
ّ
تجهل ا لـنـســاء المتعلمات
وصـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات
الـجــامـعـيــة ه ــذه ال ـح ـقــائــق أو
يـنـكــرن ال ــواق ــع! تـكـثــر األف ـكــار
الـشــائـعــة عــن سـهــولــة الحمل
في أي لحظة يقررها الزوجان.
ً
يجب أن تفهم المرأة أيضا أن
وس ــائ ــل اإلنـ ـج ــاب بـمـســاعــدة
ط ـب ـي ــة (ت ـل ـق ـي ــح اص ـط ـن ــاع ــي،
حقن الحيوانات المنوية )...ال
تستطيع تحقيق المستحيل
فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت ك ــاف ــة ألنـ ـه ــا ال
تـ ـع ـ ّـوض ل ــأس ــف ع ــن تــراجــع
ال ـخ ـصــوبـ ّـة ال ـمــرت ـبــط بــالـســن
حتى لو تلقت المرأة بويضات
من واهبة شابة!
ق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــة
والـثــاثـيــن ،تبلغ نسبة نجاح
الـتـلـقـيــح االص ـط ـنــاعــي ،%35
لـكـنـهــا ت ـتــراجــع إل ــى  %15في
عـمــر األرب ـع ـيــن وتقتصر على
 %5في عمر الثانية واألربعين.

عواقب صحية بارزة
ّ
التقدم في السن ،يشيخ
مع
الرحم وال تتلقى األنسجة فيه
ال ـك ـم ـيــة نـفـسـهــا م ــن ال ـ ــدم وال
يمكن تغيير هذا الوضع بأي
وسيلة .حتى عمر األربعين،
يـمـكــن أن يـسـيــر الـحـمــل على
مــا ي ــرام رغــم زي ــادة المخاطر
المطروحة على األم وطفلها
بدرجة بسيطة .لكن في عمر
الخامسة واألربعين ،يالحظ
أطباء التوليد زيادة بارزة في
الـمـضــاعـفــات الـمـحـتـمـلــة ،من
بينها ارت ـف ــاع الـضـغــط الــذي
ق ــد يـ ــؤدي إل ــى تـسـمــم الحمل
أو سـ ـك ــري ا ل ـح ـم ــل أو والدة
قيصرية .كذلك يرتفع احتمال
وفاة األم عند الوالدة .يصبح
الطفل من جهته أكثر عرضة
للوالدة المبكرة أو الموت عند
الوالدة.
ي ـ ـ ــزداد اح ـت ـم ــال م ـ ــوت األم
واألربعين
بعد عمر الخامسة
ً
ب ـخ ـمــس ع ـش ــرة مـ ــرة م ـقــارنــة
ـأم فــي العشرين مــن عمرها!
بـ ٍ
وف ـ ـ ــي عـ ـم ــر ال ـخ ـم ـس ـي ــن وم ــا

فـ ـ ـ ـ ـ ــوق ،ي ـ ـ ـطـ ـ ــرح الـ ـحـ ـم ــل
مـخــاطــر ك ـبــرى وتـ ــزداد
المضاعفات المتوقعة
ويصبح اإلن ـجــاب في
ً
ه ــذه الـمــرحـلــة خ ـيــارا
ً
جنونيا.
ـررت ف ــي
إذا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
مـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
إنجاب طفل مع
اقترابك من عمر
األربـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن ولـ ــم
ً
تحملي سريعا،
اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــري
الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب بـ ـع ــد
س ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــة أش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر
م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
لمعرفة الخيارات
المتاحة أمامك.

حتى عمر
األربعين
يمكن أن يسير
الحمل على ما
يرام رغم زيادة
المخاطر

أهم ما ينتظرك بعد الوالدة
ً
ال أعرف ما حصل معي! ُ
قرأت الكتب طبعا عما ينتظرني
ً
ُ ً
وطالعت دليال شامال عن الحملً ،لكن لم
بعد الوالدة
ّ
تفدني هذه المواد كي أستعد لما يحصل فعليا بعد
الوالدة.
أخبرتني صديقاتي ببعض
المعلومات عما يجب أن أتوقعه
ّ
بعد الوالدة ،لكنهن كن لطيفات
ً
جدا ولم يردن إخافتي أكثر من
اللزوم .أدركن على األرجح أنني
ال أستطيع التهرب مما ينتظرني
ُ
صمدت خالل هذه الفترة
وبالكاد
العصيبة!
األحداث الحقيقية
في ما يلي
ّ
الـتــي يـجــب أن تتوقعيها أثـنــاء
وج ـ ـ ــودك ف ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى بـعــد
ُ َ
والدة الـ ـطـ ـف ــل .ربـ ـم ــا لـ ــم ت ــذك ــر
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات فـ ــي ال ـك ـتــب
ـرأتـهــا أو الحصص التي
الـتــي قـ ِ
حضرتها ،أو ربما لم تسمعيها
ِ
م ـ ــن ص ــديـ ـق ــات ــك ألن ال ـت ـج ــرب ــة
أصعب مما تتوقعين...
ّ• استعدي لتدفق الــدم :ربما
حذروك من هذه المشكلة! وربما
ـت عـ ــن ال ـ ـفـ ــوط ال ـص ـح ـيــة
س ـم ـع ـ ِ
الـعـمــاقــة وال ـمــابــس الــداخـلـيــة
ُ
التي تستعمل مــرة فقط .لكن ال

تهلعي! سرعان ما يتوقف الدم
مـهـمــا اش ـت ـ ّـد الـ ـن ــزف! وال داع ــي
لـلـقـلــق م ــن ت ـس ــرب ال ـ ــدم ف ــي كل
ّ
سيتسرب فــي مطلق
مكان ألنــه
األحوال!
ّ
• ت ـخــلــي ع ــن م ــاب ــس ال ـنــوم
ال ـج ـم ـي ـل ــة :ب ـع ــد والدة ال ـط ـفــل،
سيفرز جسمك مواد كثيرة يسهل
ّ
أن تلطخ مالبسك الداخلية .لذا
ّ
تخلي عن قميص النوم الجديد
ال ـ ــذي اش ـت ــري ـت ــه .سـيـتـسـنــى لك
ً
ارتـ ـ ـ ــداؤه م ـس ـت ـق ـبــا! ستكتفين
بمالبس النوم على األرجــح في
أولى األسابيع (أو األشهر) التي
تلي عودتك إلى المنزل.
• ستجبرين على التبول :هل
كنت تعرفين بضرورة أن تتبولي
ً
بعد ســاعــة مــن ال ــوالدة تقريبا؟
ربما ال تبدو الفكرة صعبة ،لكن
يمكن أن تلتهب ه ــذه المنطقة
ً
ولن تكون العملية سهلة دوما.
• ستشعرين بــإرهــاق شديد:
ت ــري ــدي ــن إبـ ـق ــاء ط ـف ـلــك بــال ـقــرب

منك طوال الوقت لتقوية الروابط
مـعــه لـكــن بــالـكــاد ستتمكنين من
فتح عينيك! قــومــي بما يـبــدو لك
ً
مناسبا .لكن إذا شعرت بالنعاس،
اطلبي من الممرضات أخذ الطفل
إلـ ــى ق ـس ــم ال ـح ـض ــان ــة .خـصـصــي
بعض الوقت للنوم عند اإلمكان
ألنـ ـ ـ ــك لـ ـ ــن تـ ـحـ ـصـ ـل ــي ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
ً
الفرصة دوما .ستدخل الممرضات
باستمرار َإلى غرفتك وسيتحركن
ويـ ـل ـ ُـم ـ ْـس ــن ـ ِـك وي ـ ــأخ ـ ــذن ح ــرارت ــك

وسرعان ما تتوترين .استعملي
هذه الفترة للتقرب من طفلك لكن
ً
نــامــي أي ـضــا حـيــن تستطيعين.
ـدت
أنهيت للتو رحلة شاقة وولـ ِ
ً ِ
طفال .أال تظنين أنــك تستحقين
بعض الراحة بعد هذا العناء كله؟
ً
• س ـي ـتــدفــق ال ـح ـل ـيــب ف ـج ــأة:
ت ـط ــول ه ــذه الـعـمـلـيــة أك ـث ــر مما
تـتــوقـعـيــن ل ـكــن س ـي ـبــدأ جسمك
بإنتاج اللبأ بعد فترة قصيرة من
ال ــوالدة ،وسترغبين في إرضــاع

ال ـط ـف ــل ح ـت ــى ل ــو ك ــان ــت الـكـمـيــة
صغيرة في البداية .أو يمكن أن
تختاري تركيبة حليب جاهزة.
سـتـضـطــريــن إل ــى ات ـخ ــاذ ال ـقــرار
بـســرعــة ل ــذا اسـتـعــدي لمواجهة
الضغوط.
ً
أهال بك اآلن في مرحلة جديدة
ت ـخ ـل ــو مـ ــن ال ـ ـنـ ــوم .سـتـشـعــريــن
باإلرهاق وستقلقين على سالمة
ً
ط ـف ـل ــك حـ ـتـ ـم ــا ،ل ـك ـن ــك سـتـبـلـيــن
ً
حسنا!

توابل ةديرجلا

•
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ً
مـهـنـيــا :تناسبك هــذه الـفـتــرة لـلـتـقـ ّـدم بطلباتك إزاء
المسؤولين.
ً
عاطفيا :يحاول بعضهم التشكيك بك أمــام الحبيب
فانتبه.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـح ــذرك الـفـلــك م ــن إش ـ ــارات سـلـبـيــة في
عالقاتك االجتماعية.
رقم الحظ.18 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ّ
ً
ً
مهنيا :تتفاوض مع الغير بنجاح وتتلقى فرصا
إيجابية.
ً
عاطفيا :دع الشريك يبدي لك رأيه ولو كان يخالف
رأيك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتخذ ق ــرارا عائليا قد يكون االنتقال
إلى مكان آخر.
رقم الحظ.1 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ال تجازف من دون تقييم حساباتك قبل
االنطالق.
ً
عاطفيا :تعيش قصة حب وتزخر أيامك بفرح
وسعادة.
ً
اجتماعيا :تفاجأ بوجهة نظر من أحد األصدقاء
مخالفة لرأيك.
رقم الحظ.11 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

على األشخاص (م).
 -7ق ــادم – ود – رمــز جبري
(م).
 -8األجدر.

 -9دول – تجدها في (الفرار).
 -10دولة إفريقية.

أيرلندا

أستنشق.
 -5تجدها في (أفنان) – هزة
أرضية.
 -6تين (مبعثرة) – ما يطلق

2
1
5
8
6
3
7
4
9
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٤
٥
٦
٧
8
9
10
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9
8
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10 9

6
5
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9
7
8

 ( -1ع ـمــر ب ــن  ).....خــا مــس
الخلفاء الراشدين.
 -2قراءات – ثلثي (كاد).
 -3ال ـج ـم ــع م ــن «أسـ ـ ـ ــاس» –
وعاء تكال به الحبوب.
 -4ســائــل بــه إضــافــات (م) –

الحلول
9
3
8
6
7
5
1
2
4

ً
عموديا:

الجوزاء

 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.

5
2
3
9
4
7
8
1
6

 -1حق الرفض واالعتراض.
 -2دو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إ ف ـ ـ ــر يـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة –
متشابهان.
 -3براهين – دافع (م).
 -4إحسان (مبعثرة) – سئم.
 -5دائم اللوم – رفضت (م).
 -6عتا (مبعثرة) – ثلثا (زار)
– حروف متشابهة.
 -7نصف (حـ ــازت) – موانع
(م).
 -8ل ـ ـقـ ــب م ـ ـغـ ــامـ ــر ومـ ـق ــام ــر
بندقي وجاسوس دولي.
 -9ف ـ ـي ـ ـلـ ــم أل ح ـ ـ ـمـ ـ ــد ح ـل ـم ــي
وي ــاس ـم ـي ــن ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز –
صال (م).
 -10مـســرحـيــة تــألـيــف وليم
شكسبير.

ً
مهنيا :تتمتع بوسائل كثيرة توصلك إلى أهدافك
بسرعة.
ً
عــاطـفـيــا :تلبي دع ــوة اجـتـمــاعـيــة مـهـ ّـمــة قــد تلتقي
خاللها من يعجبك.
ً
اجتماعيا :يحذرك الفلك من الدخول في جــدال مع
أحد المقربين.
رقم الحظ.7 :

7 6
8

9

3

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

3

1

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

5

9 8
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منظمة
سالم
نهر
زمن

رمز
زراعة
وطن
برلمان

ترشيح
مجلس
عبرة
دول

اقامة
عمال
صناعة
قيمة
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كلمة السر:

فلك

sudoku

من  7أحرف وهي اسم جزيرة تقع في شمال شرق
المحيط األطلسي ،محاذية لجزيرة بريطانيا.

21

تسالي

ً
مهنيا :ثمة احـتـمــال يــؤشــر إلــى حـصــول مفاجأة
مربكة في عملك.
ً
عاطفيا :يتراجع كوكب الحب ويجعلك في حيرة
وقلق دائمين.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :أكـثــر مــن يستقطبك شـخــص يتمتع
بسلطة ونفوذ.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ربما تجد نفسك إزاء موقف حرج مع
أحد الزبائن.
ً
عاطفيا  :يضيء الفلك على حياتك الخاصة
ً
ّ
الحب إن كنت خاليا.
فتقع في
ً
اجـتـمــاعـيــا :ابـتـعــد عــن ال ـنــزاعــات الـقــانــونـيــة
وابحث عن حلول ممكنة.
رقم الحظ.4 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تبرز شخصيتك الفذة في المؤسسة وقدرتك
على كسب التأييد.
ً
ً
عاطفيا :تذهب إلى موعد مع الحبيب وتتخذان معا
ً
ً
قرارا مستقبليا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـشـعــر بـصـعــوبــة ف ــي الـتـعــامــل م ــع أحــد
األقرباء.
رقم الحظ.5 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تطلق أفكارا جديدة وتنفتح على أوساط
مهنية مختلفة.
ً
ً
عاطفيا :اكشف القناع للحبيب وكن صادقا في
أمورك كافة.
ً
اجتماعيا :تقودك المصادفات إلى لقاء شخصية
ّ
مهمة.
رقم الحظ.17 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يقف منافسون لك بالمرصاد وتبحث عن
وسائل للمواجهة.
ً
عاطفيا :ال تجازف في عالقتك العاطفية فقد ال
ّ
يتحمل الحبيب ذلك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اس ـت ـع ـمــل وس ــائ ــل اإلقـ ـن ــاع عـنــدمــا
يعترضك أفراد عائلتك.
رقم الحظ.2 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تـعـتـمــد عـلــى بـعــض الــوقــائــع لتطالب
بزيادة راتبك.
ً
عاطفيا :تحلم بشخص أو تلتقيه أو ربما يشغل
أحدهم بالك.
ً
اجتماعيا :تـ ّ
ّ
فتضطر إلى
ـوجــه إلـيــك اتـهــامــات
الدفاع عن نفسك.
رقم الحظ.15 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
مهنيا :قد تعيد النظر في إنجاز مشروع حققته
منذ زمن قصير.
ً
ً
ً
عاطفيا :تعيش حساسية مرهفة ووضعا عاطفيا
يميل إلى الحذر.
ً
ّ
تتعرض لظلم ما أو لمحاولة تشويه
اجتماعيا:
سمعتك فيشتد غضبك.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :تحفظ إزاء العروض الواهمة وكن
ً
فطنا في اختيارك.
ً
ّ
عاطفيا :تصطدم أحــامــك بــواقــع مخيب
لآلمال فتنزعج.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :وض ــع عــائ ـلــي مــربــك يـسـ ّـبــب
النزاعات فتحاول إيجاد الحلول.
رقم الحظ.19 :

22
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تكريم فريق «إكسبو  »965للمعارض
أقامت وزارة الشؤون ،ممثلة بوكيلها سعد الخراز،
حفل تكريم لبعض الفرق المشاركة والفعالة والتي
قدمت إنجازات خالل مشاركتها في األنشطة
المقامة على مستوى دولة الكويت.
ُ
وخالل الحفل كرم فريق "إكسبو  "965للمعارض
التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين ،الذي
يفوق عدد أعضائه الـ ،120حيث يعتبر األول من
نوعه في الشرق األوسط.
الجدير بالذكر أن الباحث في التراث الكويتي
محمد علي كمال صاحب متحف خاص متنوع،
ومتخصص في الوثائق ومقتنيات حكام الكويت
واألسرة الحاكمة ،وحكام الخليج والمشاهير
والفنانين ،وهو المؤسس والمنسق العام لـ"إكسبو
."965
تكريم فريق «إكسبو »965

الباحث محمد كمال وعدد من المشاركين

جانب من حفل التكريم

محمد كمال يتوسط الحضور

ً
ً
فريق «الوقاية غاية» التطوعي نظم برنامجا ترفيهيا
نظم فريق «الوقاية غاية» التطوعي ،بالتعاون مع مركز
التأهيل اإلرشادي لذوي االحتياجات الخاصة في
الفروانية ،وفريق «بصمة خير» التطوعي ،برنامجا
توعويا ترفيهيا.
اشتمل البرنامج على محاضرات عن الصحة العامة
وصحة الفم واألسنان ،وتحدث د .عبدالكريم مبروك من
فريق «الوقاية غاية» ،ود .محمد حراز من نفس الفريق.
وقام رئيس مجلس إدارة «الوقاية غاية» ،د .مساعد
العنزي ،بتقديم البرنامج ،وتم تنظيم مسابقات للطلبة
والمعلمين واإلداريين بالمركز ،إضافة إلى أولياء األمور.
وصرح د .العنزي ،بأن «هذا البرنامج يأتي بالتزامن مع
االحتفال باليوم العالمي للمعاقين».
د .مساعد ِّ
يكرم المشاركين في البرنامج

صورة جماعية

لقاء الخريجين في الجامعة األميركية
ً
احتفاال بمرور عشر سنوات على بدء برنامج عروض
الخريجين ،أقام قسم الفنون والتصميم الغرافيكي
في الجامعة األميركية بالكويت حفل لقاء للخريجين،
تخللته عدة أنشطة شملت عروضا تقديمية
للخريجين ،ومعارض ،وبوثات تعريفية عن المشاريع
التجارية لهم ،في محاولة لتسليط الضوء على تطور
البرنامج والخريجين الذين أتوا لعرض أعمالهم.
حضر الحفل رئيس الجامعة د .تيم سوليفان ،وعميد
كلية اآلداب والعلوم د .علي شرارة ،واألستاذ المشارك
رئيس القسم وليم أندرسون ،ورئيسة اللجنة المنظمة
والخريجين ريتا مرحب.
رئيس الجامعة د .تيم سوليفان يفتتح الحفل

ريتا مرحب تلقي كلمتها أمام الحضور

23
مركز جابر األحمد يعلن فعالياته الثقافية حتى أبريل
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مسك وعنبر

يكرم الراحل عبدالحسين عبدالرضا بحضور استقالل أحمد وداود حسين
فادي عبدالله

يقدم مركز جابر األحمد الثقافي
باقة من األمسيات الموسيقية
والغنائية ،إضافة إلى عروض في
النصف الثاني من موسمه األول.

أع ـ ـلـ ــن مـ ــركـ ــز الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ف ـع ــال ـي ــات ــه
ل ـل ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن ال ـمــوســم
الـثـقــافــي األول (،)2018 - 2017
ال ــذي يـبــدأ مــن الـشـهــر ال ـجــاري،
وينتهي في أبريل المقبل.
وخ ــال يناير ال ـجــاري ،يقدم
فــريــق «كــاتــابــولــت» ،ال ــذي تأهل
لنهائيات برنامج «أميركا غوت
تالنت» للموسم الثامن ،عرض
ال ـ ـظ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــرك ــة الـ ـس ــاح ــر
ل ــأط ـف ــال والـ ـكـ ـب ــار ،وذل ـ ــك على
مسرح الدراما أيام  11و 12و13
الجاري.
ويـقــدم «حــديــث االثـنـيــن» يوم
 15يناير مـبــادرة تكريم الفنان
الراحل عبدالحسين عبدالرضا
في القاعة المستديرة من خالل
جلسة حــواريــة ح ــول مسرحية
«فرسان سوق المناخ» بمختلف

عبدالحسين عبدالرضا

ً
ج ــوان ـب ـه ــا ،ت ــزام ـن ــا م ــع اف ـت ـتــاح
مـ ـ ـع ـ ــرض خـ ـ ـ ــاص عـ ـ ــن م ـس ـي ــرة
الـفـنــان ال ــراح ــل يـضــم مجموعة
ك ـب ـيــرة م ــن مـقـتـنـيــاتــه ،والـقـطــع
الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ـه ــا ف ــي أع ـمــالــه

فدوى المالكي تحيي حفل «كلثوميات»
ضمن أنشطة شهر أبريل المقبل ،تحيي الفنانة
فدوى المالكي يوم  5أبريل حفل «كلثوميات» ،وفي
يوم  6موعد مع حفل الفنانة اإلماراتية أحالم ،وفي
 12و 13ليلة مع الموسيقى البرازيلية ،وفي  19و20
تقام ألول مــرة في الكويت أمسية لعازف الكمان
العالمي بيجان مرتضوي ،وفي  25و 26و 27سيتم
عــرض بـصــري بـعـنــوان «أي ــن تــذهــب هــذا المساء»
ينعش الذكريات والحنين للماضي الجميل في

ً
الـثـمــانـيـنـيــات ،مــركــزا عـلــى موسيقى جانبية لم
تهيمن على المشهد الفني آنــذاك مثل موسيقى
البرامج والمسلسالت واأللعاب.
ً
وأخـ ـي ــرا ضـمــن أنـشـطــة «ح ــدي ــث االث ـن ـيــن» يــوم
 2أبــريــل حــديــث مــع الـبــاحــث الـتــاريـخــي والكاتب
المسرحي خزعل الماجدي تديره بثينة العيسى،
وفي  16أمسية عود.

عبدالعزيز الويس طرح «أكثر
شخص يحبك»
●

محمد جمعة

طـ ـ ـ ــرح ال ـ ـف ـ ـنـ ــان عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الويس «سنغل» جديدا بعنوان
«أكثر شخص يحبك» ،من كلمات
مشاري إبراهيم ،وألحان وغناء
الــويــس ،وتــوزيــع علي المتروك،
وغـيـتــار روك ــت ،ومـكــس ماستر
طيف عادل .أما تصوير وتصميم
ال ـب ــوس ـت ــر فـ ـل ــراش ــد ال ـن ـع ـي ـمــي،
وتصميم الفيديو لشركة قنوات،
وتم تسجيل األغنية في استديو
نهمة للمهندس وليد سلطان.
وم ــا إن أع ـلــن ال ــوي ــس عــرض
األغـ ـنـ ـي ــة ع ـب ــر ق ـن ــات ــه ال ـخ ــاص ــة
بـ»يوتيوب» ،حتى حققت نسبة
مشاهدة كبيرة تجاوزت حاجز
 20ألفا خــال ســاعــات قليلة من
نزولها.
ويحرص عبدالعزيز على مد

جسور التواصل مع جمهوره ،من
خالل األغنيات السنغل ،في ظل
غياب شركات اإلنتاج التي تدعم
المواهب الشابة وتوفر لهم فرص
طرح ألبومات كاملة.

ً
«دنيا صعبة» لخالد بوصخر قريبا

عـ ــاد ال ـف ـن ــان خ ــال ــد بــوصـخــر
مــن الـبـحــريــن عـقــب إح ـيــاء حفل
ج ـم ــاه ـي ــري ن ــاج ــح قـ ـ ـ َّـدم خــالــه
مـجـمــوعــة م ـم ـيــزة م ــن أغـنـيــاتــه،
وسط حضور كبير تفاعل معه.
من جهة أخرى ،كشف بوصخر
ل ـ «الـجــريــدة» ،أنــه يستعد حاليا
لـ ـط ــرح أغ ـن ـي ــة س ـن ـغ ــل ب ـع ـن ــوان
«دنيا صعبة» ،من كلمات محمد
ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ،وأل ـ ـح ـ ــان ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـه ـم ـيــم ،وت ــوزي ــع ح ـيــد غـيـتــار،
ومكس وماستر طيف عادل.
ولفت إلى أن األغنية ستكون
م ـت ــاح ــة ع ـب ــر م ـخ ـت ـلــف إذاع ـ ــات
ال ـ ــوط ـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مــن
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وقـ ـ ـ ــال إن ــه
ح ــري ــص ع ـلــى اخ ـت ـي ــار األع ـم ــال
ال ـم ـم ـي ــزة ال ـت ــي ت ـن ــاس ــب جـمـيــع
الـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــريـ ــة ،الس ـي ـم ــا

خالد بوصخر

الـشـبــاب .وأك ــد أهمية األغنيات
السنغل في تثبيت أقدام الفنان،
وعـ ـم ــل أرشـ ـي ــف يـ ـس ــاع ــده عـلــى
إحياء الحفالت.

الفنية ،وضيوف الجلسة الفنانة
المعتزلة استقالل أحمد ،والفنان
داود حسين ،ويدير الحوار علي
خاجه ،وستعقد يوم  29جلسة
ق ــراءة مــن رواي ــة «ح ـمــام ال ــدار»،
فـ ـض ــا ع ـ ــن حـ ـ ـ ــوار مـ ـفـ ـت ــوح مــع
سعود السنعوسي تديره بثينة
العيسى.
ويـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــامـ ــن ع ـ ـشـ ــر ل ـي ـلــة
بعنوان «قصائد مغناة» للفنان
م ـص ـط ـفــى س ـع ـي ــد ،وم ـج ـمــوعــة
«أصـيــل» الموسيقية في مسرح
الـشـيــخ جــابــر ال ـع ـلــي ،وي ــوم 25
حفل للمطربة نجوى كــرم على
المسرح الوطني ،و 26ليلة مع
ألـ ـح ــان ال ـم ـب ــدع الـ ــراحـ ــل راش ــد
الـ ـخـ ـض ــر عـ ـل ــى مـ ـس ــرح ال ـش ـيــخ
ج ـ ــاب ـ ــر ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـي ـهــا
محمد البلوشي ،وحمد المانع،

ومـ ـس ــاع ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،وم ــاج ــد
المخيني.

فبراير أمسية ألغنيات الشاعر
واألديـ ــب ال ــراح ــل أح ـمــد مـشــاري
ال ـع ــدوان ــي صــاحــب اإلس ـهــامــات
في نهضة الكويت الثقافية ،وهو
ش ــاع ــر ال ـن ـش ـيــد ال ــوط ـن ــي ،وق ــام
كبار فناني العالم العربي بغناء
أشعاره .وفي  27ليلة موسيقية
تركية مع عازف القانون الشهير
باكتاجير قوكسيل وفرقته.

أبوبكر سالم بلفقيه ،وفي أيام 22
و 23و 24االسـتـعــراض المشوق
«ألف ليلة ...وليلتين» عن القصة
ال ـتــي ل ــم تـحـكـهــا شـ ـه ــرزاد ،وفــي
ليلتي  30و 31أمسية أوركسترا
بـ ــوخـ ــارسـ ــت ،وه ـ ــي واحـ ـ ـ ــدة مــن
أق ـ ــدم ال ـم ــؤس ـس ــات الـمــوسـيـقـيــة
في أوروبــا الشرقية ،ومن أفضل
األوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فــي
الكالسيكيات ،تأسست عام .1868
وضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن أنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة «ح ـ ــدي ـ ــث
االثـنـيــن» فــي الـقــاعــة المستديرة
يوم  5جلسة حوارية عن أبوبكر
سالم ،يديرها مسفر الدوسري،
وي ــوم  12مــع إبــراهـيــم نصرالله
تديرها بثينة العيسى ،و 19عن
الموسيقى المصرية فــي القرن
الـ 18مع عزف مصاحب من فرقة
أكسفورد مقام.

أحمد العدواني
وفـ ـ ــي فـ ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـب ــل شـهــر
احـ ـتـ ـف ــاالت الـ ـك ــوي ــت ب ــأع ـي ــاده ــا
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،تـ ـق ــدم ت ـح ــت ع ـن ــوان
«فبراير الكويت  5 ،»2018حفالت
غنائية يــوم الخميس  1فبراير
لـ ـحـ ـسـ ـي ــن الـ ـجـ ـسـ ـم ــي وم ـ ـطـ ــرف
المطرف ،والجمعة  2فبراير نوال
الكويتية ،وشيرين عبدالوهاب،
والـخـمـيــس  8عـبــدالـلــه الــرويـشــد
وأصـ ــالـ ــة نـ ـص ــري ،وال ـج ـم ـع ــة 9
نبيل شعيل و مــا جــد المهندس،
والخميس  15من الشهر محمد
عبده وأنغام.
كما تقدم فرقة المركز يوم 13

«ألف ليلة وليلتين»
ويـ ـحـ ـت ــوي ج ـ ـ ــدول ف ـع ــال ـي ــات
م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ع ـ ـل ـ ــى ح ـف ــل
«كـ ـلـ ـث ــومـ ـي ــات» ،ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــام فــي
األول من الشهر المقبل ،وتحييه
الـفـنــانــة إي ـمــان عـبــدالـغـنــي ،وفــي
 8و 9أمسية الستحضار بعض
أعـ ـم ــال ال ـف ـن ــان ال ـك ـب ـيــر ال ــراح ــل

كوميدي ساخر
بحس
السلبيات
تنتقد
»2
جليعة
«ينانوة
ً

جديدُ -
الع ْمر يحرم طبر من
العمل مع كيج

كشفت الفنانة اللبنانية
مادلين طبر عن سر عدم
تعاونها مع النجم العالمي
نيكوالس كيج ،حيث
أوضحت أنها تلقت عرضا
من إحدى الوكاالت العالمية،
للقيام بعمل تجربة أداء
لفيلم النجم العالمي
ِّ
لتجسد
نيكوالس كيج،
دور مضيفة طيران إلحدى
الطائرات التي يقودها
نيكوالس داخل أحداث
الفيلم.
وأشارت إلى أنها قامت
بتجربة األداء ،وجاء الرد
عليها ،بأن أداء ها كان جيدا،
لكن مخرج العمل يريد
سيدة أصغر في العمر منها،
وهو ما حرمها من التعاون
مع نجم في حجم كيج.
وذكرت طبر أن عامي 2016
و 2017لم يكونا سعيدين
بالنسبة لها ،بسبب عدم
تسويق مسلسل "السلطان
والشاه" ،وتوقف تصوير
مسلسل "الضاهر" ،للنجم
الغنائي محمد فؤاد.

أرين بويز تنضم لمسلسل
الرعب «»Van Helsing

ةديرجلا .رصدت عودة الشراح والعجيمي وولد الديرة بعد غياب  22عاما
●

عبدالعزيز الويس

نبيل شعيل

محمد البلوشي

أحالم

أبوبكر سالم

خبريات

محمد جمعة

بعد غياب ألكثر من  22عاما،
ي ـعــود ثــاثــة م ــن ن ـجــوم مـســرح
الجزيرة ،التابع للراحل محمد
الرشود ،للوقوف مجددا جنبا
إلى جنب على المسرح ،من خالل
«ينانوة جليعة .»2
الـ ـث ــاث ــي انـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـشـ ــراح
ومحمد العجيمي وولد الديرة،
الذين سبق أن التقوا في أعمال
مميزة ،مثل« :لوالكي» و«وراهم
وراه ــم» و«ال ـكــرة مـ ــدورة» ،نجح
المخرج ناصر البلوشي في ِّ
لم
شملهم مجددا في عمل مسرحي
اجتماعي ساخر يسلط الضوء
على بعض الممارسات السلبية
المجتمع ،في قالب كوميدي.
صاغ أحداث النص المسرحي
ه ـشــام ال ـعــوضــي ،فـيـمــا يتولى
إخراجه ناصر البلوشي.
«الجريدة» زارت بروفات فريق
العمل في مسرح دعيج الخليفة
بـمـنـطـقــة شـ ــرق ،ح ـيــث األجـ ــواء
الكوميدية تعكس مدى التناغم
والحب الذي يظلل أسرة العمل،
وتـ ـج ــري بـ ــروفـ ــات ال ـم ـســرح ـيــة
تحت قيادة البلوشي ،والجميع
على قلب واحد.
ورغ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــس الـ ـك ــومـ ـي ــدي
لـنـجــوم الـمـســرحـيــة ،غـيــر أنـهــم
جـمـيـعــا عـلــى درجـ ــة كـبـيــرة من
التركيز ،ويمضي الوقت سريعا
على وقع مناوشات ولد الديرة
وتعليقات أم ســا لــم ومداعبات
ال ـع ـج ـي ـمــي ،وبــال ـن ـهــايــة يـخــرج
الجميع من البروفة وقد أضافوا
الكثير للعمل من واقع خبرتهم
الكبيرة ،وكانت لنا معهم هذه
اللقاءات:
الـ ـب ــداي ــة ك ــان ــت م ــع ال ـم ـخــرج
نــاصــر الـبـلــوشــي ،ال ــذي يـشــارك
أيضا في بطولة «يانوة جليعة»،

ف ـق ــال« :ب ـع ــد ف ـت ــرة م ــن الـنـقــاش
نـجـحــت فــي ل ـ ِّـم شـمــل ثــاثــة من
أك ـ ـبـ ــر ن ـ ـجـ ــوم الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا فــي
الخليج ،وهم :الشراح والعجيمي
وول ــد ال ــدي ــرة ،وم ــا إن انتهينا
من جميع األمور اإلدارية ،حتى
شــرعـنــا فــي ال ـبــروفــات ،عـلــى أن
تبدأ العروض قريبا على مسرح
دعيج الخليفة لمؤسسة ستيج
غروب».
وح ــول اخ ـت ـيــاره تـقــديــم جــزء
ـان م ـ ــن مـ ـس ــرحـ ـي ــة «يـ ـن ــان ــوة
ثـ ـ ـ ـ ٍ
جليعة» ،أوضح أنه «بعد النجاح
الكبير الــذي حققته المسرحية
ف ــي نـسـخـتـهــا األول ـ ــى رأيـ ــت أن
ـان ،ف ـ ــي ظــل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ب ـ ـجـ ــزء ث ـ ـ ـ ـ ٍ
مشاركة هؤالء النجوم ،سيمثل
إضافة للجزء األول ،ويستكمل
مسيرة النجاح».

فريق عمل مسرحية «ينانوة جليعة»

تحوالت درامية
وع ــن ف ـك ــرة ال ـع ـمــل ،ب ـ َّـي ــن أنــه
«ل ـي ــس ال ـم ـق ـص ــود ه ـن ــا ال ــرع ــب
ب ـم ـف ـه ــوم ــه األس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوري ،ف ـلــن
نـ ـق ــدم إحـ ـ ــدى ق ـص ــص دراكـ ـ ــوال
أو مـصــاصــي ال ــدم ــاء ،إن ـمــا هو
ال ــرع ــب ال ـن ـف ـســي ال ـم ـب ـنــي على
انتقاد العديد مــن الممارسات
السلبية في المجتمع ،وتسليط
الضوء على األمور التي تسبب
لنا القلق ،وعلى سبيل المثال
تــراجــع بـعــض ال ـخــدمــات ،مثل:
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،وان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـع ـم ــال ــة
الـ ـس ــائـ ـب ــة ،وتـ ـ ـج ـ ــارة اإلقـ ــامـ ــات
والـمـخــدرات ،واستغالل األبناء
ل ـ ـج ـ ـنـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
بــراء تـهــم عـبــر مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي».
وتابع« :سيتم أيضا تسليط
الضوء على الدور الذي تقوم به
المنظومة األمـنـيــة فــي الكويت
لـلـحـفــاظ عـلــى اس ـت ـقــرار الـبــاد،

ومـ ـ ــا إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك مـ ــن إسـ ـق ــاط ــات
اج ـت ـمــاع ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة بـحــس
س ــاخ ــر ي ـن ــاس ــب ج ـم ـي ــع أف ـ ــراد
األسرة».
وت ـم ـن ــى ال ـب ـل ــوش ــي أن ي ـنــال
العمل رضــا الجمهور ،السيما
أن «ال ـم ـس ــرح ـي ــة ت ـن ـط ــوي عـلــى
تـ ـح ــوالت درام ـ ـيـ ــة عـ ـ ــدة ،فـضــا
ع ــن خـ ـط ــوط ت ـس ـيــر ب ــال ـت ــوازي
وتتقاطع فــي مــواضــع بعينها،
وحـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا نـ ـ ـح ـ ــن ف ـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة
البروفات ،وقريبا سوف ننتهي
م ــن ال ــديـ ـك ــورات ،ع ـلــى أن تـبــدأ
العروض قريبا».

أدوار مختلفة
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـف ـنــان ولــد
ال ــدي ــرة« :ل ــم اع ـتــد ال ـحــديــث عن
ت ـف ــاص ـي ــل ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـتــي
أج ـ ِّـس ــده ــا ،وأتـ ـ ــرك م ـســاحــة من

ال ـت ــوق ــع لـ ــدى ال ـج ـم ـه ــور ،حتى
ي ـش ــاه ــد ويـ ـق ـ ِّـي ــم ويـ ـحـ ـك ــم ،لـكــن
أؤكد لكم أنها المرة األولى التي
ِّ
أجسد فيها هذا الــدور ،وأراهــن
عـلــى تـلــك الـشـخـصـيــة ،وأتـطـلــع
ل ـت ــرك ب ـص ـمــة ب ـعــد الـ ـع ــودة مع
زمـ ــاء أع ـت ــز ب ـه ــم ،ول ـن ــا تــاريــخ
ً
طويل معا».
بدورها ،أكدت الفنانة انتصار
الشراح أن «المسرحية ممتعة»،
متوقعة أن تحقق ردود أفعال
طيبة ،و»أنتهز الفرصة ألشكر
فريق العمل على الروح الجميلة
التي تظلل الجميع».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان
مـحـمــد الـعـجـيـمــي« :أل ـع ــب دور
رجل مغلوب على أمره يقع بين
فكي زوجته وشقيقته ،وال يجد
الـ ـخ ــاص ،وت ـت ــوال ــى األحـ ـ ــداث.
سعيد بـهــذه األج ـ ــزاء ،وأجــدهــا
ت ـجــربــة م ـم ـيــزة سـ ــوف تضيف

إلى رصيد كل من يشارك فيها».
ِّ
يجسد سعيد المال
في حين
دور ف ـن ــان ــة م ـع ـت ــزل ــة ،واك ـت ـفــى
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن ال ـج ـم ـهــور
سيكون على موعد مع مفاجأة،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـت ــي
ي ـل ـع ـب ـهــا ،خ ـصــوصــا أن ـه ــا تمر
بتحوالت عدة.

«ينانوة جليعة »2
مـســرحـيــة «ي ـن ــان ــوة جـلـيـعــة»
في نسختها الثانية من تأليف
هشام العوضي ،وإخراج ناصر
ال ـب ـل ــوش ــي ،وبـ ـط ــول ــة :ان ـت ـصــار
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراح ،مـ ـحـ ـم ــد ال ـع ـج ـي ـم ــي،
ول ــد ال ــدي ــرة ،نــاصــر الـبـلــوشــي،
سعيد ال ـمــا ،محمد أك ـبــر ،بــدر
البلوشي ،وآخرين ،وإشراف عام
عبدالمحسن العمر.

ً
ِّ
لبنان يكرم جورج نصر بعد  60عاما على مشاركته في «كان»
بـ ـع ــد  60عـ ــامـ ــا عـ ـل ــى عـ ـ ــرض أح ــد
أفالمه في مهرجان «كان» السينمائي
بـ ـف ــرنـ ـس ــا ،كـ ـ َّـرمـ ــت ب ـ ـيـ ــروت ال ـم ـخ ــرج
اللبناني المخضرم جورج نصر ،الذي
ُو صــف بأنه «األب الشرعي للسينما
اللبنانية».
وعـلــى مــدى أسـبــوع منذ الخميس
الماضي حتى  10الجاري تستضيف
سينما متروبوليس أمبير صوفيل في
العاصمة اللبنانية عــروض النسخة
المرممة من فيلم «إلــى أيــن؟» ،إضافة
َّ
إلــى فيلم وثائقي عــن الـمـخــرج ،الــذي
تجاوز عامه التسعين ببضعة أشهر.
وكــان «إلــى أي ــن؟» أول فيلم لبناني
ي ـش ــارك ع ــام  1957ض ـمــن الـمـســابـقــة
الرسمية لمهرجان « ك ــان» الفرنسي،
وإن كانت عــروضــه المحلية فــي ذلك
العام على نطاق ضيق ،واستمرت فترة
محدودة جدا.
وج ـ ـ ــاء عـ ـ ــرض ال ـن ـس ـخ ــة ال ـمــرم ـمــة
بمبادرة من شركة أبــوط برودكشنز
ل ــإنـ ـت ــاج وم ــؤسـ ـس ــة س ـي ـن ـمــا ل ـب ـنــان
وعــرضــت هذه
ون ــادي «لـكــل ال ـنــاس»ُ ،
الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ــاي ــو
 2017ض ـمــن ب ــرن ــام ــج «ك ـ ــان لــأفــام

جورج نصر خالل حضوره فعاليات «كان»
الكالسيكية» في الدورة السبعين من
المهرجان.
وح ـض ــر ال ـم ـخــرج ن ـص ــر ،وهـ ــو من
مــوال ـيــد عـ ــام  ،1927اف ـت ـتــاح أس ـبــوع
أفالمه ،إضافة إلى عرض فيلم وثائقي
بعنوان «نصر» أخرجه أنطوان واكد

وبديع مسعد ،ويتناول سيرة حياة
المخرج ،والمعارك التي خاضها من
أجل صناعة السينما في لبنان.
وقبيل بدء عرض الفيلم الوثائقي ،قال
نصر ،الذي تتلمذ على يديه العديد من
المخرجين اللبنانيين« :إنها فرحة كبيرة

لــي أن ي ـعـ َـرض الـفـيـلــم بـعــد  60سـنــة في
صالة لبنانية لجمهور لبنان».
وروى نصر في «الوثائقي» ظروف ما
وصفه بمنع فيلمه آنــذاك ،وقــال إن «أول
درس قدمته قلت فيه لطالبي إن السينما
ال تسامح ،فمن ُيرد خوض غمارها فيجب

أن تكون السينما َّ
مرت في أصغر شريان
في جسمه».
وفـ َّـســر نصيحته ل ــ»روي ـتــرز» بــالـقــول:
«كنت أنصحهم بأال يقبلوا أي فيلم إذا لم
يكونوا مقتنعين به ،ألن النتيجة لن تكون
فيلما جيدا إذا لم يحبوا موضوعه».
ودعا نصر محبي صناعة السينما إلى
االبتعاد عن حسابات الربح والخسارة،
وقال لهم« :إذا جايين عالسينما من أجل
تربحوا مصاري روحــوا على غير اشيا
بـتــربـحــوا أك ـتــر ،السينما مــأســاة وتعب
وروح طويلة».
وفي أربعينيات القرن الماضي انتقل
نصر من مدينة طرابلس في شمال لبنان
إلى إحدى جامعات شيكاغو األميركية،
وبعدها إلى جامعة كاليفورنيا في لوس
أنجلس.
ولم تقتصر مشاركة نصر في مهرجان
«كان» الفرنسي على فيلمه (إلى أين؟) ،بل
تبعتها مشاركة أخرى عام  1962مع فيلم
«الغريب الصغير» ،وفي عام  1973أخرج
نصر فيلم «المطلوب رجل واحــد» ،الذي
يقول إنه ُعرض في سورية قبل أكثر من
 30عاما.
(رويترز)

انضمت الممثلة األميركية
أرين بويز لفريق عمل
الموسم الثاني من مسلسل
الدراما والرعب (Van
 ،)Helsingبطولة كيلي
أوفيرتون ،الذي يعرض
على شبكة قنوات "ساي
فاي" التلفزيونية ،وفق ما
ذكرت تقارير إعالمية.
المسلسل ينتمي لفئة
الدراما والرعب ،بدأ عرضه
على شبكة قنوات "ساي
فاي" التلفزيونية في 31
يوليو  ،2016وهو من
إعداد وتأليف نيل البوت،
ويشارك في بطولته عدد
كبير من النجوم ،أبرزهم:
كيلي أوفيرتون ،جوناثان
سكارف ،كريستوفر
هيردال ،دايفيد كوبيت،
فينسنت جال.
قصة المسلسل تدور في
إطار من الغموض واإلثارة
حول ابنة صائد مصاصي
دماء الشهير وعدو دراكوال
الذي يدعى إبراهام فان
هيلسينغ.

سميرة سعيد ِّ
تروج حفلها
بمهرجان «قفطانورطي»

َّ
روجت الفنانة سميرة
سعيد حفلها المقبل
بمهرجان "قفطانورطي"
بدورته الرابعة في 24
فبراير بطنجة ،عبر
حسابها بـ"إنستغرام".
وقامت سميرة بنشر
فيديو لها ،وقالت من
خالله انتظروني في
 24فبراير بمهرجان
"قفطانورطي".
جدير بالذكر ،أن الفنانة
سميرة سعيد بدأت
التحضير أللبومها
الجديد ،وخاصة بعد
النجاح الذي حققته من
خالل ألبومها األخير
(عايزة أعيش).
وكانت سعيد كشفت
عن نيتها اعتزال الغناء،
مؤكدة أنها خططت لشراء
بيت صغير على البحر،
في بلدها األصلي المغرب،
لتجتمع فيه مع عائلتها
الصغيرة بعد طول غياب،
وأشارت إلى أنها ستعلن
اعتزالها فور مغادرة
بلدها الثاني مصر بصفة
نهائية.

ةديرجلا
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دوليات

خامنئي يصف االحتجاجات بـ «الشيطانية» ويدعو إلى فرزها
• نائب يكشف اعتقال  3700خالل االحتجاجات وارتفاع عدد قتلى السجون إلى  3واعتصام «إيفين» يتواصل
• حاتمي :نحن مسؤولون عن مصير شعوب المنطقة • روحاني يرفض إغالق التحقيق في وفاة رفسنجاني

سلة أخبار
نجل نتنياهو يعتذر
عن تسجيل مسرب

أثار تسجيل صوتي تضمن
تعليقات محرجة ليائير نجل
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو الذي يخضع
لتحقيقات بشأن الفساد ،حالة
من الجدل في إسرائيل.
واعتذر أمس نتنياهو االبن «26
ً
عاما» عن التسجيل الذي يعود
الى عام  ،2015وذلك بعد يوم من
نشر وسائل إعالم إسرائيلية له.
ويمكن سماع صوت يائير في
التسجيل وهو يتحدث أمام
ناد للعراة في تل أبيب ،فيما
يبدو بعد تناول كحوليات.
ومن بين تعليقات مختلفة،
قال يائير ألحد أصدقائه ،وهو
نجل الملياردير كوبي ميمون
الذي يمتلك حقول غاز في مياه
إسرائيل« :والدي رتب لوالدك 20
مليارا ضمن اتفاق للغاز .وأنت
تجادلني على  400شيكل».
ً
خامنئي متحدثا خالل تجمع في طهران أمس (رويترز)

قال المرشد األعلى اإليراني
علي خامنئي إن االحتجاجات
الشعبية ،التي اندلعت في
بالده ،شيطانية حركتها إدارة
الرئيس دونالد ترامب ،لكنه
دعا إلى فرز المحتجين بين من
يحملون مطالب حقيقية ومن
يشاغب.

وزراء خارجية
ألمانيا وبريطانيا
وفرنسا يجتمعون
بظريف إلنقاذ
«االتفاق النووي»

وص ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــد األع ـ ـلـ ــى
اإليــرانــي علي خامنئي حركة
االح ـت ـجــاجــات الـشـعـبـيــة التي
تشهدها بالده بـ«الشيطانية»،
مــؤكــدا أن «الــواليــات المتحدة
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ومـ ـ ــن ي ـس ـعــون
ل ـ ـ ــإط ـ ـ ــاح ـ ـ ــة بـ ــال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ــن
الخارج ،فشلوا وسيفشلون في
ً
المستقبل أيضا».
ووصـ ـ ـ ــف خ ــام ـن ـئ ــي م ــوج ــة
االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي اجـتــاحــت
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ــدن اإلي ــران ـي ــة،
لالعتراض على تردي األوضاع
المعيشية ،وا نـتـشــار الفساد،
قـ ـب ــل أن تـ ـتـ ـح ــول ل ـل ـم ـطــال ـبــة
بــإسـقــاط الـنـظــام ،بأنها «لعب
ً
ب ــالـ ـن ــار» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـع ــدو
ي ـت ـخ ــذ خ ـ ـطـ ــوات مـ ـ ـ ـ ــرارا ،وك ــل
م ــرة يـقــابــل بــالـهــزيـمــة ،بسبب
الـ ـمـ ـق ــاوم ــة والـ ـ ـس ـ ــد ال ـش ـع ـبــي
والوطني القوي».
لـ ـك ــن ال ـ ـمـ ــرشـ ــد قـ ـ ــال إن مــن
ح ــق ال ـمــواط ـن ـيــن اإلعـ ـ ــراب عن
مخاوفهم المشروعة ،في تنازل
ن ــادر مــن زعـيــم ع ــادة مــا يبدي
د ُعـمــا واض ـحــا للقمع األمـنــي،
ونقل عن خامنئي قوله «يجب
ال ـت ـعــامــل م ــع ه ــذه ال ـم ـخــاوف،
يـ ـج ــب أن ن ـس ـت ـم ــع ،يـ ـج ــب أن
نصغي ،يجب أن نقدم إجابات
بقدر استطاعتنا» ،داعيا إلى
«ال ـف ـصــل بـيــن مـطــالــب الشعب
المشروعة وأعمال التخريب».
وغداة خطاب قوي للرئيس
ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،الـ ـ ــذي وج ــد
ن ـف ـس ــه وحـ ـ ـي ـ ــدا ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،وس ـ ــط خ ــاف ــات
ت ـح ـيــط ب ـعــاق ـتــه م ــع ال ـحــرس
ال ـثــوري والـسـلـطــة القضائية،
ص ــرح خــامـنـئــي« :ال أقـ ــول انــه
ي ـج ــب ع ـل ـي ـهــم ال ـم ـت ــاب ـع ــة .أن ــا
م ـ ـسـ ــؤول أي ـ ـضـ ــا .ك ـل ـنــا عـلـيـنــا
المتابعة».

سنرد على ترامب
وه ــاج ــم ال ـم ــرش ــد اإلي ــران ــي

ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،وق ـ ـ ـ ــال إن «جـ ـن ــون ــه
واس ـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــاتـ ــه ال ـس ـخ ـي ـف ــة
ل ــن ت ـب ـقــى دون رد» ،مـتـعـهــدا
بـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ع ـلــى
«الخسائر التي تكبدتها إيران
خالل أيام االضطرابات».
وات ـ ـهـ ــم الـ ـم ــرش ــد الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل وإح ــدى
الدول الخليجية ،في اشارة الى
الـسـعــوديــة ،دون ان يسميها،
بتشكيل «مثلث لخلق الفوضى
ف ــي إي ـ ـ ــران» ،وق ـ ــال إن م ــا وقــع
فــي بــاده تــم التخطيط لــه من
قـبــل واشـنـطــن وت ــل أبـيــب منذ
أش ـ ـهـ ــر ،م ــوضـ ـح ــا أن الـ ــدولـ ــة
الخليجية لعبت دور الممول،
بـيـنـمــا كـ ــان ف ــي ال ــواجـ ـه ــة من
اسماهم «المنافقين» ،في إشارة
إل ــى منظمة «مـجــاهــدي خلق»
المعارضة.

أعداد المعتقلين
فــي غـضــون ذل ــك ،وفــي وقت
تـتـكـتــم ال ـس ـل ـطــات ع ـلــى أع ــداد
المعتقلين والقتلى الحقيقي
خـ ـ ــال االض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات ،ك ـشــف
نائب برلماني إصالحي ،يدعى
م ـح ـم ــود صـ ــادقـ ــي ،أن ـ ــه ج ــرى
اع ـت ـق ــال  3700ش ـخــص خــال
موجة االضطرابات.
ونقل السياسي اإلصالحي

ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم ،الـ ـ ــذي ي ـع ــد أع ـلــى
بـكـثـيــر م ـمــا كـ ــان ُي ـع ـت ـقــد ،عن
ق ــائـ ـم ــة م ـ ـتـ ــوفـ ــرة لـ ـ ــدى ج ـه ــاز
االستخبارات ووزارة الداخلية.
و كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن عـ ـ ــدد
ال ــذي ــن جـ ــرى اع ـت ـقــال ـهــم خــال
االحتجاجات يتراوح بين 1000
و.1800

قتلى واعتصامات
في هذه األثناء ،لقي متظاهر
ت ــم اع ـت ـق ــال ــه ف ــي وق ـ ــت ســابــق
مصرعه داخــل سجن «ايفين»،
سيئ السمعة ،شمال طهران،
م ـ ـسـ ــاء أ مـ ـ ــس األول ،ل ـيــر ت ـفــع
بــذلــك عــدد الــذيــن لـقــوا حتفهم
مــن المحتجزين ،على خلفية
االحتجاجات ،في السجون إلى
 3منذ األحد الماضي .وأفادت
مواقع معارضة بأن الـ« 3قضوا
تحت التعذيب».
وت ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــم عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــات طـ ـ ــاب
ت ــم اع ـت ـقــال ـهــم خـ ــال األح ـ ــداث
األخ ـي ــرة ،إضــافــة إل ــى عــائــات
م ـئــات الـمـحـتـجــزيــن اآلخ ــري ــن،
اع ـت ـصــامــات مـنــذ  4أيـ ــام أم ــام
سجن إيفين بطهران وسجون
أخرى.
وبينما استمرت اإلضرابات
ال ـع ـم ــال ـي ــة واإلض ـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـع ــام
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق فــي
ب ـعــض ال ـم ــدن خ ــال الـيــومـيــن

الماضيين ،تجددت دعوات الى
االحتجاجات فــي أكثر مــن 40
مدينة مساء أمس.

اعتراف وإدانة
في السياق ،اعترف إسحاق
جـ ـه ــانـ ـغـ ـي ــري ال ـ ـنـ ــائـ ــب األول
لـلــرئـيــس اإلي ــران ــي ب ــأن هـنــاك
مشاكل عديدة في البالد ،وقال
إنــه سيتم حلها عبر الـحــوار،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ب ـعــض الـ ــدول
الـعــربـيــة أص ـغــر م ــن أن تـحــرك
االحتجاجات في بالده.
وأدان ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ع ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــام
بالقضاء العسكري ما وصفها
ب ـم ـخ ـط ـطــات األعـ ـ ـ ــداء ال ــرام ـي ــة
إل ـ ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات
القتل وتصعيد التوتر «خالل
أح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـش ـ ـغـ ــب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة»،
وشــدد في كلمة نقلتها وكالة
ف ــارس لــأنـبــاء عـلــى «ض ــرورة
مــراق ـبــة ال ـت ـهــديــدات ال ـجــديــدة
والمستقبلية».

استمرار التدخل
وفــي وقــت تتزايد الضغوط
ال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى طـ ـه ــران لــوقــف
سياستها المزعزعة لالستقرار
في المنطقة ،قال وزيــر الدفاع
اإليــرانــي العميد أمير حاتمي
إن طهران تجد نفسها مسؤولة

عن مصير شعوب المنطقة.
وأشــار إلى أن «تقديم الدعم
للجيشين الـعــراقــي والـســوري
في القضاء على ربيبة أميركا،
داع ـ ـ ـ ـ ــش ،مـ ـ ـث ـ ــال واض ـ ـ ـ ــح ع ـلــى
شعور الجمهورية اإلسالمية
بالمسؤولية تجاه المنطقة».
وف ـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه فـ ــي مــؤت ـمــر
األم ــن المنعقد بـطـهــران أمــس
األول ،أضـ ــاف حــات ـمــي« :إن ـنــا
ن ــوص ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
باالبتعاد عن الدور التخريبي
وغ ـيــر ال ـب ـنــاء ال ــذي تـلـعـبــه مع
الـ ــدول الـصــديـقــة وال ـم ـجــاورة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول مـ ـ ــن خ ــال ــه
تخويف تلك الدول من إيران».

تحقيق رفسنجاني
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ــاس ـ ــر
رف ـس ـن ـج ــان ــي ،ن ـج ــل ال ــرئ ـي ــس
الــراحــل هــاشـمــي رفسنجاني،
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع وك ــال ــة أن ـب ــاء
«يـ ــانـ ــا» ،أن عــائ ـل ـتــه ع ـل ـمــت أن
مسؤولين في المجلس األعلى
لــأمــن القومي ارسـلــوا رسالة
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ح ـ ـسـ ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي،
بصفته رئيس المجلس ،طلبوا
فيها إذنا إلقفال ملف التحقيق
في وفاة رفسنجاني الذي فتح
بطلب من عائلته ،بعد شكوك
حــول ظــروف وفاته واتهامات
لخصومه باغتياله.

مدير «الموساد» :لدينا عيون وآذان وأكثر داخل إيران
قــال مدير جهاز االسـتـخـبــارات والمهام
ال ـخــاصــة اإلســرائ ـي ـلــي «ال ـم ــوس ــاد» يــوســي
كوهين ان إسرائيل تمتلك «عيونا وآذانــا
وأكثر من ذلك بكثير» داخل إيران.
وق ـ ـ ــال ك ــوه ـي ــن فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات أمـ ــس:
«نسمع من قادة الدول السنية في المنطقة
ً
ً
قلقا مـتــزايــدا مــن إي ــران .نسمع هــذا القلق
ً
فــي كــل م ـك ــان» ،مـضـيـفــا أن «تـسـلـيــح إي ــران

نفسها ووكالئها بأسلحة دقيقة يثير قلقا
متصاعدا حول أمن الشرق األوسط بأكمله».
ولـ ـف ــت الـ ـمـ ـس ــؤول اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـ ــى أن
«االقتصاد اإليراني ينمو بالفعل لكن نرى
ً
أن النظام يوجه مــزيــدا من االمــوال للدفاع
والخدمات االستخبارية والعمليات خارج
ايران في الشرق األوسط وحول العالم».
واشار الى إن «إليران خطة استراتيجية

بعيدة المدى هدفها تحقيق بسط سيطرتها
على الشرق األوسط».
وأضاف أن «اإليرانيين يزحفون بدون أي
عائق باتجاه الشرق األوسط مع قوات كبيرة
للغاية منها ف ــرق تــابـعــة لـلـحــرس الـثــوري
ومقاتلون شيعة بينهم أفغان».

وقـ ـ ــال ي ــاس ــر إن «روح ــان ــي
طلب مــن المجلس االسـتـمــرار
ف ــي الـتـحـقـيــق ،وابـ ـق ــاء الـمـلــف
ً
ً
مـفـتــو حــا » ،مضيفا أن شقيقه
األك ـ ـبـ ــر م ـح ـس ــن ال ـ ـ ــذي ي ـت ـبــوأ
منصب رئيس المجلس البلدي
في طهران سيراجع المجلس
األعلى لألمن القومي ويتحقق
من األمر.

إنقاذ «النووي»
من جهة أخرى ،أعلن االتحاد
األوروبي ليل االثنين  -الثالثاء
أن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي
محمد ج ــواد ظــريــف سيجري
في بروكسل غدا مباحثات مع
ن ـظــرائــه ال ـفــرن ـســي واألل ـمــانــي
وال ـب ــري ـط ــان ــي ،ت ـت ـن ــاول سـبــل
الحفاظ على االتـفــاق الـنــووي
اإليراني.
ويأتي االجتماع بين ظريف،
ال ــذي سـبــق أن أعـلـنــت طـهــران
أنه سيتوجه هذا األسبوع إلى
أوروب ــا ،ونـظــرائــه األوروبـيـيــن
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـتـ ــزايـ ــد
الـمـخــاوف مــن إق ــدام الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ف ــي غـ ـض ــون أي ـ ــام،
ع ـلــى ن ـقــض االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي،
الذي أبرمته إيران مع مجموعة
ال ـ ـسـ ــت (ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وروسـيــا والصين وبريطانيا
وفــرنـســا وألـمــانـيــا) فــي يوليو
 ،2015و ن ـ ــص ع ـل ــى تـخـفـيــف
العقوبات الدولية المفروضة
ع ـلــى ط ـ ـهـ ــران ،م ـقــابــل كبحها
برنامجها النووي.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت
ألمانيا ،أم ــس ،أنـهــا استدعت
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ل ـت ــوب ـي ــخ
طهران ،بسبب التجسس على
أف ـ ـ ــراد وجـ ـم ــاع ــات ع ـل ــى صـلــة
وثيقة بإسرائيل على أراضيها.
(طهران  -وكاالت)

«الولي الفقيه» يعترف بأنه غير مؤهل للمنصب!

أنصار نجاد متهمون بتسريب شريط محرج لجلسة انتخاب خامنئي في ١٩٨٩
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ن ـش ــر ال ـق ـس ــم الـ ـف ــارس ــي ف ــي ه ـي ـئــة اإلذاعـ ـ ــة
والتلفزيون البريطانية «بي بي سي» أمس األول،
ً
ً
مقطعا قصيرا عن فيلم جلسة مجلس خبراء
الـقـيــادة ،التي تــم فيها انتخاب علي خامنئي
ً
مــرشــدا إلي ــران عــام  ،1989يــؤكــد فيه خامنئي
ً
شخصيا عدم أهليته لتولي المنصب.
وفــي الفيلم ،الــذي يبدو أنــه تــم تسريبه من
األرشيف السري لإلذاعة والتلفزيون اإليراني،
ً
يظهر المرشد قائال بالعامية« :يخرب بيت البلد
الذي يجف فيه الرجال األكفاء لكي تختاروني
أنا لقيادة البالد».
ويــؤكــد أن ــه لـيــس فــي مــرتـبــة «اج ـت ـهــاد» وأن
هـنــاك الـعــديــد مــن رج ــال الــديــن والشخصيات
الـسـيــاسـيــة ،الــذيــن يـعــارضــونــه ول ــن يسمعوا
كــامــه م ــن ضـمـنـهــم ع ــدد م ــن أع ـض ــاء مجلس
صيانة الدستور.
وي ـظ ـهــر ال ـف ـي ـلــم ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل هــاشـمــي
رفسنجاني ،الذي كان يرأس تلك الجلسة ،وهو

يشرح أن الدستور اإليراني أكد أن المرشد يجب
ً
أن يـكــون «مــرجـعــا» لكنه لــم يـشــرح مــا إذا كان
ً
ً
ً
مرجعا دينيا أو سياسيا ،وأن خامنئي يعتبر
ً
ً
«مرجعا سياسيا» ،وعليه فإن المجلس ممكن أن
يصوت النتخابه حتى يتم تفسير هذا االلتباس
ً
الحقا وإجراء استفتاء عام لتعديل الدستور.
ويعرض رفسنجاني على المجلس التصويت
عـلــى أن ي ـكــون ه ـنــاك مــرشــد واح ــد ل ـل ـثــورة أو
أن تتم إلدارة منصب القيادة بشكل جماعي،
ورفــض وقتها خامنئي أن يكون هناك مرشد
واحد للبالد.
لـكــن رفسنجاني يـصــر خــال الجلسة على
انتخاب خامنئي كمرشد مؤقت حتى تغيير
ال ــدس ـت ــور ،وع ـنــد ال ـت ـصــويــت رف ــض خــامـنـئــي
ً
مجددا أن يصوت لنفسه.
وأكد الصحافي ،الذي أوصل الشريط إلى «بي
بي سي» في مقابلة مع القناة أن أحد أصدقاءه
داخل إيران سرب له المقطع لنزع الشرعية عن
ً
خامنئي خصوصا أن رجــال الــديــن يعتبرون
ً
ً
التشكيك بـ «الولي الفقيه» يعتبر كفرا علما أن

خامنئي نفسه شكك في أهليته وتــم انتخابه
على أساس أنه مرشد موقت.
واتهم خبراء أنصار أحمدي نجاد بتسريب
الشريط لتهديد المرشد بأن لديهم وثائق ممكن
أن تهدد وضعه القانوني إذا ما تم االعتداء على
أحمدي نجاد ،مشيرين إلى أن الشريط الذي كان
يحفظ في أقبية تابعة لوزارة االستخبارات قد
يكون وصل الى الرئيس السابق عندما تسلم
وزارة االستخبارات مدة ثالثة أشهر عام 2010
حين قام بإقالة غالم حسين محسني أججي.
جاء انتشار هذا الشريط بالتزامن مع نشر
مـحـســن هــاش ـمــي رف ـس ـن ـجــانــي ن ـجــل هــاشـمــي
ً
رفسنجاني أقساما جديدة من مذكرات والده،
ي ـق ــول ف ـي ـهــا األخـ ـي ــر ،إن خــام ـن ـئــي كـ ــان يعقد
ج ـل ـســات لـيـلـيــة خ ــاص ــة م ــع رفـسـنـجــانــي أي ــام
األحد لتقرير ماذا يجب أن يعمل خالل األسبوع
الـمـقـبــل ،وأن رفـسـنـجــانــي هــو مــن اق ـنــع رجــال
الدين في قم بالتراجع عن التشكيك بخامنئي
وأقنعهم بمبايعته.

إصابة قيادي بارز
في «حماس» بالرصاص

أكدت حركة «حماس» إصابة
القيادي في الحركة عماد العلمي
بالرصاص في رأسه أثناء تفقده
سالحه بمنزله أمس ،في حين
أكد مصدر طبي أن حالته حرجة.
وعاد العلمي إلى القطاع في عام
 ،2012وهو في األصل من سكان
مدينة غزة ،لكنه أقام في الخارج
خصوصا في سورية نحو 23
عاما بعد ان أبعدته إسرائيل
خارج األراضي الفلسطينية.
وكان العلمي أول ممثل
لـ«حماس» في إيران ،وعضوا
في المكتب السياسي للحركة،
ونائبا لرئيسها في غزة
إسماعيل هنية خالل الدورة
االنتخابية السابقة.

إردوغان :محاكمة «خلق بنك»
في واشنطن «انقالب»

ندد الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان أمس بقضية
ضد مصرفي تركي بوصفها
«محاولة انقالب سياسي»
ومجهود مشترك من وكالة
المخابرات المركزية األميركية
ومكتب التحقيقات االتحادي
لـ«تقويض أنقرة» .وقال إردوغان
في كلمة أمام أعضاء حزبه
«العدالة والتنمية» في البرلمان،
إن المخابرات األميركية وشبكة
رجل الدين فتح الله غولن
المقيم في الواليات المتحدة،
والذي تلقي عليه أنقرة
مسؤولية محاولة انقالب في
 ،2016تستغالن معا القضية.
ودانت هيئة محلفين أميركية
األسبوع الماضي المصرفي
محمد عبدالله المصرفي بـ»خلق
بنك» الذي تملك الدولة معظم
أسهمه ،بالتحايل على العقوبات
المفروضة على إيران.

آالف األطباء يتظاهرون
في الجزائر

خامنئي ورفسنجاني في صورة من األرشيف

شارك نحو  7000من األطباء
الذين يواصلون الدراسة في
االختصاص (المقيمون) في
مسيرة جديدة أمس ،بالجزائر،
بعد شهرين من اإلضراب عن
العمل ،للمطالبة بإلغاء الخدمة
المدنية المفروضة عليهم للعمل
في المناطق البعيدة بعد إتمام
الدراسة .وأظهرت صور فيديو،
تم بثها عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،مئات األطباء
بمآزرهم البيضاء ،وتحيط بهم
الشرطة ،يتظاهرون في وهران.

ةديرجلا
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قصف إسرائيلي لدمشق ...وواشنطن ستواصل عملياتها
• موسكو لن تزيد قواتها ...و«أحرار الشام» هاجمت «القاعدتين» • إردوغان يوسع «درع الفرات»
قبل تعهد رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو بعدم السماح
إليران بتحويل سورية إلى
قاعدة لها ،هاجم الجيش
اإلسرائيلي ليل االثنين -الثالثاء
مواقع عسكرية قرب دمشق،
شملت ضربات جوية وإطالق
صواريخ ،وتزامنت مع حالة من
اإلرباك التي تشهدها القيادة
الروسية في سورية ،وإعالن
غريمتها واشنطن عجزها
والنظام عن التصدي لـ"داعش".

شنت الـقــوات اإلسرائيلية ليل
االث ـن ـي ــن -ال ـث ــاث ــاء غ ـ ــارات جــويــة
ً
ً
وق ـص ـفــا صــاروخ ـيــا عـلــى منطقة
القطيفة في منطقة القلمون بريف
ً
دم ـش ــق ،م ــا أوقـ ــع أض ـ ـ ــرارا مــاديــة
"قـ ــرب أح ــد ال ـم ــواق ــع الـعـسـكــريــة"،
بـحـســب ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة للجيش
السوري ،التي حذرت من التداعيات
الخطيرة لهذه االعتداءات.
ووف ـ ـ ـ ــق ب ـ ـيـ ــان ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة ج ـيــش
الــرئـيــس بـشــار األس ــد ،ف ــإن ســاح
الـ ـ ـج ـ ــو اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف
األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة ثـ ــاث م ــرات
خـ ــال ال ـل ـي ــل ،م ــن غ ـي ــر أن ي ـحــدد
ً
ً
ً
هـ ــدفـ ــا مـ ـعـ ـيـ ـن ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
الدفاعات السورية "أصابت إحدى
الـطــائــرات" ،وتصدت لصاروخين
أطلقا من منطقة الجوالن المحتل
و"أسقطتهما".
وأك ـ ـ ــدت الـ ـقـ ـي ــادة الـ ـس ــوري ــة أن
الجيش اإلسرائيلي "كرر اعتداء ه
بعد  20دقيقة بإطالق صاروخين
أرض– أرض من الجوالن المحتل
ت ـصــدت لـهـمــا ال ــدف ــاع ــات الـجــويــة
وأسـقـطـتـهـمــا ،كـمــا ع ــاود طـيــرانــه
بعد االستهداف األرضــي عدوانه
ب ــإط ــاق  4ص ــواري ــخ م ــن منطقة
طـبــريــا ف ــوق األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة
باتجاه منطقة القطيفة تصدت لها
الدفاعات الجوية ودمرت أحدها،
ً
ودم ــرت صــاروخــا وسـقــط الباقي
قــرب أحــد الـمــواقــع العسكرية ،ما
أدى إلى وقوع خسائر مادية".

نتنياهو

النظام يسيطر
ً
ناريا على مطار
«أبوالضهور»
ونتنياهو يجدد
التزامه بمنع
«تموضع» إيران

وفـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد غـ ـ ـي ـ ــر مـ ـب ــاش ــر
ل ـل ـه ـج ــوم ،ش ـ ــدد رئـ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل
مصممة على عدم السماح إليران
بالتموضع في سورية وتحويلها
ً
إلى قاعدة عسكرية لها ،مؤكدا أنها
ستفعل كل ما هو ضــروري لمنع
ذلك وستستخدم جميع الوسائل.
ومـ ـن ــذ ب ـ ــدء ن ـ ـ ــزاع سـ ــوريـ ــة فــي
ً
 ،2011ق ـص ـفــت إس ــرائـ ـي ــل مـ ـ ــرارا
ً
أهــدافــا عسكرية لنظام األس ــد أو
أخرى لحليفه "حزب الله" اللبناني.
كما استهدفت م ــرات عــدة مواقع
قريبة من مطار دمشق الدولي.
وقال نتنياهو في بيان« :ننتهج
منذ سنوات عديدة سياسة تقضي
بإحباط المحاوالت لنقل أسلحة
مخلة بالتوازن ،إلى حزب الله عبر

األراضــي السورية .هذه السياسة
لم تتغير ونطبقها وفق الحاجة».

أبو الضهور
على األرض ،نقلت قناة "المنار"
عن مصدر عسكري سوري تأكيده
ً
أن "الجيش سيطر ناريا على مطار
أبوالضهور العسكري بريف إدلب
الجنوبي".
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـص ـ ــدر آخ ـ ـ ـ ــر وكـ ــالـ ــة
"س ـب ــوت ـن ـي ــك" ،بـ ــأن ق ـ ــوات ال ـن ـظــام
قلصت المسافة التي تفصلها عن
المطار االستراتيجي إلى  14كلم،
بعد دخولها بلدة سنجار وتحرير
بلدات باز القبلي ونباز الشمالي
من جبهة "النصرة".
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـص ــدر أن ال ـن ـظــام
يشغل الـمـعــارضــة بفتح عــدد من
ال ـج ـب ـه ــات ال ـق ـت ــال ـي ــة ،ك ـم ــا ت ـقــوم
و حــدا تــه بعمليات ليلية خاطفة
ً
أدت أخ ـ ـيـ ــرا إلـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
بلدات اللوبيدة والناصرية وجبل
ال ـك ــاف ــي ع ـل ــى م ـح ــور ريـ ــف إدل ــب
ال ـش ــرق ــي ،وض ــم  10ق ــرى لـنـطــاق
سيطرته خالل الساعات الماضية،
مـنـهــا الـفــريـجــة والـجـهـمــان وربــع
الهوى.

القوات الروسية
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ه ـج ـم ــات لـيـلــة
 6ي ـنــايــر ،ش ــدد ال ـم ـت ـحــدث بــاسـ ـم
ال ـكــرم ـل ـي ـ ن دي ـم ـي ـت ــري بـيـسـكــوف
عـ ـ ـل ـ ــى أن "ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة
الموجودة بسورية تكفي للتصدي
ً
للمجموعات اإلره ــاب ـي ــة" ،مــؤكــدا
ق ــدرة الـبـعـثــة الـعـسـكــريــة والبنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ق ــاع ــدت ــي حـمـيـمـيــم
وط ــرط ــوس ع ـلــى ال ـت ـصــدي لـهــذه
الهجمات.
و ق ــال بيسكوف للصحافيين:
"عند اتخاذ قرار سحب العسكريين
ال ــروس مــن ســوريــة ،انطلقنا من
أن ــه لــم يـعــد ه ـنــاك أس ــاس إلج ــراء
ً
عمليات هجومية كبرى" ،مضيفا:
ً
"نـحــن ن ــدرك ،والــرئـيــس أي ـضــا ،أن
الهجمات لن تتوقف وستستمر".

«القاعدتان»
وبحسب صحيفة "كوميرسانت"،
فــإن الجيش الــروســي تــوصــل إلى
وقــوف حركة "أح ــرار الـشــام" خلف

مهاجمة  13طائرة من دون طيار
(درون) مـ ـ ــزودة ب ـق ـنــابــل ال ـقــاعــدة
ال ـج ــوي ــة ف ــي حـمـيـمـيــم والـب ـحــريــة
في طرطوس ،موضحة أن الخبراء
تمكنوا من فك تشفير معطيات 6
طائرات تحتوي على تكنولوجيا
م ـت ـط ــورة ب ـعــد ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا،
واستطاعوا تحديد المنطقة التي
أطلقت منها.
وإذ اعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء أنـ ـ ــه مــن
المستحيل تجميع هذه الطائرات
دون م ـس ــاع ــدة مـخـتـصـيــن ،أك ــدت
وزارة ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة أن هــذه
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ت ـتــوفــر إال لــدى
الدول.
وس ــارع المتحدث بــاســم وزارة
الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة (ال ـب ـن ـت ــاغ ــون)
أدريــان رينكين غيلوي إلى التأكد
أن "ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـم ـس ـت ـخــدمــة فــي
الـهـجــوم عـلــى الـمـنـشــآت الــروسـيــة
سبق أن استعملها مسلحو داعش،
ويمكن الحصول عليها بسهولة،
وهي تباع في األســواق ،وهــذا أمر
يدعو للقلق".

دوليات
سلة أخبار
حفتر :سيف اإلسالم
القذافي مجرد مسكين

اعتبر قائدالجيش الليبي،
املشيرخليفة حفتر ،أن سيف
اإلسالم القذافي ،نجل العقيد
الليبي الراحلمعمر القذافي« ،
مجرد رجل مسكني ويحاولون
استغالله مقابل املال» ،واصفًا
من يدعون الى ترشيحه لقيادة
البالد بأنهم «سذج».
وشدد حفتر على أن «ليبيا
ّ
مستعدة بصورة كاملة
ليست
للديمقراطية» ،مؤكدًا أن
«األولوية للمسار السياسي،
ّ
ّ
وإلمكانية التوصل الى حل عن
طريق صناديق االقتراع ،لكن
صبرنا له حدود».

التنافس اإلقليمي يهدد
غاز «المتوسط»

ً
واشنطن باقية عسكريا

فــي هــذه األث ـنــاء ،أك ــدت وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة اسـتـمــرار
ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي فــي
ســوريــة تـحــت اس ــم "ق ــوة المهام
المشتركة -عملية العزم الصلب"،
مشيرة إلــى عجز حكومة األسد
على محاربة "داعش".
ً
وأحــرز "داعــش" أمس تقدما في
ري ــف حـمــاة الـشــرقــي عـلــى حساب
فصائل المعارضة و"هيئة تحرير
الشام" ،وسيطر على قرى قصر بن
وردان ،وعبلة ،وعــب القناة ،وجب
الصفا ،وتل حــاوة ،ورسم التينة،
وت ـل ـيــل ال ـح ـم ــر ،ومـ ــداحـ ــي ،ورس ــم
ال ـع ـنــز ،وال ـع ـث ـمــان ،وج ــب ال ــرم ــان،
ً
ومسعدة ،وطرفاوي ،مستغال حملة
النظام والميليشيات اإليرانية على
المنطقة بغطاء جوي من الطيران
الروسي.

معركة المركبات
وم ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـيــات ال ـكــر
وال ـفــر عـلــى تـخــوم دم ـشــق ،أطلقت
المعارضة مرحلة ثالثة من معركة
"بأنهم ظلموا" ،واصلت على إثرها
التقدم في إدارة المركبات بمدينة

ـان
ح ــرسـ ـت ــا ،وسـ ـيـ ـط ــرت ع ـل ــى م ـب ـ ٍ
جديدة عبارة عن  5هنغارات.
ووسـ ــط م ـح ــاوالت ال ـن ـظــام لفك
الحصار عن القاعدة الوحيدة له في
ريف دمشق ،نشر ناشطون أسماء
ً
ً
 83عنصرا وضابطا من قواته قتلوا
خالل اليومين الماضيين في إدارة
المركبات بينهم  7برتبة عقيد.

«درع الفرات»
إلــى ذلــك ،أحيا الرئيس التركي
رج ـ ـ ــب ط ـ ـيـ ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أمـ ـ ــس،
عمليات "درع الفرات" التي أطلقها

ً
ف ــي أغـسـطــس  ،2016مـعـلـنــا أنـهــا
سـتـتــوســع لـتـشـمــل ط ــول ال ـحــدود
ومــدي ـن ـتــي م ـن ـبــج وع ـف ــري ــن ،الـتــي
يسيطر عليهما المسلحون األكراد
المدعومون من الواليات المتحدة.
وتحدثت مواقع إعالمية عديدة
عـ ــن دخ ـ ـ ــول رت ـ ــل ع ـس ـك ــري تــركــي
ً
م ــؤخ ــرا إلـ ــى مـنـطـقــة كـفــرلــوسـيــن
شمال إدلب ،وأن مجموعة مسلحة
اس ـت ـهــدف ـتــه ،م ــا أدى إلـ ــى إصــابــة
عربة تركية.
يذكر أن قرابة  100جندي تركي
من القوات الخاصة مع  12مدرعة
دخـ ـل ــوا م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب ،لـمــراقـبــة

منطقة "خفض التصعيد" في الـ13
نوفمبر العام الماضي.
بـ ـ ــدوره ،ح ــذر وزيـ ــر الـخــارجـيــة
التركي مولود جاويش أوغلو أمس
م ــن تـقــويــض الـعـمـلـيــة السياسية
ف ــي ح ــال اس ـت ـمــرار قـصــف الـنـظــام
"ال ـم ـعــارضــة الـمـعـتــدلــة" ف ــي إدل ــب
ً
ب ـح ـجــة "ج ـب ـهــة الـ ـنـ ـص ــرة" ،داع ـي ــا
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي مــؤت ـمــر
ال ـ ـح ـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي ف ـ ــي ســوت ـشــي
بروسيا ،في أواخر الشهر الجاري،
للتدخل وتجنب تقويض الحل".
(عواصم  -وكاالت)

تونس :االحتجاجات تتسع ...والحكومة تهدد

قالت صحيفة فايننشال تايمز
في تقرير نشرته ،أمس األول ،إن
«املخاطر السياسية والتنافس
اإلقليمي يهدد آمال االستثمار
في أكبر مصدر للطاقة قريب من
أوروبا« ،مشيرة إلى «التنافس
على استخراجالغاز من البحر
األبيض املتوسط بني مصر و
إسرائيل وقبرص ولبنان«.
ولفتت الصحيفة إلى أن
«إسرائيل وقبرص تريان آفاقا
محتملة إلنهاء اعتمادهما على
الطاقة املستوردة ،وتحقيق
مكسب اقتصادي من تصدير
الفائض من انتاج الطاقة» ،الفتة
الى أن «لبنان أيضا فتح مياهه
اإلقليمية للتنقيبات».
ورأت أن «آفاق اكتشاف مصدر
كبير للطاقة على مقربة من
أوروبا يبدو خيارًا استراتيجيًا
جذابًا ،السيما أن احتياطيات
بحر الشمال في تناقض مطرد،
وثمة مخاوف في أوروبا من
اعتمادها على روسيا«.

بولندا :إقالة وزيري
الدفاع والخارجية

مقتل متظاهر في طبربة ...ومواجهات بالقصرين وسيدي بوزيد

تونسية تقود تظاهرة ضد الحكومة والغالء في العاصمة
أمس (أ ف ب)

مع حلول الذكرى الثامنة لثورة الياسمين،
التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن
علي ،قرر حزب المعارضة الرئيسي في تونس،
أمس ،توسيع نطاق االحتجاجات على غالء
األسعار وغياب التنمية.
وغ ــداة ليلة مــن المواجهات العنيفة بين
المتظاهرين والشرطة شهدت مقتل متظاهر
فــي طـبــربــة ،تعهد رئـيــس الـحـكــومــة يوسف
الشاهد بمحاسبة من وصفهم بـ"المخربين"،
ً
مؤكدا أن حكومته "مستعدة لالستماع ألي
شخص يحتج بطريقة سلمية".
وإذ اعتبر الشاهد أن "الـبــارحــة لــم تشهد
ً
احـتـجــاجــات ،بــل أنــاســا يـقــومــون بالتكسير
واالعـتــداء على الديمقراطية ،والحل الوحيد
هو تطبيق القانون عليهم" ،دعا إلى الهدوء،
ً
مقرا بأن "الوضع االقتصادي صعب ودقيق،
وعلى التونسيين أن يفهموا أن بلدهم يمر
بصعوبات ،و 2018سيكون آخــر عــام صعب
عليهم".
وبينما ذكــر رئيس الحكومة أن ثمة "من
حرض على االحتجاجات ،أكدت حركة الجبهة
الشعبية توسيع نطاق االحتجاجات حتى
إسقاط قانون المالية لعام  ،2018الــذي أقره

ً
الـبــرلـمــان أواخ ــر  ،2017ويتضمن رف ـعــا في
ً
أسعار أغلب المواد ،فضال عن فرض ضرائب
جديدة".
وقال زعيم الجبهة حمة الهمامي ،في مؤتمر
صحافي" :لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة
أخرى لتنسيق تحركاتنا ،ولكننا سنبقى في
الشارع ،وسنزيد وتيرة االحتجاجات حتى
نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف
خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".
ورفض الهمامي سياسة تشويه التحركات
الشعبية ومواجهتها بالقمع والمحاكمات،
ً
م ـط ــال ـب ــا ب ـك ـشــف ح ـق ـي ـقــة م ـق ـتــل الـ ـم ــواط ــن،
مـســاء أم ــس ،قـبــل أن يــدعــو المحتجين إلــى
التظاهر السلمي من أجل المطالبة بحقوقهم
ال ـم ـشــروعــة .وم ــع س ــري ــان "ق ــان ــون الـمــالـيــة"،
الذي يتضمن زيادات في أسعار أغلب السلع
وفرض ضرائب جديدة ،في محاولة الستعادة
ال ـت ــوازن ــات الـمــالـيــة ل ـلــدولــة وتـقـلـيــص عجز
الميزان التجاري ،تفجرت االحتجاجات في
ً
عدة مناطق وتوسعت تدريجيا ،مساء أمس
األول ،لتشمل  10مدن أخرى ،أبرزها القصرين
وطبربة وسيدي بوزيد ،مهد ثورة الياسمين،
الـتــي ب ــدأت أحــداثـهــا بــإضــرام ال ـشــاب محمد

ال ـبــوعــزيــزي ال ـن ــار بـنـفـســه ف ــي  17ديسمبر
 ،2010لتتحول إلى ثورة على النظام في 14
يناير.2011
ً
وتصاعد الغضب منذ رفع الحكومة اعتبارا
من أول يناير أسعار البنزين وبعض السلع
وزيادة الضرائب على السيارات واالتصاالت
الـهــاتـفـيــة واإلن ـتــرنــت واإلق ــام ــة فــي الـفـنــادق
وب ـعــض ال ـم ــواد األخـ ــرى فــي إط ــار إجـ ــراءات
تقشف اتفقت عليها مع المانحين األجانب.
كـمــا شملت اإلجـ ـ ــراءات ،ال ـتــي تضمنتها
ميزانية  ،2018خفض واحد بالمئة من رواتب
الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل
الصناديق االجتماعية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد
خليفة الشيباني حرق مركز للشرطة وسرقة
م ـتــاجــر وت ـخــريــب م ـنـشــآت ف ــي م ــدن عــديــدة
ً
خــال احتجاجات مساء أمــس األول ،مشيرا
إلــى أن ق ــوات الشرطة ألقت القبض على 44
ً
محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب
وتخريب وعنف.
وفي حين شرعت وزارة الصحة في تشريح
ً
جثة الرجل البالغ من العمر  43عاما في طبربة
لتحديد أسباب وفاته ،نفى الشيباني ما تم

ً
تداوله من أن الشرطة قتلته ،مؤكدا عدم وجود
أي آثار عنف عليه ،وأنه كان يعاني من مشاكل
"ضيق تنفس".
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي بـ ــاسـ ــم األم ـ ــن
ً
الوطني العميد وليد حكيمة "أن  11عنصرا
أصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل
الـمــولــوتــوف ،فــي حين ت ـضــررت أرب ــع آليات
للشرطة" خالل الصدامات.
وبحسب مصدر أمني ،فإن سبب الوفاة قد
يعود إلى االختناق بالغاز المسيل للدموع،
في حين أفاد شهود عيان بأن المتظاهر مات
ً
دهسا بسيارة تابعة لقوات األمن.
وفي القصرين ،المدينة الفقيرة في وسط
تونس ،قــام عشرات الشبان بإحراق إطــارات
س ـيــارات ورش ـقــوا بــالـحـجــارة عناصر األمــن
الذين ردوا بإطالق الغاز المسيل للدموع.
وف ــي سـيــدي ب ــوزي ــد ،الـتــي انطلقت منها
شـ ــرارة "الــرب ـيــع ال ـعــربــي" ،تــم إغ ــاق طــرقــات
ً
ب ــاإلط ــارات وج ــرى رش ــق بــالـحـجــارة أي ـضــا.
وشـ ـه ــدت م ـن ــاط ــق ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـق ـي ــروان
ت ـظ ــاه ــرات أغ ـل ـقــت خــال ـهــا طــريــق محافظة
سليانة.
(تونس -وكاالت)

أقيل اثنان من كبار الوزراء في
الحكومة البولندية املحافظة ،هما
وزير الدفاع انطوني ماسيرفيتش
ووزير الخارجية فيتولد
فاسكوفسكي ،في إطار تعديل
وزاري اعلن رسميا أمس.
وفي احتفال اقيم في رئاسة
الجمهورية ،ونقل التلفزيون
وقائعه ،استبدل هذان الوزيران،
األول بوزير الداخلية السابق
ماريوس بالزاك ،والثاني
بنائب وزير الخارجية جاسيك
كزابوتوفيتش.
وجاء هذا التعديل متزامنًا مع
سعي رئيس الوزراء ماتوس
موارفيكي ،الذي يتولى منصبه
منذ شهر ،الى تحسني العالقات
املتوترة بني وارسو واملفوضية
األوروبية ،على ان يتوجه في
املساء إلى بروكسل للقاء رئيس
املفوضية األوروبية جان-كلود
يونكر.

ترامب يقبل التحدي من أوبرا في «رئاسية »2020

البيت األبيض يرفض التعليق على استجواب مولر للرئيس
أكــد البيت االبـيــض أمــس األول
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب
سيسعى إلى الفوز بوالية رئاسية
ثانية .وقال نائب المتحدث باسم
البيت األبيض هوغان غيدلي ،على
متن الطائرة الرئاسية "إيرفورس
 "1خالل رحلة إلى والية تينيسي،
"بـ ـ ـك ـ ــل تـ ــأك ـ ـيـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس تـ ــرامـ ــب

سيخوض االنـتـخــابــات الرئاسية
في عام  ،"2020مؤكدا انه تم تجهيز
حـمـلــة تــرامــب ال ـخــاصــة بــرئــاسـيــة
.2020
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـيـ ــة م ـق ــدم ــة
البرامج الحوارية الشهيرة أوبــرا
ويـنـفــري الـتــرشــح ،ق ــال غـيــدلــي إن
ت ــرام ــب سـيـكــون سـعـيــدا للترشح

للرئاسة "بناء على سجله الحالي"،
مضيفا" :نحن نرحب بهذا التحدي
سواء كان من أوبرا وينفري أو أي
شخص آخر".
وقال المتحدث انه "بغض النظر
عمن يقرر الترشح ،سيتعين عليهم
(ال ـمــرش ـحــون) مــواجـهــة رئـيــس له
إنجازات قياسية في زمن قياسي".

عاد لترامب ّ
يمول انتخابات الديمقراطيين
ملياردير ُم ٍ
أعلن الملياردير األميركي الناشط في مجال
البيئة توم ستاير ،الذي أنفق ماليين الدوالرات
عـلــى إع ــان ــات عـلــى مـسـتــوى وط ـنــي تــدعــو الــى
إجراءات لعزل الرئيس األميركي دونالد ترامب،
أنه سينفق  30مليون دوالر هذا العام لمساعدة
الديمقراطيين على أن تكون لهم أغلبية المقاعد
ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب األم ـيــركــي ف ــي االنـتـخــابــات
النصفية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأو ض ــح ستاير أن المبلغ سيستغل لحشد
الناخبين الشبان في عشر واليــات رئيسية هي
فـلــور يــدا وفرجينيا وويسكونسن وميشيجان
ونـ ـيـ ـف ــادا وك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا وب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا واي ـ ــوا
ونيوهامبشير واريــزونــا قبل االقـتــراع على 34
مقعدا في مجلس الشيوخ ،وكل مقاعد مجلس
النواب البالغ عددها .435

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت اب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب
ومستشارته ايفانكا بكلمة اوبــرا
في حفل غولدن غلوب ،وكتبت في
تـغــريــدة على "تــويـتــر"" :لـقــد رأيــت
لـلـتــو خ ـطــاب اوبـ ــرا الـمـلـهــم ،الــذي
يدعو الــى تمكين الـمــرأة فــي حفل
غ ــول ــدن غ ـل ــوب ال ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة.
فلنتحد معا نساء ورجــاال ونقول
كفى" ،في إشــارة الــى ما تضمنته
كـلـمــة اوبـ ــرا مــن دعـ ــوات ال ــى وقــف
التحرش الجنسي بحق المرأة.

مولر
على صعيد آ خ ــر ،فضل البيت
األبيض أمس األول عدم تأكيد او
نـفــي مــا إذا ك ــان تــرامــب سيلتقي
ال ـم ـح ـقــق الـ ـخ ــاص روب ـ ـ ــرت مــولــر
لــإجــابــة عــن اسـئـلــة ح ــول تــواطــؤ
مـحـتـمــل لحملته االنـتـخــابـيــة مع
روسيا خالل االنتخابات الرئاسية
التي فاز بها في نهاية  .2016وجاء

في بيان لمحامي ترامب تي كوب
ان "الـبـيــت األب ـيــض ال يـعـلــق على
االتـ ـ ـص ـ ــاالت مـ ــع م ـك ـتــب الـمـحـقــق
الـخــاص احتراما لمكتب المحقق
وسير عمله".
ويـجــري مــولــر ،الـمــديــر السابق
لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي
آي) تحقيقا مستقال حــول صالت
ممكنة بين حملة ترامب وروسيا
ل ـل ـتــأث ـيــر ع ـلــى س ـيــر االن ـت ـخــابــات
الرئاسية التي كسبها الملياردير
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ــوري أمـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـن ــاف ـس ـت ــه
الديمقراطية هيالري كلينتون.
كـمــا يـحـقــق مــولــر ف ــي إمـكــانـيــة
أن يكون ترامب والحلقة الضيقة
ال ـ ـل ـ ـص ـ ـي ـ ـقـ ــة بـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاوال ع ــرقـ ـل ــة
الـ ـع ــدال ــة ،م ــا اث ـ ــار ت ـك ـه ـنــات حــول
ام ـكــان ـيــة خ ـضــوع الــرئ ـيــس نفسه
لالستجواب .وقال تقرير إن مولر
اجـ ــرى اج ـت ـمــاعــا اواخ ـ ــر ديسمبر
مع محامي الرئيس لالتفاق على
أمــور لوجستية لها عالقة بمكان

وتوقيت اللقاء ،واذا كان سيجري
لقاء مباشرا ام سيرد الرئيس على
اسئلة مكتوبة.

ترحيب واستهجان
الـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ب ـع ــض
مـشـجـعــي مـ ـب ــاراة ف ــي كـ ــرة ال ـقــدم
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة تـ ـ ــرامـ ـ ــب ب ـص ـي ـح ــات
االس ـت ـه ـج ــان ،وآخ ـ ـ ــرون ب ـع ـبــارات
الـتــرحـيــب أم ــس األول ف ــي مــديـنــة
اتالنتا بوالية جورجيا الجنوبية
ال ـم ـحــاف ـظــة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر م ــؤي ــدة
للرئيس الجمهوري.
وك ــان الــرئ ـيــس يـحـضــر م ـبــاراة
جــامـعـيــة ف ــي اتــان ـتــا بـيــن فريقي
جــورج ـيــا وأالب ــام ــا ،أم ــام عـشــرات
آالف الـمـشـجـعـيــن ال ــذي ــن ص ــدرت
م ــن ب ـيــن ص ـفــوف ـهــم ف ــي آن واح ــد
صيحات الترحيب واالستهجان
عند دخوله الملعب لالستماع الى
النشيد الوطني.

ترامب يتفاعل مع مباراة االباما وجورجيا أمس األول (أ ف ب)
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أخبار مصر

مباحثات مصرية  -إريترية ...وشكوى سودانية في األمم المتحدة
ً

● 464نائبا يزكون السيسي ● وزير سوداني :تركيا ستؤهل جزيرة سواكن للسياحة فقط

سلة أخبار
النائب العام يحقق في
تقرير «نيويورك تايمز»

القاهرة  -أيمن عيسى وعادل زناتي ورانيا العبد

التقى الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي نظيره
اإلريتري ،أسياس أفورقي أمس
الثالثاء في القاهرة ،وناقش
اللقاء العالقات الثنائية بين
في
البلدين وضرورة التنسيق ً
المجاالت المختلفة ،خصوصا
المتعلقة بمكافحة اإلرهاب.

األمن يداهم خلية
في العريش ويقتل
 8وإحالة  4متهمين
إلى المفتي في
«خلية أوسيم»

اس ـت ـق ـب ــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـص ــري
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،ن ـظ ـي ــره
اإلري ـ ـتـ ــري أسـ ـي ــاس أفـ ــورقـ ــي ،فــي
قصر االتحادية الرئاسي ،الثالثاء،
ونـ ــاق ـ ـشـ ــا الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة،
وم ـس ـت ـج ــدات األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي دول
حـ ـ ــوض الـ ـنـ ـي ــل ،وم ـن ـط ـق ــة الـ ـق ــرن
اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي ،وت ـ ـط ـ ــورات ال ـق ـضــايــا
اإلقليمية والدولية المشتركة.
وعلمت «الجريدة» أن الرئيسين
عقدا جلسة ثنائية مغلقة ،أعقبها
لقاء موسع بين الوفدين ،بحضور
وزي ــر الـخــارجـيــة الـمـصــري سامح
شكري ،ورئيس المخابرات العامة
الوزير خالد فوزي.
وجـ ــاءت ال ــزي ــارة بـعــد أي ــام من
أنـ ـب ــاء ت ـحــدثــت ع ــن إرسـ ـ ــال مصر
ت ـع ــزي ــزات ع ـس ـكــريــة إل ــى اري ـتــريــا
ن ـف ـت ـه ــا ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وبـ ـع ــد تــوق ـيــع
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي رجـ ـ ـ ــب ط ـيــب
ً
إردوغ ـ ــان قـبــل أس ـبــوع ات ـفــاقــا مع
نظيره السوداني عمر البشيرُ ،منح
على أثره حق إدارة وتطوير جزيرة
«س ــواك ــن» االسـتــراتـيـجـيــة المطلة
على البحر األحمر.
وأكد وزير السياحة السوداني
م ـح ـم ــد أبـ ــوزيـ ــد م ـص ـط ـفــى خ ــال
م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع وكـ ــالـ ــة «األن ـ ــاض ـ ــول
التركية» أمس ،أن االتفاق يقتصر
عـلــى تـطــويــر ال ـجــزيــرة وتأهيلها
ً
ً
الستغاللها سياحيا  ،مضيفا أن
بــاده عرضت على دولــة اإلمــارات
تطوير الـجــزيــرة قبل عــرض األمــر
على تركيا.
خـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة
فـ ــي «مـ ــركـ ــز األه ـ ـ ـ ـ ــرام لـ ـل ــدراس ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة» ،ه ــان ــي رسـ ـ ــان ،قــال
ل ـ ــ»ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن «زيـ ـ ـ ــارة رئ ـيــس
أريتريا للقاهرة جزء من مساعي
مصر لتوسيع تحالفاتها مع دول
ً
ال ـق ــرن اإلف ــري ـق ــي» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
خريطة التحالفات النهائية للدول
المطلة على البحر األحمر ال تزال
ق ـيــد الـتـشـكـيــل ،وت ــاب ــع« :ال يمكن
تناول اللقاء بمعزل عن التطورات
األخ ـي ــرة بـيــن إري ـتــريــا وال ـس ــودان
مــن ج ـهــة ،وزيـ ــارة رئ ـيــس األرك ــان

أمر المستشار نبيل صادق،
النائب العام ،أمس ،بإجراء
تحقيق عاجل فيما نشرته
صحيفة "نيويورك تايمز"
األميركية ،من أخبار تتعلق
بمصر ،من شأنها المساس
باألمن والسلم العام ،وإلحاق
الضرر بالمصلحة العامة.
وكانت الصحيفة نشرت
تقريرا تضمن ما اعتبرته
تسريبات لتسجيالت لضابط
مخابرات مصري مزعوم
يدعى أشرف الخولي ،يقدم
فيها توجيهات إلى عدد من
مقدمي البرامج التلفزيونية
في مصر ،بشأن تناول
موضوع "القدس" في اإلعالم
المصري.

المحروقات تكفي مصر
 26يومًا

ً
السيسي مستقبال افورقي في القاهرة أمس
الـ ـس ــودان ــي إلـ ــى أدي ـ ــس أب ــاب ــا من
جهة أخ ــرى ،أمــس األول االثنين»،
وشــدد رســان على أهمية توطيد
ال ـع ــاق ــات ال ـم ـصــريــة م ــع إري ـتــريــا
لموقعها المتميز والمهم في مدخل
البحر األحمر.

الخرطوم
عـلــى صعيد ذي صـلــة ،ال تــزال
الخرطوم مصرة على أحقيتها في
مثلث حاليب وشالتين المصري،
حيث قالت الخارجية السودانية
أمــس ،إنها جــددت الشكوى لألمم
ال ـم ـت ـح ــدة وط ــالـ ـب ــت ف ـي ـه ــا مـصــر
بتسليمها «مثلث حاليب» بوصفها
أراض سودانية ،األمر الذي ترفضه
ً
مصر جملة وتفصيال ،مؤكدة أن
تلك األرض مصرية.
كان التوتر تصاعد بين القاهرة
ً
وال ـ ـخـ ــرطـ ــوم أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،إثـ ـ ــر خ ــاف

حول الملف الحدودي ،إلى جانب
اعتراض مصر على أداء السودان
خ ــال ال ـم ـفــاوضــات م ــع إثـيــوبـيــا،
بشأن تداعيات بناء سد النهضة
المائي على دولتي المصب مصر
والسودان ،وقد استدعت السودان
سـ ـفـ ـي ــره ــا فـ ـ ــي مـ ـص ــر ال ـخ ـم ـي ــس
ال ـم ــاض ــي ،وق ــال ــت إن الـ ـق ــرار جــاء
للتشاور ،على خلفية اعتراضها
على األداء اإلعالم المصري بدعوى
التشهير ضد الرئيس البشير.
مساعد وزير الخارجية األسبق،
ال ـس ـف ـيــر ن ـب ـيــل ب ـ ــدر ،ل ـفــت إلـ ــى أن
الـ ـق ــاه ــرة م ــن ال ـم ـم ـك ــن أن ت ـت ـقــدم
بمذكرة توضيحية لمجلس األمن
ت ــرف ــق م ـع ـهــا م ـس ـت ـن ــدات تــوضــح
ملكية مصر لمثلث حاليب ،وتابع:
«مصر ال تزال حريصة على الجانب
السوداني وتتعامل بسياسة ضبط
النفس».
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد األم ـ ـنـ ــي ،قــالــت

الداخلية المصرية ،أمس إن قطاع
األمــن الوطني في محافظة شمال
سيناء رصد قيام عناصر إرهابية
بتشكيل خلية تكفيرية ،في إحدى
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـج ـب ـل ـي ــة فـ ــي مــدي ـنــة
العريش بشمال سيناء ،وأن الخلية
ب ــدأت فــي تــدريــب عـنــاصــرهــا على
استخدام األسلحة وتصنيع وزرع
العبوات الناسفة ،وأن قوات األمن
داهـمــت ال ـبــؤرة وقـتـلــت  8عناصر
ـار تـ ـح ــدي ــد ه ــويـ ـتـ ـه ــم ،ب ـعــدمــا
جـــ ٍ
تبادلوا إطالق النار مع القوات.
فـ ــي سـ ـي ــاق ذي ص ـ ـلـ ــة ،ال ـت ـقــى
القائد العام للقوات المسلحة وزير
الــدفــاع واإلن ـتــاج الـحــربــي ،الفريق
أول صدقي صبحي ،مساعد وزير
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي ل ـش ــؤون األم ــن
ال ــدول ــي ،روب ـ ــرت ك ـ ــارم ،ف ــي إط ــار
انعقاد لجنة التنسيق العسكري
الـمـصــري األم ـيــركــي فــي الـقــاهــرة،
وتـ ـن ــاول ال ـل ـقــاء م ــوض ــوع ــات ذات

االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،وأعـ ـ ـ ــرب
المسؤول العسكري األميركي عن
تـطـلـعــه الس ـت ـمــرار الـتـنـسـيــق بين
البلدين.

احكام
ً
قضائيا ،قررت محكمة جنايات
الـ ـق ــاه ــرة ،أم ـ ــس ،إح ــال ــة أوراق 4
متهمين ،إلــى المفتي ألخــذ الــرأي
الـ ـش ــرع ــي فـ ــي إعـ ــدام ـ ـهـ ــم ،ب ـعــدمــا
ثبت تشكيلهم خلية إرهابية في
مـحــافـظــة الـجـيــزة بغية استهدف
شخصيات عامة وارتكاب عمليات
ً
إرهــابـيــةُ ،عــرفــت إعــامـيــا بـ«خلية
أوسـ ـ ـي ـ ــم» ،ك ـم ــا أصـ ـ ـ ــدرت مـحـكـمــة
جنايات الجيزة أحكاما بــاإلدانــة
تــراوحــت مــا بـيــن الـسـجــن المؤبد
ً
ً
 25عــامــا ،والـمـشـ ّـدد  15عــامــا ،و3
سـ ـن ــوات ،ف ــي ق ـض ـيــة «االع ـت ـص ــام
المسلح الخاص بجماعة اإلخوان

فــي م ـيــدان الـنـهـضــة» وال ـتــي تضم
ً
 379متهما.
إل ــى ذل ــك ،وبـعــد ي ــوم مــن إعــان
«ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة لــان ـت ـخــابــات»
ال ـ ـج ـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة المقبلة ،افـتـتــح رئيس
مـجـلــس الـ ـن ــواب ع ـلــي ع ـبــد ال ـعــال
ج ـل ـس ــة الـ ـث ــاث ــاء بـ ــإعـ ــان تــوف ـيــر
األمــانــة الـعــامــة اس ـت ـمــارات تزكية
م ــرشـ ـح ــي رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
المعدة من جانب الهيئة الوطنية
لالنتخابات ،ألعضاء المجلس.
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ت ـ ـسـ ــوده حـ ــالـ ــة مــن
الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ت ــرش ـي ــح الــرئ ـيــس
الـسـيـســي ل ـمــدة رئــاس ـيــة جــديــدة،
ً
فقد وقع  464نائبا ،بينهم رئيس
مجلس النواب د .علي عبدالعال،
استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي ل ـل ـتــرشــح لــانـتـخــابــات
الرئاسية خالل يوم أمس الثالثاء
فقط.

مصر تدخل عصر الـ «مونوريل»

أسوان :غضب
بعد وفاة سجين

ً
قطار معلق ينقل مليون راكب يوميا إلى العاصمة الجديدة
●

القاهرة  -هيثم عسران

بــدأت وزارت ــا اإلسـكــان والنقل فــي مصر ،التخطيط إلطــاق
م ـشــروعــي ق ـطــار «م ــون ــوري ــل» ،لـلــربــط بـيــن الـعــاصـمــة اإلداريـ ــة
الجديدة ،التي تقام على بعد  45كيلو شرق القاهرة ،والقاهرة
القديمة «مدينة نصر» و»مدينة  6أكتوبر» من ناحية آخرى ،عبر
شبكة مواصالت سريعة ضمن خطة تنمية (.)2030
مـصــادر مطلعة قــالــت ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن المشروعين سيتم
ربطهما بخطوط «مترو األنفاق» ،القائمة بالفعل في القاهرة،
والجاري استكمال مساراتها األربعة ،خالل السنوات المقبلة،
مشيرة إلى أنه تم منح إشارة البدء وتلقي العروض الفنية من
ً
الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع ،الذي ُ
سيعد واحدا من أهم
الشرايين المحورية لحل أزمة االختناق المروري.
المشروع األول ل ـ «مــونــوريــل» يفترض أن يمتد مــن «مدينة
 6أكـتــوبــر» ،بـطــول حــوالــي  35كــم إلــى «م ـيــدان لـبـنــان» فــي حي
ً
المهندسين «ش ــارع جامعة ال ــدول العربية» تـحــديــدا ،على أن
يستقل الراغب في الوصول إلى العاصمة الجديدة ،خط مترو
األنفاق من المهندسين إلى مدينة نصر «شرق القاهرة» ،ليستقل
منها خط المشروع الثاني لـ «المونوريل» ،الموصل مباشرة إلى
العاصمة اإلدارية بطول  52كم.
السعة القصوى لخط  »6أكتوبر ـ المهندسين» تبلغ نحو

أعلنت شعبة المنتجات
البترولية في االتحاد العام
للغرف التجارية أن مخزون
المواد البترولية الغازية
والسائلة يكفي استهالك
البالد  26يوما .وقالت
الشعبة إن االستهالك من
المواد البترولية الغازية
والسائلة بلغ ذروته في
الفترة الحالية ،والمستمرة
حتى مطلع فبراير المقبل،
وقال رئيس مجلس إدارة
الشعبة حسام عرفات" :ال
توجد أي اختناقات في توزيع
المواد البترولية التي تشمل
الغاز الطبيعي والبوتاجاز
والبنزين والسوالر والمازوت
على مستوى الجمهورية".

 48ألف راكب في الساعة ،في االتجاه الواحد ،بإجمالي مليون
ً
راكب يوميا في مدينة  6أكتوبر ،بينما يصل زمن الرحلة إلى
ً
 35دقيقة ،ويعمل على هذا الخط نحو  27قطارا ،فيما يضم 10
محطات تنتهي وسط «حي المهندسين» ،أما مشروع مونوريل
«مدينة نصر ـ العاصمة الجديدة» ،فتصل محطاته إلى  22محطة،
وتسعى الحكومة ليكون المونوريل وسيلة مواصالت لموظفي
الجهاز اإلداري للدولة ،المقرر نقلهم إلى العاصمة الجديدة ،مع
بداية عمل الوزارات في المقار الجديدة .وفي حين قال المتحدث
الرسمي باسم وزارة اإلسكان هاني يونس ،إن وزارة اإلسكان
تعمل على خلق بيئة عمرانية متكاملة ،شــدد مستشار وزير
اإلسكان لشؤون النقل والطرق سامي أبو زيــد ،على أن تنفيذ
المونوريل جاء نتيجة دراسات مرتبطة باالحتياجات الالزمة
لسكان القاهرة ،وأضــاف« :هــذا القطار السريع يضمن سهولة
الـتـنـقــل لـحــاجــزي ال ــوح ــدات السكنية ال ـجــديــدة فــي العاصمة
ال ـج ــدي ــدة» .مــن جــانـبـهــا قــالــت م ـصــادر حـكــومـيــة إن الحكومة
ً
المصرية تضع شــروطــا فــي الـشــركــات الـتــي سيتم اختيارها
لتنفيذ المشروعين ،أبرزها أال يقل إجمالي المشروعات ُ
المنفذة
للشركة المتقدمة خالل السنوات الخمس األخيرة عن مبلغ ُيعادل
ً
ً
 3آالف مليون يورو ،وأن تكون الشركة نفذت مشروعا مماثال
ً
واحدا ـ على األقل ـ بقيمة ال تقل عن ألف مليون يورو ،مع تقديم
عرض مالي وفني قبل يوم  15يناير المقبل.

تجمهر العشرات من أهالي
سجين توفي داخل محبسه
بقسم ثان أسوان ،أمس ،أمام
مشرحة أسوان العمومية،
احتجاجا على وفاة السجين.
واستقلبت مشرحة أسوان جثة
السجين فراج عبدالراضي،
بعدما أظهر تقرير مبدئي
أن سبب الوفاة هو التعرض
لضيق في التنفس ،وتجمع
أهالي المتوفى أمام المشرحة،
وقاموا برشق سيارة الشرطة
بالحجارة ،إال أن قوات األمن
نجحت في السيطرة على
الموقف.

الزيات لـ ةديرجلا  :ال بد من تنسيق عربي لحماية البحر األحمر

ً
مجلس الوزراء ٤١٤٠ :أصال
حكوميًا غير مستغلة

•

«حامالت الطائرات لتأمين حقول غاز شرق المتوسط ...والعالم لن يسمح بتعطيش المصريين»
القاهرة – عادل زناتي

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ،مستشار مركز
دراسات الشرق األوسط ،مجاهد الزيات ،إن صفقات السالح
المصري الضخمة التي عقدت في السنوات األخيرة ،كان هدفها
تأمين البحر األحمر ،وحقول الغاز شرق المتوسط ،ودعا في
مقابلة مع "الجريدة" الدول العربية المطلة على األحمر إلى
التنسيق فيما بينها لحمايته ...وفيما يلي نص الحوار:
● ما رأيك في توسع القاهرة في عقد صفقات
تسلح خالل السنوات الثالث الماضية؟
 ه ـن ــاك ضـ ـ ــرورة ل ــدع ــم ال ـ ـقـ ــدرات الـعـسـكــريــةال ـم ـصــريــة ،وت ـنــويــع م ـص ــادر ال ـت ـس ـلــح ،ح ـتــى ال
تصبح مصر رهينة لمواقف الدول التي تشتري
منها األسلحة ،لذا كان من الضروري أن تتجه إلى

فرنسا وروسيا للحصول على مقاتالت حديثة
دون ضغوط ،ألن تنويع مصادر السالح يعطي
حرية للدولة في التعامل مع الدول المصدرة.
● كيف تفسر هذا اإلقبال المصري على شراء
األسلحة؟

 التسلح ض ــرورة لــأمــن الـقــومــي الـمـصــري،فهناك موجة تسلح في المنطقة وتحركات لقوى
إقليمية ودول ـيــة ،وبــالـتــالــي كــان مــن الـضــروري
أن تسعى مصر إلــى دعــم قــدراتـهــا التسليحية،
ً
فحامالت الطائرات جاء ت دعما لقدرات القوات
البحرية المصرية ،وهدفها تأمين البحر األحمر
بعد دخول أطراف مختلفة إقليمية ودولية فيه،
ً
وأيضا تأمين السواحل المصرية ومناطق الغاز
ال ـجــديــدة ف ــي الـمـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الـمـصــريــة
ش ــرق الـمـتــوســط ،كـمــا أن دع ــم ال ـق ــدرات الجوية
هدفه مواجهة أي مـحــاوالت أو تهديدات لألمن
ال ـقــومــي ال ـم ـصــري ،وتــأم ـيــن ال ـح ــدود المصرية
على اتساعها.
● هــل تقصد بذلك الــوجــود غير العربي في
المنطقة العربية؟
 ب ـكــل ت ــأك ـي ــد ،فـ ــأي ت ـم ــدد ل ـل ـن ـفــوذ اإلي ــران ــييــأتــي على حـســاب األم ــن الـقــومــي الـعــربــي ،وهو
يخصم من رصيده .إن امتداد إيــران في العراق
وسورية ولبنان واليمن يعني أن طهران تنخرط

فــي قضايا المنطقة بـصــورة ال تـهــدد أمــن دول
الخليج ،بل الدول العربية كلها .وعندما يتزايد
النفوذ التركي في منطقة القرن اإلفريقي والبحر
األحمر ،فبالتأكيد سيكون هذا في غير مصلحة
العرب ،لذا على الدول العربية المشاطئة للبحر
األحمر أن تتفق على منظومة لألمن في هذا الممر
البحري المهم.
● مــا طبيعة ال ــدور المصري الــذي ُيمكن أن
يوازن هذه التدخالت؟
 م ـصــر تـسـعــى ل ـحــل األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ،عبرالـمـحــافـظــة عـلــى ك ـيــان ســوريــة وع ــدم تفتيتها،
وبقاء مؤسسات الدولة والعمل على محاصرة
التنظيمات اإلرهــاب ـيــة ال ـمــوجــودة ه ـنــاك ،كذلك
تهدف إلى تحقيق االستقرار والوفاق الوطني بين
األطراف المتصارعة في ليبيا ،لتحقيق االستقرار
فــي هــذه الــدولــة ال ـجــارة لمصر ،والـتــي ينعكس
عــدم استقرارها على أمــن مصر الـقــومــي ،وأظــن
أن القاهرة نجحت في تأمين المنطقة الحدودية
الغربية بــدرجــة كبيرة عبر دعــم ق ــوات المشير

خليفة حفتر ،ومثل هذه األدوار تستطيع مصر
لعبها إلعادة االستقرار إلى المنطقة.
● كيف تــرى مستقبل الـعــاقــات "المصرية-
األميركية" عقب قرار القدس عاصمة إلسرائيل؟
 لــم تظهر أي تــوتــرات ضخمة فــي العالقاتبين البلدين ،عقب قرار الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب بــاالعـتــراف بــالـقــدس عاصمة إلســرائـيــل،
وأع ـت ـقــد أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة مـتــوقـعــة طبيعة
الموقف المصري ،ألن القاهرة ال يمكن أن تتخذ
مواقف بها تنازالت فيما يتعلق بالقدس.
● ك ـي ــف ت ـ ــرى ت ـع ــاط ــي م ـص ــر م ــع أزمـ ـ ــة ســد
النهضة؟
 مصر تستخدم أسلوب دعم الثقة مع إثيوبيا،في حل المشاكل القائمة بخصوص السد ،والتزال
تراهن على أن تتفهم أديــس أبابا أن ملف مياه
نهر النيل قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر،
وأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف األيدي في
محاولة تجويع أو تعطيش مصر.

عقد وزير اإلسكان القائم
بأعمال رئيس الوزراء د.
مصطفى مدبولي ،اليوم،
اجتماعا لمتابعة ملف األصول
غير المستغلة ،حضرته
وزيرة التخطيط والمتابعة
واإلصالح اإلداري ،وممثلو
عدد من الجهات المعنية،
حيث تم استعراض تقرير
تضمن الجهود المبذولة
لحصر األصول غير المستغلة،
والتي يقدر عددها بنحو
 4140أصال تابعا لعدد من
الوزارات والهيئات الحكومية
والمحافظات.
وتناول التقرير الوضع الحالي
لعملية حصر األصول غير
المستغلة ،وخطة عملها في
الفترة المقبلة.

ةديرجلا
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رياضة
الجهراء في الصدارة ...والتضامن
يسحق السالمية بسباعية
القادسية وكاظمة يتعادالن ...والنصر يتجاوز خيطان في كأس ولي العهد
جابر الشريفي وأحمد حامد

صعد الجهراء إلى صدارة
المجموعة الثانية بكأس سمو
ولي العهد لكرة القدم ،بعد
تجاوزه الساحل ً بهدفين مقابل
هدف ،مستفيدا من تعادل
القادسية وكاظمة بهدف لكل
منهما ،في حين سحق التضامن
السالمية بسبعة أهداف مقابل
ثالثة.

ظ ـ ـفـ ــر الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء بـ ـ ـص ـ ــدارة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـك ــأس
سمو و لــي العهد لكرة القدم،
فــي خ ـتــام ال ـجــولــة الـخــامـســة،
بـ ـ ـع ـ ــد أن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز ا ل ـ ـسـ ــا حـ ــل
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــدف،
ً
مستفيدا من تعادل القادسية
وكاظمة بهدف لكل منهما ،في
ح ـيــن ض ــرب ال ـت ـضــامــن بـقــوة
في مواجهة السالمية ،بالفوز
بسبعة أ ه ــداف مـقــا بــل ثــا ثــة،
وفـ ـ ـ ــاز الـ ـنـ ـص ــر عـ ـل ــى ن ـظ ـي ــره
خيطان بهدفين مقابل هدف.
وبهذه النتائج تظل بطاقتا
الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــربـ ــع الـ ــذه ـ ـبـ ــي
م ــؤجـ ـلـ ـتـ ـي ــن إلـ ـ ــى ال ـج ــول ـت ـي ــن
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة والـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة ،فــي
ظــل ال ـت ـقــارب فــي الـنـقــاط بين
رباعي المقدمة ،حيث يتصدر
ا ل ـج ـه ــراء بــر ص ـيــد  12نـقـطــة،
ويحل القادسية في الوصافة
بـ 11نقطة ،وكاظمة في المركز
الـثــالــث بــرصـيــد  10نـقــاط ،ثم
النصر برصيد  9نقاط ،بينما
تـجـمــد رصـيــد الـســالـمـيــة عند
 7نقاط.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى،
ا س ـ ـت ـ ـطـ ــاع كـ ــا ظ ـ ـمـ ــة أن يـ ـق ــدم
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـم ـ ـيـ ــزا ف ـ ــي شـ ــوط
ا لـ ـمـ ـب ــاراة األول ع ـلــى صـعـيــد
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرص ،عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ــن
السيطرة التي دانت في أوقات
كثيرة للقادسية.
ولجأ البرتقالي في الشوط
األول ا ل ــى د ف ــاع ا لـمـنـطـقــة من

وسط الملعب ،واالعتماد على
الهجمات المرتدة ،عن طريق
البرازيلي جوليانو ،ومشاري
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،وعـ ـم ــر ال ـح ـب ـي ـتــر،
والتسديد من مسافات بعيدة،
ولوال العارضة في مناسبتين
الهتزت شباك الحارس مبارك
الحربي.
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،ان ـ ـ ــدف ـ ـ ــع
القادسية منذ بداية المباراة
ال ـ ــى الـ ـهـ ـج ــوم ،م ـع ـت ـم ــدا عـلــى
بــدر ا لـمـطــوع ،ومحمد الفهد،
والبرازيلي تياغو في محاولة
لتحقيق األفضلية مبكرا ،لكن
الفردية كانت السمة السائدة،
وهـ ـ ــو مـ ــا سـ ـه ــل م ـه ـم ــة دفـ ــاع
ال ـب ــرت ـق ــال ــي ،وال ـ ـحـ ــارس ف ــواز
الـ ــدوسـ ــري ،لـيـنـتـهــي ال ـشــوط
األول بالتعادل السلبي.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوط ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي،
ت ــواص ــل ال ـل ـع ــب سـ ـج ــاال بـيــن
ا ل ـف ــر ي ـق ـي ــن ،م ــن دون ف ـعــا ل ـيــة
حقيقية على المرميين ،وفي
ا لــد قـيـقــة  ،68ت ـصــدى مـســا عــد
ن ــدا لــرك ـلــة ح ــرة م ـبــاشــرة مــن
خــارج منطقة ا لـجــزاء سددها
ب ـن ـج ــاح ف ــي ش ـب ــاك ال ـح ــارس
فواز الدوسري ،وبعد  3دقائق
نـجــح الـمـحـتــرف جــولـســن في
إدراك التعادل بعد أن أحسن
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال كـ ـ ــرة ع ــرضـ ـي ــة مــن
س ـل ـط ــان ص ـل ـب ــوخ ل ـي ـســددهــا
ق ـ ــوي ـ ــة فـ ـ ــي شـ ـ ـب ـ ــاك الـ ـ ـح ـ ــارس
مبارك الحربي.
واستمر بحث الفريقين عن

جانب من لقاء السالمية والتضامن (تصوير جورج رجي)
هــدف الـفــوز والـنـقــاط الـثــاث،
ل ـكــن ال ــوض ــع اس ـت ـمــر ع ـلــى ما
ه ــو ع ـل ـي ــه ،ل ـي ـظ ـفــر ك ــل فــريــق
بنقطة.

ملفي ينقذ الجهراء
وفي المباراة الثانية ،نجح
حمود ملفي في قيادة فريقه
ا لـجـهــراء ا لــى فــوز ثمين ،على
حساب الساحل ،بعد أن سجل
هدف الفوز قبل نهاية الوقت
األصلي بدقيقة واحدة ،وكانت
ال ـم ـب ــاراة تـشـيــر ال ــى الـتـعــادل
االي ـجــابــي ب ـهــدف ل ـكــل فــريــق،
بـعــد أن تـقــدم ا لـجـهــراء بهدف
فـ ــي ا ل ــد قـ ـيـ ـق ــة  21عـ ــن ط ــر ي ــق

ا ل ـكــا م ـيــرو نــي أرون ،و ت ـع ــادل
الـ ـس ــاح ــل ع ـب ــر ع ـبــدال ـم ـح ـســن
العجمي .32

قاس للسالمية
درس ٍ

ّ
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــالـثــة ،لقن
التضامن فريق السالمية درسا
قــاس ـيــا ،بــال ـفــوز عـلـيــه بسبعة
أهداف مقابل ثالثة ،في مباراة
تسيدها أب ـنــاء الـفــروانـيــة منذ
بدايتها حتى النهاية ،في ظل
غـيــاب ت ــام لـلـمـســاوي والعبيه
عنها.
وتوقف رصيد السماوي عند
 7ن ـق ــاط ،ق ـبــل مــواج ـه ـت ـيــن من
ختام الدور التمهيدي ،وتراجع

العربي يخاطب االتحاد الدولي لتسجيل المحترفين
●

عبدالرحمن فوزان

أكد نائب مدير الكرة بالنادي
ال ـع ــرب ــي خ ـل ـيــل الـ ـب ــام أن نــاديــه
خ ــاط ــب االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لـكــرة
القدم رسميا ،الستيضاح قدرته
ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل م ـح ـتــرف ـيــن خ ــال
فترة االنتقاالت الحالية ،مشيرا
الى ان االتحاد المحلي قام بدوره
بمخاطبة االتحاد الدولي "فيفا"
لمعرفة موقفه حول ذلك.
وك ـ ـ ـ ــان األخ ـ ـض ـ ــر ق ـ ــد ت ـع ــرض
ل ـع ـق ــوب ــه دول ـ ـيـ ــة بـ ـح ــرم ــان ــه مــن
تسجيل العبين جــدد ،محترفين
او محليين ،بسبب شكاوى عديدة
من محترفيه السابقين للمطالبة
ب ـت ـس ـلــم م ـس ـت ـح ـقــات ـهــم ال ـم ــادي ــة،
ول ـكــن ال ـع ـقــوبــة ل ــم تـفـعــل ســابـقــا
بسبب ايقاف الكرة الكويتية ،ولم
يتحدد الموقف رسميا من تفعيل
هــذه العقوبة بعد عــودة الكويت
للنشاط الدولي.
وأوض ـ ـ ــح الـ ـب ــام أن ال ـتــأخ ـيــر
ف ــي ارسـ ـ ــال ك ـت ــاب االخـ ـض ــر منذ

رفــع االيـقــاف عــن الـكــرة الكويتية
يعود الــى اسـبــاب تعاقس وخلل
داخــل الـنــادي العربي ،اذ اتــم هو
شـخـصـيــا ت ـقــديــم ال ـك ـت ــاب ،ولـكــن
التأخير جــاء بسبب رفــض امين
ال ـســر ال ـعــام ع ـب ــدال ــرزاق المضف
توقيع الكتاب لبعض التعديالت،
ول ــم ي ـتــم ابـ ــاغ ال ـج ـهــاز االداري
لالخضر بذلك ،ليمضي الوقت مع
اعتقاده ان الكتاب قد ارسل فعليا،
ول ـك ـنــه ف ــوج ــئ بـعـكــس ذل ــك بعد
تعافيه من وعكة صحية ألمت به
ً
مؤخرا ،قبل أن يتم ارسال الكتاب
رسميا بتدخل مباشر من رئيس
النادي ورئيس جهاز الكرة جمال
الكاظمي ،وعضو مجلس االدارة
عبدالرزاق معرفي.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ال ـخ ـل ــل ال ــذي
ي ـعــان ـيــه االخـ ـض ــر ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بملف التعاقدات انعكس سلبيا
عـ ـل ــى اداء ومـ ـعـ ـن ــوي ــات الع ـب ــي
الفريق ،وهــذا امــر وارد ومتوقع،
مطالبا مجلس االدارة بمزيد من
االهتمام وااللتفاف حول الفريق

تقاعس إداري
ّ
أخر إرسال
الكتاب وال
ً
تنتظروا شيئا في
نصف النهائي

البالم

ودعمه بشكل أكبر ،اذا ما أرادوا
ان يحقق االخضر نتائج إيجابية
في الدور نصف النهائي من كأس
ولي العهد.
وقال" :اذا لم يتم التعاون ودعم
ال ـفــريــق ف ــا ت ـن ـت ـظــروا شـيـئــا في
ً
الدور نصف النهائي" ،موضحا أن
الجهازين االداري والفني انتهيا
من اختيار المحترفين الجدد ،رغم
أن مـعــانــاة الـتــأخـيــر فــي التعاقد

تؤدي إلى عدم انتظار المحترفين
وانتقالهم الى أندية أخرى.
ول ـف ــت إلـ ــى انـ ــه تـحـصــل على
موافقة مبدئية من نادي اليرموك
على ضم المدافع مهند االنصاري،
ً
مؤكدا أن كل تلك الصفقات معلقة
حتى تتضح الصورة حول قدرة
العربي على التعاقد من عدمها.
وفــي سـيــاق آخ ــر ،أش ــاد البالم
بفوز الفريق االخير والصعب على

برقان بهدفين مقابل هدف ،مبينا
ان ال ـفــريــق ك ـســب  3ن ـقــاط مهمة
قفزت به رسميا الى الدور نصف
النهائي ،ولكن االداء جــاء هزيال
ومخيبا لألمال.
وح ـ ّـم ــل ال ــاع ـب ـي ــن م ـســؤول ـيــة
ت ــوا ض ــع االداء ،ل ـع ــدم تطبيقهم
تعليمات المدرب ،اضافة الى عدم
امتالكهم للحماس الكافي ،والبطء
في التحضير ،بخالف االستعجال
الواضح والكبير لمهاجمي الفريق
في انهاء الهجمات.
وأقـ ـ ـ ــر الـ ـ ـب ـ ــام ب ـ ــوج ـ ــود ق ـصــر
وضعف في المنظومة الدفاعية
لألخضر التي عانت امــام برقان
من هجمتين فقط ،استقبل النادي
من إحداهما هدف التعديل.
يذكر ان االخـضــر عانى غياب
عدد من العببه السباب متفاوتة
ما بين االصابة واالنشغال ،ولكن
اهـمـهــا هــو غـيــاب مــدافــع الـفــريــق
الصاعد جمعة العنزي ،النقطاعه
ع ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات ب ـس ـبــب طـلـبــات
شخصية.

إلــى المركز الـخــامــس ،وهــو ما
يصعب من مهمته لالستمرار
ف ــي ال ـم ـنــاف ـســة ل ـب ـلــوغ الـمــربــع
الذهبي.
واسـتـطــاع يوسف العنيزان
تسجيل «هاتريك» ،في المباراة
بـ ـ ــواقـ ـ ــع هـ ــدف ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط
األول ،و هـ ـ ـ ـ ــدف فـ ـ ــي ا ل ـ ـشـ ــوط
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـص ــاع ــد
مشعل الشمري «هدفين» ،وكل
مـ ــن ف ـي ـصــل الـ ـعـ ـن ــزي ،وح ــام ــد
ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي هـ ـ ــدفـ ـ ــا ،فـ ـ ــي ح ـيــن
سجل للسالمية عدي الصيفي،
وم ـ ـ ـبـ ـ ــارك الـ ـفـ ـنـ ـيـ ـن ــي ،وأح ـ ـمـ ــد
عبدالغفور.
وتـسـيــد الـتـضــامــن ال ـم ـبــاراة
م ـ ـب ـ ـكـ ــرا ،ون ـ ـجـ ــح ف ـ ــي م ـف ــاج ــأة

أحمد اليوسف ضيف برنامج
«بين الشوطين» الليلة
ي ـس ـت ـض ـيــف ب ــرن ــام ــج بـيــن
ال ـ ـشـ ــوط ـ ـيـ ــن ،ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،وال ـ ـ ــذي
ي ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى ق ـ ـنـ ــاة "ك ــوي ــت
س ـب ــورت" ،فــي الـثــانـيــة عشرة
ب ـعــد مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،رئـيــس
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ال ـش ـي ــخ أح ـمــد
اليوسف ،مع رؤساء وأعضاء
ال ـل ـج ــان ال ـعــام ـلــة ف ــي تنظيم
بـ ـط ــول ــة خ ـل ـي ـج ــي  ،23ا ل ـت ــي
اسـ ـتـ ـض ــافـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــن
 22دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي حتى
 5الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،وحـ ـ ـق ـ ــق ل ـق ـب ـهــا
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ـم ــان ــي ب ـف ــوزه
على نظيره اإلماراتي بركالت
الترجيح .4-5
وس ـي ـت ـحــدث ال ـي ــوس ــف مع
رؤساء اللجان خالل البرنامج
عن االستضافة والصعوبات
التي واجهت اللجنة المنظمة،
إضافة الى استعراض الجنود
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـهـ ــول ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم

الكويت والقادسية يواجهان الجهراء والنصر
في قبل نهائي بطولة درع االتحاد لكرة السلة
●

جانب من مواجهة الجهراء والكويت في الدور التمهيدي

جابر الشريفي

تشهد صالة فجحان هالل المطيري بنادي القادسية،
اليوم ،انطالق منافسات الدور قبل النهائي لبطولة درع
اتحاد كرة السلة ،إذ يلتقي في السادسة القادسية مع
النصر ،وفي الثامنة الكويت مع الجهراء على الصالة
نفسها.
وكانت الفرق األربعة وصلت إلى الدور قبل النهائي
بعد فــوز الكويت على العربي والـجـهــراء على كاظمة
والنصر على الصليبيخات والقادسية على اليرموك.
ويسعى القادسية ،من خــال لقائه مع النصر ،إلى
الـعـبــور إل ــى الـنـهــائــي ال ــذي سـيـقــام بـعــد غــد الجمعة،
وتحقيق أولى خطواته في العودة إلى سكة البطوالت
التي غاب عنها الموسم الماضي ،في حين يسعى النصر
إلى تتويج التطور الذي شهده الفريق خالل السنوات
الماضية بالوصول إلى الدور النهائي إلحدى البطوالت.
ً
ويمتلك األصفر األفضلية على منافسه قياسا على
ما قدمه منافسه من مستوى متواضع في دور الثمانية
الذي تغلب فيه بصعوبة على الصليبيخات ،في الوقت
الذي تغلب القادسية على اليرموك بسهولة في الدور
نفسه ،إال أن ذلك ال يمنع العنابي من تقديم أفضل عرض
له لتحقيق هدفه المنشود.
وتعتبر مــواجـهــة ال ـيــوم مـقــدونـيــة بـحـتــة ،إذ يقود
الفريقين مــدربــان مــن ذات الجنسية ،هما جوردانكو
ديفيدباكوف (القادسية) وجورجي كنجزيف (النصر).
ويمتلك الفريقان عناصر موثرة يعتمد عليها كل

السالمية بهدفين في أول نصف
ســاعــة عـبــر يــوســف الـعـنـيــزان،
ليرد السالمية بهدف التقليص
عن طريق عدي الصيفي.
ورد ا لـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــا م ـ ــن مـ ـ ـج ـ ــددا
عـبــر مـشـعــل ال ـش ـمــري بهدفين
متتاليين ،لينتهي الشوط األول
عند هذا الحد.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،حــاول
السالمية العودة الى المباراة،
ونـ ـج ــح ع ـب ــر مـ ـب ــارك الـفـنـيـنــي
ف ــي إض ــاف ــة هـ ــدف ث ـ ــان ،إال أن
الـ ـتـ ـض ــام ــن رد ب ـ ـقـ ــوة ب ـث ــاث ــة
أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة لـ ـي ــوس ــف
الـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــزان ،وفـ ـيـ ـص ــل ع ـج ــب،
وحامد الرشيدي ،لتنتهي آمال
الـســالـمـيــة فــي ال ـم ـب ــاراة ،إال أن

م ــدرب أم ـثــال فـهــاد السبيعي وعـبــدالـعــزيــز الحميدي
وعبدالله سالمين ومحمد السليم في القادسية ،وبدر
العتيبي ويوسف عقاب وعبدالعزيز المولي في النصر.
وفــي المباراة الثانية ،يطمح الكويت إلــى مواصلة
انتصاراته ،والتأهل للدور النهائي قبل الفوز باللقب
ً
قياسا على مــا يقدمه الفريق مــن ع ــروض منذ بداية
الموسم السيما أنــه أفضل فريق يــدافــع فــي البطولة،
وعدد النقاط التي سجلت في سلته من بداية الموسم أقل
بكثير من الفرق األخرى ،مما يؤكد أن األبيض ،بقيادة
مــدربــه السلوفييني بــويــان الزك ،يعتمد على الــدفــاع
للفوز في أي مباراة.
في المقابل ،يسعى الجهراء ،بقيادة مدربه الليتواني
الجديد لــوكــاس مـنــدوجــاز ،إلــى تـجــاوز عقبة الكويت
للوصول إلى المباراة النهائية ،السيما أن الفريق قدم
عــروضــا قــويــة فــي الـمــوســم ال ـمــاضــي ،حـصــل خاللها
على لقب بطولة يوم الكويت الرياضي ،وثالث الدوري،
ووص ـيــف بـطــل ال ـكــأس ،ل ــذا ف ــإن أب ـنــاء الـقـصــر األحـمــر
يسعون إلى إكمال مسيرة الموسم الماضي بتحقيق
لقب أي بطولة من بطوالت هذا الموسم.
ويـعـتـمــد ال ـكــويــت ع ـلــى ع ــدة ع ـنــاصــر ق ــوي ــة أم ـثــال
حسين الخباز وعبدالله الشمري وعبدالعزيز رمضان
وعبدالعزيز فالح وحمد عدنان وراشد رياض وأحمد
المطيري وفهد الظفيري ،في حين يعتمد الجهراء على
تركي حمود ونايف الصندلي وأحمد سعود وأحمد
فالح وعبدالله الصراف وبدر العثمان ،لذا من المتوقع
أن تشهد المباراة ندية وإثارة خالل مجرياتها اليوم.

أحمد اليوسف

الـ ـبـ ـط ــول ــة ،واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات
الـمـقـبـلــة لـلـمـنـتـخــب الــوط ـنــي
االول ،ال س ـي ـم ــا ان ا ل ـب ـطــو لــة
ح ـظ ـي ــت بـ ــإشـ ــادة ك ـب ـي ــرة مــن
الوفود المشاركة في البطولة.

أ حـمــد عبدالغفور سجل هدفا
ثالث للسالمية.

النصر يبقي على آماله
وفـ ـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة رابـ ـ ـع ـ ــة ضـمــن
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة نفسها،
حافظ النصر على حظوظه في
االستمرار في المنافسة ،بعد أن
تـجــاوز خيطان بهدفين مقابل
هدف ،ليرفع رصيده الى  9نقاط،
فــي حين تجمد رصيد خيطان
ع ـنــد نـقـطــة واحـ ـ ــدة ف ــي الـمــركــز
األ خ ـيــر .سجل للعنابي مشعل
ف ـ ـ ــواز ،وال ـم ـح ـت ــرف ال ـب ــرازي ـل ــي
توريس ،في حين سجل لخيطان
حمد الحساوي من ركلة جزاء.

تسليم مستحقات
األندية من
النقل التلفزيوني
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
لـ ــات ـ ـحـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـك ــرة
ال ـق ــدم ،د .مـحـمــد خـلـيــل ،إن
مجلس إدارة االت ـح ــاد قــرر
تسليم الــدفـعــة الـثــانـيــة من
مستحقات النقل التلفزيوني
لألندية المشاركة في "دوري
ف ـي ـف ــا" ل ـل ــدرج ــة ال ـم ـم ـت ــازة،
و"دوري فـ ـيـ ـف ــا" لـ ـل ــدر ج ــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ـ ــواقـ ـ ــع  12ألـ ــف
دينار لكل فريق في الدوري
الممتاز ،و 6آالف لكل فريق
بدوري الدرجة األولى.
وذك ـ ــر األمـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــام ،أن
مـجـلــس اإلدارة ق ــرر أيـضــا
ت ـس ـل ـي ــم أل ـ ـفـ ــي ديـ ـ ـن ـ ــار لـكــل
ـاد اسـ ـتـ ـض ــاف ت ــدري ـب ــات
نـــ ٍ
المنتخبات الخليجية في
"خليجي  ،"23التي اختتمت
في  5الجاري.

الشباب باشر تدريباته
«يد» ً
استعدادا للدوري
●

محمد عبدالعزيز

ً
باشر الفريق االول لكرة اليد بنادي الشباب تدريباته استعدادا
الستئناف مباريات الدوري العام ،التي ستبدأ في  29من الشهر
الجاري.
وأك ــد مـشــرف الـفــريــق سليمان الـعـنــزي أن الـتــدريـبــات تسير
ً
ً
بشكل جيد يوميا على صالة الـنــادي ،مشيرا إلــى هناك بعض
الـغـيــابــات فــي صـفــوف الـفــريــق بسبب ارت ـبــاط بـعــض الالعبين
ً
بالدراسة وبعض الظروف الخاصة ،موضحا أن التدريب يرتكز
ً
على الجوانب البدنية والفنية وبعض تدريبات التقوية سعيا
إلى استعادة الالعبين للمستوى الفني والبدني الالزم الستكمال
بقية مباريات الدوري العام.
وبين العنزي أن صفوف الفريق مكتملة اآلن وال توجد نية
للتعاقد أو التفريط في أي العب خالل فترة االنتقاالت الشتوية
الحالية ،وسيركز الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي شهاب
ً
الــدريــدي على مواصلة صحوة الفريق طمعا في تحقيق مركز
متقدم في دوري الدرجة االولــى بعد تالشي فرصة الفريق في
المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.
وكشف العنزي ان قائمة االصابات تضم العبا واحدا فقط هو
ً
الحارس أحمد جعفر الذي يخضع حاليا لفترة التأهيل الطبيعي
من اصابته بشرخ في مفصل القدم ،والجهاز الفني يأمل تماثل
ً
الالعب للشفاء سريعا حتى يتمكن من اللحاق بباقي منافسات
الدوري العام.
يــذكــر أن فــريــق الـشـبــاب يحتل الـمــركــز الـثــامــن برصيد  8نقاط
جمعها من  9مباريات ويتبقى له خمس مباريات مع الصليبيخات،
والساحل ،والنصر ،والعربي ،والقرين.
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ً
 320راميا من  39دولة في بطولة األمير للرماية

القيادة السياسية تهنئ فليطح
بنجاح «خليجي »23
تلقى المدير العام للهيئة العامة للرياضة
د .حمود فليطح رسالة نصية من سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،أعرب فيها سموه
عن خالص شكره وتقديره للجهود التي بذلت
في وقت قياسي خالل فترة التحضير والتنفيذ
الستضافة دولة الكويت منافسات دورة كأس
الخليج العربي الثالثة والعشرين.
وأش ــاد سـمــوه فــي ه ــذا ال ـصــدد بالجهود
المبذولة الممثلة في حسن اإلعداد والتنظيم
والتعاون المثمر مع الجهات الرسمية األخرى،
والـتــي أسهمت فــي إنـجــاح الـ ــدورة وتميزها
وإظ ـه ــار ال ــوج ــه ال ـح ـضــاري لــوطـنـنــا الـعــزيــز
ً
خالل هذا الملتقى الشبابي الخليجي ،متمنيا
للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن الغالي
ورفعة شأنه.
كما تلقى المدير العام رسالة نصية
مــن سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ نــواف
األح ـ ـمـ ــد ،ع ـ ّـب ــر خ ــال ـه ــا سـ ـم ــوه عــن
أخلص التهاني وأسمى التبريكات
بمناسبة نـجــاح فعاليات بطولة
"خليجي  ،"23والتي استضافتها
أرض ال ـك ــوي ــت ال ـط ـي ـبــة ،مـعــربــا
سموه عن بالغ الشكر والتقدير
لـلـجـهــود الـتــي ساهمت
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاح
فـ ـ ـ ـع ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
البطولة،
كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا

sports@aljarida●com

تلقى رسالة نصية من رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المباركّ ،
عبر خاللها سموه
عن خالص شكره وتقديره للجهود التي بذلت
وساهمت في نجاح البطولة.
وأشاد سموه بما يتمتع به أبناء الكويت
م ــن إخ ـ ــاص وتـ ـف ــان ف ــي تـحـقـيــق ك ــل م ــا من
شأنه إظهار الوجه المشرق والمكانة العالية
للكويت.
من جهتهّ ،
عبر د .فليطح باسمه ونيابة عن
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وجميع
منتسبيها عــن بــالــغ سعادته وتـقــديــره لتلك
الرسائل التي حملت كلمات سامية ستكون
نبراسا له بالغ األثر في نفوس الجميع ،ودافعا
ً
قويا لبذل مزيد من الجهد والعطاء ،من أجل
نهضة حقيقية للرياضة الكويتية،
فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـح ـك ـي ـمــة ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
صاحب السمو أمير البالد
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
وسمو ولي العهد الشيخ
ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،ورئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك،
ً
متمنيا للجميع التوفيق
والـعـمــل ال ـجــاد المخلص
ل ـخ ــدم ــة وط ـن ـن ــا ال ـغــالــي
الكويت.

تقام بطولة األمير الدولية
السابعة الكبرى للرماية في
مجمع ميادين الشيخ صباح
األحمد األولمبي للرماية في 13
الجاري.

العتيبي متحدثا خالل المؤتمر الصحافي لبطولة األمير

«الرماية»
يعد الناشئين
لتطوير
مستواهم
باعتبارهم
مستقبل اللعبة

العتيبي

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة
دعـ ـ ـي ـ ــج الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي أمـ ـ ـ ــس األول
مـ ـش ــارك ــة أكـ ـث ــر مـ ــن  320رام ـي ــا
ورام ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ــن  39دول ـ ـ ـ ــة ع ــرب ـي ــة
وأجنبية في بطولة سمو األمير
الدولية السابعة الكبرى للرماية
ا لـتــي تنطلق فــي مجمع ميادين
الشيخ صباح االحـمــد األولمبي
للرماية في  13الجاري.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي الـ ـ ــذي ي ــرأس
ال ـل ـج ـنــة الـمـنـظـمــة لـلـبـطــولــة في
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده ال ـن ــادي
ح ــول ال ـب ـطــولــة ان ب ـطــولــة سمو
االمير الدولية باتت بفضل دعم
س ـم ــوه م ــن أه ــم ال ـب ـط ــوالت على
أجندة االتحاد الدولي ،اذ تشمل
جميع مسابقات الرماية األولمبية
وت ـح ـظــى ب ـم ـشــاركــة أم ـه ــر رم ــاة
العالم.
وأضـ ــاف أن الـلـجـنــة المنظمة
عملت على اعــداد جميع ميادين

ً
«الزين شمة» بطال لكأس ناصر الصباح

المقصيد و«الرياضة» بحثا انطالق
«عيالنا أملنا  »2في  28الجاري
●

فهد الرمضان

اجـتـمــع وك ـيــل وزارة التربية
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة
واألنشطة ،فيصل المقصيد ،مع
مدير إدارة الرياضة للجميع في
الهيئة الـعــامــة لـلــريــاضــة حامد
الهزيم ،والتوجيه العام للتربية
البدنية بنين وبنات ،لالستعداد
للمرحلة الـثــانـيــة مــن الـمـشــروع
الرياضي التربوي (عيالنا أملنا
 ،"2بالتعاون مــا بين "التربية"
والهيئة.
وأ ك ــد المقصيد أن االجتماع
ي ـه ــدف ل ـلــوقــوف ع ـلــى ال ـعــوائــق
ال ـم ــوج ــودة ل ــدى رؤس ـ ــاء مــراكــز

ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ،والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق حـ ــول
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـ ُـم ـ ـعـ ــد ل ـل ـم ــرح ـل ــة
الثانية ،و فــق البرنامج الزمني
ال ــذي سـتـكــون انـطــاقـتــه فــي 28
الـ ـج ــاري ،وسـيـسـتـمــر ح ـتــى 30
أبريل المقبل.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه "فـ ـ ـ ــي ال ـف ـص ــل
الــدراســي الـثــانــي ستكون هناك
مـهــرجــانــات عــديــدة ومـســابـقــات
وم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات وفـ ـ ـ ــق الـ ـب ــرن ــام ــج
ا لـ ُـم ـعــد م ــن ا لـلـجـنــة التنسيقية
ف ــي ت ــوج ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة ال ـبــدن ـيــة،
وسيكون هناك اجتماع العتماد
ال ـبــرنــامــج ال ــزم ـن ــي ،م ــع تـحــديــد
موعد الماراثون لطالب المرحلة
المتوسطة ،والــذي ســوف يكون

ً
مقصيد مجتمعا مع الهيئات المشاركة
ف ــي م ـن ـت ـصــف ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل،
وت ـحــديــد مــوعــد ان ـط ــاق دوري
الـ ـم ــدارس ل ـكــرة ال ـقــدم للمرحلة

المتوسطة للمناطق التعليمية،
وأيـ ـض ــا ال ـم ـه ــرج ــان ــات ال ـ ُـم ـع ــدة
ألك ــادي ـم ـي ــة كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـبــراعــم

أرغ ــم االت ـفــاق مضيفه ال ـهــال المتصدر
وحامل اللقب على التعادل  1-1أمس االول
ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد األم ـ ـيـ ــر ف ـي ـص ــل بـ ــن ف ـه ــد فــي
ال ــري ــاض ،فــي م ـب ــاراة مــؤجـلــة مــن المرحلة
الحادية عشرة في الــدوري السعودي لكرة
القدم.
وتـقــدم الـهــال بواسطة عبدالله الحافظ
( ،)5+45وأدرك االتـفــاق الـتـعــادل عــن طريق
احـمــد الحبيب ( ،)49ورف ــع الـهــال رصـيــده
الـ ــى  35ن ـق ـطــة ،وب ـق ــي االتـ ـف ــاق ف ــي الـمــركــز

منصور ِّ
يحمل  4العبين مسؤولية
الخسارة ويعرضهم للبيع
حـ َّـمــل رئـيــس ن ــادي الــزمــالــك ،مرتضى مـنـصــور ،مسؤولية
خسارة "القلعة البيضاء" مباراة القمة ،لرباعي الفريق :حازم
إمام وباسم مرسي وأحمد الشناوي وعلي جبر ،موضحا أنه
سيتم بيعهم خــال الفترة الحالية ،وأض ــاف أن هناك ثالثة
أخطاء لعلي جبر نتج عنها ثالثة أهداف للنادي األهلي.
ً
وقال رئيس النادي األبيض" :الشامي وحفني بذال مجهودا
ً
كبيرا خــال الـمـبــاراة ،والــزمــالــك قــدم أسـلــوب لعب جيدا رغم
الهزيمة" .وخسر الفريق األبيض أمــام األهلي بثالثة أهداف
دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في أول اختبار
للمدير الفني الجديد للفريق األبيض إيهاب جالل.
من جانبه ،أكد المدير الفني للفريق األبيض إيهاب جالل،
أن ركلة الجزاء التي أهدرها باسم مرسي مهاجم الفريق في
لقاء القمة بالجولة الـ 17للدوري
كانت نقطة تحول في المباراة،
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن الــاع ـب ـيــن
قــدمــوا م ـبــاراة جـيــدة .وقــال
إنه يثق في الالعبين ،وشدد
ع ـل ــى أن ـ ــه وض ـ ــع ي ـ ــده عـلــى
ن ـقــاط الـضـعــف فــي الـفــريــق،
وسيعمل على عالجها.
وأضـ ــاف ال ـمــديــر الـفـنــي في
تصريحاته بعد المباراة،
أن ـ ــه ي ـع ـل ــم إم ـك ــان ـي ــات
العـ ـ ـب ـ ــي الـ ــزمـ ــالـ ــك،
ودفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـبـ ــاسـ ــم
م ـ ــرس ـ ــي وأي ـ ـمـ ــن
حـ ـفـ ـن ــي ،ألن ـه ـمــا
مـ ـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
الكبار.

للبنين ،وأكــاديـمـيــة ك ــرة السلة
ل ـل ـب ـنــات وأل ـ ـعـ ــاب الـ ـق ــوى بـنـيــن
وبنات".

اق ـت ـنــص الـ ـج ــواد "ال ــزي ــن ش ـم ــة" ال ـع ــائ ــد الــى
إسطبل النشاما الكأس المقدمة من النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
ً
صباح األحمد بزمن  2.44.4دقيقة ،متقدما على
"ال ـم ـقــرب" لـلــدعـيــة ،و"ال ـمــرت ـجــز" للجعيدية ،في
الشوط السادس لجياد مختلط "جروب  "3على
مسافة  2400متر (ميل ونصف) ،ضمن منافسات
االجتماع العاشر لسباق الخيل ،الذي أقيم أمس
األول على مضمار نادي الصيد والفروسية.
وتسلم عميد اسطبل النشاما الشيخ جابر
الحمود الكأس بحضور "األب الروحي" لرياضة
الفروسية الشيخ علي الحمود.
وفاز الجواد "فوز التحرير" السطبل التحرير
بكأس المغفور لــه الشيخ خليفة العبدالله في
الشوط الخامس لجياد المبتدئات على مسافة
 2000متر ( 10أثمان) بزمن  2.17.7دقيقة ،فيما
كان كأس نادي الصيد والفروسية لجياد مختلط

ك ــاس  2عـلــى مـســافــة  1000مـتــر ( 5أث ـمــان) من
نصيب ال ـجــواد "سـفـيــان" السطبل القني بزمن
 58.9ثانية.
وحقق الجواد "مدوج" السطبل دسمان المركز
األول في الشوط األول لجياد مختلط من اإلنتاج
المحلي على مسافة  1800متر ( 9أثمان) بزمن
 2.10.8دقيقة ،فيما فــاز بالشوط الثاني لجياد
مختلط كالس  4على مسافة  1800متر ( 9أثمان)
الجواد "سواريز" السطبل العصيمي بزمن 2.1.8
دقيقة.
وفــي الـشــوط الثالث لجياد مختلط كــاس 4
على مسافة  1200متر ( 6أثمان) ،جاء في المركز
األول الجواد "برج الدعية" السطبل الدعية بزمن
 1.13.7دقيقة.

المقاصة يعير الشحات للعين اإلماراتي

االتفاق يفرض التعادل على الهالل
الثاني عشر وله  15نقطة .ولم يظهر الشوط
األول بالشكل المأمول رغم أفضلية الهالل
ال ــذي الح ــت لــه فــرصــة الف ـت ـتــاح التسجيل،
لكن احمد الكسار نجح في التصدي للكرة
قبل أن يشتتها ا لــد فــاع عــن منطقة الخطر
( ،)25وأضاع العبه األوروغوياني نيكوالس
مـيـلـيـســي فــرصــة ثـمـيـنــة ع ـنــدمــا تـلـقــى كــرة
عرضية وصلت إليه من ركنية ولعبها بجوار
القائم (.)40
وفي الوقت بدل الضائع ،افتتح عبدالله

ال ـ ـنـ ــادي ل ـت ـك ــون ج ــاه ــزة إلق ــام ــة
ال ـم ـنــاف ـســات ال ـت ــي تـسـتـمــر ستة
أيام ،معربا عن ترحيبه بجميع
ال ـ ــوف ـ ــود ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة
واألجنبية المشاركة في البطولة.
وأش ــار الــى وجــود العديد من
الفعاليات المصاحبة للبطولة
أهـ ـمـ ـه ــا الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــر الـ ـت ــدريـ ـب ــي
السادس لالتحاد اآلسيوي لرماية
(سكيت) للناشئين الــذي انطلق
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،اض ــاف ــة الـ ــى دورت ـي ــن
متقدمتين للتحكيم في سالحي
الرصاص والخرطوش بحضور
محاضرين دوليين معتمدين من
االتحاد الدولي للرماية.
وأكد العتيبي جاهزية منتخب
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـ ـخ ـ ــوض مـ ـن ــافـ ـس ــات
البطولة ،السيما أن الكويت لديها
اب ـط ــال ك ـبــار ف ــي ه ــذه الــريــاضــة،
مشيرا إلى أن نادي الرماية يعمل
ايضا على إعداد العبيه الناشئين

لـتـطــويــر مـسـتــواهــم بــاعـتـبــارهــم
مستقبل اللعبة في البالد.
وث ـمــن عــالـيــا دع ــم سـمــو أمـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
الق ــام ــة ه ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة ال ـك ـب ـيــرة
معتبرا هذه الرعاية اهم اسباب
تـفــوق ريــاضــة الــرمــايــة الكويتية
وتحقيقها إنجازات الفتة في أكبر
االستحقاقات العالمية.
ووجـ ــه رئ ـي ــس نـ ــادي الــرمــايــة
جــزيــل الـشـكــر ال ــى كــل مــن ساهم
فــي ن ـشــأة ه ــذه الــريــاضــة ،وعلى
رأسهم مؤسس الرماية الكويتية
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـفـ ـخ ــري ل ــات ـح ــادي ــن
اآلسيوي والكويتي للعبة الشيخ
سلمان الحمود ،الذي كان له دور
كبير فــي وضــع اللبنات األول ــى،
ووضع برنامج متكامل للنهوض
بها ،والجميع يستفيد من خبرة
الحمود للنهوض بالرماية.
وهنأ العتيبي الشعب الكويتي

ل ــرف ــع اإلي ـ ـقـ ــاف عـ ــن ك ـ ــرة الـ ـق ــدم،
ون ـج ــاح ال ـكــويــت ف ــي اسـتـضــافــة
"خ ـل ـي ـجــي  "23ب ـف ـضــل ال ـج ـهــود
الكبيرة التي قامت بها القيادة
السياسية خالل الفترة الماضية،
ً
مــوض ـحــا أن ال ــرم ــاي ــة الـكــويـتـيــة
نجحت قبل فترة في رفع اإليقاف
غير المبرر على الكويت باللجوء
ال ــى الـمـحــاكــم ،وبــالـفـعــل تــم رفــع
اإليـ ـ ـق ـ ــاف ولـ ــذلـ ــك يـ ـح ــق ل ـل ــرم ــاة
ال ـم ـشــاركــة ف ــي جـمـيــع الـمـحــافــل
الخارجية.
وعبر رئيس نادي الرماية عن
سعادته بثقة القيادة السياسية
بالدكتور حمود فليطح وتوليه
م ـن ـصــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
ً
العامة للرياضة نظرا لما قدمه
للرياضة الكويتية في السنوات
الماضية ،وقدرته على النهوض
بالرياضة في المستقبل القريب.
(كونا)

الحافظ التنسجيل للهالل بعد ان الذي ارتقى
لكرة وصلت إليه من ركنية ولعبها برأسه
على يسار الحارس احمد الكسار (.)5+45
ومع انطالقة الشوط الثاني ،تحسن أداء
االتفاق ونجح في تعديل النتيجة ،إثر كرة
عرضية استقبلها ا حـمــد الحبيب ولعبها
على يمين الحارس ُ
العماني علي الحبسي
(.)49
(أ ف ب)

أعلن مجلس إدارة نــادي مصر المقاصة انتقال
الع ــب ال ـفــريــق حـسـيــن ال ـش ـح ــات ،إل ــى فــريــق الـعـيــن
اإلماراتي ،حتى نهاية الموسم.
رئ ـيــس ال ـن ــادي مـحـمــد عـبــدالـســام أك ــد أن ــه تمت
الموافقة على إعارة الشحات لـ "العين اإلماراتي" حتى
ً
نهاية الموسم مقابل  500ألــف دوالر ،مــؤكــدا قيام
ً
الالعب بالتوقيع على عقود انتقاله رسميا للنادي
اإلماراتي ،بعد تجديد عقده لمدة خمسة مواسم مع
النادي الفيومي.
وأضاف عبدالسالم أنه لم يتلق أي عروض رسمية
بشأن انتقال مدافع الفريق أحمد سامي ،خالل فترة
ً
االنتقاالت الشتوية ،موضحا أن الفريق يشارك في

دوري أبطال إفريقيا خالل نسخة العام الحالي وال
يمكن التخلي عن أهم عناصر خط الدفاع السيما أن
الفريق الفيومي يسعى للمنافسة بقوة في البطولة
اإلفريقية.
رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي م ـص ــر ال ـم ـق ــاص ــة ش ـ ــدد ع ـل ــى أن
ً
رحـيــل ســا مــي سيكون صعبا السيما أن هناك
ً
اتجاها للمحافظة على قوام الفريق ،وكشف
عبدالسالم كواليس مـفــاوضــات األهلي
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــدمـ ـ ــات ح ـس ـيــن
ً
الشحات ،موضحا أن النادي األهلي
ً
كـ ـ ــان م ـت ـع ـن ـت ــا مـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،خ ــال
مفاوضات انتقال الالعب.

األهلي يقسو على الزمالك بثالثية
ويعتلي صدارة الدوري المصري
حسم فريق األهلي مباراة القمة
التي جمعته بغريمه التاريخي
الزمالك لصالحه ،بنتيجة -3
صفر ،في الجولة السابعة عشرة
من الدوري المصري الممتاز لكرة
القدم.

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ً
حقق فريق األهلي المصري فوزا
ً
غاليا على منافسه التقليدي نادي
الزمالك بثالثة أهداف دون رد ،في
الـمـبــاراة الـتــي أقيمت بينهما في
اس ـت ــاد ال ـق ــاه ــرة ،ضـمــن مـبــاريــات
الـجــولــة السابعة عـشــرة لمسابقة
الدوري المصري.
َّ
سجل أهداف الفريق األحمر كل
من مؤمن زكريا ،وعبدالله السعيد،
ووليد أزارو ،ليرتفع رصيد األهلي
إلى  39نقطة ويحتل المركز األول،
فــي حـيــن يـتــوقــف رصـيــد الــزمــالــك
عند  28نقطة ويحتل المركز الرابع.
بــدأ الــزمــالــك ال ـم ـبــاراة بتشكيل
مـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـون م ـ ـ ــن أح ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــاوي،
وع ـ ـلـ ــي ج ـ ـبـ ــر ،ومـ ـحـ ـم ــود ح ـم ــدي
ال ـ ــون ـ ــش ،وح ـ ـ ـ ــازم إم ـ ـ ـ ــام ،وم ــؤي ــد
العجان ،وطــارق حامد ،ومحمود
ع ـب ــدال ـع ــاط ــي (دونـ ـ ـغ ـ ــا) ،وأح ـم ــد
مدبولي ،ومحمد الشامي ،وأيمن
حفني ،وباسم مرسي.
وفي المقابل بدأ األهلي المباراة
بتشكيل مكون من محمد الشناوي،
وأحمد فتحي ،ورامي ربيعة ،وأيمن
أش ـ ـ ــرف ،وع ـل ــي م ـع ـل ــول ،وح ـس ــام
عاشور ،وعمرو السولية ،وعبدالله
السعيد ،ووليد سليمان ،ومؤمن
زكريا ،ووليد أزارو.
وبـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـ ـحـ ــذر مــن

جانب من مباراة األهلي والزمالك
الفريقين ،وسرعان ما بدأ األهلي
يهاجم منذ البداية ونجح مؤمن
زك ــري ــا ف ــي تـسـجـيــل ه ــدف الـتـقــدم
لـ ـلـ ـف ــري ــق األح ـ ـ ـمـ ـ ــر فـ ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة
الثالثة ،بعدما تلقى عرضية من
و لـيــد سليمان َّ
حو لها على يمين
الشناوي.
بعد الهدف حاول الزمالك تنظيم
صفوفه من أجــل تعديل النتيجة،
وك ـث ــف ال ـفــريــق األب ـي ــض هـجــومــه
من على األجـنــاب ،في حين حاول
الفريق األحمر تعزيز التقدم بهدف
آخـ ـ ــر ،وتـ ـص ــدت دفـ ــاعـ ــات األه ـل ــي
ل ـم ـح ــاوالت ال ــزم ــال ــك الـهـجــومـيــة،
والتي لم تفتقد للدقة في اللمسة
األخيرة ،في حين شكلت هجمات

الفريق األحمر خطورة على مرمى
أح ـم ــد ال ـش ـن ــاوي ح ـ ــارس ال ـفــريــق
األبيض.
وفـ ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  32ي ـح ـت ـســب
ح ـكــم ال ـل ـقــاء رك ـل ــة جـ ــزاء لـلــزمــالــك
نتيجة تعرض حازم إمام الظهير
األيمن للعرقلة داخل منطقة جزاء
األهلي ،ويتقدم باسم مرسي للكرة
ويسددها ،إال أن محمد الشناوي
حـ ـ ـ ــارس مـ ــرمـ ــى الـ ـف ــري ــق األحـ ـم ــر
ي ـن ـقــذهــا ،ب ـعــدهــا ي ـت ـصــدى أحـمــد
الـشـنــاوي حــارس الــزمــالــك ببراعة
ل ـض ــرب ــة حـ ـ ــرة مـ ـب ــاش ــرة لــأه ـلــي
سددها وليد سليمان.
وفي الدقيقة  43يحرز عبدالله
ال ـس ـع ـيــد الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي لـلـفــريــق

األحـ ـم ــر م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء س ــدده ــا
قوية على يمين أحمد الشناوي،
ً
وك ــاد مــؤمــن زك ــري ــا يـسـجــل هــدفــا
ً
ً
ثالثا لألهلي ،مستغال خطأ أحمد
الـشـنــاوي قبل أن يصحح األخير
ال ـم ــوق ــف ،لـيـنـتـهــي ال ـش ــوط األول
بتقدم الفريق األحمر بثنائية.
وم ـ ــع ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـث ــان ــي
لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة ي ــدف ــع الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
ً
ل ـل ــزم ــال ــك ب ـم ـح ـمــد إب ــراهـ ـي ــم ب ــدال
مــن أح ـمــد مــدبــولــي ،وب ــدأ الـفــريــق
األبـيــض الـشــوط الثاني لتقليص
ال ـ ـفـ ــارق ،وفـ ــي الــدق ـي ـقــة  53يــدفــع
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ل ــأه ـل ــي ب ــإس ــام
ً
محارب ،بدال من عبدالله السعيد،
وفي الدقيقة  54يحرز وليد أزارو

الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث ل ـل ـفــريــق األح ـم ــر،
ب ـع ــدم ــا ت ـل ـقــى ت ـم ــري ــرة م ــن ول ـيــد
سليمان انفرد على إثرها بالمرمى،
واس ـت ـغــل س ـق ــوط ال ـش ـن ــاوي على
األرض ليضع الـكــرة فــي المرمى،
بعدها يـهــدر مــؤمــن زكــريــا فرصة
أخرى لتسجيل هدف رابع لألحمر
من ضربة رأس مرت بجوار القائم
األيسر لمرمى الزمالك.
ويجري الجهاز الفني للزمالك
الـتـغـيـيــر األخ ـي ــر ،ب ـنــزول مـعــروف
ً
ي ــوس ــف ب ـ ـ ــدال مـ ــن أيـ ـم ــن ح ـف ـنــي،
وح ــاول الـفــريــق األب ـيــض تقليص
ال ـ ـفـ ــارق ،ف ــي ح ـي ــن س ـع ــى األه ـل ــي
للتعزيز لكن دون جدوى ،لينتهي
اللقاء بفوز األهلي بثالثية.

ةديرجلا
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رياضة

الملكي على أعتاب ربع نهائي الكأس
يسعى ريال مدريد إلى تعويض
خيباته في الليغا ،عندما يواجه
نومانسيا اليوم في إياب ثمن
نهائي مسابقة كأس إسبانيا
لكرة القدم.

يبدو نادي ريال مدريد مرشحا
بـقــوة لـبـلــوغ ال ــدور رب ــع النهائي
لمسابقة كــأس اسـبــانـيــا فــي كــرة
ال ـقــدم عـنــدمــا يـخــوض اي ــاب ثمن
النهائي على أرضه أمام نومانسيا
اليوم.
وكـ ــان ال ـن ــادي الـمـلـكــي ق ــد فــاز
على مضيفه نومانسيا من الدرجة
الثانية  -3صفر ذهابا.
على ملعب سانتياغو برنابيو،
يــدخــل الـ ـن ــادي الـمـلـكــي ال ـم ـبــاراة
بعد تـعــادل مخيب أم ــام مضيفه
سـلـتــا فـيـغــو  2-2االح ــد الـمــاضــي
ف ــي ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي ،م ـمــا أدى
الى اتساع الفارق بين حامل لقب
ال ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي ،وبــرش ـلــونــة
المتصدر الى  16نقطة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــدرب ري ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
ال ـفــرن ـســي زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان أنــه
مطالب بالبحث عن الخلل إلعادة
ال ـف ــري ــق الـ ــى س ـك ــة االنـ ـتـ ـص ــارات
وم ـس ـت ــواه الـ ــذي خــولــه الـتـتــويــج
بخمسة ألقاب الموسم الماضي،
أبــرزهــا ال ــدوري المحلي ودوري
أبطال أوروبا.

مباريات اليوم
9:30

أالفيس  xفورمينتيرا

beINSPORTS MAX1

9:30

فياريال  xليغانيس

beINSPORTS MAX2

11:30

ريال مدريد  xنومانسيا

beINSPORTS 3

وقـ ـ ــال زي ـ ـ ــدان "ي ـج ــب أن ن ـقــوم
بتحليل عميق لمباراتنا ،أعتقد
اننا ارتكبنا الكثير من االخطاء،
وهذا ما حصل في الشوط الثاني،
واجهنا صعوبة في بناء الهجمات
وخسرنا الكرة مــرات كثيرة على
غ ـي ــر ع ــادتـ ـن ــا .ي ـج ــب أن أكـتـشــف
ال ـم ـش ـك ـلــة ،ألن ـن ــي ال ـم ـس ــؤول عن
الفريق".
وأضاف "يتعين علينا التحلي
بالمزيد من الثقة في محاوالتنا.
ال يمكن أن نـكــون مــرتــاحـيــن لما
نحققه ،ولكن غدا يوم آخر ،سنعود
الــى العمل ونفكر فــي المباريات
الـمـقـبـلــة .ل ــن نـتـحــدث ع ــن الليغا
وال عن الهدف ،يجب ان نعود الى
العمل اليومي والتطور مباراة بعد
مـبــاراة ومحاولة اللعب بانتظام
أكبر".
وت ــاب ــع ال ـ ـمـ ــدرب ،ال ـ ــذي حصد
ثنائية تاريخية الموسم الماضي
في الدوري المحلي ودوري ابطال
اوروب ــا "يعتقد الـنــاس ان االمــور
بسيطة دوم ــا مــن حــولــي ،وأق ــوم
باالشياء بحكم الغريزة ،لكن هذا
خ ــاط ــئ! س ــواء كــاعــب أو م ــدرب،
عملت كثيرا".
وج ـ ـ ــدد زيـ ـ ـ ــدان ت ــأكـ ـي ــده ل ـعــدم
حـ ــاج ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز صـ ـف ــوف
الفريق ،وقــال" :حاليا ،ال أريــد أي
أح ــد .س ـنــرى مــا سـيـحـصــل حتى
 31يناير (انتهاء فترة االنتقاالت
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــويـ ـ ــة) ،ول ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي س ـع ـي ــد

بيليه يهنئ كوتينيو بعد انضمامه لبرشلونة
ه ـنــأ أسـ ـط ــورة كـ ــرة ال ـق ــدم ال ـب ــرازي ـل ـي ــة ،بـيـلـيــه،
مواطنه فليبي كوتينيو ،بعد انتقاله إلى برشلونة
اإلسباني ،معربا عن أمله في أن يساهم انضمامه
إل ــى الـ ـن ــادي ال ـك ـتــالــونــي ف ــي إث ـ ــراء م ـس ـيــرتــه ،في
إطــار استعدادات نجم وسط المنتخب البرازيلي
للمشاركة في بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وق ــال بيليه عبر حسابه بــ"تــويـتــر"" :أتمنى أن
يكون هــذا االنتقال مفيدا بالنسبة لــك يــا فليبي.
البرازيل تحتاجك في كأس العالم".
وق ــدم برشلونة أمــس األول كوتينيو لوسائل
اإلعالم ،باعتباره صفقة االنتقال األغلى في تاريخ
النادي ،وثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد مواطنه
نيمار دا سيلفا ،ال ــذي انتقل الـعــام الماضي إلى
صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.
وك ــان رحـيــل نـيـمــار عــن بــرشـلــونــة إل ــى الـنــادي
ال ـب ــاري ـس ــي ،م ـق ــاب ــل  222م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو ،الـسـبــب
ال ــرئ ـي ـس ــي وراء ت ـع ــاق ــد ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ـت ــال ــون ــي مــع
كوتينيو.
ودفع برشلونة  120مليون يورو إلى ليفربول
اإلنكليزي ،من أجل الحصول على خدمات الالعب
البرازيلي ،إضافة إلى  40مليون يــورو أخــرى في
صورة حوافز.
وس ـعــى بــرشـلــونــة وراء خـطــف كــوتـيـنـيــو منذ

الصيف الماضي ،بعدما تأكد رحيل نيمار ،إال أن
ليفربول رفض بيعه آنذاك.
لكن كوتينيو مارس ضغوطا كبيرة على إدارة
النادي اإلنكليزي من أجل السماح له بالرحيل ،وقال
عقب انضمامه لبرشلونة أمس" :لقد حققت حلمي
باللعب في هذا النادي".
(د ب أ)

بالالعبين الموجودين في الفريق".

ً
زيدان :لست محميا

وأضاف زيدان ( 45عاما) الذي

يستعد فريقه لمواجهة باريس
س ـ ــان ج ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي 14
فـبــرايــر و 6م ــارس فــي قـمــة ال ــدور
ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ل ـ ــدوري االبـ ـط ــال:
"لـ ـ ـس ـ ــت مـ ـحـ ـمـ ـي ــا ألنـ ـ ـن ـ ــي ح ـق ـقــت

توران يقترب من االنتقال
إلى باشاك شهير
أعـ ـ ـل ـ ــن نـ ـ ـ ـ ــادي بـ ـ ــاشـ ـ ــاك ش ـه ـيــر
متصدر الدوري التركي لكرة القدم،
امس األول ،أنه بات قريبا من ضم
ال ـت ــرك ــي أردا تـ ـ ــوران الع ــب وســط
برشلونة.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر تـ ــرك ـ ـيـ ــة أن
ب ــرش ـل ــون ــة س ـي ــدف ــع ن ـص ــف رات ــب
الــاعــب بـعــد رح ـي ـلــه ،لـكــن بــاشــاك
شهير قال إنه التــزال هناك بعض
األمور المعلقة.
وق ـ ــال جــوك ـس ـيــل ج ــوم ــوش ــداج
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ال ـ ـتـ ــركـ ــي "رغـ ـ ــم
أن ـنــا تــوصـلـنــا إل ــى ات ـف ــاق مبدئي
بخصوص أمور عديدة ،فإنه التزال
هناك بعض الخطوات المتبقية".
وأضاف "فريقي في مفاوضات
م ـ ــع وك ـ ـيـ ــل ال ـ ــاع ـ ــب ومـ ـس ــؤول ــي
بــرشـلــونــة .أتـمـنــى أن ي ـعــودوا من
هناك بنتيجة إيجابية".
وعانى العب منتخب تركيا منذ
انـتـقــالــه إل ــى بــرشـلــونــة ف ــي 2015

مقابل  34مليون يورو ( 41مليون
دوالر) قادما من أتليتيكو مدريد،
ول ــم يـنـجــح ف ــي دخـ ــول التشكيلة
األساسية بانتظام وسجل  19هدفا
في  53مباراة في كل المسابقات.
ولم يلعب تــوران ( 30عاما) مع
برشلونة خــال النصف األول من
الموسم الجاري.

(نجاحات) كالعب مع هذا النادي.
زين الدين زيدان لم يعد العبا في
ريال .هذا الزيدان لم يعد موجودا.
زين الدين زيدان المدرب يجب أن
يعيد إنشاء مهنته".

بعد تمتعه بيوم راحة ،استأنف برشلونة تدريباته امس حيث
شارك المدافع صاموئيل أومتيتي في جزء من المران الجماعي
للفريق.
وتعرض المدافع الفرنسي إلصابة عضلية في الساق اليمنى
في الثاني من ديسمبر الماضي خالل مباراة أمام سيلتا فيغو
بالليغا ،ورجح األطباء حينئذ ابتعاده عن المالعب  8أسابيع.
ومن جانبه ،استكمل المهاجم باكو ألكاسير عملية تعافيه من
إصابة بساقه اليسرى وأجرى مرانه في الملعب.
وأجرى المدافعان توماس فيرمايلين وجوردي ألبا مرانهما
بشكل انفرادي علما بأنهما في حالة جيدة تسمح لهما بخوض
إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا غدا أمام سيلتا فيغو على
ملعب كامب نو.

يرى أوسكار واشنطن تاباريز ،المدير الفني
لمنتخب أوروغ ـ ــواي ،أن الـنـجــم األرجنتيني
ليونيل ميسي "أثرى كرة القدم بالفعل" ،ولهذا
"فهو ال يحتاج إلــى الـفــوز بــالـمــونــديــال" ،كما
أشاد بمنتخب مصر الذي سيواجهه في كأس
العالم .2018
وصرح تاباريز في حوار تنشره جريدة "ال
ناسيون" اليومية األرجنتينية "لقد سجل 54
هدفا العام الماضي ،وأقــول :طموحه ليس له
حدود ،ولكن ماذا يمكن أن يقدم أكثر من ذلك!".
وأضاف "بالنسبة إلي ليس عليه أن يقدم أي
دليل ،ولكني أختلف مع من يقولون إنه ينقصه
هذا الشيء أو ذاك لكي يصبح أسطورة".
وقـ ــال إن ــه رغ ــم أن ــه "ال ي ـت ـحــدث ع ــن نفسه
كثيرا" ،فإن ميسي يمتلك شخصية "واضحة"،
وغيابه يؤثر كثيرا على المنتخب وبرشلونة.
وذكر أنه في آخر مواجهات تصفيات أميركا
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم  2018بروسيا
أمام اإلكوادور ،كان ليو "حاسما".
وب ـس ــؤال ــه ع ــن م ــون ــدي ــال روس ـي ــا الـصـيــف

ً
الكولومبي رويدا مدربا لمنتخب تشيلي

حقق المدير الفني لريال مدريد اإلسباني ،الفرنسي زين الدين
زيدان هذا الموسم في "الليغا" أرقاما أسوأ من تلك التي أدت إلقالة
الملكي في  4فبراير .2016
رفائيل بينيتيز من تدريب النادي
ُ
وبعد  18جولة في موسم  2016 /2015أقيل بينيتيز ،بعدما حصد
 37نقطة مع الريال كان يحتل بها المركز الثاني بفارق خمس
نقاط عن برشلونة المتصدر ،لكن اآلن ،وبعد مرور نفس العدد
من الجوالت ،مع العلم بأن الريال له مباراة مؤجلة ،إال أن
"الميرينغي" يبتعد عن "البرسا" المتصدر بـ 16مقطة كاملة.
يعني هذا أنه حتى لو فاز الريال في مباراته المؤجلة،
فــإن أرقــام زيــدان هــذا الموسم ،وبعد مــرور نفس العدد
مــن ال ـج ــوالت ،سـتـظــل أس ــوأ بكثير مــن تـلــك ال ـتــي أدت
إلقالة بينيتيز.
يــأتــي ه ــذا فــي ظــل وض ــع يـحـظــي فـيــه زيـ ــدان بدعم
كامل من كل العبي الفريق ،على عكس ما كانت عليه
المسألة إبان حقبة بينيتيز حينما كانت هناك مشاكل
في غرفة المالبس.
وتمكن الــريــال مــن حصد  32نقطة بعد  18جولة،
في ظل وجود مباراته المؤجلة ،أي بفارق خمس نقاط
عــن حقبة بينيتيز ،مــا يعني أنــه حتى لــو فــاز الــريــال
بها ،فستظل أرقــام زيــدان هذا الموسم أســوأ أيضا من
بينيتيز.

وس ـ ـي ـ ـحـ ــل روي ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ب ـ ـ ـ ــدال م ــن
اإلسباني من أصول أرجنتينية
خ ــوان انطونيو بيتسي ،مــدرب
المنتخب السعودي راهنا ،والذي
فشل بقيادة المنتخب "األحمر"

إلى نهائيات المونديال.
وذكر االتحاد التشيلي ان عقد
رويدا يمتد حتى نهاية تصفيات
مونديال  2022المقرر في قطر.

شالكه بصدد التعاقد
مع مارك أوث
أعلن نادي شالكه األلماني
لـكــرة ال ـقــدم أم ــس ،أن ــه بصدد
التعاقد ،في صفقة انتقال حر،
م ــع مـ ــارك أوث مـهــاجــم فــريــق
هوفنهايم عند انتهاء عقده مع
نهاية الموسم الجاري.
وقـ ـ ــال ك ــري ـس ـت ـي ــان ه ــاي ــدل
م ــدي ــر الـ ـك ــرة ف ــي شــال ـكــه في
تـصــريـحــات لـمــوقــع ال ـنــادي
عـلــى اإلنـتــرنــت "م ــارك أوث
هـ ـ ـ ــو الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــم األكـ ـ ـث ـ ــر
تطورا في البوندسليغا
(الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي)
حـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،وس ـ ـي ـ ـع ـ ــزز
خ ـيــارات ـنــا الـهـجــومـيــة
ب ـش ـك ــل أكـ ـب ــر اع ـت ـب ــارا
م ــن ال ـص ـي ــف ال ـم ـق ـبــل.
نـحــن س ـعــداء بتمكننا
مـ ــن ض ـم ــه إل ـ ــى ص ـفــوف
الفريق".
ووافق أوث ( 26عاما) على
االنضمام إلى صفوف شالكه

المقبل ،أكــد أهمية وجــود بعض المنتخبات
التي ليس لها صيت دولي كبير مثل آيسلندا
ومصر.
وق ـ ـ ــال فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد "أحـ ـ ـت ـ ــرم ك ـث ـيــرا
المنتخبات المفترض أنها ضعيفة ،ولكنها
تقدم مستويات كبيرة في كــرة الـقــدم .أنظر
آليسلندا ،إنها رائعة ،هذه التجارب تعجبني
كثيرا".
وحـ ــول الـمـنـتـخــب ال ـم ـصــري ،مـنــافـســه في
مستهل مشواره بالمونديال ضمن المجموعة
األولــى ،أكد احترامه الشديد له ،وأنه سيكون
"خصما عنيدا".
ك ـمــا أكـ ــد أن األرج ـن ـت ـيــن
سـ ـتـ ـك ــون "ب ــالـ ـطـ ـب ــع" أح ــد
"الـمـنـتـخـبــات ال ـقــويــة" إلــى
جــانــب إسـبــانـيــا والـبــرازيــل
وأل ـم ــان ـي ــا وب ـل ـج ـي ـك ــا ،الـ ــذي
يمتلك "العـبـيــن ي ـت ـطــورون ب ـصــورة كبيرة،
ويلعبون في دوريات كبيرة".

قمة بين موناكو وليون
في كأس فرنسا
أسفرت قرعة دور الـ 16من
مـســابـقــة ك ــأس فــرن ـســا لـكــرة
القدم أمس األول عن لقاء قمة
بـيــن مــونــاكــو ،بـطــل ال ــدوري
ال ـمــوســم ال ـم ــاض ــي ،وضـيـفــه
ليون احد فرق الصدارة.
في المقابل ،يلتقي باريس
سان جرمان (حامل اللقب) مع
غــان ـغــان ،وي ــواج ــه مرسيليا
ه ــواة ابـيـنــال ،فــريــق الــدرجــة
الرابعة ،في هــذا الــدور الذي
تقام منافساته يومي  23و24
الجاري.
ويـتـنــافــس مــونــاكــو ثــانــي
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ح ــالـ ـي ــا م ـ ــع ل ـي ــون
الثالث ( 41نقطة لكل منهما)
على إ ح ــدى بطاقتي التأهل
المباشر لدوري ابطال اوروبا
في الموسم المقبل ،ويتصدر
سان جرمان الترتيب بفارق

ويلعب اليوم أيضا ديبورتيفو
االفـ ـ ـي ـ ــس الـ ــوص ـ ـيـ ــف م ـ ــع ض ـي ـفــه
فــورمــانـتـيــزا مــن ال ــدرج ــة الثالثة
( 1-3ذهابا) ،وفياريال مع ضيفه
ليغانيس (صفر.)1-

أرقام زيدان هذا الموسم أسوأ من بينيتيز

تاباريز :ميسي ال يحتاج
إلى الفوز بالمونديال

أومتيتي يعود
إلى المران
الجماعي

ا سـتـقــال الكولومبي رينالدو
رويدا مدرب فالمنغو من منصبه
ليشرف على منتخب تشيلي لكرة
ال ـق ــدم ،بـحـســب مــا ذك ــر االت ـحــاد
التشيلي للعبة وفريقه البرازيلي
أمس االول.
واخفقت تشيلي ،بطلة كوبا
ا مـ ـي ــر ك ــا ع ــا م ــي  2015و،2016
ب ــال ـت ــأه ــل لـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم 2018
ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ال ـص ـي ــف ال ـم ـق ـب ــل فــي
روسيا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف رويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا سـ ــاب ـ ـقـ ــا
ع ـ ـلـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا
(  2004و  ،)2006ه ـ ـ ـنـ ـ ــدوراس
(  )2010 -2007واال كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور
(.)2014-2010
وقال رئيس االتحاد التشيلي
ارتورو صالح "لقد اخذنا الوقت
الـمـنــاســب إلي ـجــاد افـضــل مــدرب
لمنتخبنا .مدرب يملك خبرة مع
المنتخبات الوطنية ،تأهل لكأس
الـعــالــم ويـمـلــك مـسـيــرة رياضية
عالية المستوى".

رونالدو نجم ريال مدريد

 9نقاط عنهما ،بينما يحتل
مرسيليا المركز الــرابــع وله
 38نقطة.
وك ــان س ــان جــرمــان ،الــذي
احرز اللقب بفوزه على انجيه
-1صفر في النهائي ،بلغ دور
ال ـ ــ 16بـعــد ف ــوز ســاحــق على
رين .1-6
واسـ ـ ـف ـ ــرت الـ ـق ــرع ــة أي ـضــا
ع ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ي ـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ــرق
الــدرجــة االول ــى ،حيث يلعب
ستراسبورغ مع ليل ،وتــروا
مع سانت اتيان.

بعقد مدة أربعة أعوام ينتهي
في .2022
و س ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــل أ و ث ت ـ ـس ـ ـعـ ــة
أه ـ ــداف خ ــال  16مـ ـب ــاراة في
الـبــونــدسـلـيـغــا ه ــذا الـمــوســم،
وه ـ ـ ــو سـ ـج ــل ل ـ ــم ي ـح ـق ـق ــه مــن
الـ ـمـ ـه ــاجـ ـمـ ـي ــن األل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان ف ــي
الـمــوســم الـحــالــي ســوى كيفن
فوالند العب باير ليفركوزن.
ويحتل المهاجمان المركز
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع فـ ـ ــي قـ ــائ ـ ـمـ ــة هـ ــدافـ ــي
الـبــونــدسـلـيـغــا ،خـلــف روب ــرت
ل ـ ـي ـ ـفـ ــانـ ــدوف ـ ـس ـ ـكـ ــي وب ـ ـي ـ ـيـ ــر-
إي ـمــريــك أوبــام ـيــانــغ وألـفــريــد
فينبوجاسون.
وق ـ ـ ــال أوث "أن ـ ـ ــا واث ـ ـ ــق أن
االنـتـقــال إل ــى شــالـكــه سيكون
أفضل خطوة مقبلة بالنسبة
إل ــي ،أتـطـلــع حـقــا إل ــى خــوض
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مــن
الصيف".
(د ب أ)

تغريم مدرب ليفركوزن الدعاء السقوط
فــرض االتـحــاد األلماني لكرة
ال ـقــدم غــرامــة مــالـيــة بـحــق هيكو
هيرليتش مدرب باير ليفركوزن،
الدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـس ـ ـ ـقـ ـ ــوط عـ ـ ـل ـ ــى خ ــط
الملعب ،بعد تعرضه للدفع من
ديـنـيــس زكــريــا الع ــب بــوروسـيــا
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ خـ ــال م ـب ــاراة
الـفــريـقـيــن ب ـكــأس ألـمــانـيــا الـعــام
الماضي.
وأكد ليفركوزن تقريرا نشرته
ص ـح ـي ـفــة "إكـ ـسـ ـب ــري ــس" يـتـعـلــق
بـفــرض غــرامــة مــالـيــة قــدرهــا 12
ً
الف يــورو ( 14ألفا و 300دوالر)
بحق هيرليتش مــن قبل اتحاد
الـكــرة األلـمــانــي ،الدع ــاء السقوط
على خط الملعب خالل المباراة
التي انتهت بفوز ليفركوزن على
غ ــادب ــاخ - 1ص ـفــر فــي ديسمبر
الماضي.
وتـ ـع ــرض ه ـيــرل ـي ـتــش لــدفـعــة
بسيطة من زكــريــا ،حينما ذهب
العــب جــادبــاخ الستعادة الكرة
التي خرجت من الملعب ،ليسقط

بعدها المدرب البالغ من العمر
 46عاما على األرض.
وقــال هيرليتش ،الــذي شــارك
كــاعــب فــي خـمــس م ـبــاريــات مع
منتخب ألمانيا ،خــال المؤتمر

الصحافي للمباراة ،إنه لم يحاول
أن يدفع الحكم لطرد زكريا" ،األمر
بدا غبيا بالتأكيد".
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تتجه األنظار اليوم إلى القمة
اإلنكليزية بين تشلسي وضيفه
أرسنال ،في ذهاب الدور نصف
النهائي لمسابقة كأس رابطة
األندية المحترفة.

١١:٠٠
تشلسي  Xأرسنال

HD2

م

س ـي ـكــون م ـل ـعــب «س ـتــام ـفــورد
ب ــري ــدج» ،ال ـي ــوم ،عـلــى مــوعــد مع
الـ ـفـ ـص ــل األول م ـ ــن ال ـم ــواج ـه ــة
المرتقبة بين الجارين اللندنيين
ت ـش ـل ـســي ح ــام ــل ل ـق ــب ال ـ ـ ــدوري،
وأرسنال ،في ذهاب الدور نصف
الـنـهــائــي لمسابقة ك ــأس رابـطــة
األندية اإلنكليزية المحترفة.
ويستضيف تشلسي أرسنال
فـ ــي ق ـم ــة ل ـن ــدن ـي ــة ب ـي ــن فــريـقـيــن
يـعــانـيــان ه ــذا ال ـمــوســم ،السيما
ف ــري ــق ف ـي ـن ـغــر الـ ـ ــذي أذل األح ــد
ب ـت ـن ــازل ــه عـ ــن ل ـق ــب ال ـ ـكـ ــأس اث ــر
خسارته أمام مضيفه نوتنغهام
فورست من الدرجة األولى .4-2
ول ــم يـسـبــق الرس ـن ــال أن ودع
ال ـم ـســاب ـقــة م ــن هـ ــذا الـ ـ ــدور منذ
الـمــوســم األخ ـيــر لــه قـبــل وصــول
فينغر ،وكان ذلك عام  1996على
يــد شيفيليد يــونــايـتــد ،علما أن
فينغر تولى زمام اإلشــراف على
الفريق صيف العام نفسه.
ولم يكن فينغر حاضرا بجانب
العـبـيــه عـلــى مـقــاعــد الـ ـب ــدالء ،إذ
ت ــاب ــع الـ ـمـ ـب ــاراة م ــن ال ـم ــدرج ــات
إلي ـقــافــه ث ــاث م ـب ــاري ــات بسبب
«س ــوء الـسـلــوك» بعد االنـتـقــادات
ال ـت ــي وج ـه ـه ــا الـ ــى ال ـح ـك ــام إث ــر
تعادل فريقه مع وست بروميتش
أل ـب ـيــون ضـمــن الـمــرحـلــة  21من
الدوري الممتاز.
ومن المؤكد أن الفرنسي ليس

قرعة مناسبة ليونايتد
وتوتنهام في كأس إنكلترا
يــواجــه مانشستر يــونــايـتــد وتــوتـنـهــام فــريـقـيــن مــن الــدرجــة
اإلنكليزية الثالثة (الرابعة عمليا) في الدور الرابع من كأس انكلترا
لكرة القدم ،بموجب القرعة التي سحبت أمس األول.
ويلتقي يونايتد ،الذي تخطى في مباراته األولى بالكأس فريق
ديربي كاونتي من الدرجة األولى ،يوفيل ،وهو يطمح إلى معادلة
الرقم القياسي في عدد االلقاب ،ألرسنال ( 13لقبا).
من جانبه ،يلعب توتنهام هوتسبر مع نيوبورت في الــدور
الــرابــع ال ــذي تـقــام منافساته بين  26و 29يـنــايــر ،على ان تقام
المباراة النهائية للمسابقة في  19مايو.
ويلتقي مانشستر سيتي ،متصدر الدوري ،مع كارديف (الدرجة
االنكليزي األولى) أو مانسفيلد (ثالثة) اللذين يخوضان مباراة
معادة من الدور الثالث ،وليفربول مع وست بروميتش ألبيون
الــذي أرغـمــه على التعادل سلبا فــي ملعبه انفيلد فــي المرحلة
السابعة عشرة من الدوري.
وك ــان أرس ـن ــال ،بـطــل الـمــوســم ال ـمــاضــي ،خ ــرج ألول م ــرة من
الدور الثالث في عهد مدربه المخضرم الفرنسي أرسين فينغر،
ب ـخ ـســارتــه أمـ ــام نــوتـنـغـهــام ف ــورس ــت م ــن ال ــدرج ــة األول ـ ــى .4-2
وسيواجه األخير هال سيتي في الدور المقبل.

راضيا عن خروج فريقه ،السيما
عــن احـتـســاب ركـلـتــي ج ــزاء ضد
«المدفعجية» ،وهــو ال ــذي انتقد
الحكم مايك دين الحتسابه ركلة
جزاء لمصلحة وست بروميتش،
مـ ـم ــا أتـ ـ ـ ــاح ل ـل ـف ــري ــق ال ـم ـض ـيــف
معادلة النتيجة في الدقيقة 89
(.)1-1
لـكــن ال ـمــدرب الـفــرنـســي ،الــذي
اح ــرز لـقــب ال ـكــأس  7م ــرات (رقــم
قياسي لمدرب) ،بينها ثالثة في
المواسم األربعة األخيرة ،رفض
ال ـت ـطــرق ال ــى الـتـحـكـيــم ،واكـتـفــى
بالقول بهذا الـشــأن لشبكة «بي
تي سبورت» البريطانية« :ال اريد
ال ـت ـحــدث عــن األمـ ــر .سـئـمــت هــذا
الموضوع».
ودافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــر عـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــرار
خوض اللقاء بغياب العديد من
األساسيين ،قائال لهيئة االذاعة
الـبــريـطــانـيــة (ب ــي بــي س ــي)« :إنــه
سـ ــؤال ال يـمـكــن تـجـنـبــه يـتــرافــق
م ــع مـ ـب ــاري ــات ال ـ ـكـ ــؤوس ،لــديـنــا
الكثير مــن ا لــا عـبـيــن المرهقين
 يتوجب علينا أن نلعب ايضااألربعاء .نلعب األحد ،األربعاء ،ثم
السبت» في الدوري ضد مضيفه
بورنموث.
وف ــي ظ ــل تـخـلـفــه ف ــي ال ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز بـ ـف ــارق  23ن ـق ـطــة عــن
سـيـتــي ،ال تـتـبـقــى أم ــام أرس ـنــال
سوى محاولة الفوز بلقب كأس

جانب من مواجهة أرسنال وتشلسي في الدوري اإلنكليزي الموسم الحالي
الرابطة النقاذ موسمه المحلي،
اال ان ا ل ـم ـه ـمــة ل ــن ت ـك ــون سهلة
وع ـل ـي ــه أوال ت ـخ ـط ــي ت ـش ـل ـســي،
الـفــريــق ال ــذي ت ــوج فــريــق فينغر
على حسابه بلقب كأس انكلترا

الموسم الماضي ( .)1-2وخالفا
لـمـبــاراة السبت فــي الـكــأس ضد
نوريتش سيتي الذي فرض على
تـشـلـســي خ ــوض م ـب ــاراة مـعــادة
بعد تعادلهما سلبا ،أكد المدرب

اإليطالي للنادي األزرق أنطوني
ك ــون ـت ــي ان ـ ــه س ـي ــواج ــه أرسـ ـن ــال
بتشكيلته األساسية.
وأجرى كونتي تسعة تغييرات
ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـ ـت ــي خــاضــت

واتفورد يجدد عقد هوليباس
أعلن نادي واتفورد اإلنكليزي
لـكــرة ال ـقــدم ،أم ــس األول ،تمديد
عـقــد مــداف ـعــه ال ـيــونــانــي جــوزيــه
هوليباس حتى .2020
وانضم هوليباس إلى واتفورد
في  2015قادما من اولمبياكوس
مـقــابــل مـلـيــون و 800أل ــف جنيه
استرليني.
وشــارك هوليباس ( 33عاما)
في جميع مباريات واتفورد في
الموسم الحالي.

ومـنــذ انـتـقــالــه لـلـفــريــق شــارك
ه ــول ـي ـب ــاس ف ــي  63م ـ ـبـ ــاراة مــع
واتفورد وسجل هدفين.
(د ب أ)

هوليباس

عمق إسبانيول جراح مضيفه ملقة المهدد
بالهبوط بفوزه عليه  - 1صفر ،أمس األول ،في
ختام المرحلة الثامنة عشرة قبل األخيرة من
ذهاب الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسجل سيرغي داردر ( )6الهدف الوحيد،

فأبقى رصيد ملقة التاسع عشر عند  11نقطة
(يـتـقــدم ب ـفــارق األه ـ ــداف عـلــى الس بــالـمــاس
ً
األخ ـي ــر) ،راف ـعــا رصـيــد فــريـقــه ال ــى  23نقطة
نقلته مرتبة واحدة من المركز الخامس عشر
الى الرابع عشر على حساب سلتا فيغو (22

ن ـق ـطــة) .وتـكـمــن أهـمـيــة ال ـف ــوز بــالـنـسـبــة إلــى
اسبانيول في انه بات يتخلف بفارق األهداف
عن خيتافي وريال سوسييداد وجيرونا ،علما
بأن الفارق بينه وبين اتلتيك بلباو صاحب
المركز الثامن نقطة واحدة فقط.

العطية يفتح باب المنافسة في رالي دكار
التي كانت تقودها االرجنتينية أليسيا رينا
ومساعدها مواطنها كارلوس بياليو ،وخرج
االثنان سالمين من الحادث الذي وقع على بعد
ثالثة كيلومترات من نقطة االنطالق.
واضـطــر االسباني ناني رومــا (ميني) الى
االن ـس ـحــاب مــن ال ــرال ــي بـعــد ح ــادث فــي نهاية
المرحلة ،بحسب ما أعلن فريقه.
وأشار الفريق الى ان روما بطل نسخة ،2014
تعرض الصــابــة طفيفة تطلبت نقله الــى أحد
مستشفيات ليما ،بعدما فقد السيطرة على
سيارته في الكيلومتر األخير من المرحلة.
وان ـق ـل ـبــت ال ـس ـي ــارة أك ـث ــر م ــن مـ ــرة ق ـبــل ان
تستقر مـجــددا على عجالتها .وأدى الحادث
الى انفصال غطاء المحرك عن الهيكل وأضرار
بالغة ،إال ان رومــا تمكن من المتابعة وعبور
خط النهاية في المركز  ،16بفارق  26:40دقيقة
عن العطية.
وانطلقت هذه النسخة ،وهي العاشرة في

أميركا الجنوبية منذ نقلها ألسباب أمنية
من الصحراء االفريقية ،السبت الماضي في
العاصمة البيروفية ليما وتختتم فــي 20
يناير في قرطبة االرجنتينية.
وتـ ـق ــام الـ ـم ــراح ــل ال ـخ ـم ــس األول ـ ـ ــى عـلــى
ال ـك ـث ـب ــان ال ــرم ـل ـي ــة ال ـق ــاس ـي ــة والـ ـمـ ـس ــارات
ال ـم ـف ـت ــوح ــة ،ق ـب ــل االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى بــول ـي ـف ـيــا
والتسابق على ارتفاعات تفوق  4آالف متر
عــن سطح البحر ،وصــوال إلــى خــط النهاية
في األرجنتين.
وتـقــدم بيترهانسل الـعــام الـمــاضــي على
مواطنيه وزميليه لوب ،بطل العالم للراليات
ت ـســع مـ ـ ــرات ،ودي ـب ــري ــه ب ـطــل دك ـ ــار ف ــي فئة
الــدرجــات خمس م ــرات .وت ــوج بيترهانسل
( 52عاما) على أربعة اطارات (فئة السيارات)
سبع مــرات ،بينها آخــر نسختين على متن
بيجو ،وست مرات في فئة الدراجات منذ بدء
مشاركته عام .1988

سيارة تويوتا أثناء احتراقها خالل سباق رالي داكار

الـ ـمـ ـب ــاراة األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـ ــدوري
وك ــان ــت ض ــد مـضـيـفــه أرسـ ـن ــال،
وانتهت .2-2
وت ـ ـحـ ــدث ك ــون ـت ــي ل ـت ـل ـفــزيــون
ال ـن ــادي ،معتبرا «أن ــه مــن المهم

جدا في هذه المرحلة من الموسم
أن تكون فــي افضل وضــع بدني
ألنه عليك أن تخوض الكثير من
المباريات وعلى الجميع أن يكون
جاهزا».

كونتا تفقد لقب سيدني

ّ
إسبانيول يعمق جراح ملقة

أطـ ـل ــق ال ـس ــائ ــق ال ـق ـط ــري ن ــاص ــر الـعـطـيــة
(تــويــوتــا) المنافسة مــن جــديــد بــإحــرازه أمس
األول الـمــركــز األول فــي الـمــرحـلــة الـثــالـثــة من
النسخة األربعين لرالي دكار للطرقات الوعرة،
بينما تصدر حامل اللقب الفرنسي ستيفان
بيترهانسل (بيجو) الترتيب العام.
وقـطــع العطية ( 47عــامــا) الـمـتــوج بالرالي
عامي  2011و ،2015مسافة المرحلة البالغة
 295كلم بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا
في البيرو ،بزمن ثــاث ساعات وتسع دقائق
وثماني ثوان ،وتقدم على بيترهانسل المرشح
بقوة إلحراز اللقب ،واالسباني كارلوس ساينز
(بيجو).
وانتقلت الصدارة من ديبريه الى بيترهانسل
بطل الموسمين الماضيين على متن بيجو،
بينما تقدم العطية الــى المركز الثالث بفارق
سبع دقائق و 43ثانية عن المتصدر.
وشهدت المرحلة احتراق سيارة «تويوتا»

sports@aljarida●com

فقدت البريطانية جوهانا كونتا المصنفة رابعة لقب بطلة دورة
سيدني الدولية لكرة المضرب بسقوطها أمس ،في بداية حملة
الدفاع عنه أمام وصيفتها البولندية انييسكا رادفانسكا  6-3و.7-5
ً
ولم تنجح كونتا التاسعة عالميا في تخطي عقبة الدور األول،
وخسرت أمام البولندية الـ  29في ساعة و 50دقيقة.
وثأرت رادفانسكا لخسارتها في نهائي العام الماضي ،عندما
كانت مصنفة ثانية في العالم أمام كونتا السادسة  6-4و.6-2
ورغــم أنها بطلة الـعــام الماضي ومصنفة رابـعــة فــي ال ــدورة،
ً
لم تعف البريطانية ( 26عاما) المولودة في سيدني بالذات ،من
خــوض ال ــدور األول على غــرار المصنفتين األوليين اإلسبانية
غاربيني موغوروتسا واألميركية فينوس وليامس.
وتبدأ موغوروتسا مشوارها في الدورة من الدور الثاني بلقاء
الهولندية كيكي برتنز التي تخطت األميركية كريستي آن 2-6
و ،4-6فيما تقابل فينتوس وليامس األلمانية انجيليك كيربر
المصنفة أولى حتى منتصف الموسم الماضي ،والفائزة بصعوبة
على التشيكية لوسي سافاروفا  )7-3( 7-6و )8-10( 6-7و.2-6
ً
وتلتقي رادفانسكا ( 28عاما) التي اكتفت األسبوع الماضي
ببلوغ ربع نهائي دورة أوكالند ،في الدور الثاني مع األميركية
ً
الشابة كاترين بيليس ( 18عاما ومصنفة  56في العالم) التي
تغلبت دون عناء كبير على السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا
 )2-7( 6-7و - 6صفر.

غاسكيه يقصي نادال من «كويونغ»
خـســر اإلس ـبــانــي راف ــاي ــل ن ــادال
مـ ـب ــارات ــه األول ـ ـ ــى ف ــي  2018أم ــام
ال ـف ــرن ـس ــي ري ـ ـشـ ــار غ ــاس ـك ـي ــه 6-4
و 7-5في دورة كويونغ األسترالية
االستعراضية أمس ،لكن المصنف
األول عالميا كشف ان ركبته التي
ً
اشتكى منها أخيرا ،بحال «جيدة».
وق ــوض ــت رك ـب ــة ن ـ ــادال الـيـمـنــى
مشواره في نهاية  ،2017وأجبرته
ع ـلــى ال ـغ ـيــاب ع ــن دورة بــريــزبـيــن
األس ـت ــرال ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
لكنه تمكن من إجراء تمارين جدية
الخـتـبــارهــا فــي الـ ــدورة اإلع ــدادي ــة
لبطولة أستراليا المفتوحة.
ورغم خسارته بمجموعتين ،قال
ً
اإلسباني انه سيعمل جاهدا حتى
انطالق بطولة أستراليا في ملبورن
بارك االثنين المقبل وتستمر حتى
 28الجاري.
وقــال ن ــادال «أنــا سعيد للعودة
الى استراليا .كانت موسما ثقيال
في  ،2017وبدأت االستعدادات في
وقت متأخر نسبيا».

وتابع «لكني وصلت مع متسع
م ــن ال ــوق ــت .م ــن ال ــرائ ــع ان تشعر
ً
م ـج ــددا ب ـخــوض ال ـم ـبــاريــات .كــان
اخـ ـتـ ـب ــارا جـ ـي ــدا لـ ــي ب ـع ــد خ ــوض
التمارين الجيدة .هذا هو األهم».
وك ـ ـ ــان نـ ـ ـ ـ ــادال ،ح ــام ــل ل ـق ــب 16
ً
بـطــولــة ك ـب ــرى ،ب ـع ـيــدا ف ــي الـ ــدورة
االستعراضية عن أفضل مستوياته،
بمواجهة العب هزمه  15مرة في 15
مباراة ضمن دورات المحترفين.
وأض ـ ــاف ن ـ ــادال ( 31ع ــام ــا) انــه
سيكون جاهزا لخوض الدور األول
من بطولة أستراليا ،أولى البطوالت
االرب ــع الكبرى« .الركبة جـيــدة .أنا
هنا .لو لم أكن أشعر بحال جيدة،
لـمــا كـنــت م ــوج ــودا ه ـنــا ،ل ــذا هــذه
انباء سعيدة .سأتدرب جاهدا في
األيـ ــام الـمـقـبـلــة لـبـطــولــة أسـتــرالـيــا
ً
ألكون جاهزا».
ول ــن ي ـخــوض نـ ــادال أي م ـبــاراة
أخرى في كويونغ ،لكن من المقرر
أن يشارك في دورة تاي بريك تنز
في ملبورن بارك مساء األربعاء.

ريشار غاسكيه

ب ـ ـ ــدوره ،ع ـبــر غــاس ـك ـيــه ال ــذي
غـ ـ ــاب ع ـ ــن ال ـن ـس ـخ ــة ال ـم ــاض ـي ــة
فـ ــي ك ــوي ــون ــغ ب ـس ـب ــب الـ ـم ــرض
واإلصابة ،عن سعادته بتحقيق
الفوز على نــادال ولو انه بشكل
غير رسمي« :آمــل أن أفــوز عليه
يوما ما في دورات المحترفين
قـبــل االعـ ـت ــزال ،ه ــو صــديــق لــي،
ومن الرائع مواجهته».

سقوط جديد لكليفالند ونجمه ليبرون جيمس
تغلب مينيسوتا تمبروولفز على
كليفالند كافالييرز ،في حين فاز
هيوستن روكتس على شيكاغو
بولز ،أمس األول ،في الدوري
األميركي لكرة السلة.

جانب من مباراة كليفالند ومينيسوتا

ت ـعــرض كـلـيـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز ،ب ـطــل ،2016
ونجمه ليبرون جيمس لخسارة جديدة قاسية
على يد مضيفه مينيسوتا تمبروولفز ،127-99
أم ــس األول ،ف ــي دوري ك ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
للمحترفين.
وحسم صاحب األرض ،رابع المنطقة الغربية،
فوزه السادس والعشرين (مقابل  16خسارة) في
األربــاع الثالثة األولــى ،إذ تقدم بفارق  35نقطة
( 18-32و 24-37و )25-33قبل أن يقلصه الضيف
 7نقاط في الربع األخير (.)25-32
والخسارة هي السادسة في آخر  10مباريات
ل ــ»ال ـم ـلــك» جـيـمــس ( 10ن ـقــاط و 8مـتــابـعــات و5
تمريرات حاسمة) ،والنجم اآلخر دواين وايد (13
نقطة و 4متابعات و 6تمريرات) وجف غرين (22
نقطة) وكايل كورفر ( 19نقطة).
وس ـيـ ـط ــر م ـي ـن ـي ـس ــوت ــا ب ـش ـك ــل م ـط ـل ــق عـلــى
المجريات ،فكان األفضل في الدفاع ( 56متابعة
مقابل  37لمنافسه) والهجوم ( 30تمريرة حاسمة
مقابل  ،)26وسجل ستة من العبيه ما يزيد على
 10نـقــاط ابــرزهــم ان ــدرو ويغينز ( 25نقطة و6
متابعات).
وأدى جيمي باتلر دورا اساسيا في هذا الفوز،
وكان قريبا من تحقيق تريبل دبل ( 10على األقل
في ثالث من الفئات اإلحصائية الفردية الخمس:
نـقــاط ،ومتابعات ،وتـمــريــرات حاسمة ،وسرقة

الكرة أو صدها) بتسجيله  21نقطة مترافقة مع
 8متابعات و 9تمريرات حاسمة.
ب ــدوره ،حقق ك ــارل انطوني تــاونــز ،الوحيد
فــي الــربــع االخ ـيــر مــن بـيــن الــاعـبـيــن الخمسة
االســاس ـي ـيــن ال ــذي ــن بـ ـ ــدأوا ال ـل ـق ــاء« ،دبـ ــل دب ــل»
بتسجيله  19نقطة مع  12متابعة ،وحــذا تاج
غيبسون حذوه ( 16نقطة و 13متابعة).
وش ــارك اي ــزاي ــاه تــومــاس ( 9نـقــاط ومتابعة
واحدة وثالث تمريرات) العائد من اصابة أبعدته
طويال عن المالعب ،في ثالث مباراة مع كليفالند،
وصيف بطل  2015و ،2017لكن فريقه الذي حقق
في المباراتين السابقتين معدال وسطيا 129
نقطة لم يكن في احلى ايامه ومني بالخسارة
الرابعة عشرة منذ بداية الموسم وتوقف رصيده
االيـجــابــي عند  26انـتـصــارا فــي المركز الثالث
على الئحة ترتيب المنطقة الشرقية بفارق كبير
خلف بوسطن سلتيكس المتصدر ( 33مقابل
 )10وتورونتو رابتورز الثاني الذي حقق فوزه
الثامن والعشرين (مقابل  10هزائم) على مضيفه
بروكلين نتس  113-114بعد التمديد.
ورغم صعوبته ،يعتبر هذا الفوز مهما جدا
بالنسبة ال ــى تــورون ـتــو فــي حـســابــات ال ــدوري
ال ـم ـن ـت ـظــم وال ـت ــأه ــل لـ ـ ــأدوار ال ـن ـهــائ ـيــة (ب ــاي
اوف) ألنه الخامس تواليا والثامن في آخر 10
مباريات.

وتـبــادل الفريقان السيطرة على المجريات،
فأنهى تــورونـتــو فــي مصلحته الربعين االول
( )19-26والثالث ( ،)27-33وتخلف فــي الثاني
( )25-19واالخير ( )36-29قبل ان يحسم الوقت
االضافي بشق النفس .5-7

روكتس يستعيد هيبته
واسـتـعــاد هيوستن روك ـتــس بـعــض هيبته
بفوزه الثالث في آخر  10مباريات والـ ( 28مقابل
 11خـســارة) منذ بــدايــة الـمــوســم ،على مضيفه
شيكاغو بولز .107-116
وواصــل غولدن ستايت ووري ــرز بطل 2015
و 2017ووصيف بطل  ،2016تألقه بقيادة النجم
السابق ستيف كير ،وحقق فوزه الرابع تواليا
والثامن في آخــر  10مباريات وال ـ ( 32مقابل 8
هزائم) منذ انطالق النسخة الحالية ،على ضيفه
دنفر ناغتس .114-124
وتغلب سان انتونيو سبيرز ثالث المنطقة
ال ـغــرب ـيــة ( 28فـ ــوزا م ـقــابــل  14خـ ـس ــارة) على
مضيفه ساكرامنتو  ،100-107ولوس أنجلس
كليبيرز على أتالنتا هوكس  ،107-108وانديانا
بيسرز على ميلووكي بــاكــس  ،96-109ونيو
أورلـيــانــز بيليكانز على ديـتــرويــت بيستونز
.109-112
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

هل يسقط كتاب رئيس
دولة؟ رأي المؤلف

أ .د .غانم النجار

ً
ص ــدر مــؤخــرا كـتــاب "ال ـنــار والـغـضــب" للكاتب األمـيــركــي مايكل
ً
َّ
وول ــف .وخ ــال فـتــرة وجـيــزة تـصــدر الكتاب سلسلة األكـثــر مبيعا،
ووقــف الناس في طوابير للحصول على نسختهم .تــداول الكتاب
المحموم لم يقتصر على أميركا فحسب بل اهتم العالم به ،بما في
ذلك منطقتنا العربية ،كما صدرت على عجل ترجمة عربية إلكترونية
للكتاب ،ومع أنها كانت ترجمة ضعيفة لكنها مؤشر على االهتمام
الكبير بالكتاب .موضوع الكتاب هو الرئيس األميركي دونالد ترامب
ومستقبله في البيت األبيض.
استقى الكاتب معلوماته من مقابالت مع كل من له عالقة بترامب
داخل البيت األبيض .فكان الغاضب األول من "النار والغضب" ليس
إال ترامب نفسه .يقول المؤلف" :ما إن صدر الكتاب حتى صرخ ترامب
ً
صراخا كاألطفال :كيف يفعل ذلك مثل هذا الشخص ،أوقفوه ،حاكموه.
ً
أما الدعوى التي رفعها فهي ليست إال هراء قديما ،وتحولت إلى هراء
محرج ،فليست تلك تصرفات رئيس ،وهي دليل جديد على صحة
ما جاء في الكتاب".
ً
ً
ليس كل ما جاء في الكتاب صحيحا ،ولكن ذلك لم يعد مهما ،فقد
أحدث هزة كبيرة تدخله بمرتبة عليا في مقياس ريختر السياسي
حسب "صـنــداي تايمز" .وصــار ترامب يتعامل مع الكتاب كمسألة
وجودية .يقول المؤلف إن "أهم اكتشاف له سطره في الكتاب هو أن
كل المحيطين ،وأعني كل المحيطين بترامب ،غير مقتنعين بأهليته
للرئاسة ،بل كانوا في حملته االنتخابية مقتنعين بأنه لن ينجح،
وقد رتبوا أمور حياتهم المستقبلية على تلك الفكرة ،وعندما نجح
ً
ظهرت كل الموبقات والترتيبات التي كانت تتم تحت الطاولة" .وردا
على سؤال لوولف :هل سيذكرك التاريخ على أنك الشخص الذي أسقط
ترامب ،أجاب" :أتمنى أن يعرفني التاريخ بذلك ،ولكن األمر الواقعي
هو أنني الشخص الذي قال إن الرئيس بال مالبس حتى بدأ الناس
ً
يكتشفون أنه فعال بال مالبس" .وعن اقترابه من ترامب لهذه الدرجة
يقول وولف" :عرفت ترامب منذ التسعينيات ،وربما قربني منه أنني
ً
من نيويورك ،وأنني خارج المعسكرات السياسية ،فلست صحافيا
ً
سياسيا ولكني إعالمي ،ودونالد ترامب ليس شخصية سياسية
لكنه شخصية إعالمية ،وأغلب الوقت الذي قضيته معه كنا نتحدث
عــن الشخصيات اإلعــامـيــة" .وأض ــاف" :يـقــرب الرئيس عائلته منه
داخل البيت األبيض ،ليس ألنه يثق بهم بالضرورة ،ولكن ألنهم ال
حياة لهم بدونه ،فكل وجودهم مرتبط به ،وزواله يؤدي إلى زوالهم".
كيف ستنتهي حقبة رئــاســة تــرامــب؟ "لــم يكمل سنة بـعــد" ،ومع
ذلك يرى وولف "أن أيامه باتت معدودة ،بصورة أخرى فإن الحكاية
في الكتاب هي عن كيف ستكون النهاية ،بل ستكون واحدة من أشد
ارتطامات القطارات في التاريخ" ،وفي الكتاب يؤكد ستيف بانون،
الشخصية المثيرة للجدل ،وكبير استراتيجيي ترامب السابق "هناك
واحد من  ٣احتماالت :إما العزل الرسمي  ،impeachmentأو االستقالة
ً
لتجنب العزل بموجب المادة  ،٢٥أو ربما يتمكن من أن يعرج سياسيا
ً
حتى يكمل دورته ،ولكنه حتما لن تكون له دورة ثانية".
وبصرف النظر عن النتائج يتبادر إلى الذهن سؤاالن مشروعان،
األول واقعي ويخص النتائج التي سيترتب عليها رحيل ترامب على
منطقتنا ،وهو حديث ذو شجون ،أما الثاني فهو سؤال افتراضي:
مــاذا لو قــام صحافي بإصدار كتاب مماثل في منطقتنا ،ليس عن
ترامب بالطبع ،ولكن عن حاكم دولته؟

مظاهرة ضد النفس

فنلنديون عن
كشف باحثون
ُ
دراسة فريدة من نوعها أطلقت
لتقييم فاعلية بخاخ أنفي في
مكافحة إدمان ألعاب الميسر.
وي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــوي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـب ـ ـخـ ــاخ
عـلــى م ــادة الـنــالــوكـســون ،التي
تـسـتـخــدم لـمـعــالـجــة الـجــرعــات
ال ــزائ ــدة مــن ال ـم ــواد األفـيــونـيــة،
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ــؤثـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـت ـ ــاج
الدوبامين ،وهــي ناقل عصبي

ْ
ظاهره
لو بان وجهه خضر شوف الذي م ِ
ال ـس ــوس َع ــم ورسـ ــخ م ــا ه ــو فـقــط ظــاهــره
م ــن ك ـثــرة ال ـچ ــذب صــايــر م ــا أديـ ــر الـظـهــر
لـلـضــاحـكـيــن ال ـص ـبــح وال ـغ ــادري ــن الـظـهــر
وأصبحت في ْمظاهره ضد الجميع إن ظهر
َ
و هــم ضــد نفسي بنفسي قــايــد ْمـظــاهــره!

صالح القالب

لهذا اخترع «داعش»!
إن ل ــم ي ـكــن ق ــد اك ـت ـشــف ب ـعــد ف ــإن ال ـم ـف ـتــرض أن
يكتشف العالم المعني بهذا الصراع المعقد ،الذي
ً
ال يزال محتدما في سورية منذ سبعة أعوام وأكثر،
أن كل ما قاله الــروس ،قبل تدخلهم االحتاللي في
 30سبتمبر  2015وبعد ذلك ،هو كذب في كذب ،وأن
األميركيين يشاركونهم في مبارزة "التكاذب" ،ولكن
ً
على نحو أقل "وقاحة" ،وأقل استهتارا بعقول الناس،
ً
وأقل "جرحا" للوجدان السوري ،الذي أول من تجرأ
عليه هو هذا النظام ،الذي لقلة "حيائه" ال يزال ،رغم
كل هذا الــذي حصل ،والــذي يحصل ،يتكلم ويهدد
ويتوعد بنبرة عالية.
أول كذبة للروس ،التي "غرش" عليها األميركيون،
هــي أن ـهــم جـ ــاؤوا إل ــى ه ــذا الـبـلــد الـعــربــي للقضاء
على تنظيم "داع ــش" وعلى اإلره ــاب والتنظيمات
اإلرهابية ،وثبت أن هذا اللغز المحير قد تم اختراعه
لتسويق وتسويغ معادلة "إما هذا التنظيم وإما هذا
النظام الـســوري" ...وهكذا فإن األولوية قد أعطيت

كاتب وسياسي أردني
ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،والحـ ـت ــال ع ـس ـكــري قد
يتجاوز باقي ما تبقى من األلفية الثالثة ،ويصل
إلى األلفية الرابعة التي سيكون عالمها بالتأكيد
غير هذا العالم!
ق ـ ــال رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ـ ــان ال ــروسـ ـي ــة فــال ـيــري
غــرس ـي ـمــوف لـصـحـيـفــة ك ـلــوس ـمــو س ـكــايــا ب ــراف ــدا،
حسب "الشرق األوســط" اللندنية ،إن "هــذا الصراع
منح روسيا أعظم فرصة حتى اآلن ،لتتابع تحليق
طــائــرات درون فــي الـسـمــاء ال ـســوريــة" ،وأض ــاف أن
"ت ـص ـم ـي ـمــات األس ـل ـحــة ال ــروس ـي ــة ال ـج ــدي ــدة كــانــت
ت ــرس ــل إلـ ــى س ــوري ــة ل ـم ـعــرفــة ن ـت ــاج ع ـم ـل ـهــا ...وتــم
إصالح الغالبية العظمى من مواطن الخلل في هذه
األسلحة ...إن نجاحنا في اختبار كفاء ة أسلحتنا
في مناخ الحرب الحقيقي ميزة هائلة ...لقد أصبحنا
واثقين بكفاءة هذه األسلحة" ،وهنا (أفال يعني هذا
أن الروس قد حولوا أجساد الماليين من السوريين
إلى أهداف لتجاربهم العسكرية ...أفال يعني هذا أن

للقضاء على ما سمي "دولــة الخالفة اإلسالمية"،
واإلب ـق ــاء عـلــى بـشــار األسـ ــد ،والـحـقـيـقــة أن ــه ال هــذا
صحيح وال ذاك ،وأن الروس قد جاؤوا إلى سورية،
كما اعـتــرفــوا ،لتجريب أسلحتهم ،وأنـهــم تمكنوا،
حتى اآلن ،من اختبار  200نوع من األسلحة الجديدة
ً
التي بادروا إلى الترويج لها ،تمهيدا لوضعها في
أسواق العالم الثالث ،الذي افتعلت كل هذه الحروب
بين دوله من أجل أن تصبح هذه األسلحة بضاعة
مطلوبة ورائجة.
لم يعرف أحد لغز هذا الـ "داعش" حتى اآلن ،وربما
تكشف قادمات األيام أن خليفته أبوبكر البغدادي
ضابط في المخابرات الروسية منذ أن كان اسمها
زمن االتحاد السوفياتي "كي جي بي" ،والمفترض
ً
أنــه لم يعد خافيا على أحــد أن مجيء الــروس إلى
ً
سورية كان احتالال بكل معنى االحتالل ،وأن الحفاظ
على نظام بشار األسد ،والقضاء على "داعش" ،هما
مجرد ذريعتين إلنشاء كل هــذه القواعد الروسية

ً
ً
بجعة عنيدة أغلقت طريقا سريعا
المفعول .وهــذا البخاخ األنفي
ي ــؤث ــر ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـخــدم خ ــال
بضع دقائق".
وي ـ ـ ـنـ ـ ــوي ألـ ـ ـه ـ ــو ج ـ ـمـ ــع 130
ً
متطوعا لهذه التجربة يمكنهم
اس ـت ـخــدام الـبـخــاخ ل ـمــدة ثالثة
أشهر .وسيحصل نصفهم على
رذاذ وهمي.
(أ ف ب)

تسببت بجعة في إربــاك طريق
بألمانيا ،وصــداع لرجال اإلطفاء،
بعدما استقرت في وسط الطريق.
وأف ــادت هيئة اإلطـفــاء في بلدة
ديتمولد غــربــي ألـمــانـيــا ،أمــس أن
رجــال الشرطة تمكنوا في البداية
مــن نقل الطائر إلــى مــوقــع عشبي
ً
على حافة الطريق ،لكن خبيرا في
ال ـط ـيــور ال ـبــريــة تـمـكــن م ــن تهدئة
ال ـب ـج ـع ــة ،ذات الـ ــريـ ــش األس ـ ـ ــود،

ب ــاس ـت ـخ ــدام جـ ـ ــورب رم ـ ـ ــادي ك ــان
ً
في حقيبته ،وفقا لمتحدث باسم
هيئة اإلطفاء.
وذكــر المتحدث أن الخبير بدأ
بعد ذلــك فــي وضــع ال ـجــورب على
رأس البجعة .وذك ــر المتحدث أن
"الرجل قال إن هذه هي حيلة سرية
للتعامل مع البجع" .وفقدت البجعة
بـعــد ذل ــك ات ـجــاه ـهــا ،وس ــرع ــان ما
(د ب أ)
		
هدأت.

يومية سياسية مستقلة

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

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

ح ـفــل ا ف ـت ـت ــاح م ـهــر جــان
القرين الثقافي الـ24
ً
مساء
الوقت :السابعة
المكان :مسرح عبدالحسين عبدالرضا

وفيات
يوسف حسن باقر الكندري

ً
 52ع ــام ــا ،ش ـيــع ،رجـ ــال :ال ـش ـعــب ،ق ،4ديـ ــوان ال ـك ـن ــادرة ،نـســاء:
الجابرية ،ق ،7ش ،8م ،30ت50790997 ،99080629 :

ً
 54عاما ،شيع ،رجال :عبدالله المبارك ،ق ،8ش ،818م ،15نساء:
النهضة ،ق ،3ش ،315م ،246ت99559919 ،99000197 :

فيصل محمد سليمان المحسن

ً
 62عــامــا ،شيع ،رجــال :الشامية ،ق ،7ش ،72م ،17نساء :مبارك
الكبير ،ق ،2ش ،10م ،9ت25430459 ،66661056 :

حبيب مدربي حبيب الكندري

ً
 81عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :الرميثية ،ق ،2ش ،23ش محمد طاهر
البغلي ،م ،5النساء :نفس العنوان ،ت99594915 :

صفية حسن عبدالرحيم نقي

ً
 95عاما ،شيعت ،رجال :الدسمة ،مسجد النقي ،نساء :الجابرية،
ق ،7ش ،103م ،18ت99000702 :
غيضة مرزوق الرشيدي أرملة عبدالله معلث الرشيدي
ً
 77عاما ،شيعت ،رجال :عبدالله المبارك ،ق ،9ش ،927م ،8نساء:
عبدالله المبارك ،ق ،7ش ،721م ،7ت50266999 ،66424532 :

تــرك رئـيــس الـ ــوزراء الـتــايـلـنــدي ،بــرايــوث تشان
ً
أوتشا ،أمس ،مجسما له من الورق المقوى بالحجم
الطبيعي في مقر الحكومة لإلجابة عن تساؤالت
الصحافيين.
وقــال رئيس الــوزراء" :إذا كانت هناك أي أسئلة
حول السياسة ،فيمكنكم أن توجهوها لهذا الفتى".
وذكر نائب المتحدث باسم الحكومة ،ويراتشون
سوكوندهاباتيباك ،أنه مع ذلك ،فإن رئيس الوزراء
سيواصل عقد مؤتمره الصحافي األسبوعي في
مقر الحكومة كالمعتاد كل ثالثاء.
ً
كــان المجسم واح ــدا مــن ثمانية مجسمات من
الورق المقوى لرئيس الــوزراء تصوره في أوضاع
مـخـتـلـفــة وب ـمــابــس مـخـتـلـفــة وض ـع ــت السـتـقـبــال
األطفال الزائرين لمقر الحكومة في عيد الطفل الذي
تم االحتفال به في تايلند السبت.
وتأتي حيلة برايوث الكرتونية ،وسط ُّ
تعرض
قــادة الحكومة العسكرية النتقادات حــادة ،بسبب
افتقارهم للشفافية.
وفــي حين أع ــرب الصحافيون عــن ذهولهم من
مــزحــة المجسم الـكــرتــونــي لرئيس الـ ــوزراء ،أعــرب
المعارضون للحكومة العسكرية عن خيبة األمل.
وقال بافين تشاتشافالبونجبون ،وهو معارض
بارز للمجلس العسكري ،في تعليق على صفحته
بـ"فيسبوك"" :ال أعتقد أن هذا مضحك على اإلطالق.
ً
ً
إذا كنت رئيسا لـلــوزراء ولست مستعدا للحديث
عــن السياسة ،فإنه يجب عليك االستقالة .القادة
والصحافيون مصابون بالجنون".
(د ب أ)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تدمير هذا البلد على هذا النحو ومواصلة تدميره
هو ليس إلنقاذ بشار األسد ونظامه وإنما ألهداف
تسويقية وتجارية).
وبالطبع فإن األميركيين ال يختلفون عن الروس
ً
في هذا المجال كثيرا ،والفرق هو أنهم أرسلوا ما
اسـتـحــدثــوه مــن أسلحة فـتــاكــة ،وه ــذا معلن وعلى
رؤوس األش ـه ــاد ،إل ــى أوكــران ـيــا الـتــي مــن الــواضــح
أنها ستكون ساحة امتداد لهذا الصراع الروسي
– األم ـيــركــي الـمـحـتــدم اآلن فــي س ــوري ــة ،ول ـكــن من
خالل التنظيمات بالوكالة ،وهذا ما جعل الواليات
ً
المتحدة تخترع شيئا اسمه "سورية الديمقراطية"،
وجعل روسيا تخترع "داعش" وغيره من التنظيمات
اإلرهابية ،وتخترع مفاوضات "أستانا" ومهرجان
"سوتشي" المضحك ،الذي من المفترض أن ينعقد
في نهاية هــذا الشهر ،وهكذا وباألخير فــإن هناك
ً
ً
مثال "فالحيا" يقول :تعاقطت البغال (تبادلت الرفس)
وجاءت اإلصابات في رأس "المكاري" ...القطروز!

بدر بريك سليمان العتيبي

«كرتون» رئاسي
يجيب الصحافيين!

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ِّ
ف ــت ــش ب ـج ــذع ال ـش ـجــر ال ي ـخــدعــك ظــاهــره

بخاخ يعالج إدمان القمار
م ــرت ـب ــط ب ــال ـش ـع ــور بــال ـس ـعــادة
ً
ً
يؤدي دورا محوريا في تنامي
اإلدمان.
وأوضح هانو ألهو ،األستاذ
الـ ـمـ ـح ــاض ــر فـ ــي عـ ـل ــم ال ـس ـم ــوم
ب ــال ـم ـع ـه ــد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـص ـحــة
والرفاهية في هلسنكي ،لوكالة
الصحافة الفرنسية ،أ م ــس ،أن
"الحاجة إلى اللعب ملحة .لهذا
الـسـبــب نبحث عــن دواء فــوري

ّ
وضاح

بدرية سعود يوسف البدر

ً
 70عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجــال :ديــوان البدر،
ش الخليج الـعــربــي ،القبلة ،نـســاء :كيفان ،ق ،6ش ،64م ،32ت:
24913112 ،22461444 ،22464888

مشعان معيض عشيبان الجويعد العازمي

ً
 72عاما ،شيع ،رجال :النعيم ،ق ،2ش ،4م ،184نساء :القصر ،ق4
ب ،ش ،2م ،22ت66580765 ،55228622 :

تركي فرحان راشد السعيدي

ً
 87عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،مقبرة صبحان ،رجال:
الجهراء ،القصر ،ق ،3خلف ثانوية الجهراء بنات ،نساء :الجهراء،
القصر ،ق ،3ش ،5ج ،14م 377أزرق ،1ت50632333 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى

الشروق

06:44

الظهر

11:55

العصر

02:48

المغرب

05:07

العشاء

06:29

الصغرى 07
ً
أعلى مد  05:44صب ــاحـ ـ ــا
 06:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  12:12صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:08ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

التوزيع:

18

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

