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«التقاعد المبكر» إلى «المالية»

محليات

المجلس وافق على طلب اللجنة باستعادته وتقديم تقريرها والشركة االستشارية خالل  ٣أشهر
• انتخابات «البلدي» خالل  4أشهر وتوصية بعدم سجن النواب وفصل الموظفين إال بحكم نهائي
فهد التركي ومحيي عامر

sms

بعد جلسة برلمانية مطولة شهدت حل إشكالية انتخابات
المجلس البلدي بالموافقة على تعديالت قانون البلدية ،وافق
مجلس األمة ،أمس ،على إعادة قانون التقاعد المبكر إلى اللجنة
ً
ً
المالية لدراسته مع شركة محايدة ،على أن تقدم تقريرا متكامال
بشأنه للمجلس خالل ثالثة أشهر.
أما طلب مناقشة "سجن النواب" فانتهى بتوصية إلى اللجنة
التشريعية بإنجاز تقريرين خالل شهر ،أولهما عن اقتراح بقانون
لتعديل الالئحة الداخلية بعدم جواز سجنهم إال بحكم نهائي،
واآلخر عن عدم فصل الموظفين من وظائفهم واستمرار صرف
العالوات إلى حين الحكم.
02

ي ـق ـســم ال ـ ـنـ ــواب ع ـلــى اح ـ ـتـ ــرام مـ ـب ــادئ ال ـعــدالــة
والمساواة ،فيطلبون أال يسجنوا إال بحكم نهائي،
بينما المواطنون يسجنون من أول درجة!

اقتصاديات

ً
ً
استثماريا تسجل ً
أداء
 12صندوقا
أفضل من مؤشرات السوق
15

تقرير
اقتصادي

قطع الكهرباء عن الوافدين ً
المتجاوزة مديونياتهم  125دينارا
●

استجواب الصبيح اليوم؟

سيد القصاص

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة أن
ق ـط ــاع ش ـ ــؤون الـمـسـتـهـلـكـيــن فــي
ً
وزارة الكهرباء والماء ينفذ حاليا
حملة لقطع الـتـيــار عــن الــوافــديــن
ً
ا لــذ يــن يقطنون شققا استثمارية
وتتجاوز قيمة فواتيرهم الخاصة

إج ـ ـمـ ــالـ ــي مـ ـبـ ـل ــغ الـ ـت ــأمـ ـي ــن وه ــو
ً
 125دي ـن ــارا ،بـعــد إن ــذاره ــم ،وذلــك
ً
لتحصيل المستحقات أوال بأول،
ً
وتفاديا لتراكم الفواتير.
وقــالــت الـمـصــادر ،لــ«الـجــريــدة»،
إن ال ــوزارة تــركــز بشكل أكـبــر على
قطع التيار عن المستهلكين الذين
لم يدفعوا مبلغ التأمين02 ،

ً
الحجرف متحدثا في جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

«االقتراض الحكومي» و«التقاعد المبكر»...
الكويت بحاجة إلى «نفضة»
١٢

علمت «الـجــريــدة» ،من مصادرها ،أن النواب
م ـبــارك الـحـجــرف وخــالــد العتيبي والحميدي
السبيعي اتفقوا على تقديم استجوابهم لوزيرة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل ،وزيـ ــرة الــدولــة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح ،اليوم ،من
خمسة محاور.
وقالت المصادر إن الـنــواب الثالثة وضعوا
اللمسات األخيرة على االستجواب حتى وقت
متأخر من مساء أمس ،واتفقوا على أن يكون من
خمسة محاور منها «ذوي اإلعاقة» ،والجمعيات
التعاونية ،والمساعدات االجتماعية.
02

«مارمور» :سياسات خفض العجز أهم
مثبطات التوقعات لـ «التعاون»
١٤

إيران :التجاذب بين مؤسسات النظام يتصاعد

إدارة ترامب تتجه إللغاء االتفاق النووي وتستعد لـ «اليوم التالي»
●

طهران ،واشنطن  -ةديرجلا

•

تصاعد التجاذب بين مؤسسات النظام في
إي ــران ،على خلفية االحتجاجات التي ضربت
البالد في األيام الماضية ،فبعد يومين من كلمة
للرئيس اإليراني حسن روحاني ،عبر فيها عن

معارضته حظر وسائل التواصل االجتماعي،
أعربت السلطة القضائية ،أمس ،عن رغبتها في
ً
حظر هذه الوسائل كليا.
وقال نائب المدعي العام عبدالصمد عبادي
إن "وســائــل اإلعــام ال تــوزع فقط محتوى ضد
األمن الداخلي للبالد ،بل ضد القيم اإلسالمية

ً
ً
أيضا" ،مضيفا أنه "يجب حظر هذه التطبيقات
بما أنه ال يمكن السيطرة عليها" ،في إشارة إلى
"تليغرام" و"إنـسـتـغــرام" ،الوحيدين المسموح
ً
بهما رسميا في إيران.
ورفض روحاني اعتبار أن سبب االحتجاجات
هـ ــو ف ـق ــط الـ ـسـ ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة 02

٠٩
بابا الفاتيكان :دور األمير
رائد في إرساء قيم الحوار

محليات

03
 8مليارات دينار تكلفة
تطوير الطرق في البالد

توابل

١٧
كاترين دينوف تندد
بحملة «مي تو» المناهضة
للتحرش الجنسي

ةديرجلا
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األمير يستقبل ولي العهد والمبارك ورئيس األركان
سموه تسلم رسالة من رئيس جمهورية الصومال الفدرالية
اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو ولي العهد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،ورئ ـي ــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،رئ ـيــس
األركـ ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
ً
الــركــن مـحـمــد الـخـضــر وعـ ــددا من
كبار القادة في الجيش الكويتي،
إث ــر حـ ــادث ال ـه ـبــوط االضـ ـط ــراري
للمروحية ا لـتــي كــا نــت تقلهم في
ج ـم ـه ــوري ــة ب ـن ـغ ــادش الـشـعـبـيــة
الصديقة.
ح ـضــر ال ـم ـقــاب ـلــة وزيـ ــر ش ــؤون
ال ـ ــدي ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي
الجراح.
وعـ ـق ــب لـ ـق ــاء ص ــاح ــب ال ـس ـمــو،
ص ـ ـ ــرح رئ ـ ـيـ ــس األركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــام ــة
للجيش بما يلي:
في هــذا اليوم المبارك تشرفنا
بمقابلة سمو أمير البالد ،وكذلك
س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ ن ــواف
ّ
األحـ ـم ــد ،ب ـعــد أن مـ ــن ال ـل ــه علينا
بالنجاة من حادث سقوط الطائرة
ف ــي ج ـم ـهــوريــة ب ـن ـغ ــادش ،وك ــان
ً
ً
الـلـقــاء أب ــوي ــا جـ ــدا ،اسـتـمـعـنــا فيه
إلــى نصائح والــدنــا الـغــالــي سمو
أمير البالد.

ولي ًالعهد يستقبل المبارك والخضر
وعددا من قادة الجيش

صاحب السمو مستقبال الخضر وكبار قادة الجيش أمس
وك ــان الت ـصــال س ـمــوه فــي قلب
الحدث يوم الحادث بعد ساعة من
سقوط الطائرة ،بالغ األثر في رفع
الـ ــروح الـمـعـنــويــة لجميع أعـضــاء
الــوفــد الكويتي الـمـشــارك ،وفضل
من الله تعالى أن نجانا وكل الوفد
وعدنا إلى بلدنا سالمين ،وكذلك
اتصال سمو ولي العهد ،ورئيس
مجلس الوزراء الشيخ سمو جابر
ال ـم ـبــارك ،والـشـعــب الـكــويـتــي كله،
سواء من المدنيين أو العسكريين،
وكــذلــك ال ـ ــوزراء وأع ـض ــاء مجلس
األمــة ورؤس ــاء األرك ــان ،فضال عن
االت ـ ـص ـ ــاالت مـ ــن ال ـج ـم ـي ــع ال ــذي ــن

يـ ـب ــارك ــون ل ـن ــا ن ـج ــات ـن ــا مـ ــن ه ــذا
الحادث».
وأض ــاف «ال ـحــادث ولـلــه الحمد
اآلن أصـبــح وراء ظـهــورنــا ،ونحن
اآلن نـفـكــر فـيـمــا ه ــو قـ ــادم ،وتـظــل
عالقتنا مــع جمهورية بنغالدش
ق ــوي ــة وم ـت ـي ـنــة ،وق ــد لـقـيـنــا هـنــاك
ال ــرع ــاي ــة وااله ـت ـم ــام إث ــر ال ـحــادث
مــن رئيس األرك ــان البنغالي ،كما
ت ـش ــرف ـن ــا ب ـل ـق ــاء رئ ـي ـس ــة مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ ح ـس ـي ـن ــة ،ال ـتــي
أبدت كل اهتمامها بشأن الحادث،
وواص ـل ـنــا كــل الـبــرنــامــج ال ــذي تم
ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ــه س ــاب ـق ــا ،وإن ش ــاء

الـلــه سـنـعــزز عالقتنا مــع الجيش
البنغالي ،السيما أنه جيش عريق
ذو خبرة ،ونتبادل الخبرات فيما
بيننا».
وختم «أكــرر شكري مــرة أخــرى
لكل مــن ســأل عنا ،وكــل مــن تحمد
لـ ـن ــا ب ــالـ ـس ــام ــة ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــم
ال ــوال ــد سـمــو أمـيــر ال ـب ــاد ،وسمو
ولي العهد ،وسمو رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،وال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ن ــاص ــر ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وكـ ــل من
سأل عنا».
مــن جهة أخ ــرى ،تسلم صاحب

ال ـس ـم ــو رس ــال ــة خ ـط ـيــة م ــن أخ ـيــه
رئ ـ ـي ـ ــس ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـ ـصـ ــومـ ــال
الفدرالية محمد عبدالله فرماجو،
تضمنت الـعــا قــات الثنائية التي
تربط البلدين والشعبين الشقيقين،
وسبل تعزيز العالقات في جميع
المجاالت.
وقـ ــام بـتـسـلـيــم الــرســالــة لــوزيــر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي
الجراح وزير التخطيط بجمهورية
الصومال الفدرالية جمال محمد
حسن.

ولي العهد مستقبال المبارك أمس
اسـتـقـبــل س ـمــو ول ــي العهد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ،بقصر
ب ـ ـيـ ــان ،صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،رئ ـيــس
مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
جابر المبارك.
واس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،رئ ـيــس
األركان العامة للجيش الفريق
ً
ركن محمد الخضر ،وعددا من
ك ـبــار ال ـق ــادة فــي الـجـيــش ،إثــر

ح ـ ــادث ال ـه ـب ــوط االضـ ـط ــراري
للمروحية ا لـتــي كــا نــت تقلهم
بجمهورية بنغالدش الشعبية
الصديقة.
كما استقبل سموه ،د .روال
دشتي.

ناصر الصباح يغادر إلى المنامة

الجارالله يبحث العالقات مع سفيري أميركا ومصر

غادر النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ،أمس،
إلى مملكة البحرين الشقيقة ،تلبية لدعوة من
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات
العامة بــوزارة الــدفــاع ،في بيان صحافي ،إن
«الزيارة تهدف إلى تعزيز العالقات الثنائية
وتوطيدها بين البلدين الشقيقين».
ويرافق الشيخ ناصر الصباح رئيس األركان
العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر،
ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور،
ووفد رفيع المستوى.
وك ــان فــي وداعـ ــه عـلــى أرض ال ـم ـطــار عــدد
مــن كـبــار الـضـبــاط ال ـقــادة بالجيش ،والقائم
بــاألعـمــال فــي سـفــارة مملكة البحرين فتحي
السبت.

التقى نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة خالد
ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه ،أم ـ ـ ــس ،س ـف ـي ــر الـ ــواليـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
ل ــوران ــس س ـي ـل ـفــرمــان ،ح ـيــث ت ــم خــال
الـلـقــاء بـحــث ع ــدد مــن أوج ــه الـعــاقــات
ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـيــن ال ـب ـل ــدي ــن ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـ ـطـ ــورات األوض ـ ـ ــاع ع ـلــى الـســاحـتـيــن
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية
ل ـش ــؤون مـكـتــب نــائــب ال ــوزي ــر السفير
أيهم العمر ،ومساعدة وزير الخارجية
لشؤون األميركيتين ريم الخالد.
كما اجتمع الجارالله في وقت الحق
م ــع سـفـيــر م ـصــر ل ــدى ال ـكــويــت ط ــارق
القوني ،وتم خالل اللقاء بحث عدد من
أوجــه العالقات الثنائية بين البلدين،
إض ــاف ــة إلـ ــى تـ ـط ــورات األوض ـ ـ ــاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.

ً
النائب األول لدى مغادرته البالد متوجها إلى البحرين أمس

الجارالله خالل لقائه السفير األميركي أمس

«الهالل األحمر» تسير 5
شاحنات إغاثية إلى اليمن

الكويت تدين االعتداءات
ضد بعثة «مونوسكو» بالكونغو
دانــت الكويت بشدة االع ـتــداء ات المتكررة التي تتعرض لها بعثة األمــم المتحدة،
لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو» ،وآخرها الهجوم
المسلح الذي وقع في ديسمبر الماضي.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي ،في كلمة
ألقاها خالل جلسة مجلس األمن الدولي ،أمس األول ،لبحث تطورات الوضع في الكونغو،
ً
إن «االعتداء األخير أسفر عن مقتل  15عنصرا من قوة حفظ السالم ،وإصابة  53آخرين
بـجــروح مختلفة» ،داعـيــا الحكومة الكونغولية الــى مالحقة مرتكبي تلك االعـتــداء ات
وتقديمهم الى العدالة في أقرب وقت ممكن.
وأكــد استعدادات وفــد الكويت لــدى األمــم المتحدة المطلق ،لتقديم كل التسهيالت
المطلوبة إلنجاح أعمال بعثة تحقيق االستقرار في الكونغو ،ودعم فريق الخبراء المنشأ
بموجب القرار  1533للقيام بمهامه ومسؤولياته.

«التقاعد المبكر» إلى...
وعـقــب الجلسة ،صــرح رئـيــس المجلس م ــرزوق الـغــانــم بــأن "الجلسة
انتهت إلى حل مشكلة انتخابات المجلس البلدي ،وبالنسبة إلى قضية
المسجونين فقد أكدت أنني أتعامل من خالل الدستور والقانون ،وتمت
إحالة توصيات القضية إلى اللجنة التشريعية ،وفي انتظار تقريرها".
وأض ــاف الـغــانــم أن جميع ال ـنــواب يتفقون عـلــى تـعــديــل "الـتــأمـيـنــات"
ً
على القانون ،لكن طلبا قدم لمكتب المجلس لالستعانة بشركة لدراسة
الموضوع" ،وننتظر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها خالل ثالثة أشهر،
على أن يـكــون فــي صــف المتقاعدين ،وفــي الــوقــت نفسه يحمي الوضع
المالي للدولة".
ومــن جانبه ،أكــد وزيــر المالية د .نايف الحجرف ضــرورة االستعانة
ً
بـ"استشارة عالمية محايدة" ،موضحا أن أي قرار يتخذ في شأن "خفض
ً
سن التقاعد" لن يؤثر على الموظفين الموجودين على رأس عملهم حاليا
ً
فحسب ،بل على المتقاعدين أيضا.
ب ــدوره ،أكــد وزي ــر الـعــدل وزي ــر األوق ــاف وال ـشــؤون اإلســامـيــة د .فهد
العفاسي سالمة إجــراءات الحكومة تجاه النواب المحكومين في قضية
ً
"دخول المجلس" ،وتوافقها مع الدستور والقانون ،مبينا أنها جاءت بناء
على قرار من النيابة العامة ،وليس من حق الحكومة التدخل في أعمال
السلطة القضائية.
وقال العفاسي ،أثناء مناقشة مدى دستورية "سجن النواب" ،إن "هذا
ً
الموضوع إذا كان يشكل خالفا في وجهات النظر ،فالفيصل هو الذهاب
إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة  ،111وتمييز حدود هذا النص
واختصاصه ،أما غير ذلك فهو تدخل في السلطة القضائية دون سند".
وشهدت الجلسة الموافقة على تعديالت قانون البلدية في المداولتين
األولى والثانية ،على أن تجرى أول انتخابات للمجلس البلدي بعد إقرار
ً
هذا القانون ،وفقا لجداول االنتخابات النيابية النهائية لسنة .2017
وشملت التعديالت أن "يمتد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات
المجلس البلدي أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ،أو حتى موعد
إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب".
وفي هذا الصدد ،أكد وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية
ً
حسام الرومي أن انتخابات "البلدي" ستجرى في أقرب وقت ممكن ،معربا
عن شكره لجميع أعضاء المجلس على تفهمهم هذا التعديل.
ولم تخل الجلسة من سجاالت نيابية حدثت بين عدد من النواب عند
مناقشة قضية سجن النواب وشباب الحراك في قضية "دخول المجلس".

استجواب الصبيح...

٠٧-٠٤

وأشــارت إلى أن النواب كانوا يدرسون ،وقت كتابة الخبر ،إضافة
محور سادس إلى االستجواب ،غير أن األقرب هو االكتفاء بمحاوره
الخمسة.
ً
وردا على سؤال حول تضمين االستجواب محور هيئة ذوي اإلعاقة،

أعلنت جمعية الهالل األحمر ،تسييرها خمس
شاحنات محملة بـ 90طنا من المساعدات اإلغاثية
وال ـم ــواد الـغــذائـيــة للشعب اليمني ضـمــن سلسلة
التحركات التي تقوم بها الجمعية لتقديم العون
واإلغاثة لألشقاء.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هالل الساير
لـ «كونا» ،امس ،إن المواد الغذائية سيتم توزيعها
بالتعاون مع شبكة استجابة لألعمال اإلنسانية
واإلغاثية على المتضررين في المناطق التي يوجد
فيها اليمنيون.
وأوضــح الساير أن هــذه الدفعة من المساعدات
م ـق ــدم ــة م ــن ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي وت ـم ـث ــل جـ ـ ــزءا مــن
ال ـم ـســاعــدات ال ـتــي تـقــدمـهــا الـجـمـعـيــة مـنــذ ح ــدوث
األزمة اليمنية وتشمل مواد غذائية وطبية وصحية
وتنموية.

في ظل توجه الحكومة لنقل تبعيتها إلى وزارة الصحة ،قالت المصادر
ً
إن المستجوبين أك ــدوا أن مــن حقهم «دسـتــوريــا استجواب الــوزيــرة
الصبيح على التجاوزات التي حدثت في الهيئة ،فهي المسؤولة عنها
أمامنا حتى تاريخه».

قطع الكهرباء عن الوافدين...
الفتة ّإلى أن «الكهرباء» يحق لها ،وفق القانون ،قطع التيار عن أي مستهلك
غير مؤمن ولو كانت فاتورته بسيطة.
وأوضحت أن الوزارة تعامل المواطن القاطن في شقة استثمارية بنفس
آلية السكن الخاص ،مادام لم يسجل باسمه عداد كهرباء لسكن آخر.
من جهة أخــرى ،ذكرت المصادر أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء
بخيت الرشيدي طلب إلى الوكالء المساعدين تسكين الشواغر الموجودة
في إداراتهم ،مشيرة إلى أنه ناقش خالل اجتماعه األخير مع عدد منهم،
بحضور وكيل «الكهرباء» المهندس محمد بوشهري ،جملة من األمور
الخاصة بمشاريع الوزارة ،ونسب اإلنجاز في كل مشروع.

إيران :التجاذب بين مؤسسات...

ً
المسؤولة عنها حكومته ،مشيرا إلى أن المحتجين رفعوا مطالب سياسية
واجتماعية.
فــي سياق متصل ،أعلن أحــد وزراء روحــانــي أن األخـيــر أمــر بــاإلفــراج
عن الطالب خالل ساعات .وطالب نواب في الئحة أميد (األمل) الوسطية
الموالية للرئيس ،أمس ،بالسماح لهم بزيارة سجن إيفين ،شمالي طهران.
وأكد أحد نواب الئحة أميد ،لـ"الجريدة" ،أن هدف الزيارة هو التحقيق
في تقارير تؤكد أن عدد المعتقلين يزيد على ما تعلنه األجهزة األمنية،
ً
ً
وأن هناك عددا كبيرا من طالب الثانوية والجامعات اعتقلوا.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية األميركية أن الرئيس دونالد ترامب
ً
سيجتمع غدا مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس،
ً
ويتخذ ق ــرارا بشأن برنامج إيــران الـنــووي ،ســواء باالستمرار في إلغاء
العقوبات على طهران أو إعادتها.
ً
ً
وبات متوقعا جديا إقدام ترامب على إلغاء االتفاق النووي ،والدعوة
إلى استبداله بمفاوضات جديدة تأخذ في االعتبار الظروف الموضوعية،
التي تجدها واشنطن مناسبة لفرض تنازالت جديدة على إيران ،في ظل
اإلحراج الذي تعيشه مع تصاعد الهتافات الداعية إلى تغيير النظام بها.
وبينما يسود االعتقاد ،بشكل واسع ،بأن األحداث التي شهدتها إيران
مرشحة للتصاعد رغــم "نـجــاح" السلطات األمنية في كبح حدتها ،ولو
ً
مؤقتا ،قالت مصادر عسكرية أميركية إن واشنطن تعمل مع شركائها على
بلورة خطة عمل متعددة األوجه والخيارات والجبهات ،لتعميق السجال
الذي دخلت فيه أطراف عدة من التركيبة السياسية القائمة في هذا البلد،
حول دور إيران بالمنطقة ،والكلفة المرتفعة التي يتحملها الشعب جراء
سياساتها المولدة لعدم االستقرار واإلفقار.
٢٥
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محليات
 8مليارات دينار تكلفة تطوير الطرق في البالد

الحصان 2.5 :مليار دينار تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها
سيد القصاص

أكد المدير العام لهيئة الطرق
والنقل البري أن الهيئة تفتتح
خالل العام الجاري مشاريع
للطرق من شأنها أن تحدث
نقلة نوعية وتقلل االزدحامات
المرورية.

افتتاح 12
ً
مشروعا للطرق
و 38مناقصة
قيد الطرح
في 2018

ك ـش ــف م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـ ـلـ ـط ــرق والـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـبـ ــري أح ـم ــد
ال ـح ـصــان أن الـقـيـمــة الـتـقــديــريــة
ل ـم ـش ــاري ــع الـ ـط ــرق س ـ ــواء م ــا تــم
إنجازه أو الجاري إنجازه حاليا
أو الذي سينفذ مستقبال حوالي
 8م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،والـمـشــاريــع
القائمة حاليا تصل قيمتها إلى
حوالي  2.5مليار دينار.
وبـيــن الـحـصــان خــال لـقــاء له
مع المواطنين في ديوان المعجل
بمنطقة الفيحاء مساء أمس األول
أن الهيئة تـبــا شــر حــا لـيــا العمل
في  25مشروعا للطرق من خالل
برنامج زمني ،وسيتم افتتاح 12
مشروعا منها خالل العام الحالي
 ،2018والبقية سيتم افتتاحها
الـ ـع ــام الـ ـق ــادم  2019والـمـتـبـقــي
منها سيتم استكماله بالكامل
في عام .2020

ً
 14مشروعا

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـن ـ ــاك 14
م ـش ــروع ــا س ـي ـتــم تــوق ـي ـع ـهــا فــي
المستقبل القريب ،ابرزها تطوير
شارع القاهرة ،وتطوير المرحلة

الثانية والثالثة من جنوب السرة،
والـمــرحـلــة الـثــانـيــة والـثــالـثــة من
تطوير طريق السالمي ،إضافة
إ لــى بعض المشاريع اإلضافية
التي نسعى حاليا إلى الحصول

على موافقات الجهات الرقابية
عليها ،حتى نستطيع توقيعها
وإدخالها في حيز التنفيذ.
وأوضـ ـ ــح ال ـح ـص ــان أن هـنــاك
العديد من المناقصات المتوقع
أن ي ـت ــم ط ــرح ـه ــا خـ ــال األعـ ـ ــوام
ال ـقــادمــة وع ــدده ــا  38مـنــاقـصــة،
ـار تـ ـصـ ـمـ ـي ــم ب ـ ـعـ ــض هـ ــذه
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الـمـنــاقـصــات بــاتـفــاقـيــات موقعة
حــالـيــا ،وه ـنــاك اتـفــاقـيــات أخــرى
سيتم توقيعها لتصميم الدائري
الرابع والثاني والثالث ،وشارع
دمـ ـ ـش ـ ــق وبـ ـ ـع ـ ــض الـ ـتـ ـق ــاطـ ـع ــات
الرئيسية في طريق الملك فهد،
والدائري السادس وبعض الطرق
األخرى المحيطة.
وأكد أن «تنفيذ خطة المشاريع
فــي الـكــويــت ب ــدأت بشكل مكثف
مـ ـن ــذ قـ ــرابـ ــة  4سـ ـ ـن ـ ــوات ،ول ـك ــي
نـسـتـكـمــل الـخـطــة ال ـتــي تحتوي

«الصحة» :أولوية العالج للحاالت الطارئة
«تحصيل الرسوم يكون بعد استقرار الحالة وتجاوز المرحلة الطارئة»
●

عادل سامي

أصــدر وزيــر الصحة د .باسل
ً
ً
الـ ـصـ ـب ــاح ق ـ ـ ـ ــرارا وزاريـ ـ ـ ـ ــا قـضــى
بإعطاء األولوية للعالج للحاالت
الطارئة ،التي تحتاج إلى الرعاية
العاجلة في جميع المستشفيات،
دون أي تأخير فــي تشخيصها
أو عالجها.
وج ــاء فــي ال ـقــرار ال ـ ــوزاري ،أن
ً
ي ـكــون تـقـيـيــم ال ـحــالــة ف ـ ــورا لــدى
وص ــولـ ـه ــا إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـفــى أو
الـ ـم ــرف ــق ال ـص ـح ــي مـ ــن األطـ ـب ــاء
ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ب ـج ـم ـيــع األقـ ـس ــام
الطبية ،وتقديم العالج العاجل
دون تأخير ،للمحافظة على حياة
المريض وصحته حتى استقرار

قال وكيل وزارة األوقــاف ،األمين العام للجنة العليا لتعزيز
الوسطية ،فريد عمادي ،إن «مركز تعزيز الوسطية سيستضيف
المحاضر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وأستاذ الفقه في
جامعة القصيم د .سامي الصقير ،إلقامة برامج علمية وحوارية
للفئات التوجيهية تحت عـنــوان (توجيهات هامة حــول الفكر
المتطرف وحقوق العلماء)».
وأوضـ ــح أن «الـحـلـقــة الـنـقــاشـيــة تـسـتـهــدف أع ـم ــدة الـتــوجـيــه
واإلشراف واإلمامة والخطابة ،لما تتمتع به تلك الشريحة من دور
كبير في توجيه األجيال القادمة ،وتهدف إلى معالجة المتغيرات
من الغلو والتطرف ،وفق أسس علمية وشرعية وفكرية».

ً
الحصان متحدثا في ديوان المعجل

وبين الحصان أن هيئة الطرق وقعت أخيرا
ات ـف ــاق ـي ــة ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـخ ــاص ــة ب ـت ـطــويــر طــريــق
الـفـحـيـحـيــل ب ـطــول  38كـيـلــومـتــرا ،الف ـتــا إل ــى أن
المرحلة الثالثة من تطوير الدائري األول ستكون
عبارة عن نفق تحت األرض ألول مرة في البالد
يبدأ من مسجد الدولة الكبير حتى قصر العدل
بطول  1.5كيلومتر ،وبإنجازه سيتاح الــدوران
حول مدينة الكويت دون أي إشارة مرور.

ح ــالـ ـت ــه ،م ـض ـي ـفــا أن «تـحـصـيــل
ال ـ ــرس ـ ــوم يـ ــأتـ ــي بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـق ــرار
الحالة ،وتجاوز المرحلة الطارئة،
ً
وفقا إلجراءات التحصيل».
ً
وأصدر الوزير قرارا آخر بنقل
ت ـب ـع ـيــة إدارة خ ــدم ــة ال ـم ــواط ــن
إلــى وكيل ال ــوزارة مباشرة ,كما
ّ
شــكــل ال ـص ـبــاح لـجـنــة للتحقيق
ف ــي ال ـم ـخــال ـفــات ال ـمــال ـيــة ،لعقد
شركة ياكو الطبية والمخالفات
المالية الخاصة بعدم الرد على
م ــاح ـظ ــات دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة،
ب ــرئ ــاس ــة األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـمـعـهــد
الكويت لالختصاصات الطبية
وعضوية عدد من المختصين.
وكلف وزيــر الصحة ،الوكيلة
المساعدة لشؤون الصحة العامة

«الوسطية» :برامج علمية لمواجهة التطرف

«الرحمة» تكرم  5من حفظة القرآن بجيبوتي

تصميم الدائري الرابع لدى «المحاسبة»
فيما يخص الدائري الرابع ،قال الحصان ان
«اتفاقية التصميم الخاصة به مــوجــودة حاليا
لدى ديوان المحاسبة ،وبمجرد اعتمادها سنوقع
اتفاقية تصميمه من دوار هيئة األمم إلى اإلطفاء
فــي الـســالـمـيــة» ،مــوضـحــا أن ــه سـيـكــون مشروعا
متكامال ،ربما يكون فيه جسر علوي سنراعي
فيه خصوصية المنازل في المناطق المحيطة
عبر حواجز تحجب الرؤية والضوضاء.

سلة أخبار

د .ماجدة القطان ،باإلضافة الى
ع ـم ـل ـهــا ،ال ـق ـي ــام ب ـم ـهــام الــوك ـيــل
المساعد للشؤون الفنية د .وليد
ال ـف ــاح ،إل ــى حـيــن ع ــودة األخـيــر
من إجازته.
ً
كما أصدر قرارا ،ألغى بموجبه
إحـ ـ ــالـ ـ ــة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ق ـ ـسـ ــم ال ـ ـعـ ــاج
الـطـبـيـعــي بـمـسـتـشـفــى األم ـي ــري
نـ ـج ــاء ال ـش ــام ــي إل ـ ــى ال ـت ـق ــاعــد،
ً
تـنـفـيــذا لـحـكــم قـضــائــي ،ونقلها
الـ ــى م ــرك ــز ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ــراش ــد
للحساسية في منطقة الصباح
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــة بـ ـ ــذات
المنصب.
ً
وأصــدر الوزير الصباح قــرارا
آخر ،قضى بإعادة تشكيل لجنة
تفتيش األسنان في الوزارة.

باسل الصباح

فريق طبي في «العدان» يجري
عملية زراعة قلب صناعي

«التمريض»ً تستنكر حرمان
 824ممرضا من البدالت

أعلنت وزارة الصحة ،أمس ،إجراء عملية جراحية هي األولى من نوعها
في الكويت والخليج العربي والمنطقة العربية ،وهي عبارة عن زراعة قلب
صناعي لمريض عمره  14عاما.
وقالت الوزارة ،في بيان ،أمس ،إن وزير الصحة د .باسل الصباح ،وفور
تلقيه تشخيص الحالة من األطباء المختصين ،قام بإصدار األوامر الفورية،
بضرورة توفير جميع مستلزمات إجراء العملية ،كسبا للوقت ،وإنقاذ حياة
المريض ،فتم توفير الجهاز الخاص بالعملية ،وهو عالي الكلفة ،مع الفريق
الطبي خالل  24ساعة من صدور أمر الوزير.
وأشارت الوزارة إلى أن العملية استغرقت  7ساعات متواصلة في مركز
الــدبــوس ألم ــراض القلب التابع لمستشفى الـعــدان ،وش ــارك فيها بجانب
الفريق الطبي األلماني الذي استدعي خصيصا إلجرائها فريق طبي من
وزارة الصحة.
وأوضحت ال ــوزارة أن هــذه العملية هي ال ــ 61على مستوى العالم عند
مراعاة عمر المريض وحجم المضخة التي تمت زراعتها.
واعتبرت أن هذا اإلنجاز جاء كثمرة من ثمرات توجيهات سمو أمير البالد،
الذي لم يدخر دعما وتوجيها لتوفير األمن الصحي ألبناء شعبه ،والوصول
بالكويت إلى مصاف الدول المتقدمة في صحة المجتمع وخلوه من األمراض.

اسـتـنـكــرت جمعية الـتـمــريــض حــرمــان  824مـمــرضــا فــي منطقة
األحمدي الصحية من بدالت العدوى والخطر والتلوث والضوضاء،
نتيجة النزاع بين اللجنة المختصة بمنح البدالت المشكلة من ديوان
الخدمة المدنية ووزارة الصحة ورئيس مركز أبوفطيرة الصحي،
الذي رفض بدوره التعاون مع اللجنة.
وذكرت الجمعية ،في بيان لها ،أن رفض اللجنة زيارة بقية المراكز
الصحية بمنطقة األحمدي الصحية حرم الممرضين والممرضات من
الحصول على البدالت منذ عام  .2016وطالبت الجمعية من اللجنة
المشكلة من «الصحة» و«الخدمة المدنية» فض النزاعات التي ال تغني
وال تسمن من جوع ،وااللتفات إلى فئة الممرضين ،والقيام بزيارات
على جميع مراكز الرعاية الصحية األولية بمنطقة األحمدي الصحية،
وإجراء الدراسة الميدانية التي من شأنها منحهم تلك البدالت.

«أسنان المنصورية» يرفض
استقبال المراجعين
بـلـهـجــة حـ ــادة ،رف ــض مــركــز
ال ـم ـن ـص ــوري ــة ال ـص ـح ــي م ـســاء
أمـ ــس اس ـت ـق ـب ــال ال ـمــراج ـع ـيــن،
بداعي االكتفاء بالعدد اليومي
للمراجعين ،ر غ ــم ع ــدم انتهاء
ساعات العمل الرسمي للفترة
المسائية.
وشـ ـ ـك ـ ــا ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـمـ ــرضـ ــى،
ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن أطـبــاء أسنان
المركز رفضوا إعطاء ورقة «ال
مانع» لبعض المراجعين ،بعد
رفض قسم االستقبال إعطاءهم
أرقــامــا للمعاينة ،بحجة رغبة
األطباء في عدم استقبال المزيد
مــن المرضى ،رغــم ان ذلــك كان

فــي الـخــامـســة م ـســاء ،فــي حين
ان ا لـفـتــرة المسائية لألسنان
تنتهي في السابعة.
وأعــرب عــدد من المراجعين
ع ـ ــن اسـ ـتـ ـي ــائـ ـه ــم م ـ ــن ت ـص ــرف
ط ـب ـي ـب ــة األس ـ ـ ـنـ ـ ــان ،ورف ـض ـه ــا
استقبالهم.
وأفــاد أحــد المراجعين بأنه
طلب مــن الــدكـتــورة فــي الغرفة
ر قــم  ١بالمستوصف الصحي
إع ـطــاءه الـ ــدواء لــوجــود نزيف
في اللثة ،لكنها رفضت ،فطلب
منها تـقــديــم تـحــويــل ال ــى أحــد
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات الس ـت ـق ـب ــال ــه،
فرفضت ايضا.

على حوالي  80مشروعا نحتاج
إلــى سـنــوات أخ ــرى قــادمــة تصل
إلـ ـ ــى غ ــاي ــة عـ ـ ــام  2025بـحـســب
الـ ـخ ـ ـطـ ــة والـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ــزمـ ـن ــي
الموضوع لها».

أبرز المشاريع
ومن أبرز تلك المشاريع التي
ي ـتــم تـنـفـيــذهــا م ـش ــاري ــع ال ـطــرق
ال ــرابـ ـط ــة فـ ــي جـ ـن ــوب ال ـك ــوي ــت،
وط ــري ــق مـيـنــاء عـبــدالـلــه الــوفــرة
ال ــراب ــط مـ ـ ــرورا ب ـمــدي ـنــة صـبــاح
األح ـم ــد ،وطــريــق الـ ــزور الــوفــرة،
وال ـطــرق الــرابـطــة مــا بـيــن شمال
الخيران وصباح األحمد.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ج ـم ـي ــع ه ــذه
ال ـم ـش ــاري ــع اآلن ق ـي ــد ال ـت ـن ـف ـيــذ،
بنسب إنجاز مختلفة ،والمشاريع
الـ ـت ــي لـ ــم ي ـت ــم إن ـ ـجـ ــازهـ ــا ال ـع ــام

الـ ـحـ ــالـ ــي س ـي ـت ــم إن ـ ـجـ ــازهـ ــا فــي
العامين القادمين.
وقـ ــال إن ك ــل ه ــذه الـمـشــاريــع
سوف يالحظ المواطن من خالل
االفـتـتــاحــات الـجــزئـيــة أو الكلية
لـهــا ،تـطــويــرا واضـحــا على هذه
الـ ـ ـط ـ ــرق وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى ت ـخ ـف ـيــف
االزدح ـ ــام ـ ــات الـ ـم ــروري ــة ،ورف ــع
م ـس ـت ــوى الـ ـط ــري ــق ب ـش ـكــل عـ ــام،
وهـنــاك بــرنــامــج زمـنــي موضوع
مقسم إلى سنوات من  2017إلى
.2025
وأكد الحصان أن «الغرض من
إنشاء الهيئة هو أن تضم جميع
الـعـنــاصــر ذات الـعــاقــة بالطرق
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ب ـ ـ ــدال مــن
توزيعها على عدة جهات ونتطلع
إلى اعتماد الهيكل التنظيمي لها
وتعيين الجهاز الفني المسؤول
عنها».

اح ـت ـفــت «ال ــرح ـم ــة ال ـعــال ـم ـيــة» ال ـتــاب ـعــة لـجـمـعـيــة اإلص ــاح
االجتماعي بحصول  5من طالب مجمع الرحمة في جيبوتي
على اإلجازة في حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم،
وتعد هذه الدفعة الثانية؛ حيث تم تخريج  6طالب في العام
الماضي.
واعتبر رئيس قطاع إفريقيا في «الرحمة» سعد العتيبي،
أن هــذا اإلنـجــاز تأكيد لرسالة الجمعية؛ وهــي بناء اإلنسان
ً
والمساهمة فــي تحسين حياة الشعوب واألقـلـيــات ،تحقيقا
للتنمية الـمـسـتــدامــة ،مــن خــال األنـشـطــة الخيرية التنموية
واإلغاثية والشراكات والمبادرات.
وأضاف :تحرص «الرحمة» على دعم ورعاية حفظة كتاب الله
ً
في الــدول التي تعمل بها ،انطالقا من تأكيد نصوص القرآن
ُّ
والسنة على فضل تعلم القرآن وحفظه وتالوته ،واالعتناء بأن
ينال طالبها إجازة القرآن الكريم بالقراءات.

«النجاة» و«اإلغاثة» يكرمان سفير الكويت في بنغالدش
كرم نائب المدير العام لجمعية النجاة الخيرية رئيس مكتب
الجمعية الكويتية لإلغاثة في بنغالدش د .جابر الوندة ،سفير
الكويت في بنغالدش عادل حيات.
وتقدم الوندة ،في تصريح صحافي ،خالل زيارة سفارة الكويت
لدى بنغالدش ،بجزيل الشكر للدبلوماسية الكويتية التي جعلت
من العمل الخيري مهمة جديدة تضاف إليها.
من ناحيته ،أوضح السفير حيات أن «النجاة الخيرية» نفذت
ً
مشاريع مميزة ومهمة في بنغالدش ،مؤكدا أن العمل الخيري
ســاهــم فــي إظـهــار دور الـكــويــت الـنــوعــي والـمـشــرق تـجــاه خدمة
اإلنسانية.

٤
برلمانيات
«األمة» يقر انتخابات المجلس البلدي خالل  4أشهر ...وتكليف
ةديرجلا

•
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• إحالة الخطاب األميري إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب األميري
أقر مجلس االمة تعديل قانون البلدية الخاص بالمجلس
البلدي على ان تكون االنتخابات الجديدة خالل اربعة
ً
اشهر وفقا للجداول االنتخابية لمجلس االمة ومن خالل
عشر دوائر ،كما أقر في الوقت نفسه توصية بإنجاز اللجنة
التشريعية تقريرين خالل شهر ،األول بشأن اقتراح بقانون
ينص على عدم جواز سجن النواب اال بحكم نهائي ،والثاني
بشأن عدم فصل الموظفين المسجونين وعدم وقف صرف
عالوتهم اال بحكم تمييز.
وناقش المجلس تعديل قانون التأمينات من خالل بوابة
التقاعد المبكر في وقت عرض وزير المالية نايف الحجرف
ً
بيانا للحكومة حول ارقام التأمينات الخاصة بالمتقاعدين
وخطورة اقرار التقاعد المبكر في ظل شبه االجماع النيابي
على اهمية القانون والمطالبة بإقراره عبر مداولتين.
ولم تخل الجلسة من سجاالت نيابية حدثت بين عدد من
النواب عند مناقشة قضية سجن النواب وشباب الحراك في
قضية «دخول المجلس».
فهد التركي ومحيي عامر

افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم الجلسة التكميلية الساعة
التاسعة والنصف من صباح امس،
بعد ان رفعها نصف ساعة نتيجة
عــدم اكتمال الـنـصــاب ،وتــا االمين
العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وف ــي نـقـطــة ن ـظــام ج ــدد الـنــائــب
شعيب ال ـمــويــزري اع ـتــراضــه على
س ـجــن ال ـ ـنـ ــواب وت ـ ـ ــاوة اسـمــائـهــم
ضمن المعتذرين ،وقاطعه رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم ،مؤكدا ان
حديثه ليس نقطة نظام النه سبق ان
سجل موقفه وتم تثبيته بالمضبطة
ورفض المويزري مقاطعته مطالبا
باالحتكام للمادة  76من الالئحة.
وانتهى السجال سريعا ثم وافق
المجلس على احالة الخطاب االميري
ومالحظات الـنــواب الــى لجنة الــرد
على الخطاب االميري.

عندما نرفض
الجواز الخاص
والسيارة
والمعاش
االستثنائي
فألن النائب
هو الوكيل
والمواطن هو
األصل وال
يجوز التفرقة
تعديالت قانون البلدية
بين المواطن
ثم انتقل المجلس الى التصويت
والنائب
على تعديالت قانون البلدية فيما
النصف

يخص انتخابات المجلس البلدي.

المجلس يصوت بإعادة «التقاعد المبكر» إلى المالية (تصوير عبدالله الخلف)
وطلب النائب عبدالكريم الكندري
ازالــة كلمة االنتخابات القادمة ،الن
هذا سيعرضنا لتفسيرات وطعونات
ونــريــد تجنب ذل ــك الن الـمــوضــوع
واض ـ ـ ــح فـ ــي م ــرس ــوم ــه ونـ ـح ــن فــي
القانون ال نستخدم مفردة القادمة.
وطـ ـل ــب الـ ـغ ــان ــم ت ـق ــدي ــم صـيـغــة
مـ ـكـ ـت ــوب ــة ورأى ال ـ ـنـ ــائـ ــب ري ـ ــاض
العدساني ان يكون البديل ان تجرى
اول انتخابات.
وعقب وزير البلدية حسام الرومي
بــأن ج ــداول مجلس االمــة محصنة
واذا انتظرنا فيجب ان ننتظر الى
شهر يونيو حتى تحصن جداوله،
ون ـ ـحـ ــن حـ ــري ـ ـصـ ــون عـ ـل ــى اجـ ـ ـ ــراء
انتخابات البلدي كحرصكم في اسرع
وقت لذا فان الجداول خاصة بـ .2017
وق ــال ال ـعــازمــي :م ــاذا لــو تجري
االنتخابات باستعجال؟ ورد الغانم
اعـتـقــد ان ال ـقــانــون بــه م ــدة مـحــددة
الج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات خ ــال ــه ،وبين
النائب محمد الهدية ان القانون يلزم
اجراء االنتخابات خالل الـ  4اشهر.
وانتقل المجلس الــى التصويت
على التصويت على تعديل قانون

البلدية بشأن انتخابات المجلس
البلدي ،فوافق المجلس على القانون
ب ـ ـ  54ع ـض ــوا اي ب ــاالجـ ـم ــاع ومــن
خالل المداولة االولى ،بعدها اجرى
المجلس عملية التصويت للمداولة
ال ـثــان ـيــة وال ـن ـهــائ ـيــة ع ـلــى ال ـقــانــون
فوافق المجلس ايضا باالجماع على
القانون واحيل الى الحكومة.
وقال عبدالله فهاد :اشكر المجلس
ولجنة المرافق العامة النجاز هذا
القانون واشكر الحكومة لالستجابة
لـطـلــب االرادة الـشـعـبـيــة الـخــاصــة
بــاجــراء انتخابات البلدي ،كما اكد
اه ـم ـيــة ال ـت ــوزي ــع ال ـ ـعـ ــادل ل ـلــدوائــر
االنتخابية وان يكون تعيين اعضاء
البلدي من قبل ذوي الكفاءة.

سجن النواب
بعدها انتقل المجلس الى مناقشة
طلب نيابي حول سجن النواب وعدم
تمكن اللجنة التشريعية من مناقشة
ه ــذا االمـ ــر واالجـ ـ ـ ــراءات التنفيذية
الصادرة بحق اعضاء مجلس االمة
في االحكام االبتدائية.

سجن النواب
يتعارض مع
الدستور وكنا
نتوقع مبادرة
من رئيس
المجلس وفي
القريب العاجل
سأذهب
للبرلمان
الدولي ولن أرد
على أحد

المويزري

وقــال الغانم :اود ان الفت عناية
الـنــواب الــى انــه ال يجوز االعتراض
على االحكام النيابية وبصفة عامة
حول هذا االمر والتطرق لهذا االمر
يعد اخ ــاال بمبدأ فصل السلطات
الذي اكده الدستور.
وبعدها تال الغانم رسالة النائبين
وليد الطبطبائي وجمعان الحربش
بتمكينهما م ــن ح ـضــور جلسات
مجلس االمة وبدأت المناقشة.
وق ـ ــال ال ـنــائــب ع ـلــي الــدق ـبــاســي:
«أشعر تماما بهذه القضية عندما
ح ـب ــس أحـ ـم ــد ال ــدق ـب ــاس ــي خمسة
شهور أثناء عملية الحراك ،وأشعر
بـلــوعــة االهـ ــل ،وأعـتـقــد أن القضية
سياسية ،وال أنظر لها من منظور
ق ــان ــون ــي ،وال اري ـ ــد ان آخ ــذه ــا من
هذا المنظور ،ويجب معالجة هذه
القضية بالحكمة والعقل».
وأضاف ان «النواب شأنهم شأن
ال ـش ـب ــاب ال ـم ـس ـجــون ـيــن وهـ ــم ذوو
صحف جنائية بيضاء وهدفهم لم
تخريبا انما من حرصهم ،والله
يكن
ً
يقول مــن عفا وأصـلــح فــأجــره على
ال ـلــه ،ونـحــن نثق بالقضاء ويجب

ان نتجاوز هذه المرحلة ،فهل يعقل
ان خـمـســة اب ـن ــاء م ــن عــائـلــة الخنة
بالسجن؟ ونحن ال نقف متفرجين
ع ـلــى ازم ـ ــة ي ـم ـكــن ح ـل ـهــا ون ـح ــن ال
نسبق االح ـ ــداث وي ـجــب ان نطوي
هــذه الصفحة وهــذه االزم ــة تتعلق
بالمجتمع وه ــو ن ـم ــوذج للحكمة
وادعــو دعوة صادقة لتجاوز اعباء
الماضي كي نصل الــى جو صحي
واال تكون هناك شماتة في الشباب
الرائعين فهم من خيرة الكويت.
وأضاف :ادعو وزير الداخلية الى
االهتمام بالسجناء وتمكين اهلهم
من زيارتهم والحرص على وضعهم
الصحي وعلينا تخفيف معاناتهم
وإعادة البهجة لمجتمعنا.
من جهته ،قال شعيب المويزري:
ارج ــو مــن الــرئـيــس ات ـســاع ص ــدره،
ومــن حقنا االع ـتــراض والنقد ومن
ال ـم ـف ـت ــرض اال يـ ـك ــون قـ ـص ــور مــن
المجلس ويستخدم الرئيس المادة
 30ال ـتــي ت ـحــدد سـلـطــاتــه كــواجـهــة
قانونية للمجلس باعتبار سجن
النواب مخالفا للدستور من خالل
ال ـمــادة  111حيث ان ــه يــذكــر اسمي

الـحــربــش والـطـبـطـبــائــي معتذرين
وه ـ ــذا خ ـط ــأ ف ـ ــادح ك ـ ــأن الـمـجـلــس
يـعـتــرف بـسـجــن الـ ـن ــواب وحــاولــت
االع ـتــراض فــي كــل جلسة على هذا
االمر ولالسف الرئيس يضيق صدره
ويغلق الميكرفون ويطلب الرجوع
للمجلس.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـم ــوي ــزري ان سجن
النواب يتعارض مع الدستور وكنا
نتوقع مبادرة من رئيس المجلس
وف ـ ــي الـ ـق ــري ــب الـ ـع ــاج ــل س ــأذه ــب
للبرلمان الدولي ولن ارد على احد
الن مـ ــا يـ ـح ــدث س ــاب ـق ــة تــاري ـخ ـيــة
والحكومة اجراءاتها تعسفية وتكيل
بمكيالين ،تترك ســراق المال العام
يسرحون ويمرحون وتقبض على
الـنــواب وشباب الكويت في قضية
دخول المجلس ثم نرسل لالنتربول
لمتابعة المحكومين رغم ان الحكم
ابتدائي وهذا الظلم بعينه ،وارجو
من الحكومة احترام نفسها وان تتبع
الدستور واطلب من الرئيس التحرك
فمن غير المعقول ان مجرمين ال احد
يقبض عليهم وان ابناءنا يسجنون!
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ردا ع ـلــى

العفاسي :إجراءات الحكومة سليمة
أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـع ــدل وزي ـ ــر األوق ـ ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلســام ـيــة د .فـهــد الـعـفــاســي ســامــة إج ـ ــراءات
الحكومة تـجــاه الـنــواب المحكومين فــي قضية
"دخول المجلس" ،وتوافقها مع الدستور والقانون،
إذ جاءت بناء على قرار من النيابة العامة ،وليس
م ــن ح ــق الـحـكــومــة ال ـتــدخــل ف ــي أع ـم ــال السلطة
القضائية.
وقال العفاسي ،أثناء مناقشة المجلس طلب
مــدى دسـتــوريــة سجن ال ـنــواب المحكومين في
قضية "دخـ ــول الـمـجـلــس" ،إن "الـحـكــومــة قامت
بــدورهــا بناء على إج ــراءات النيابة العامة ،وال
تملك إال أن تستجب لها".
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـق ـض ـيــة نـ ـظ ــرت ف ــي ال ـق ـض ــاء،
وبموجب ذلك رفعت الحصانة النيابية عن النواب
بـشـكــل ص ــري ــح ،مــوضـحــا أن ـهــم بــذلــك أصـبـحــوا
أشخاصا عاديين يسري عليهم ما يسري على
غيرهم في هذه القضية.
وأوض ــح أن النيابة العامة هــي المنوط بها
تنفيذ األح ـك ــام الـقـضــائـيــة ،مـشـيــرا إل ــى قــانــون
تنظيم السجون ،إذ جاء في بعض مواده أهمية
تأكد النيابة من إجراءات المحبوسين ،وهل تمت
مراعاة االجراءات القانونية بشكل سليم.

قرارات الجلسة
• ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــوا ف ـ ـ ـقـ ـ ــة ع ـل ــى
تـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز
«ا لـتـشــر يـعـيــة» تقريرين
خـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ،االول
اقتراح بقانون لتعديل
الـ ـ ــائ ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
ي ـنــص ع ـلــى ع ــدم ج ــواز
سجن الـنــواب اال بحكم
ن ـه ــائ ــي ،والـ ـث ــان ــي ع ــدم
فـ ـص ــل الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن مــن
وظ ــائـ ـفـ ـه ــم واسـ ـتـ ـم ــرار
صــرف ال ـعــاوات لحين
الحكم النهائي.
• ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــوا ف ـ ـ ـقـ ـ ــة ع ـل ــى
تـعــديــل ق ــان ــون الـبـلــديــة
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــان ـت ـخ ــاب ــات
المجلس البلدي ،بحيث
تجرى االنتخابات خالل
ارب ـ ـعـ ــة اشـ ـه ــر وب ـن ـظــام
عشر دوائر.
• إحالة تعديل قانون
التأمينات حول التقاعد
الـمـبـكــر وخ ـفــض فــوائــد
قروض المتقاعدين الى
اللجنة المالية لدراسته
م ــع ال ـشــركــة ال ـم ـحــايــدة
وتقديم تقرير متكامل
حول القانون للمجلس
خالل ثالثة اشهر.
• إ حـ ـ ــا لـ ـ ــة ا لـ ـخـ ـط ــاب
األميري إلى لجنة إعداد
مـ ـش ــروع الـ ـج ــواب عـلــى
الخطاب األميري

وذكر أن للحصانة النيابية أهمية خاصة إذ
أعلى الدستور من شأنها ونظمها بشكل واضح
وجلي بأكثر من جانب ،مبينا أن المادة  110من
الدستور أكــدت حرية عضو مجلس األمــة داخل
المجلس في إبداء األفكار واآلراء.
ولفت العفاسي الى أن المادة  111من الدستور
بينت أن الحصانة اإلجرائية هي حماية للنائب
في القيام بدوره تجاه اإلجراءات الجزائية بشكل
واضــح وصــريــح ،كما رسمت الالئحة الداخلية
للمجلس إجـ ــراءات التعامل مــع هــذه الحصانة
وحــددت إجراءاتها بشكل دقيق حماية للنائب
من التعرض ألي كيدية في ممارسة عمله بشكل
أساسي.
وب ـيــن ان الـ ـم ــواد  20و 21و 22م ــن الــائـحــة
الــداخـلـيــة "نظمت إجـ ــراءات الحصانة النيابية
ورفعها بشكل واض ــح ،مشددا على أن الحديث
عــن الكيدية فــي اإلج ـ ــراءات الـجــزائـيــة س ــواء في
التحقيق أو االتهام أمر مستبعد بشكل أساسي،
فالحكم القضائي ال ـصــادر يبتعد عــن الكيدية
والشخصانية واالت ـه ــام بشكل صــريــح أو غير
صريح.
وتابع" :إذا كان هذا الموضوع يشكل خالفا في

فهد العفاسي
وجهات النظر فالفيصل هو الذهاب إلى المحكمة
الدستورية لتفسير المادة  111لتمييز حدود هذا
النص واختصاصه ،أما غير ذلك فهو تدخل في
السلطة القضائية دون سند".

٥
«التشريعية» تعديل الالئحة لمنع سجن النواب إال بحكم نهائي
ةديرجلا

•
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برلمانيات

• تأكيدات نيابية بأهمية الحصانة البرلمانية وضرورة عدم تجاوز الدستور

زحمة نيابية على منصة الرئاسة
الـ ـم ــوي ــزري ان رأي ال ـخ ـبــراء
الــدسـتــوريـيــن ح ــول ال ـمــادة  111ان
يخضع عضو مجلس االمة لقانون
االجراءات الجزائية ،وفي غير حالة
الجرم المشهود ال يتخذ اي اجراء اال
من خالل موافقة مجلس االمة ومن
خالل رفع الحصانة االجرائية.
وأضـ ـ ـ ــاف :ولـ ــو واف ـ ــق الـمـجـلــس
على رفــع الحصانة يـكــون العضو
شخصا عاديا ،لذلك اقول للمويزري
ان مسؤولية رئيس المجلس تطبيق
الدستور والقانون ،وتحميل الرئيس
المسؤولية غير صحيح ،اما االتجاه
للبرلمان الــدولــي فهذا حقك ،ولكن
يجب ان تحدد على من ستشتكي،
ه ــل ع ـلــى ال ـم ـج ـلــس ام ال ـح ـكــومــة؟
وال توجد لــدي مشكلة اذا اردت ان
تشكوني.
وعقب المويزري بالقول ان االراء
ال ــدس ـت ــوري ــة مـخـتـلـفــة ومـتـبــايـنــة،
وأحترم قناعتكم وتحترم قناعتي
لكن دورن ــا كنواب نصرة اخواننا،
فكيف تقبض الحكومة على النواب
والشباب خالل  24ساعة؟ وانــا من
حقي انتقاد الرئيس ،وأقسم بالله
سأتجه الــى البرلمان الــدولــي واي
جهة اخرى لنصرة اخواننا ،وتعرف
مــن خ ــال وســائــل االع ــام على من
اشتكي.

أنظمة ديمقراطية
ام ـ ــا ع ـ ـ ــادل ال ــدمـ ـخ ــي ف ـ ـقـ ــال :فــي
االنظمة الديمقراطية النائب هو من
يعبر عن ارادة االمة عبر االنتخابات،
والدساتير قاطبة امنت استقاللية
نائب االمة ووفرت الضمانات الكفيلة
بحماية النائب ،وأوصدت كل سبل
ت ـع ــارض ال ـم ـصــالــح لـحـفــظ كــرامــة
الـنــائــب والـحـصــانــة النيابية فيما
يعزز مكانة النائب بما يعرقل اي
سوء من خالل االج ــراءات الجزائية
التي قد تتخذ ضده قبل الحبس او
التحقيق ،وتـصــدت الدساتير لكل
االجراءات الجزائية الماسة بالعضو
لمنع اي تعسف او كيدية يتعرض
لها نائب البرلمان ومــن خــال ذلك
اعتنق الدستور الكويتي هذا االمر
بالتصدي لالجراءات الجزائية اذا لم
يوافق مجلس االمة وهذا ما جسدته
المادة .111
وأضــاف الدمخي ان نص المادة
 111مرتبط بالنظام العام والحصانة
االجرائية مقصودة بذاتها وال يمكن
الـتـنــازل عنها وه ــذا رأي الــدكــاتــرة
ع ـث ـمــان وال ـم ـقــاطــع والـطـبـطـبــائــي،
م ــؤك ــدا ان ال ـت ـع ـســف ض ــد الـعـضــو
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وال ـك ـيــديــة ام ــر مـحـتـمــل لــذلــك نظم
الدستور قضية رفــع الحصانة ما
لم يصدر بحق العضو حكم نهائي
وبموافقة المجلس.
بدوره قال خالد العتيبي :حرص
ال ــدس ـت ــور الـكــويـتــي عـلــى حصانة
النائب وجعلها حرة وليست مقيدة
ل ـت ـك ــون ح ـص ــان ــة ام ـ ـهـ ــال ول ـي ـســت
اهـمــاال ،وهــي ملك لالمة ال النائب،
مشيرا الــى ان الـمــادة  111صريحة
وواضحة وغير قابلة للتأويل ولكن
تعلم مــا حصل لـلـنــواب فــي قضية
دخول مجلس االمة وهذا حكم اول
درجة رغم ان قصدهم لم يكن جنائيا
وتحركوا من نابع وطني وتدخلهم
كان رسالة احتجاج على وضع قائم
انــذاك وسلم الحربش والطبطبائي
نفسيهما كي ال يقال انهما هربا.

حوادث فردية
وعـ ـق ــب وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة خــالــد
ال ـجــراح ب ــان هـنــاك حـ ــوادث فــرديــة،
ف ـهــذا سـجــن وت ـحــدث اخ ـط ــاء ،واي
خطأ يعالج ،وشكلنا لجان تحقيق،
والمسجونون لهم معاملة خاصة وال
يجوز ان نعمم االمر على كل الضباط
ال ـشــرفــاء ،فــال ـحــوادث فــرديــة ،وهــذا
سجن ،ويوجد مجرمون وسنعالج
اي تجاوز.
وق ــال العتيبي رد على الـجــراح:
ل ــم اع ـم ــم واقـ ـص ــد الـ ـقـ ـي ــادات الـتــي
تريد احراج الوزير سياسيا وليس

قضية السجن فقط انـمــا حتى في
حزام االمان وقضايا المرور ونحن
ننبه الوزير.
امــا عبدالكريم الكندري فقال ان
طلب النيابة لم يشر للقضاء ،ونحن
نناقش امرا نيابيا صرفا ،والقاضي
هــو مــن خــاطــب ال ـن ــواب باستقالل
ال ـق ـضــاء وان ن ـضــع ال ـم ـشــرع ام ــام
مسؤوليته لننشر العدل ،وبامكاننا
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ك ـم ــرف ــق،
والقضاة كجانب انساني يخطئون
ويصيبون ،والحديث عن استقالل
القضاء ستكون له وقفة بناء على
رغـ ـب ــة الـ ـقـ ـض ــاء امـ ـ ــا ف ـي ـم ــا يـخــص
الحصانة فادرك تماما الجدل حول
الرأيين ،ونحن امامنا حالة عملية
حديثة للنواب المطير والحربش
والـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي وتـ ـكـ ـش ــف خ ــاف ـ ًـا
دستوريا حول تطبيق رفع الحصانة
ً
على الحكم ،واذكر انه اذا كانت هناك
اراء دستورية متفاوتة نذهب الى
االحوط ،والتجربة العملية تكشف ان
اي نائب من الممكن سجنه ،مطالبا
اللجنة التشريعية بالنظر لتعديل
القانون بتجرد النه يشمل كل النواب
على ان يعدل النص الماضي بسجن
ال ـنــواب ورف ــع الـحـصــانــة وه ــذا امــر
مصيري لكل النواب.
امــا صالح عــاشــور فقال ان هذه
القضية حساسة ودقيقة ،واذا اسيء
فهمها فقد يعتبر تــدخـ ًـا فــي عمل
ال ـق ـضــاء ،وكـ ــان م ــن م ــن المفترض
ان ت ـكــون وق ـفــة الن سـجــن ال ـنــواب
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حدث في الجلسة
الغانم :حاضرين للطيبين
عند تصويت الـغــانــم مــؤيــدا لمد الجلسة
ح ـتــى االن ـت ـه ــاء م ــن ال ـت ـصــويــت ع ـلــى قــانــون
التأمينات ،علق الدمخي قائال :عفية الرئيس،
فرد الغانم بالقول :حاضرين للطيبين.

صفاء للحكومة :إذا تبون
ً
غدا حاضرين
عندما قــال الــوزيــر الـخــرافــي ان الحكومة
ترفض تمديد الجلسة حتى التصويت على
قــانــون التأمينات بحجة ان الـ ــوزراء لديهم
لجان ومرتبطون بعمل ،علقت صفاء الهاشم
بالقول :اذا تبون غدا حاضرين ،بس احضروا.

وخر راكان
قــال الـنــائــب الحميدي السبيعي مخاطبا
الرئيس :االخ الرئيس وخر راكــان ،والذي كان
يجلس امامه وقت حديثه ،فرد راكان :والله ما
اتكلم ولم احاكيه.

هجرة
ع ـنــدمــا ك ــان ــت ه ـن ــاك زح ـم ــة خ ـلــف كــرســي
ً
الرئاسة ،ونبه النائب عبدالله فهاد لذلك ،قائال:
ً
"شنوهالزحمة؟" ،رد الغانم مداعبا :هجرة ...تبدو.

الغانم للدقباسي :تأكد ال
يكون شي ممنوع بدراستك
عند بداية مناقشة تعديل التأمينات
والـتـقــاعــد الـمـبـكــر وزع عـلــي الــدقـبــاســي
دراسة قال انها اعدت مع الخبير محمد
رم ـضــان ،واص ـفــا ايــاهــا بــالـقـيـمــة ،فعلق
الغانم بالقول :دير بالك ابو سالم ال يكون
ً
فيها شيء ممنوع ،فقال :ابدا متأكد.

أزمة قادمة

الغانم :تعديل قانون التأمينات بما ال يسبب كوارث مستقبلية
أعـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة م ـ ــرزوق
الغانم عن تفاؤله بأن تنجز اللجنة المالية
واالقتصادية البرلمانية أعمالها ،بالتعاون
م ــع أح ــد الـمـكــاتــب االس ـت ـشــاريــة العالمية
وال ـم ـت ـخ ـص ـصــة بــال ـح ـســابــات االك ـت ــواري ــة
تقريريها بشأن تعديل قــانــون التأمينات،
بما يعود بالفائدة على المواطن وال يسبب
ً
كوارث مستقبلية ،مؤكدا أن ال يشك للحظة
أن وج ـهــات الـنـظــر الـمـطــروحــة مــن أعـضــاء
السلطتين خالل مناقشة هذه التعديالت ،رغم
اختالفها ،ال تنشد مصلحة الوطن والمواطن.
وقال الغانم ،في تصريح صحافي عقب
ً
جلسة أمس" :أوال أشكركم كممثلين لوسائل
اإلعـ ـ ــام ع ـلــى ال ـح ـضــور ح ـتــى هـ ــذا الــوقــت
سابقة تاريخية ومـطـلــوب تعديل
نــص الــائـحــة الــداخـلـيــة مــن الـمــادة
 20بحيث ال ينفذ الحكم باالحكام
االبـتــدائـيــة الن ــه ممكن ان يتعرض
الـنــائــب للسجن ال ـف ــوري مستقبال
حتى في جنح المرور.
وأض ـ ـ ــاف عـ ــاشـ ــور :ك ـنــا نفتخر
بعدم وجود سجين سياسي واليوم
ال ــوض ــع اخ ـت ـل ــف ،فـلــديـنــا ع ـشــرات
المساجين ،وعلينا تعديل القانون
بعدم سجن اي شخص يحمل رأيا
ولم يستخدم العنف ،انما ابدى رأيا
سياسيا لذلك يجب اال يشمل هذا
ً
األمر من يعمل بالحقل السياسي.
وتابع :توجد لدينا اراء سياسية
بـشــأن الـسـعــوديــة مثال والمنطقة،
ف ـه ــل س ـي ـك ــون م ـص ـي ــرن ــا ال ـس ـجــن
خاصة ان االمير قــال مقبلون على
أح ـ ـ ــداث س ـيــاس ـيــة ك ـب ـيــرة وعـلـيـنــا
تحمل مسؤولياتنا؟ مؤكدا ان كثيرا
من الــدول تتدخل في شــؤون الدول
االخرى مثل اليمن وسورية والعراق،
كما اطلب من السلطة القضائية ان
تبتعد عن اللعبة السياسية ويجب
ان تنأى بنفسها وكثير من االحكام
نشتم فيها رائحة طائفية.
ب ـي ـن ـمــا قـ ــال ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي:
كـنــت اش ـيــد ب ــاالل ـت ــزام بــالــدسـتــور
والالئحة ولكن الـيــوم نشعر بألم
وحـ ـس ــرة الف ـت ـق ــاد اخـ ـ ــوة وزم ـ ــاء
م ــودع ـي ــن بــال ـس ـجــن نـظـيـفــي الـيــد
وشــرفــاء ،فضال عــن شباب وطني
دافع عن االصــاح وحــارب الفساد
فهذا شــأن قضائي ونحترمه لكن
سجن النواب ال يجوز ،واذا وقفت
مع الدستور فيجوز ونص المادة
 111يجيز سجن الـنــواب ،وتنفيذ

شكوى المويزري
جدد النائب شعيب المويزري تأكيده انه
سيذهب لالتحاد البرلماني الدولي لتقديم
شكوى حول سجن النواب وأي جهة اخرى
تحمي المواطن.

 5دقائق
طـلــب اكـثــر مــن نــائــب الـتـمــديــد لـهــم عند
الـحــديــث عــن سجن ال ـنــواب ،وك ــان اكثرهم
تمديدا النائب عــادل الدمخي الــذي حصل
على خمس دقائق.

ش ـه ــدت جـلـســة الـمـجـلــس ف ــي بــدايـتـهــا
ع ـن ــد ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى تـ ـع ــدي ــات ق ــان ــون
الـبـلــديــة ازم ــة فــي مصطلح "ق ــادم ــة" التي
وردت بــالـمــادة األول ــى ،حيث بين النائب
عبدالكريم الكندري ان هــذا المصطلح ال
ً
يستخدم قــانــونـيــا ،وتــم البحث عــن بديل
والــذي جاء في النهاية من النائب رياض
العدساني.

ق ــال ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي :اذا كــان
بالدستور والقانون سجن النواب بموجب
حكم االستئناف فإنه يجوز وسليم ،واذا
بالعاطفة فإنه ال يجوز.

صفاء ...غير موجودة

ينحطون على الرأس

عندما تال األمين العام اسم النائبة صفاء
الـهــاشــم للتصويت على الـمــداولــة الثانية
لـتـعــديــات الـبـلــديــة ،ول ــم ينتبه لــوجــودهــا
قائال :صفاء الهاشم ...غير موجودة ،رفعت
الهاشم يدها لتعلق :موافقة على القانون.

أكد النائب عبدالكريم الكندري ان شباب
ال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـكــويـتـيـيــن
ينحطون على الرأس ونعلم كفاءتهم.

عاطفة الرومي

المتأخر للجلسة التي كانت بالفعل طويلة،
والتي بدأت في إقرار تعديالت قانون البلدية،
بـمــا يـعــالــج ال ـفــراغ الـقــائــم مـنــذ وق ــت بشأن
اوضاع المجلس البلدي وضوابط انتخاباته،
وهي أمور تم تداركها في تشريع اليوم".
وتابع" :كما نوقش خالل الجلسة ذاتها
موضوع سجن الزمالء النواب ،وتم االستماع
لـجـمـيــع وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،بـمــا فـيـهــا تبيان
ً
موقف رئاسة المجلس ،بعيدا عن عالقتها
باالشخاص واالسماء موضع النقاش ،مع
احترام الجميع ،والمتمثل بتطبيق النصوص
ً
الدستورية والقانونية القائمة ،الفتا إلى ان
"هناك توصية حازت شبه إجماع بتكليف
اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية

الداخلية للحكم سليم ولو زعلنا.
وأضـ ـ ــاف الـ ــرومـ ــي :هـ ــذه ســابـقــة
وبعد هذه الحادثة وسجن النواب
علينا تعديل النصوص ،وكنت اريد
التقدم بتعديل القانون بعدم حبس

بــدراســة تـعــديــات تشريعية تكفل حماية
النائب ،على ان يتم البت فيها خالل فترة ال
تزيد على شهر".
وأوض ــح أنــه "بـعــد إنـجــاز تقرير اللجنة
بـشــأن ه ــذه الـتـعــديــات ،كــل نــائــب سيبدي
رأيـ ــه بـشــأنـهــا ،وه ـن ــاك وج ـهــة نـظــر تــذهــب
لحماية النائب ،وهـنــاك وجهة نظر أخــرى
تــرى أنــه متى ما رفعت الحصانة فالنائب
والمواطن سواء".
وفيما يتعلق بتقريري اللجنة المالية
واالق ـت ـصــاديــة الـبــرلـمــانـيــة بتعديل قــانــون
ال ـت ــأم ـن ـيــات االج ـت ـمــاع ـي ــة ب ـش ــأن الـتـقــاعــد
المبكر وتخفيض الفوائد ،لفت الغانم الى
ان المجلس اسـتـمــع خ ــال الجلسة لشرح

ال ـن ــواب اال بـعــد حـكــم التمييز لكن
سبقني اليه الـنــواب بحيث يحمي
هــذا التعديل ممثل الشعب ،ومهم
جدا استعجاله ،واذكر ان كل االحترام
والتقدير لكل القضاة ولكن يجب ان

ال ـح ـك ــوم ــة وم ــؤسـ ـس ــة ال ـت ــأم ـي ـن ــات ب ـشــأن
المقترحين ،وكذلك وجهات نظر النواب.
وأكد أنه ال يشك للحظة أن جميع أعضاء
المجلس بمختلف آرائهم ووجهات نظرهم
يتفقون على مصلحة الوطن والمواطنين،
وبالتالي مــا يحقق للمواطن بقانون غير
م ـ ــدروس وقـ ــد ي ـس ـبــب ك ـ ــوارث مستقبلية
بالتأكيد لن يكون مقبوال ،وكذلك عدم توفير
ما يمكن توفيره للمواطن لن يكون مقبوال،
ً
مشيرا الى ان مناقشة تقريري اللجنة المالية
بهذا الشأن شابها إشكالية تتمثل في رغبة
عدد من النواب في التأكد من صحة االرقام
المقدمة من الجهة الحكومية عند مناقشة
المقترحات.

يكون الرأي النهائي للمجلس في اي
قضية تخص النواب من خالل المادة
 16من الالئحة وحتى الرأي النهائي
السقاط العضوية يكون للمجلس.
وتابع الرومي ان رسالة الدمخي

احـيـلــت للجنة التشريعية ول ــم نر
اي تقرير مــن اللجنة وهــذه سابقة
حـيــث تـعـتـبــر ه ــذه الـلـجـنــة االدارة
القانونية للمجلس فنريد معرفة
ال ـن ـت ـي ـج ــة ،وم ـه ـم ــا اخـتـلـفـنــا
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ً
 ...والنصف متحدثا

الصالح وفهاد في ابتسامة مشتركة
فــإن الـقــرار النهائي للمجلس
لكن هــذا الصمت غير مقبول وهذا
خــالــد الـشـطــي يـضـحــك ،واق ـ ــول لــه:
نختلف كزمالء لكن يجب ان نؤمن
بالديمقراطية فنحن اقسمنا على
الدستور واحترامه.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم :رس ــال ــة الــدمـخــي
نــوهــت ان الـتـقــريــر يــذهــب لمكتب
ال ـم ـج ـل ــس ،ل ـك ــن ال ــدمـ ـخ ــي ق ـ ـ ــال :ال
توجد رسالة ،واضاف :هل خشيتها
ياريس؟ فقال الغانم :ما عندنا شيء
نخشه ،وانا انأى بك عن هذا االمر.
وذكــر رئيس اللجنة التشريعية
ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي ان الـتـقــريــر
حول رسالة الدمخي ارســل لمكتب
المجلس امس الثالثاء (امس االول)
ونـحــن انـجــزنــا تقرير اللجنة على
هذا الصعيد ،والطلب كان لتحديد
جلسة للنظر في سجن النواب ،وارى
ان رسالة الدمخي انتهينا منها الن
القضية تناقش االن.
وقال عادل الدمخي ارجو تمكين
كــل نائب مــن الحصول على تقرير
«التشريعية» فيما يتعلق برسالتي.
وع ـ ـقـ ــب ال ـ ـغـ ــانـ ــم ب ـ ـ ــأن ال ـق ـض ـيــة
م ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي م ـك ـت ــب ال ـم ـج ـل ــس،
وسيوزع التقرير على النواب« ،رغم
انني لم اطلع عليه ،وكل المعلومات
التي وجدت لدي ان هناك رأيين وال
توجد به اي معلومات».

المحكمة الدستورية
أمــا حـمــدان العازمي فـقــال« :كــان

المفترض من الحكومة والمجلس
ال ــرد على رســالــة ال ـنــواب ،بحضور
جلسات المجلس ،ولم نستمع لرأي
نواب التشريعية ،والبد من الرد على
رســالــة ال ـنــواب على ه ــذا الصعيد،
وال يفترض أن تقول الحكومة إذا
استمر الخالف فسنذهب للمحكمة
الدستورية».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض ع ـلــى
وزيــر العدل أن يقول رأي الحكومة
ح ــول ح ـضــور الـ ـن ــواب للجلسات،
ول ــم ن ـخــرج بـنـتـيـجــة ،ول ــم يستفد
الـنــواب والمساجين من هــذا األمــر،
وأطـ ـل ــب م ــن الـ ــوزيـ ــر ال ـع ـفــاســي أن
ي ـبــرر مــوقــف الـحـكــومــة ،خــاصــة أن
دخــولـهــم الـمـجـلــس ك ــان نــابـعــا من
داف ــع وطـنــي ،وفــي الـبــرازيــل حرقوا
مباني ولم يدانوا» ،متسائال« :ماذا
ستفعل الحكومة والمجلس اذا فصل
المساجين من عملهم؟».
وق ــال محمد الـ ــدالل إن القضية
أساسا هدفها الوقوف ضد الفساد،
وهذا كان حراكا قاد لحل المجلس
آن ـ ـ ـ ــذاك ،م ـش ـي ــرا الـ ــى ان «م ــوض ــوع
الحصانة الـيــوم يجب ان يتعاطى
مـ ـع ــه ب ـع ـن ــاي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،والـ ـ ـن ـ ــواب
المساجين يتمتعون بقوة الدستور،
ويـ ـج ــب أن ي ـح ـض ــروا ك ــل أنـشـطــة
ال ـم ـج ـلــس م ــن ح ـض ــور الـجـلـســات
وال ـل ـجــان ،لـكــن المجلس لــم يطبق
ذلك االمر ،وهذا دليل على التناقض
في المواقف».
وطــالــب ال ــدالل بتعديل الالئحة
بعدم سجن الـنــواب ،وان يتم حفظ

الحقوق الوظيفية للمساجين ،ويجب
أن يتحمل النواب مسؤوليتهم على
هذا الصعيد.

إجراء جزائي
وقال النائب أسامة الشاهين إن
الدستور أحاط المجلس باتخاذ كل
إجراء جزائي على حدة فيما يتعلق
بسجن ال ـن ــواب ،وأن يـتــم اخ ــذ رأي
المجلس في أي إجراء جزائي ،لذلك
البد من إنجاز التعديل لهذا القانون،
ليكون تقرير «التشريعية» جاهزا
خالل أسبوعين ،مع حفظ الحقوق
الوظيفية للمساجين« ،حيث توجد
ثغرة تشريعية يجب سدها من خالل
اللجنة التشريعية ،ونتمنى ان يقر
بمداولتين».
وأضاف 14« :محكوما أضربوا عن
الطعام ،وتجاوز بعضهم  18ساعة
في اإلضــراب ،والنواب والمساجين
يشعرون بالظلم لعدم السماح لهم
بالدفاع عن أنفسهم ،ولم يعرضوا
على قاضي التمييز ،وحسنا فعلت
الصحة بوضع يدها على مستشفى
ال ـس ـجــن ل ـي ـقــوم ب ـ ــدوره بــاالعـتـنــاء
بصحة السجناء».

التعليق على األحكام
وقال النائب الحميدي السبيعي:
«م ـ ـلـ ــزمـ ــون بـ ــاألح ـ ـكـ ــام ال ـق ـضــائ ـيــة
وتطبيقها لكن مــن حقنا التعليق
ع ـل ـي ـه ــا ،خ ــاص ــة ان هـ ـن ــاك حـكـمــا

 ...ونقاش بين الجراح والدمخي

ابـتــدائـيــا بــال ـبــراءة لـ ــ 70متهما من
جميع التهم ،ويوجد حكم آخر أدان
المتهمين وسجنهم».
وتابع« :يؤسفنا ان نرى زمالءنا
مـسـجــونـيــن وال يـتـمـكــن الـحــربــش
والمطير والطبطبائي من حضور
الجلسات ،والسؤال :هل غيابهم بعذر
أم ال؟ وهل السجن عذر؟ وهناك نزاع
قانوني جدير باالحترام إذ إن النواب
المسجونين تمت تزكيتهم باللجان
ويوجد لهم تمثيل كامل بالجلسة،
ولـ ــم ن ـصــل الـ ــى رأي ق ــاط ــع ،والب ــد
من إزالــة اللبس لحماية المؤسسة
التشريعية من االخطاء».
واردف« :ال ـي ــوم ال ـحــربــش وغ ــدا
ممكن راكان والسويط ،لذلك أقول إن
هذه فرصة ،ويجب أن يدعم المجلس
الحريات ،واي قانون يحرص على
ذلــك األمــر علينا ان نفخر بــه ،وهذا
يـنـطـبــق ع ـلــى االحـ ـك ــام الـقـضــائـيــة
الخاصة بالجنح والذي استفاد منه
محمد المطير ،لذلك البد من تعديل
الــائـحــة الــداخـلـيــة والـقــانــون بعدم
سجن النواب اال بعد حكم التمييز».
واعـ ــرب عــن حــزنــه عـلــى إض ــراب
المسجونين« ،وان ــا التقيت رئيس
ن ـيــابــة الـتـمـيـيــز ،وس ـت ـكــون جلسة
االفراج عن النواب والمساجين األحد
الـمـقـبــل ،بـعــد وق ــف تنفيذ الـحـكــم»،
ورفـ ــع ال ـغــانــم الـجـلـســة رب ــع ســاعــة
للصالة.
واسـتــأنــف الـغــانــم الجلسة بعد
أداء صالة الظهر ،مستكمال حديث
النواب حول المسجونين في قضية
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الحجرف :ضرورة االستعانة بـ «استشارة عالمية محايدة»
أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف
ح ـ ـ ــرص الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية الكامل على توفير الحياة الكريمة
للمتقاعدين بما يمكنهم مــن تحمل اعباء
الحياة بعد انتهاء الخدمة وفقا لما جاء في
مرسوم اقرارها.
وق ــال الـحـجــرف فــي كلمة خــال مناقشة
الـمـجـلــس اق ـت ــراح ــات خ ـفــض س ــن الـتـقــاعــد
ومنع تقاضي فوائد عن قــروض التأمينات
االجماعية ان اي قرار يتخذ في هذا الشأن ال
يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس
عملهم حاليا فقط بل على المتقاعدين ايضا
مشددا على ضرورة االستعانة بـ "استشارة
عالمية محايدة".
وأوضــح ان المؤسسة هي المعنية وفق
مراسيم انشائها والقوانين المعدة لها بتوفير
الحياة الكريمة والعيش الكريم للمتقاعد
مضيفا ان التأمينات االجتماعية مؤسسة
رائــدة وجــاءت لتوفير الضمان االجتماعي
لجميع افراد المجتمع.
وأكد سعي المؤسسة الدائم الى مواصلة
خدمة هذه الشريحة المهمة والحرص على
تنميتها وحمايتها وسالمتها الستمرار
ت ـقــديــم هـ ــذا ال ــدع ــم الـ ـ ــازم ل ـه ــذه الـشــريـحــة
المستحقة.
واستعرض الحجرف في تسلسل تشريعي
اكثر من  21قانونا ومرسوما بقانون منذ
عام  1977بشأن تنظيم التأمين االجتماعي

فــي الـبــاد قــائــا ان القوانين أصبحت هي
الشبكة التي تحدد بشكل واضح العالقة بين
التأمينات االجتماعية والمجتمع.
وت ـطــرق ال ــى م ـعــدالت ت ـطــور الـمـعــاشــات
التقاعدية التي تصرفها المؤسسة على مدى
نحو  25سنة اذ قفزت من  212مليون دينار
(نحو  700مليون دوالر) عام  1990الى نحو
 2237مليون دينار ( 7.5مليارات دوالر) في
عام .2016
وأوضح ان هذا االرتفاع باألرقام انعكاس
لــزيــادة عــدد العاملين وارتـفــاع الــدخــول من
حيث المرتبات والبدالت مشيرا الى وجود
اتجاه تصاعدي متواصل في حجم المعاشات
التقاعدية التي تقدمها التأمينات االجتماعية.
وق ــال ان ال ـتــزامــات الـمــؤسـســة مــن الـبــاب
الثالث فقط تطورت منذ عام  1980حيث كانت
تصل الــى اقــل مــن مليار ديـنــار (نحو ثالثة
مليارات دوالر) في حين بلغت في عام 2013
نحو  48مليار دينار (نحو  160مليار دوالر).
واعتبر ان من االهمية اسقاط تلك االرقام
على تقرير المالية البرلمانية الدراك "صعوبة
ق ــدرة الـمــؤسـســة عـلــى االي ـف ــاء بالتزاماتها
تجاه المتقاعدين" مبينا ان اي قــرار يتخذ
فيما يـخــص ذل ــك ال يــؤثــر عـلــى الموظفين
المتواجدين على رأس عملهم حاليا فقط بل
على المتقاعدين ايضا.
وأوض ــح انــه "ال يمكن ان ننظر الــى هذه
القرارات واالرقــام بمعزل عن اثرها المباشر

حكم التمييز
وأشـ ــار ف ـهــاد إل ــى أن ال ـم ــادة 20
ذك ـ ــرت جـلـيــا هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة وســط
ال ـخــاف الــدس ـتــوري والتشريعي،
«واليوم وصلنا إلى استحقاق تعديل
يقضي بمنع حبس النواب إال بعد
حكم التمييز وموافقة المجلس».
واكـ ـ ـ ــد ان ال ـم ـط ـي ــر والـ ـح ــرب ــش
والـطـبـطـبــائــي ي ــدع ــون م ــن رئــاســة
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ل ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـج ـل ـس ــات
واجتماعات اللجان وال يمكنون من
ذل ــك ،مشيرا الــى ان االض ــراب الــذي
يـقــوم بــه بـعــض الـشـبــاب السجناء
بمشاركة الطبطبائي يسمع صدى
صوته في قاعة عبدالله السالم اليوم
وفي المحافل الدولية ،فمن المستفيد
من إطالة هذا الموضوع.

تمديد الجلسة
وتـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ن ــاي ــف
المرداس طلبا بتمديد الجلسة حتى
االنتهاء من مناقشة تقارير اللجنة
المالية عن التقاعد المبكر وتخفيض
فوائد التأمينات.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس
االم ــة« :نحن ملتزمون بلجان بعد
الساعة الثانية ظهرا» ،ورد النائب
علي الدقباسي« :ه ــذا مجلس أمــة،
وك ــل مــا هــو مـطـلــوب نـصــف ساعة
لمناقشة قضية تتعلق بوظائف
الشباب».
وأضاف المرداس« :هذه إجراءات
الرئاسة تعلمها جيدا ،وجــاء طلب
وتم عرضه».
وواف ـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـل ــى تـمــديــد
الجلسة لحين االنتهاء من مناقشة
ط ـلــب اس ـت ـع ـجــال ت ـقــريــري اللجنة
المالية عن التقاعد المبكر وتخفيض
فوائد قروض التأمينات ،بموافقة 42
عضوا ورفــض  ،13بينهم النائبان
خالد الشطي وحمد الهرشاني.

خالف دستوري

الحجرف وقيادات التأمينات
وغير المباشر على المتقاعد" سواء على من
هو على رأس عمله ومــن سيخرج للتقاعد
ومن هو متقاعد.
وأكـ ـ ــد ان ت ـخ ـف ـيــض س ــن ال ـت ـق ــاع ــد وف ــق
المقترح المقدم (الـمــرأة الــى  20سنة خدمة
و 45سنة من العمر والرجل الى  25سنة خدمة
و 50سنة من العمر) سيكون له تأثير سلبي
مباشر على التمويل المطلوب للمؤسسة،
موضحا ان لدى المؤسسة  120ألف متقاعد
و 77ألف مستفيد هم ورثة المتقاعدين وما
يشابههم من مستحقين.
ول ـف ــت ال ــى وجـ ــود ت ــوج ــه عــال ـمــي في
دعم صناديق التقاعد وعالج عجوزاتها
عبر أمرين األول هو مد سنوات الخدمة

دخول المجلس ،وقال عبدالله فهاد
إن الـمـسـجــونـيــن دخ ـل ــوا المجلس
احتجاجا على حقبة فــاســدة ،فهم
أي ـق ــون ــة اص ـ ــاح س ـيــاســي ضـحــوا
ب ـح ــري ــات ـه ــم ان ـ ـت ـ ـصـ ــارا ل ــاص ــاح
والدستور».

والثاني زيادة القسط التأميني.
وذك ــر انــه عند النظر إلــى التقارير التي
قــدمـتـهــا الـمــالـيــة الـبــرلـمــانـيــة يـتـضــح انـهــا
استندت إلى رأي فني واحد من قبل المؤسسة
كما انها لم تأخذ به مشيرا الى تقديم طلب
بتكليف المجلس لالستعانة بأي من بيوت
االستشارة العالمية لتقديم تقرير محايد
ينظر به.
وأكــد ان التأمينات االجتماعية على اتم
االسـتـعــداد للتعاون مــن حيث تقديم كافة
البيانات المطلوبة منها مشددا على أهمية
وجود دراسات فنية تعطي للمشرع الصورة
الكافية التخاذ أنسب القرارات.

واسـ ـتـ ـكـ ـم ــل الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ق ــائ ـم ــة
المتحدثين في سجن النواب ،وأكد
الـنــائــب س ـعــدون حـمــاد ان «ال ـمــادة
 111واضـحــة ب ــأن االج ـ ــراءات التي
تمت سليمة ،وبما أن هناك خالفا
دس ـ ـتـ ــوريـ ــا ف ـي ـج ــب الـ ـ ــذهـ ـ ــاب إل ــى
المحكمة الدستورية ،وقد تم اللجوء
ال ـي ـه ــا ف ــي خ ــاف ــات س ــاب ـق ــة ح ــول
انتخابات الرئاسة ،وكذلك الخالف
حول صحة انتخابات نائب الرئيس،
ورغم أن اللجنة التشريعية صوتت
على عــدم صحة انتخابات عيسى
الكندري نائبا فإن المحكمة ،وهي
ملجأنا ،اكدت دستورية ذلك».
الـ ــى ذل ـ ــك ،تـمـنــى ال ـن ــائ ــب نــايــف
الـ ـم ــرداس أن ي ــرى ق ــان ــون التقاعد

المبكر النور في المداولتين .وعن
موضوع حبس النواب قــال« :املنا
في الله كبير ،وان ينصف القضاء
المتهمين بالقضية ،وأن نرى وقف
النفاذ ،وتمكينهم من تقديم الطعون
في محكمة التمييز».
أما النائب خالد الشطي فقال إن
اإلنصاف اساس العمل ،ويجب عدم
الكيل بمكيالين ،واستغرب الموقف
في الجلسة ،والمتعارض مع مواقف
مسبقة في مناقشات اخرى ،فالكيل
بـمـكـيــالـيــن والـمـعــايـيــر ال ـمــزدوجــة
والنفاق السياسي مرفوض».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـشـ ـط ــي« :ال ـم ـف ـه ــوم
ال ــذي تقولونه عــن الحصانة ليس
موجودا في كل الــدول الغربية ،وال
يوجد في الشريعة اإلسالمية شيء
اسمه حصانة النواب ،وال حصانة
في االســام» ،وحــدث سجال بسبب
اع ـتــراض الـنــائــب ح ـمــدان الـعــازمــي
بدون ميكروفون ،وتصدى النائبان
صالح خورشيد وخليل عبدالله.

مالحقة دشتي
وت ـ ــاب ـ ــع« :ال ي ــزع ـج ـن ــي ح ــدي ــث
الـعــازمــي» ،الفتا الــى انــه كــان هناك
س ـ ــؤال لـلـنــائــب ول ـي ــد الـطـبـطـبــائــي
لــوزيــر الداخلية حــول أسـبــاب عدم
إلـقــاء القبض على النائب السابق
عبدالحميد دشتي ومالحقته.
واضاف ان «النائب محمد هايف
يقول :تشككون في القضاء والحكم
لسمو األمير ،وأيضا هذا كالم محمد
المطير عــن دشـتــي ،وكــذلــك النائب
عبدالكريم الكندري الــذي يؤكد أنه
مــع جميع طـلـبــات رف ــع الحصانة،
وحق التقاضي مقدم على الحصانة،
وكذلك محمد الدالل».
واردف « :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه فـ ـضـ ـيـ ـح ــة
ألطروحاتكم ،وكنتم تريدون تعليق
مشانق للنواب ،وأعلم انكم تريدون
بــالـجـلـســة الـتـنـفـيــس ع ــن أنفسكم
ام ــام الـشــارع وام ــام شباب الـحــراك،
وان ـك ـش ـف ـت ــم ال ـ ـيـ ــوم امـ ـ ـ ــام ال ـش ـعــب
ال ـكــوي ـتــي ،لــذلــك ال اس ـت ـغــرب طــرح
االمـ ــور ب ـهــذه الـمـشــاكــل ،وي ـجــب ان
تكون الحصانة متساوية للجميع
وتعبثون بالحريات».

خلط األوراق
وطلب النواب الذين ذكر الشطي
اسـمــاء هــم ال ــرد عليه ،فـقــال النائب
محمد هــايــف« :الـشـطــي اراد خلط
االوراق ،ويشكك فيما قام به النواب
الـيــوم مــن أجــل الــدفــاع عــن حصانة
جميع النواب ،لكن قلة الفهم وعدم
إدراك األمور جعلته يتخبط ويقارن
نواب دخول المجلس بدشتي».
من جهته ،ذكر النائب عبدالكريم
ال ـك ـن ــدري« :حـصــانـتــي وح ــر فيها،
وش ـب ــاب الـ ـح ــراك ت ــاج عـلــى راس ــك،
واي اســاءة لهم هي اســاءة للشعب
الوطني ،والسيد عدنان  20دقيقة
تحدث عن القضاء».
ورد الشطي مخاطبا الكندري:
«ش ـب ــاب الـ ـح ــراك تـ ــاج ع ـلــى راسـ ــك،
وعبدالحميد دشتي تاج على راسك».

بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب حـ ـم ــدان
العازمي« :عندما انسحبوا النواب
من قضية خلية العبدلي لم نتحدث».
وذكــر النائب علي الدقباسي« :منذ
جلستين نشهد خالفا نيابيا نيابيا
والحكومة تظهر بشكل راق ،واتمنى
أال تـضـيــع الـجـلـســة دون ال ـبــت في
م ــوض ــوع الـتـقــاعــد ال ـم ـب ـكــر» ،وق ــال
رئيس الجلسة عيسى الكندري «اضم
صوتي لصوتك».
وعقب النائب محمد الــدالل بأن
«ال ـمــوضــوع هــدفــه حـصــانــة جميع
ال ـ ـن ـ ــواب ،وم ـ ــن وق ـ ــف ضـ ــد تـمــديــد
الجلسة لمناقشة التقاعد المبكر هو
خالد الشطي الذي صوت بالرفض».

احترام الالئحة
وقال النائب عبدالوهاب البابطين
مخاطبا الـشـطــي« :اح ـتــرم الالئحة
وال تخرب الجلسة ،واطلب االذن من
الرئيس ،ولدينا جدول اعمال».
ال ــى ذلـ ــك ،ت ـحــدث ال ـنــائــب خليل
عبدالله مطالبا بتعلم ال ــدرس بأن
ت ـك ــون الـ ـم ــواق ــف م ـبــدئ ـيــة وثــاب ـتــة
بغض النظر عمن تكون الممارسة
ض ــده« ،ورغـ ــم قناعتي الشخصية
بأن سجن النواب خاطئ ،وان جزءا
من نية الشباب المسجونين كانت
طيبة ،ونعرف معاناة االســر ألننا
نـعــرفـهــا بـقـضــايــا اخـ ـ ــرى ،ل ـكــن من
يحكم قناعتي الشخصية المختلفة
عن اخرى هي المحكمة الدستورية
حتى نقطع دابر النقاش».
وطالب عبدالله بتقديم اقتراحات
مـخــاص ـمــة ال ـق ـض ــاء واقـ ــرارهـ ــا في
جلسة« ،وفي جميع االحوال ال نملك
اال تنزيه القضاء».
وفي السياق ،قال النائب محمد
هــايــف ان قـضـيــة دخـ ــول المجلس
كانت بسبب خالف سياسي معروف،
وال يمكن ان يستمر حبس مجموعة
كبيرة تخص  70عائلة قد يضاف
الـيـهــا  70عــائـلــة اخـ ــرى ف ــي قضية
ترديد الخطاب ،واالمور بالخواتيم
وعـ ـل ــى ي ـق ـي ــن ب ـ ـخـ ــروج اخ ــوانـ ـن ــا،
والدعوة مجددا لمحاكمة اصحاب
االيداعات او اي مجرم على االرض،
وم ــن ذك ــر الـطـبـطـبــائــي والـحــربــش
والـشـبــاب عليه ان يـضــع ي ــده على
رأســه ،فهم يشرفون بلدهم ،وعليه
ان ينظر عن الذين يدافع عنهم ،هل
يشرفون بلدهم؟
واعترض النائب عبدالله الرومي
على ما جاء في جزء من كلمة الزميل
خليل عبدالله مــن اس ــاءة للقضاء،
مطالبا بشطبها ،وعـقــب عبدالله
بالقول :يعلم الله انني احترم القضاء،
ولم تكن نيتي االساءة ،وأؤيد شطب
اي كلمة ترون فيها اساءة.
ث ــم ت ـحــدث ال ـنــائــب عـبــدالــوهــاب
البابطين قائال ان البعض يتحدث
عن النواب ولم يتحدث عن الشباب
الن الموضوع باختصار مخصص
لـسـجــن ال ـ ـنـ ــواب ،ح ـيــث ي ـمــارســون
ص ــاح ـي ــات ـه ــم مـ ــن ت ـق ــدي ــم اس ـئ ـلــة
ورس ــائ ــل واردة ف ــي ح ـيــن ل ــم يتم
تمكينهم من حضور الجلسة.
وأض ــاف البابطين :اساس

مذكرة «التشريعية» بشأن مدى دستورية عرض «حبس النواب» على المجلس
أصدر مكتب المجلس في اجتماعه الذي عقد
 18ديسمبر الماضي قراره رقم ( )47بإحالة كتاب
ال ـنــائــب عـ ــادل الــدم ـخــي ب ـشــأن ع ــرض مــوضــوع
حبس بعض اعضاء مجلس األمة على المجلس
التخاذ قرار بشأنه الى لجنة الشؤون التشريعية
والـقــانــونـيــة لــدراس ـتــه مــن الـنــاحـيــة الــدسـتــوريــة
وتقديم الرأي القانوني بشأنه الى مكتب المجلس،
وأحيل قــرار مكتب المجلس الى اللجنة بتاريخ
 19ديسمبر.
وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات
بتاريخ  2018/1/8 ،2018/1/2 ،2017/12/25استمعت
خاللها ال ــى اراء ع ــدد مــن اع ـضــاء مجلس األمــة
هم د.عــادل الدمخي ،وريــاض العدساني ،وعمر
الطبطبائي ،واثنين من الخبراء من خارج اللجنة
هما د .محمد الفيلي ود .ف ــواز الـجــدعــي بكلية
الحقوق -جامعة الكويت ،واطلعت اللجنة على
مذكرة برأي الخبير الدستوري د .عبدالفتاح حسن
في الموضوع محل البحث كما اعد المكتب الفني
للجنة دراسة برأيه.
وأوضحوا وجهة نظرهم على النحو التالي:

النائب د .عادل الدمخي:

 حـبــس ال ـنــواب وه ــم متمتعون بالحصانةالنيابية ليس له سند قانوني ،والدليل على ذلك
انــه بسؤاله وزيــر الداخلية عن السند القانوني
للقبض عليهم أجابه بأنهم سلموا انفسهم وانه
لو كان لوزارة الداخلية رأي قانوني لذكره الوزير.
 -الـمــادة  111مــن الدستور عــددت اإلج ــراءات

مما يعني طلب رف ــع الحصانة لكل حــالــة وكل
اجراء على حدة.
 الـنــواب المحبوسون يتمتعون بالحصانةبدليل انهم مازالوا يقومون بعملهم البرلماني
فمنهم مــن رش ــح للجنة حـقــوق اإلن ـس ــان وقبل
المجلس ترشيحهم بالتزكية.
 رئيس المجلس اوضح أنه ال يستطيع اسقاطالعضوية عن النواب المحبوسين لعدم صدور
حكم التمييز ،مما يعني انه ال يجوز سجنهم بدون
رفع الحصانة عنهم وصدور حكم بات.

النائب رياض العدساني:

 المادة  20من الالئحة الداخلية لمجلس األمةواضـحــة وتستند الــى الـمــادة  111مــن الدستور
والتي ذكرت كل اجراء على حدة باستخدام لفظ
"او" مما يــدل على ان التحقيق يستوجب طلب
رفع الحصانة والحبس كذلك يستوجب طلبا اخر
لرفع الحصانة.
 مقولة ان المقصود هو الحبس االحتياطيل ـي ــس ل ـه ــا س ـن ــد ف ــي الـ ـن ــص ،ك ـم ــا ان ال ـم ــذك ــرة
ً
االيـضــاحـيــة لــم تـضــع تـفـسـيــرا لـلـمــادة  111من
الدستور لوضوحها ،لذلك فــإن النص يجب ان
يفهم على عمومه.

النائب عمر الطبطبائي:

بما اننا امام نص قانوني ( 111من الدستور،
 20من الالئحة الداخلية) يمكن تفسيره بأكثر
من طريقة فإنه من األفضل من الناحية العملية

الذهاب بالنص للمحكمة الدستورية باسرع وقت
ممكن للبت فيه لبيان ما اذا كــان حبس النواب
صحيحا من الناحية الدستورية ام ال.

د .محمد الفيلي:

لكي نخلص الى رأي بجواز او عدم جواز عرض
مــوضــوع حبس او سجن اعـضــاء مجلس األمــة
تنفيذا لحكم قضائي على المجلس يجب النظر
الى مسألة رفع الحصانة.
 نــص الـمــادة  111مــن الــدسـتــور يتحدث عنحـصــانــة اجــرائ ـيــة نـطــاقـهــا اث ـنــاء دور االنـعـقــاد
ً
وليس كل الفصل التشريعي فنجد تمايزا بين
األثر القانوني في دور االنعقاد وفيما بين ادوار
االنـعـقــاد كما ان ه ــذه ال ـمــادة تجعل االص ــل هو
عــدم وجــود الحصانة اي ان الحصانة استثناء
من االصل المتمثل بمبدأ المساواة امام القانون
وامام القضاء.
 ال ـق ــاع ــدة األص ــول ـي ــة ف ــي ال ـت ـف ـس ـيــر ه ــي اناالس ـت ـث ـنــاء ال يـفـتــرض وال ي ـجــوز ال ـتــوســع في
تفسيره باعتباره خالف األصل.
 لفظ رفع الحصانة ينصرف الى االتهام وليسالى العقوبة المقررة وذلك لالسباب التالية:
 -1النص في المادة  111من الدستور ابعد فكرة
الضبط المتلبس (الجرم المشهود) اي هذه الحالة
التشملها الحصانة.
 -2الالئحة الداخلية تقرر أن عدم رفع الحصانة
ال يكون اال اذا كان االتهام كيديا.
وأنــه عند جمع النصين السابقين نصل الى

ان محل الحصانة هو حالة االتهام وبعد صدور
حكم المحكمة سوف ال نكون امام متهم بل امام
ً
مدان ال يتمتع بالحصانة خصوصا انه ال يمكن
ان نصف حكم المحكمة بالكيدية.
 خطورة بحث موضوع الحصانة بعد صدورالـحـكــم تتمثل ف ــي اإلخ ـ ــال بـمـبــدأ الـفـصــل بين
السلطات ،فاإلدانة من اختصاص القضاء كما ان
الالئحة الداخلية لمجلس األمة نصت على انه ال
يجوز للجنة التشريعية (عند نظرها لطلبات رفع
الحصانة) ان تقيم األدلة من الناحية القضائية،
ً
كون ذلك يعتبر تدخال في اعمال القضاء.
 تقرير عدم جواز تنفيذ عقوبة الحبس علىالـعـضــو قـبــل ص ـيــرورة الـحـكــم بــاتــا ام ــر يحتاج
لتعديل في النص (إما في نص الالئحة الداخلية
لمجلس االمــة او في قانون الـجــزاء واإلج ــراءات
الجزائية) اما في الوضع الحالي للنصوص فال
يـجــوز ان يــوقــف نـفــاذ الحكم الـنـهــائــي ،فالحكم
النهائي ال يحتاج الــى اش ــارة بــوجــوب تنفيذه
بعكس الحكم االبتدائي.

د .فواز الجدعي:

ان الواقعة محل الرسالة تتعلق بالحصانة
اإلجرائية المنصوص عليها في المادة  111من
الــدس ـتــور ،والـمـشــرع الــدس ـتــوري اسـتـخــدم لفظ
(او) بدال من الحرف (و) مما يعني ان اي اذن الي
اجراء ال يعني اإلذن باتخاذ اجراء اخر ولو كان
ً
متعلقا بذات القضية ،فكل اجراء يستوجب اذنا
ً
خاصا فيه.

 ان هــذه الحصانة الـمـقــررة تعد مــن النظامالعام فال يجوز للعضو ان يتنازل عنها وال يجوز
للحكومة اال ان تتبع االجـ ـ ــراء ات الـتــي رسمها
الــدسـتــور بشأنها ،فمجرد االدع ــاء بــان العضو
قام بتسليم نفسه في اي مرحلة جزائية ال يكفي
ً
باعتباره سندا قانونيا لمباشرة هذا االجراء.
 لما سبق فإن حبس اثنين من اعضاء مجلسً
األمة تنفيذا ألحكام قضائية نافذة ولم يصدر حكم
بوقف تنفيذها ال يتعارض مع الـمــادة  111من
الدستور وعرض هذا الموضوع على مجلس األمة
ً
يعتبر تدخال في اختصاص السلطة القضائية.

المكتب الفني للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية:

 ال ـهــدف مــن الحصانة النيابية هــو حمايةعضو مجلس األمة من اجراءات الدعاوى الكيدية
التي ترفع بهدف تعطيله عن اداء اعماله النيابية.
 ن ـطــاق الـحـصــانــة الـنـيــابـيــة لعضو مجلساألمة يمتد خالل مراحل الدعوى الجزائية حيث
تكون شبهة الكيدية غير محسومة ،وبصدور
الحكم النهائي بإدانة العضو المشكو في حقه
تكون مسألة الكيدية في الدعوى قد حسمت اذ ال
يتصور توافر الكيدية في الحكم القضائي النهائي
الصادر باإلدانة.
 بدراسة األعمال التحضيرية لالئحة الداخليةلمجلس األمــة تبين لنا ان الحصانة النيابية ال
يقصد بها عــدم المسؤولية ،لــذلــك فــا يتصور
ان تـكــون وضـعــت لحماية العضو مــن األحـكــام

القضائية النهائية ،يستدل على ذلك من مضبطة
الجلسة الثامنة من دور االنعقاد الـعــادي األول
للفصل التشريعي األول والتي نوقش فيها اقرار
المواد المتعلقة بالحصانة النيابية في الالئحة
الداخلية للمجلس فيما ذكره الخبير الدستوري:
"المادة ( )20ال تتكلم عن عدم المسؤولية وانما
عن االجراءات التي تتخذ للتحقيق والقبض ضد
الشخص فال يجوز ان تتخذ ضد عضو مجلس
االمة حتى ال يظن انه تصطنع االسباب لمنعه من
حضور الجلسات".
 األصل هو مبدأ المساواة اي مساواة العضوبالمواطن ال ـعــادي ،والحصانة البرلمانية هي
االستثناء والذي قرر لحماية الوظيفة البرلمانية
من اإلج ــراءات الكيدية التي تهدف لعرقلة عمل
العضو النيابي ،والن االستثناء ال يجوز التوسع
فـيــه ولـمــا كــانــت األع ـمــال التحضيرية تــؤكــد ان
الحصانة اإلجرائية ال تعني عدم المسؤولية فإن
حبس العضو بعد صدور حكم نهائي بالحبس
واجب النفاذ إجراء صحيح.

ما انتهت إليه اللجنة:

رأت اللجنة ان موضوع الرسالة سيتم مناقشته
فــي جلسة مجلس األمــة ليوم األربـعــاء الموافق
 2018/1/10وبــالـتــالــي انتفى الـغــرض مــن إب ــداء
اللجنة رأيها في الرسالة المكلفة بدراستها من
قبل مكتب المجلس.
وتحيل اللجنة الى مكتب المجلس جميع اآلراء
عن هذا الموضوع.

ةديرجلا
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برلمانيات

لدراسته مع شركة محايدة وتقديم تقرير خالل  3أشهر

ً
ً
المرداس مترئسا جانبا من الجلسة
الموضوع الصبغة السياسية،
فـ ـهـ ـن ــاك راش ـ ـ ـ ـ ــون ومـ ــرت ـ ـشـ ــون فــي
منازلهم وقصورهم اما المحتجون
فـتــم اح ـت ـجــازهــم ف ــي ال ـس ـجــن ،وقــد
اكتظت هذه القاعة ببائعي الضمير
وسماسرة المواقف ،في حين امتالت
السجون بالشرفاء ،مشددا على ان
النائب والوزير ملك الشعب ،وهناك
ش ـع ــب س ـي ـق ــوم ال ـ ـنـ ــواب بـطــريـقـتــه
الخاصة.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ثــامــر
ال ـســويــط ان اهـ ــم ض ـمــانــة للنائب
هــي الحصانة س ــواء الموضوعية
او االجــرائ ـيــة ،حـيــث تمكن النائب
من القيام بعمله ،والكل يعلم لماذا
سـجــن ال ـن ــواب وال ـش ـبــاب ،فـقــد كــان
االمــر قضية سياسية للتعبير عن
الـ ــرأي حـيــث كــانــت تعيش الكويت
فـتــرة عصيبة مــن الـفـســاد الـمــالــي،
وهناك شرخ اجتماعي كبير انعكس
عـلــى الـمـجـتـمــع اث ــر سـجــن ال ـنــواب
ومـ ــا ح ـصــل م ــع شـبــابـنــا ونــواب ـنــا
ليس سـهــا ،وردة فعلنا تجاههم
ضعيفة جدا.
بدوره ،قال النائب مبارك الحجرف
ان مسألة جــواز نقد االحـكــام بدعة
غير حسنة ،فالنقد يأتي لتصحيح
االخطاء والمسيرة ،واقول للسجناء
فـ ــي دخـ ـ ـ ــول ال ـم ـج ـل ــس خ ـصــوصــا
النواب :اماكنكم فاضية ،ومرجلتكم
مشهودة.
امــا النائب راك ــان النصف فقال:
اسجل احترامي وتقديري للشباب،
ومن كان ايمانه صادقا بان ما فعله
سيحقق نقلة نوعية ،وانا شخصيا
ضد ما فعلوه ،وبعض المسجونين
زمالء نواب بل اصدقاء.
وأض ـ ـ ــاف ال ـن ـص ــف :ل ـمــا نــرفــض
الجواز الخاص والسيارة والمعاش
االستثنائي فألن النائب هو الوكيل،
وال ـم ــواط ــن ه ــو االص ـ ــل ،وال يجوز
التفرقة بين المواطن والنائب ،وأقدر
شعور اهالي وأسر المسجونين ،فهم
 70شابا من خيرة الشباب ،وان كان
هناك خالف في سجن النواب فمن
يفصل فيه المحكمة الــدسـتــوريــة،
والمبدأ انني ضد تميز النائب عن
المواطن.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد الـ ـنـ ـص ــف قـ ــائـ ــا :ال
تمييز للنائب عن المواطن ،وهناك
خالف ومن يفصل فيه هي المحكمة

الدستورية ال اللجنة التشريعية.
وكـ ــان آخ ــر الـمـتـحــدثـيــن الـنــائــب
ري ــاض الـعــدســانــي ،وقـ ــال« :ال أحــد
يشكك فــي نــزاهــة القضاء ورجــالــه،
وننتظر حكم التمييز ،وهو الحكم
النهائي والبات في القضية».
وت ــا رئ ـيــس الـمـجـلــس توصية
بطلب استعجال إنجاز تقرير اللجنة
التشريعية بشأن االقـتــراح بقانون
بتعديل قــانــون الــائـحــة الداخلية
المتعلق بعدم جواز سجن النائب اال
بموجب حكم قضائي بات ،وتقرير
اللجنة بشأن عدم فصل الموظفين
في القطاعات الحكومية واالستمرار
في صرف العالوات ،خالل اسبوعين.
واك ــد الــوزيــر الـخــرافــي ان «فترة
االس ـبــوع ـيــن غ ـيــر ك ــاف ـي ــة ،ونـطـلــب
شهرين» ،ورد النائب عادل الدمخي:
«ش ـ ـنـ ــو ش ـ ـهـ ــريـ ــن؟ ف ـ ــي ج ـل ـس ــة أو
جلستين نستطيع االنجاز».
واق ـ ـ ـتـ ـ ــرح ال ـس ـب ـي ـع ــي أن ي ـك ــون
خـ ــال ش ـه ــر ،وت ـم ـنــى ال ــدم ـخ ــي ان
تسرع اللجنة إذا استطاعت خالل
أس ـبــوع ـيــن ،وت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة على
منحها شهرا النجاز تقريرها.

التقاعد المبكر
ثــم انتقل المجلس إلــى مناقشة
تقريري اللجنة المالية عن التقاعد
الـمـبـكــر وتـخـفـيــض ف ــوائ ــد ق ــروض
«التأمينات».
وتلت الحكومة بيانا ألقاه وزير
المالية نايف الحجرف.
وتحدث النائب علي الدقباسي
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :نـ ـ ـح ـ ــن ال ن ـ ــدف ـ ــع بـ ـخ ــراب
التأمينات فالقانون اختياري لمن
يرغب في التقاعد أو االستمرار في
الوظيفة ،والواقع غير بيان الحكومة
تماما ،فالمشكلة عند التأمينات في
االستثمارات».
وش ــدد على تمسكه بالمشروع
المقدم ،وإقراره في المداولة األولى،
وسيساهم في حل مشكلة البطالة
ال ـم ـق ـن ـع ــة« ،وك ـ ـمـ ــا ذكـ ـ ــرت مـشـكـلــة
التأمينات فــي مـكــان آخــر ونعيش
ازمة حقيقية».
وبين ان  55في المئة من الشعب
الـكــويـتــي تـحــت ســن الـ ـ ــ« ،25ونـحــن
لسنا ضد الدراسة بل ضد تأجيلها،
ومسؤوليتنا ان نجد حــا لعذاب

ً
محتدا
 ...وعاشور

الرومي والفضالة والشاهين في ضحكة مشتركة
المواطنين ،واخشى ان تكون قضايا
الناس ورقة سياسية بين المجلس
والحكومة ،او بين النواب والنواب،
ويــرضـيـنــي أن ن ـقــره ف ــي ال ـمــداولــة
االولى اليوم».

المفارقة األولى
م ــن ج ـه ـتــه ،اكـ ــد ال ـن ــائ ــب صــالــح
عـ ــاشـ ــور أن إصـ ـ ـ ــرار ال ـ ـنـ ــواب عـلــى
مناقشة الموضوع يعكس أهميته،
ويجب أن توقف الحكومة االحالة
للتقاعد االج ـب ــاري ،وهــو المفارقة
االولى بالنسبة للقرار الحكومي.
فــي السياق ،قــال النائب شعيب
الـ ـم ــوي ــزري« :ع ـن ــدم ــا ن ـت ـحــدث عن
التأمينات فإننا نتحدث عــن أحد
أجهزة الدولة المنتشر بها المافيا،
سـ ـ ـ ــواء الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ص ـن ــادي ــق
خــاســرة أو تنفيع اش ـخــاص ،وهي
جهة للتنفيع ،وال تزال بؤرة من بؤر
الفساد ،والمتضرر الشعب».
واضاف« :فوجئت بوجود  15الف
ديـنــار فــي حسابي ،وأن ــا مــا عندي
غير راتبي ،وواحد من هاألشخاص
دخل على حسابي الشخصي ،وانا
نائب يدشون على حسابي فما بالك
بــال ـنــاس الـ ـق ــادري ــن» ،م ـح ــذرا وزي ــر
المالية من استمرار الجهاز االداري
للتأمينات.
وق ــال ــت ال ـنــائ ـبــة ص ـف ــاء الـهــاشــم
إن «ال ــوزي ــر بكلمته العاطفية قــال
إن الـ ـم ــواط ــن س ـي ـص ــل إلـ ـ ــى حــالــة
مــزريــة ،وك ــأن الـمــواطــن حالته غير
م ــزري ــة» ،م ــؤك ــدة أن م ــن سيتقاعد
هــم أصـحــاب الــوظــائــف المتوسطة
ودون الـمـتــوسـطــة ،والـخـســائــر في
البطالة المقنعة التي تصل الى 69
في المئة في تلك الوظائف ،وكالمكم
غير صحيح عندما تذهبون للقيادة
السياسية وتـقــولــون إن بالقانون
كلفة مالية».

معلومات خاطئة
ال ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ذك ـ ــر الـ ـن ــائ ــب خــال ــد
ال ـع ـت ـي ـبــي« :كـ ــل ال ـم ـع ـلــومــات الـتــي
تأتينا مــن الحكومة تكون خاطئة
في اغلب االحوال ،وتحاول إرهابنا
بالعجز االكتواري ،والتقاعد سيمكن
الشباب من التدرج الوظيفي ،ويعالج

حــالــة ال ــرس ــوب الــوظ ـي ـفــي ،واآلثـ ــار
االجتماعية لقضية البطالة ،وهي اهم
من ازمة االلتزامات المالية ،وارى ان
يكون هناك تعاون مع الحكومة اكثر
لتنفيذ هذا القانون».
وأك ـ ــد ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي
«ض ـ ـ ــرورة ال ـم ــوازن ــة ب ـيــن مصلحة
مواطنينا حاضرا ومستقبال ،وكذلك
مصلحة مؤسساتنا ،واعلم ان الكل
حــريــص ،وق ــد نختلف فــي ال ــرؤى،
وي ـج ــب أال ن ـش ــرع م ــا يـتـسـبــب في
إض ــرار مؤسساتنا ،فبعد الصرف
عـلــى ال ـك ــوادر واكـتـســابـهــم الخبرة
الالزمة يتم إغراؤهم بالتقاعد فمن
الخاسر اذا».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب ري ــاض
العدساني« :أنــا مع تخفيض السن
بضوابط ،ألنــه سيوفر فــرص عمل
للشباب الكويتي» ،مشددا على ان
الـتـقــاعــد المبكر ي ــؤدي ال ــى نتائج
سلبية النـخـفــاض ال ـم ـعــاش ،لذلك
يجب ان يكون اختياريا» ،الفتا الى
ان الـعـجــز االكـ ـت ــواري وص ــل ال ــى 9
مليارات واحتياطات التأمينات تصل
الى  30مليار دينار.
ول ـفــت الـنــائــب ح ـمــدان الـعــازمــي
الى ان الحكومة لم تأت بجديد في
دراستها ،بل ما جــاءت به فقط هو
ان الحجرف وزيــر للمالية بــدال من
الصالح ،حيث إن الدراسة السابقة
ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا ك ــان ــت ذاتـ ـه ــا الـتــي
عرضها الحجرف اليوم« ،والخدمة
التي يلمسها المواطن من التأمينات
هي الشاي والفيمتو والبسكوت التي
يتم تقديمها للمراجعين».
وقــال عــادل الدمخي :هل المركز
االس ـت ـشــاري ال ــذي ي ــدرس التقاعد
المبكر مسجل معتمد لدى الحكومة؟
مشيرا الى ان الحكومة مطالبة باقرار
التقاعد المبكر ،الفتا الى ان العجز
االكتواري سببه عدم تحقق العائد
من االستثمار المتوقع وهذا تقرير
منظمة العمل الدولية التي طلبت
تكليف عناصر وطنية لتقييم العجز
االكتواري.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال خـلـيــل ع ـبــدال ـلــه ان
التقاعد المبكر قد يؤدي الى الضرر
بالتأمينات لكن نحن ال نثق بارقام
الحكومة على هذا الصعيد.
وأض ــاف :مــا هــو متوسط العمر
الــذي تحسب على اساسه الحسبة

االك ـت ــواري ــة؟ مطالبا وزي ــر المالية
بــااللـتــزام بــاالرقــام الـتــي ستقدمها
الشركة المحايدة ،واذا كانت الحسبة
ال ـخ ــاص ــة بــال ـشــركــة اك ـث ــر دقـ ــة من
التأمينات فسنعود للمحاسبة الن
ذلك يمثل شبهة مالية.
وطلب علي الدقباسي التصويت
على الـقــانــون فــي الـمــداولــة االول ــى،
وب ــدال مــن ان يــاخــذوا شـهــرا فليكن
 40يوما لدراسة القانون في اللجنة
الـمــالـيــة ،فالمهم اقـ ــراره بالمداولة
االولى.
وقــال عــدنــان عبدالصمد :توجد
بيانات للحكومة ،ومن صالح الدولة
تقاعد الموظفين في سن مبكرة اذ
سيتم توفير الكثير على مالية الدولة
ما بين  6و 15مليار دينار ،ليس ذلك
فحسب بل ديوان المحاسبة يوجد
ل ــديــه كـثـيــر م ــن ال ـمــاح ـظــات حــول
العجز االكتواري.
وت ــاب ــع ان الـحـكــومــة تــركــز على
السلبيات مــن التقاعد المبكر وال
تقول االيجابيات على هذا الصعيد،
مشيرا الى ان التأمينات تحتفظ بـ 10
مليارات دينار ،والمحاسبة يتحفظ
عن ذلك وعدم معالجة المؤسسة هذا
الخلل الجسيم الذي تسبب في العجز
االكتواري.
واف ــاد بــأن وزيــر المالية السابق
وعــدنــا ب ــدراس ــة الـعـجــز االك ـت ــواري
من خــال شركة محايدة وفوجئنا
بإلغاء العقد مع الحكومة ومنحت
التأمينات  9مـلـيــارات لسد العجز
االكـتــواري كما ان المؤسسة تدعي
انها تطالب الحكومة بـ  10مليارات
دينار.
امــا عبدالكريم الـكـنــدري فانتقد
اتـ ـج ــاه ال ـم ـج ـلــس مـمـثــا باللجنة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـ ــى ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع شــركــة
لدراسة العجز االكتواري رغم وجود
خبرات وطنية ذات كفاءة اقتصادية
واحـ ـ ـص ـ ــاء ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
والجمعية االقتصادية فلماذا ال تتم
االسـتـفــادة مــن ه ــؤالء؟ متخوفا ان
تحذو اللجان هذا الحذو.
بينما قال عبدالوهاب البابطين:
كــامــل االحـ ـت ــرام لـمــديــر الـتــأمـيـنــات
يـعـقــوب الحميضي وفــريــق عمله،
مـشـيــرا ال ــى ان ال ـفــرق بـيــن الـقــانــون
المعول بــه حاليا واالخ ــر المقترح
خمس سنوات والسؤال :هل ستشكل

الرومي :انتخابات «البلدي»
ستجرى في أقرب وقت

حسام الرومي

أع ـ ـ ـ ــرب وزي ـ ـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال
العامة وزير الدولة لشؤون
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ح ـ ـسـ ــام الـ ــرومـ ــي
عــن شـكــره للجنة الـمــرافــق
الـبــرلـمــانـيــة عـلــى تعاونها
الـ ـت ــام ف ــي إق ـ ـ ــرار ال ـق ــان ــون،
وجـمـيــع أع ـض ــاء المجلس
على تفهمهم لهذا التعديل.
وأك ـ ــد ال ــروم ــي ال ـحــرص
على إصدار مرسوم الدوائر،
م ـش ـيــرا إل ــى أن انـتـخــابــات
المجلس الـبـلــدي ستجرى
في أقرب وقت ممكن.

تعديالت قانون «البلدية»
وافق مجلس األمة ،في جلسته أمس ،بالمداولتين األولى والثانية،
وبإجماع المصوتين ،على مـشــروع قــانــون بتعديل بعض أحكام
قانون بلدية الكويت.
واقر المجلس تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  33لسنة  2016بشأن بلدية
الكويت ،إذ نصت المادة األولى من القانون على التالي" :استثناء من
أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون  33لسنة 2016
تجرى أول انتخابات ألعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون
وفقا لـجــداول االنتخابات النهائية لسنة  2017بشأن انتخابات
أعضاء مجلس األمة .ويعتبر حكم هذه المادة حكما وقتيا ينتهي
بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليه أعاله ،والتي ستتم
وفقا ألحكام هذه المادة".
كما نصت الـمــادة الثانية مــن القانون على ان "يستبدل بنص
الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقــم  33لسنة 2016
المشار إليه اآلتي :ستة أعضاء يعينون بمرسوم خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات.
ويشترط في كل األعضاء المنتخبين والمعينين الشروط الالزمة
لعضوية مجلس األمة على أن يكون األعضاء المعينون المنصوص
عليهم بالبند السابق من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي
ولكل ناخب حق االدالء بصوته لمرشح واحــد من المرشحين في
الدائرة المقيد بها".
ونصت الـمــادة الثالثة على التالي" :يمد عمل اللجنة المؤقتة
لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم
 241لسنة  2017المشار إليه لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل
بهذا القانون أو حتى موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم
أيهما أقرب".

يجب أن تكون
المواقف
مبدئية وثابتة
بغض النظر
عمن تكون
الممارسة ضده

خليل عبدالله

كنا نفتخر
بعدم وجود
سجين سياسي
واليوم الوضع
اختلف فلدينا
عشرات
المساجين

عاشور

هــذه السنوات الخمس خطرا على
قيمة العجز االكتواري؟
واكد ان تقرير ديــوان المحاسبة
اشار الى عدم دقة البيانات الواردة
من التأمينات وهذه قضية خطيرة
جدا.

آراء وجيهة
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب ع ــودة
ال ــرويـ ـع ــي :س ـم ـع ـنــا اراء وج ـي ـهــة،
وتقديما مختصرا مــن االخ ــوة في
التأمينات لم تقدمه اللجنة المالية،
واجتماعات اللجنة لم تكن امتدادا
الجـتـمــاعــاتـهــا بالجلسة السابقة،
متسائال :ما مصير القانون لو لم يتم
اقــراره في المداولتين؟ هل سيكون
نفس مصير معاشات العسكريين؟
ان رأي اللجنة المالية في الموضوع
شعبي.
ولفت مقرر اللجنة المالية صالح
عاشور انه تمت زيادة تقاعد المرأة
ال ــى  20س ـنــة ،لـكــن فــي الـمـقــابــل تم
تقليل سـنــوات الـخــدمــة  5سـنــوات،
ومــن صــوت على السحب ال يراعي
المزاج الشعبي.
وقــال العدساني :انا مع التقاعد
ال ـم ـب ـك ــر ،وضـ ـ ــد ت ـخ ـف ـيــض ف ــوائ ــد
القروض النه يؤثر على المؤسسة،

وسنضر بمركزها المالي ،ويحب
تعديل القانون بحيث ان البنوك هي
الـتــي تكفل ذل ــك ،فــأنــا مــع المواطن
وايضا مع المؤسسة.
وكـ ـش ــف رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس عــن
وج ــود رأيـيــن متشابهين بتكليف
اللجنة المالية دراسة الموضوع مدة
ثالثة اشهر بعد االستعانة بالشركة
الخارجية الحيادية ،لكن احدهما
مع اق ــرار القانون اوال في المداولة
االولـ ـ ــى وال ـث ــان ــي اق ـ ـ ــراره م ــن حيث
المبدأ ،وطلبت اللجنة المالية تعهدا
من وزيــر المالية بتعاون مؤسسة
التأمينات مع اللجنة وطالب النائب
عـلــي الــدقـبــاســي ب ــان يـقــر الـقــانــون
ف ــي الـ ـم ــداول ــة االول ـ ــى ح ـتــى تضع
العربة على السكة .ووافق المجلس
بــاالج ـمــاع بـمــا فـيــه الـحـكــومــة على
القانون من حيث المبدأ.
ووافق المجلس في النهاية على
اح ــال ــة ال ـم ــوض ــوع لـلـجـنــة الـمــالـيــة
ل ـ ــدراس ـ ــة ج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـع ــدي ــات مــع
الشركة العالمية وان تفتح مؤسسة
ال ـت ــأم ـي ـن ــات ك ــل اوراقـ ـ ـه ـ ــا لـلـشــركــة
واللجنة خــال االشهر الثالثة كما
تمت الموافقة على احــالــة التقرير
الـ ـث ــان ــي ب ـ ـشـ ــأن ت ـخ ـف ـي ــض ف ــوائ ــد
ال ـقــروض ،ورفـعــت الجلسة الــى 23
يناير الجاري.

عندما يعتصرنا األلم ...في السجن
رغــم مــرور اكثر من  45يوما في المعتقل ،ودخــول اضرابنا عن
الطعام يومه الخامس ،فــإن اكثر ما يجعل االلــم يعتصرنا هو ما
يجري الهلنا في الغوطة الشرقية وبلدات ادلــب من حصار وقتل
وقصف ممنهج ووحشي من قبل نظام االسد المدعوم من روسيا
واي ــران ،ولــاســف ال نــرى اي تـحــرك او حتى مــوقــف مــن قبل دولنا
العربية التي انشغلت عن مأساة الشعب السوري ببطوالت التنس
وكرة القدم والشطرنج ،ولم يحركوا ساكنا تجاه مأساة اهلنا هناك
في الشام.
ان مــا يزيد مــأســاة اهلنا هناك هــو دخــول فصل الشتاء والبرد
ال ـقــارس فــي ظــل ان ـعــدام الـكـهــربــاء ووســائــل التدفئة فــي ظــل غياب
الخدمات وشح الدواء والغذاء ،فأين النخوة العربية؟ واين االخوة
االسالمية؟ بل واين الحس االنساني تجاه النساء واالطفال والشيوخ،
لكن عزاء اهلنا هناك ان الله عز وجل لن يخذلهم كما خذلهم البشر.
د .وليد الطبطبائي
السجن المركزي

وليد الطبطبائي
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ً
«التربية» :استقبال تظلمات الـ  12في الكنترول بدءا من األحد
المقصيد :المكتبة الثقافية البيئية ركن مهم للطالب
فهد الرمضان

أع ـل ـنــت وزارة ال ـتــرب ـيــة أمــس
رف ــع نـتــائــج اخ ـت ـبــارات المرحلة
الثانوية ،بما فيها نتائج الصف
ال ـثــانــي ع ـشــر بـقـسـمـيــه الـعـلـمــي
واألدب ــي ،والتعليم الديني على
الـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي ،حـيــث بلغ
عدد الطلبة المقيدين في الصف
ً
ً
الثاني عشر  37ألفا و 868طالبا
وطالبة بواقع  14961في القسم

األد بـ ـ ـ ـ ـ ــي ،و 21686ف ـ ــي ا ل ـق ـس ــم
ال ـع ـل ـم ــي ،و 1321فـ ــي الـتـعـلـيــم
الديني.
وحول استقبال تظلمات طلبة
ال ـ ــ 12بقسميه الـعـلـمــي واألدب ــي
عــن اخ ـت ـبــارات الـفـتــرة الــدراسـيــة
األولى ،كشفت مصادر تربوية أن
الوزارة أقرت استقبال التظلمات
في كنترول القسم األدبي بمدرسة

صدور نتائج الثانوية و«االختيار الحر» %100
أصـ ــدرت وزارة الـتــربـيــة إحـصــائـيــة ح ــول نسب
النجاح في المواد الدراسية ،التي اختبر بها طلبة
الـصــف الـثــانــي عشر بالقسم العلمي ،حيث بلغت
فــي مــادة األحـيــاء  83.87فــي المئة ،فيما بلغت في
التربية اإلسالمية  96.39في المئة ،وفي الرياضيات
 75.85في المئة ،وفي الفيزياء  89.45في المئة ،وفي
الكيمياء  92.29في المئة ،وفي اللغة اإلنكليزية بلغت
 92.57في المئة ،وفي اللغة العربية بلغت  96.89في
المئة ،وفي المعلوماتية بلغت  99.68في المئة ،بينما

كانت في مواد االختيار الحر  100في المئة.
كما أصدرت "التربية" نتائج القسم األدبي ،حيث
بلغت نسبة الـنـجــاح فــي م ــادة الـتــاريــخ  89.42في
المئة ،وفي التربية اإلسالمية  94.43في المئة ،وفي
الجغرافيا  91.20في المئة ،وفي مادة اإلحصاء بلغت
 93.46في المئة ،وفي الفلسفة  86.55في المئة ،وفي
اللغة العربية  94.85في المئة ،وفي االنكليزية 84.58
في المئة ،وفي الفرنسية بلغت  85في المئة ،في حين
كانت النسبة بمادة المعلوماتية  99.55في المئة.

صقر الشبيب ،موضحة أن فترة
اسـتـقـبــال الـتـظـلـمــات سـتـبــدأ من
األحـ ــد  14ال ـج ــاري حـتــى نهاية
دوام الثالثاء  16يناير.
مــن جــانــب آخ ــر ،يفتتح وزيــر
ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم الـعــالــي
د .حامد الـعــازمــي ،مساء اليوم،
مخيم السالم الكشفي للمرشدات،
الــذي تنظمه جمعية المرشدات
الكويتية بمقرها في بنيد القار.
وقال الوكيل المساعد للتنمية
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة ف ـي ـصــل
ال ـم ـق ـص ـي ــد ،إن "م ـخ ـي ــم ال ـس ــام
يشهد أول مشاركة متميزة من
ب ـع ــض دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون،
ً
وأيـضــا مــن دول عربية مشاركة
مـثــل جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة،
والمملكة األرد ن ـي ــة الهاشمية"،
مشيرا إلى أن المخيم سيستمر
ً
أسبوعا تحت شعار "من أجلها".
وذكـ ـ ــر ال ـم ـق ـص ـيــد أن ال ــوزي ــر
الـعــازمــي سيفتتح فــي العاشرة
من صباح السبت المقبل المخيم
الكشفي الـ 71بمنطقة كبد ،منوها
الى انه سيشارك فيه نحو 1500

المقصيد والرشيد ومصطفى والماجدي في حفل المكتبة البيئية
ك ـش ــاف وقـ ــائـ ــد ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن
هناك انطالقة للمخيم الكشفي
ال ـب ـحــري فــي مـنـطـقــة الـفـنـطــاس،
والذي يتناول العديد من الفقرات
والبرامج المعدة للمنضمين إلى
ً
الحركة الكشفية البحرية ،متمنيا
دوام التوفيق والنجاح للحركة
الكشفية ،وأس ــرة وزارة التربية
بـتـنـظـيــم م ـث ــل هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات
المتميزة.
وفــي مــوضــوع منفصل ،أعلن
الوكيل المقصيد تدشين المكتبة

الـثـقــافـيــة الـتــربــويــة الـبـيـئـيــة في
ال ـم ــرك ــز ال ـب ـي ـئــي ال ـت ــاب ــع ل ـ ــوزارة
التربية ،موضحا حرص الوزارة
على هذا الركن المهم في جانب
البحث العلمي ألبنائنا الطلبة
والـمـهـتـمـيــن بــال ـجــانــب ال ـتــراثــي
والبيئي" ،خصوصا أن المكتبة
ً
ً
أصبحت مصدرا مهما ألبنائنا
الـطـلـبــة م ــع الـمـنــاهــج الــدراس ـيــة
ال ـج ــدي ــدة والـمـعـلـمـيــن واألسـ ــرة
التربوية ،والمهتمين بالجانب
التراثي والبيئي".

وقــال المقصيد ،خالل افتتاح
المركز العلمي ،إن "هذه المكتبة
مليئة بالمخطوطات التراثية،
وسيتم التعاون مع الهيئة العامة
للبيئة بإثراء هذا المركز بالعديد
من الجوانب المضيئة ،خصوصا
ً
في الجانب العلمي ،وأيضا تقديم
ال ـم ـه ــارات ال ـتــربــويــة التثقيفية
ألبـنــائـنــا الـطـلـبــة ،وإق ــام ــة ورش
تدريبية للمعلمين فــي مختلف
التخصصات ،خصوصا العلوم".

انتخابات مزدوجة بـ«التربية» تنتظر حسم «العمل» الصندوق الكويتي« :كن من المتفوقين»
هدفه مكافأة الطلبة وتنمية وطنيتهم
أجريت في مكانين مختلفين تحت إشراف اتحادين عماليين

●

فهد الرمضان وجورج عاطف

ّ
فـ ـ ـ ــي س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ق ـ ــلـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث خ ـ ــال
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـقــاب ـيــة ،أع ـل ـنــت قــائـمـتــا
"العمالية" و"التغيير" فوزهما بانتخابات
نقابة العاملين في وزارة التربية ،التي
أج ــري ــت االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي ،ف ــي مكانين
م ـخ ـت ـل ـف ـي ــن ،تـ ـح ــت إشـ ـ ـ ـ ــراف اتـ ـح ــادي ــن
ع ـمــال ـي ـيــن ،ه ـم ــا :االتـ ـح ــاد الـ ـع ــام لـعـمــال
الـ ـك ــوي ــت ،واتـ ـ ـح ـ ــاد نـ ـق ــاب ــات ال ـعــام ـل ـيــن
بالقطاع الـحـكــومــي ،حيث رفــع مرشحا
القائمتين نتائج االنتخابات إلى الهيئة
العامة للقوى العاملة ،صاحبة الكلمة
الفصل في الموضوع.
ووف ـق ــا ل ـم ـصــادر ال ـه ـي ـئــة ،ف ــإن "إدارة
المنظمات النقابية تسلمت النتائج من
القائمتين ،وتقوم حاليا بدراسة الوضع
القانوني لكل انتخابات على حدة ،وفقا
لدستور النقابة ونظامها األساسي ،من
ث ــم تـحـســم الـمـســألــة بـمـنــح ش ـه ــادة لمن
يهمه األمر للفائز الحقيقي" ،مشددة في
الوقت ذاته على أن "الهيئة تحترم حرية
العمل النقابي ،واالتفاقيات الدولية التي
ص ــادق ــت عـلـيـهــا ال ـكــويــت ب ـهــذا ال ـصــدد،

وال تتدخل في االنتخابات النقابية ،بل
تنفذ القانون ،ووفقا لما جاء في دستور
النقابة ونظامها األساسي".

جهة شرعية
وعلى صعيد ما جرى في االنتخابات،
أك ــد نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـنـقــابــة
ع ــن قــائ ـمــة الـتـغـيـيــر مـسـفــر ال ـع ـج ـمــي ،أن
"االنـتـخــابــات الـتــي أجــريــت تـحــت إش ــراف
اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي
جـ ــاءت نــزي ـهــة وق ــان ــون ـي ــة ،خ ـصــوصــا أن
ات ـح ــاد الـحـكــومــي الـجـهــة الـشــرعـيــة الـتــي
يمكن أن تشرف على انتخابات النقابات
الحكومية".
و ق ـ ـ ــال ا ل ـع ـج ـم ــي إن " مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـجــديــد ي ـعــرب عــن تـقــديــره وش ـكــره على
الثقة التي أوكلت إليه من أعضاء الجمعية
العمومية ومنتسبي النقابة ،ويؤكد أنه
سيعمل على متابعة قضايا العاملين في
(التربية) ،وإيجاد الحلول المناسبة لها،
وتوفير أفضل السبل التي تضمن حقوقهم
بمختلف القضايا".
وأشـ ــار إل ــى أن "ال ـن ـقــابــة سـتـعـمــل على

خــدمــة جميع منتسبي (ال ـتــرب ـيــة) ،ســواء
اإلداري ـ ـي ـ ــن أو ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ،وغ ـي ــره ــم مــن
أص ـحــاب الــوظــائــف العاملين ب ــال ــوزارة"،
موضحا أن "الهدف األسمى للنقابة حفظ
حقوق جميع العاملين".
أما الفائز اآلخــر بمقعد رئيس مجلس
إدارة النقابة عن قائمة العمالية ،صالح
الـ ـع ــازم ــي ،ف ــأع ــرب ع ــن "شـ ـك ــره وت ـقــديــره
ألعضاء الجمعية العمومية الذين بذلوا
جهودا مضنية إلتمام العملية االنتخابية،
وســط أجــواء من النزاهة والشفافية ،كما
شكر االتـحــاد العام لعمال الكويت ،الذي
أشـ ــرف عـلــى الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة كاملة
منذ بداية انطالق التصويت حتى إعالن
النتائج".
وث ـ ـ َّـم ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي دور االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد فــي
المحافظة على الحركة النقابية وقيادتها
ن ـح ــو االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،لـت ـس ـت ـط ـيــع ال ـن ـهــوض
بمستوى الـخــدمــات المقدمة إلــى جموع
العمال ،ودعم قضاياهم وحقوقهم العادلة
والـ ـمـ ـش ــروع ــة ،م ــؤك ــدا أن "م ـج ـلــس إدارة
النقابة الجديد سيظل كما عهده الجميع
مدافعا قويا عن حقوق موظفي الوزارة من
المعلمين واإلداريين".

ً
رحلتان للطالبات إلى المغرب وللطالب إلى ألبانيا بدءا من  13الجاري

أك ــد ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة
العربية واالقتصادية ،أن تنظيم الصندوق الرحالت
للطالب والطالبات الكويتيين المتفوقين يعتبر
مـكــافــأة لـهــم عـلــى مــا بــذلــوه مــن جـهــد كـبـيــر طــوال
سنواتهم الدراسية.
وقال رئيس قسم الصحافة والبرامج اإلعالمية
في الصندوق أحمد الصراف ،خالل اللقاء التنويري،
ال ــذي نظمه الـصـنــدوق امــس عبر بــرنــامــج "كــن من
المتفوقين" ،إن "هــذا العام سيشهد بالتعاون مع
وزارة الـتــربـيــة تنظيم رحـلـتـيــن األول ــى للطالبات
إلــى المملكة المغربية الشقيقة ،والثانية للطالب
إلى جمهورية ألبانيا في الفترة بين  13و 21يناير
الجاري".
وأوضــح أن برنامج "كــن من المتفوقين" انطلق
عام  ،2010وتم على إثره اختيار أكثر من  190طالبا
وطالبة خالل السنوات الماضية ،وتعد هذه السنة
التاسعة بالنسبة للصندوق في تنظيم الرحالت
الطالبية.
وأض ـ ــاف أن الــرح ـلــة ت ـهــدف إل ــى تـنـمـيــة الـحــس
الوطني لدى الشباب الكويتيين ،من خالل االطالع
على المشاريع التي تقيمها وتقدمها الكويت للدول
الـصــديـقــة والـشـقـيـقــة ،وال ـم ـســاع ــدات الـمـمــولــة من
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية.

من جانبها ،قالت نائبة مدير إدارة اإلعــام في
الصندوق أميرة الكندري ،إنه سيتم خالل الرحالت
زيـ ــارة مـشــاريــع ضـمــن الـمـنـحــة الخليجية لـلــدول،
ب ـه ــدف إظ ـه ــار م ــا ت ـقــدمــه ال ـك ــوي ــت م ــن م ـســاعــدات
بأفضل صورة.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـكـ ـن ــدري أن ل ـم ـث ــل ه ـ ــذه ال ــرح ــات
أبعادا ثقافية تربوية وسياحية بالنسبة للطالب
والطالبات ،وتهدف في المجمل إلى ترسيخ مبادئ
المعرفة لديهم وتوسعة آفاقهم ،وخوضهم تجارب
مـفـيــدة وإي ـجــاب ـيــة ،مــوضـحــة أن ال ـل ـقــاء الـتـنــويــري
عني باطالع الطالب والطالبات على مواعيد سير
الزيارة ،وأهم التوصيات في السفر ،وطرق التنقل
بين المناطق وطبيعة األجواء.
وأكدت أن الصندوق الكويتي حريص على توفير
المخصصات المالية لكل طالب وطالبة ،وتأمين
سبل الراحة لهم.
بــدورهــا ،قــالــت مــراقـبــة مكتب الــوكـيــل المساعد
للتنمية التربوية واألنشطة في وزارة التربية شيخة
الكوح ،إن "اختيار الطالب تم عن طريق تحقيقهم
أعلى نسب التفوق" ,فيما أعربت مديرة مدرسة هالة
بنت خويلد في منطقة الجهراء التعليمية شيخة
العيسى عن الشكر للصندوق وتنظيمه مثل هذه
المبادرات.

«البيئة» :ال تنمية دون إدارة رشيدة للنفايات «الخدمات» :دعم أنشطة الشباب لتعزيز دورهم
األحمد 50 :مليون متر مكعب النفايات البلدية في الكويت
●

عادل سامي

أ كــد ر ئـيــس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة
وم ــدي ــره ــا ال ـع ــام ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه األح ـم ــد أن ــه من
المستحيل إقامة تنمية مستدامة دون وجود إدارة
رشيدة للنفايات.
وكشف األحمد ،في افتتاح ندوة "إدارة النفايات
لـحـفــظ ال ـص ـحــة والـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة" ،أن كمية
النفايات البلدية في الكويت تقدر بنحو  50مليون
مـتــر مـكـعــب ،مـشـيــرا إل ــى أن الـ ـم ــرادم غـيــر مــؤهـلــة،
ويجب التعامل معها بالسرعة الممكنة ،السيما
أنها قريبة من المناطق السكنية الجديدة بسبب
الزحف العمراني للمدن.
وأض ــاف أن الهيئة الـعــامــة للبيئة أق ــرت أخـيــرا
ا لــا ئـحــة التنفيذية لـقــا نــون حماية البيئة ،والتي
تضمنت اشتراطات وضوابط صارمة للتعامل مع
النفايات والـحــد مــن انبعاث الجزئيات والـغــازات
واألبخرة الضارة الناتجة عن األنشطة الصناعية،
كما يوجد اآلن نظام متكامل لمراقبة وإدارة أنواع
الملوثات عبر التفتيش والرصد المستمر باستخدام
أحدث األجهزة.
وقال إن الندوة تهدف إلى دراسة جميع الجوانب
الخاصة بقضية النفايات في الكويت والطرق المثلى
إلدار ت ـهــا نحو تحقيق الصحة المهنية والتنمية
المستدامة.

وأشـ ــار إل ــى أن إدارة ال ـن ـفــايــات تـعـتـبــر م ــن أهــم
المشاكل البيئية التي تواجه العديد من دول العالم،
بسبب مــا ينتج عنها مــن مخاطر صحية وبيئية
وأمنية ،في الوقت الذي تحتاج فيه إلى خبرة كبيرة
وجهد شــاق وتكلفة مــاديــة عالية إلعــادة تأهيلها
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ،وإدخ ــال ـه ــا ض ـمــن الـمـنـظــومــة
البيئية.
وأوضح أن الكويت تعاني المشكلة ذاتها ،ومنذ
ع ـشــرات الـسـنـيــن ،عـنــدمــا سـمــح لـشــركــات النظافة
باستغالل حفر ا لــدرا كـيــل غير المجهزة هندسيا
وبـيـئـيــا ألغـ ــراض الـ ــردم والـتـخـلــص م ــن الـنـفــايــات
بأنواعها المختلفة.
وأشــار إلى أن إدارة النفايات باتت من القضايا
المهمة والحيوية في البالد ،وتبذل الهيئة جهودا
كبيرة عبر إدارة برامج التدريب والتوعية إليصال
الرسائل للجمهور للحد مــن العبث بالبيئة ،كما
ت ــم أخـ ـي ــرا تــوق ـيــع مـ ـش ــروع م ـســح وإنـ ـش ــاء قــاعــدة
ب ـيــانــات شــامـلــة إلدارة ال ـن ـفــايــات ف ــي ال ـكــويــت مع
معهد " فــرا نـهــو فــر" لتكنولوجيا البيئة والسالمة
والـطــاقــة ،الــذي يعد أحــد أكبر مؤسسات األبحاث
والتطوير في ألمانيا ،وذلــك بهدف تعزيز النظام
البيئي عبر البيانات الحديثة الواقعية ،وتطوير
وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة
المستمرة للمعايير وا ل ـمــؤ شــرات البيئية فــي كل
القطاعات.

السبيعي تتوسط الموظفين المكرمين

●

محمد راشد

َّ
كرمت وكيلة وزارة الخدمات باإلنابة ،بثينة
السبيعي ،موظفي قطاعي النقل والبريد وإدارة
الـعــاقــات العامة الــذيــن شــاركــوا فــي المعرض
الشبابي الوطني الــذي نظمته شركة معرض
الكويت الدولي من  14إلى  16ديسمبر الماضي.
وأك ـ ــدت الـسـبـيـعــي ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي،
ً
أن "ال ــوزارة تحرص دائـمــا على المشاركة في
مختلف األنـشـطــة االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
الشبابية التي تهدف إلى تعزيز ودعم الشباب
الـكــويـتــي ،فــي إط ــار مسؤوليتها االجتماعية
لدعم مختلف الفعاليات واألنشطة والمبادرات

التي تهتم بالشباب ،السيما في مراحله األولى،
التي شهدت نموا كبيرا في السنوات األخيرة".

القطع المبرمج
وف ـ ــي مـ ــوضـ ــوع م ـن ـف ـص ــل ،نـ ــاشـ ــدت وزارة
الخدمات المشتركين بالمبادرة إلى ســداد ما
عليهم من مستحقات مالية مترتبة على الخدمة
الـهــاتـفـيــة ،إذ سيتم تنفيذ نـظــام الـقـطــع اآللــي
المبرمج للشهر الجاري ،وفقا لإلجراء المتبع،
حيث تبدأ الوزارة بإرسال الرسالة التحذيرية
األولـ ـ ـ ــى ف ــي  14الـ ـ ـج ـ ــاري ،س ـت ـع ـق ـب ـهــا رس ــال ــة
تحذيرية ثانية يتم بثها إلــى أرق ــام الهواتف

الفصل في قتل مواطنة ابنتها بمساعدة صديقها  31الجاري
●

حسين العبدالله

بـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـمـ ــراف ـ ـعـ ــات ل ـع ــدة
ساعات في قضية قتل مواطنة طفلتها،
باالشتراك مع صديقها ،بين ممثل النيابة
العامة ومحامي الــدفــاع عن المتهمين،
قــررت محكمة الجنايات أمــس ،برئاسة

المستشار أحمد الياسين ،حجز القضية
للنطق بالحكم في جلسة  31الجاري.
وطلب محامو الدفاع عن المتهمين،
األم وشريكها ،تغيير االتهام من جريمة
القتل العمد إلى جريمة الضرب المفضي
إلى الموت ،النتفاء نية المتهمين ارتكاب
جريمة القتل ،وان ما تم من المتهمة هو

تشكيل لجنة مقابلة المتقدمين للنيابة
أصـ ــدر الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء ،أمـ ــس ،ق ــرارا
بــإ عــادة تشكيل اللجنة القضائية المكلفة إ جــراء
الـمـقــابــات مــع المتقدمين للنيابة ال ـعــامــة ،وهــي
برئاسة النائب العام ضرار العسعوسي ،وعضوية
كل من المحامي العام سلطان بوجروة ،والمستشار
ع ـبــدالــرح ـمــن الـ ــدارمـ ــي ،وال ـم ـحــامــي ال ـع ــام م ـبــارك

الرفاعي ،والمستشار عبدالمحسن الطبطبائي.
وكان "األعلى للقضاء" قرر سابقا فتح باب القبول
للنيابة العامة امام الخريجين من "الحقوق" و"الشريعة"
ولخريجات "الحقوق" من الفتيات ،وهي المرة الثانية
في تاريخ القضاء الكويتي التي يفتح فيها المجال أمام
المواطنات لتولي مناصب النيابة العامة.

ضرب افضى لموت وليس قتال عمدا.
وطــالــب ممثل الـنـيــابــة ،وكـيــل نيابة
الـعــاصـمــة فـهــد ال ـع ــوض ،فــي مــرافـعـتــه،
محكمة الجنايات بتوقيع اقصى عقوبة،
وهــي اإلع ــدام ،على المتهمين ،لقتلهما
الطفلة المجني عليها للتخلص منها
وإنجاب طفل آخر بعد الزواج بينهما.
وأكــد العوض للمحكمة أن "المتهمة
لم تعرف عن األمومة إال آالم المخاض،
ً
فكانت خزيا على ربات الجنات ،كما أن
العنف الفج والشذوذ المقيت ،اللذين طافا
بجسد المجني عليها وروحها ،ال يمكن
أن ينسبا ولو لذئاب الجبل في قطيعها".
واضاف ان "دور النيابة في مرحلة
االدعاء ال يقل أهمية قانونية وواقعية
ع ــن دورهـ ـ ــا ف ــي مــرح ـل ـتــي الـتـحـقـيــق
والتصرف ،كما ان المتهم الشريك قام
باالتفاق مع المتهمة بحرق يد الطفلة
بوالعة ،بينما كانت الطفلة في حضن

صاحبة العالقة في  21من الشهر نفسه".
وأوضـحــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان صحافي ،أنه
"بعد بث الرسالة التحذيرية الثانية ستبادر في
 28الجاري بقطع الخدمة عن الهواتف المتخلف
أصحابها عن السداد".
وأشــارت إلــى أن "السقف المالي الــذي يقوم
ً
بناء عليه الحاسب اآللي بإدراج الرقم الهاتفي
إلـ ــى ق ــائ ـم ــة ال ـق ـط ــع ال ـم ـب ــرم ــج ه ــو  50دي ـن ــارا
ل ـل ـهــواتــف ال ـم ـنــزل ـيــة ،و 100ديـ ـن ــار بــالـنـسـبــة
ً
للهواتف التجارية ،علما بأن الهواتف التي تم
ً
سلفا االتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة
ً
ستقطع الخدمة عنها آليا مباشرة عند التأخر
عن تسديد القسط الشهري المستحق".

والدتها تثبتها وتهيئها له".
وبـيــن ان "الـمـتـهــم األول ع ــرض على
المتهمة الثانية أن يـقــوم بقتل ابنتها
بسبب حالتها الصحية اإلعاقية ،ووعدها
بأن يأتي لها بغيرها إذا تزوجا ،فوافقت
على ذلــك كــرهــا لطليقها" ،الفـتــا الــى ان
"المتهم االول طلب من المتهمة الثانية
أن تقوم بتهيئة ابنتها ،فأجلستها في
حـضـنـهــا ،بـيـنـمــا ت ــوال ــى الـمـتـهــم االول
االع ـت ــداء عليها بـكــل قــوتــه لـمــدة ساعة
كاملة ،وهي طفلة عمرها خمس سنوات".
وذك ــر ان "المتهمين ضــربــا المجني
عليها بالزجاج االمامي للمركبة ،وترتب
على ذلك تحطيم جزئي وتهشم للزجاج"،
مشيرا الــى انــه "بعد أن أزهــق المتهمان
روح الـمـجـنــي عليها نقلتها والــدتـهــا
بمركبتها من منطقة شرق الى القصور،
وقامت بغسلها وتبديل مالبسها إلخفاء
الواقعة".

براءة الوعالن من إذاعة أخبار
كاذبة ...وإخالء سبيل مغردة
●

حسين علي

قضت محكمة الجنايات ،برئاسة المستشار
أحـمــد الياسين أم ــس ،ب ـبــراء ة الـنــائــب السابق
م ـ ـبـ ــارك ال ـ ــوع ـ ــان مـ ــن ت ـه ـم ـتــي إذاعـ ـ ـ ــة أخ ـب ــار
كــاذبــة واإلس ـ ــاءة إل ــى رج ــال ال ـقــوات الـخــاصــة،
المنسوبتين إليه من النيابة العامة ،واللتين
أنكرهما.
ومن المتوقع أن تطعن النيابة على الحكم
أم ــام محكمة االسـتـئـنــاف الـجــزائـيــة للمطالبة
بتوقيع العقاب ،بحسب تقرير االتهام المنسوب.
وعلى صعيد آخر ،قررت محكمة الجنايات
إخالء سبيل مواطنة متهمة بإذاعة أخبار كاذبة
بال كفالة ،وحددت لها جلسة بتاريخ  7مارس
المقبل لتقديم الدفاع ،وذلك على خلفية اتهام
النيابة لها على و قــع كتابتها عــدة تغريدات
بحسابها في شبكة تويتر.
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سلة أخبار
العلي يبحث مع عميد كلية
دفاع «ناتو» التعاون

بحث رئيس جهاز األمن الوطني
الشيخ ثامر العلي ،أمس ،مع
عميد كلية دفاع "ناتو" العميد
املتقاعد فرانكيشيك ميجانيك
أوجه التعاون املشترك.
وأعلن الجهاز ،في بيان صحافي،
أن اللقاء بني الجانبني تطرق إلى
مناقشة أهم األمور ،واملوضوعات
ذات االهتمام املشترك ،وسبل
تعزيز وتطوير التعاون بني
الطرفني .حضر اللقاء رئيس
قطاع املعلومات واملتابعة األمنية
في الجهاز الشيخ فواز الجراح،
ومدير إدارة املركز اإلقليمي
ملنظمة حلف الشمال األطلسي
ومبادرة إسطنبول للتعاون فواز
العثمان.

محافظ األحمدي وسفيرة
فرنسا بحثا التعاون
استقبل محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد ،في مكتبه بديوان
عام املحافظة ،سفيرة جمهورية
فرنسا لدى الكويت ماري
ماسدوبوي ،بمناسبة مباشرتها
مهامها الرسمية ،حيث جرى
التعارف وتبادل األحاديث الودية
حول العالقات الثنائية التي
تربط البلدين الصديقنيُ ،
وسبل
تعزيزها في جميع املجاالت.
وتناول اللقاء مسيرة عالقات
الصداقة التاريخية الوثيقة بني
قيادتي وشعبي البلدين ،وبحث
فرص تطوير التعاون املشترك
وتبادل الخبرات على مستوى
األنظمة اإلدارية املحلية عمومًا،
وعلى صعيد املحافظات واملناطق
على وجه الخصوص.
من جهتها ،أعربت السفيرة
ماسدوبوي عن سعادتها
وامتنانها لحفاوة استقبال
الخالد ،مثمنة التقدير البالغ
للرعاية التي تحظى بها البعثة
الدبلوماسية وجالية بالدها على
الصعيدين الرسمي والشعبي في
الكويت.

«السراج المنير» تفتتح
مخيمها الربيعي
أكد وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية املساعد
لقطاع الدراسات اإلسالمية
وليد الشعيب ،أن "هناك لجانا
تعمل على تطوير املناهج،
سواء في إدارة السراج املنير،
أو إدارة الدراسات اإلسالمية،
لكن لم تنته حتى اآلن من
تطوير املناهج كلها" ،موضحا
انها "تسير على آلية واضحة،
ويقوم عليها مشايخ وعلماء
أجالء وثقات في مختلف
التخصصات".
وقال الشعيب في تصريح
صحافي خالل افتتاحه املخيم
الربيعي الثاني عشر ،الذي
تنظمه إدارة السراج املنير،
انه "من خالل املمارسات التي
مضت وجدوا في بعض املناهج
أنه البد أن تتعدل وتتواكب مع
معطيات هذه السنوات التي
نمر بها ومعطيات الوسطية
وموضوع مكافحة التطرف".
وبني أن "مناهج السراج
املنير والدراسات اإلسالمية
محكمة ومراقبة ،وال يوجد بها
أي موضوع من التطرف ،بل
نحرص على وضع مواضيع
تحارب التطرف ونبذ العنف،
ونشر التسامح والوسطية بني
أبناء املجتمع".

بلدية حولي :إزالة 65
تعديًا في ديسمبر
أسفرت الحمالت امليدانية التي
قام بها املفتشون في فريق
الطوارئ بفرع بلدية محافظة
حولي خالل ديسمبر املاضي
عن إزالة  65تعديا على أمالك
الدولة ،وتحرير  24مخالفة
لالئحة اإلعالنات والئحة
النظافة.
وقال رئيس فريق الطوارئ
بالتكليف ،حبيب فاضل ،إن
املفتشني بفريق الطوارئ قاموا
بإغالق محلني ،وتوجيه إنذار
لـ 157تعديا على أمالك الدولة،
وإزالة  65تعديا على أمالك
الدولة ،وتحرير  10مخالفات
إلقامة إعالن من دون ترخيص،
وتوجيه  7إنذارات داخل العقار،
وتحرير  12مخالفة استغالل
الرصيف العام.
وأضاف أنه تم الكشف على
 76شكوى ملواطنني ،ووضع 6
ملصقات على سيارات مهملة،
وتحرير  3مخالفات باعة
جائلني ،وتحرير مخالفة عدم
صيانة إعالن ،وتحرير مخالفة
عدم وضع إعالن في مكان
بارز ،وتحرير مخالفة إقامة
أعمال بناء قبل الحصول على
ترخيص من البلدية.

ةديرجلا
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بابا الفاتيكان :دور األمير رائد في إرساء قيم الحوار

الجبري :حماية التراث
ضمن خطة الدولة التنموية

تمنى خالل لقائه السفير التنيب للكويت الخير ودوام السالم واالستقرار
نقل السفير التنيب إلى بابا
الفاتيكان تحيات سمو أمير
البالد ،وتقديره بمناسبة العام
الميالدي الجديدة وتمنيات
سموه بأن يكون  2018عام
خير وسالم للعالم وسائر
شعوبه.

ّ
عبر البابا فرانسيسكو بابا الفاتيكان
عن أعز تمنياته لسمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد والشعب الكويتي بالسالم
ً
والـ ـخـ ـي ــر ،م ـث ـم ـن ــا دور سـ ـم ــوه وم ـكــان ـتــه
ف ــي إرس ـ ــاء ق ـيــم ال ـس ــام ومـ ـب ــادئ ال ـح ــوار
والتعايش المشترك.
وذك ـ ـ ــر س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــدى االتـ ـح ــاد
ال ـســوي ـســري ال ـم ـحــال ال ــى الـفــاتـيـكــان بــدر
التنيب في تصريح لـ«كونا» ،أمس ،أن ذلك
جاء خالل لقاء عقده البابا فرانسيسكو مع
سـفــراء ال ــدول المعتمدين لــدى الفاتيكان،
بحضور رئـيــس وزراء الـبــابــا الـكــارديـنــال
باولو بارولين ،ووزير خارجيته المطران
بول غاالغر.
وأوضـ ــح الـسـفـيــر الـتـنـيــب أن ــه نـقــل الــى
ال ـبــابــا فــرانـسـيـسـكــو ت ـح ـيــات س ـمــو أمـيــر
البالد ،وتقديره بمناسبة العام الميالدي
الجديدة ،وتمنيات سموه بأن يكون 2018
عام خير وسالم للعالم وسائر شعوبه.
وأضاف أن البابا حمله في المقابل نقل
شكره الخالص وتحياته القلبية لسمو أمير

ً
البالد ،مثمنا دوره الرائد وجهوده الدؤوبة
في ارســاء قيم الـحــوار ،لتسوية الخالفات
والصراعات ،ورعاية سموه للعمل اإلنساني
وخدمته ،تعزيزا ألســس الـســام والعيش
المشترك ،متمنيا لشعب الكويت العزيز كل
الخير ،ودوام السالم واالستقرار.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،أش ـ ــار ال ـت ـن ـيــب الــى
مواقف البابا فرانسيسكو في التعبير عن
قضايا العالم وهمومه وجهوده في اعالء
قـيــم الـتـضــامــن بـيــن الـشـعــوب والـثـقــافــات،
وتأكيده ان الرساالت السماوية تتبرأ من
خطاب الكراهية.
وأث ـن ــى الـتـنـيــب ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق على
خ ـط ــاب ب ــاب ــا ال ـفــات ـي ـكــان ه ــذا ال ـع ــام حــول
«ميثاق حقوق اإلنـســان» ،بصفته «أساسا
ً
ال بــديــل عـنــه لـلـعــاقــات ال ــدول ـي ــة» ،مثمنا
موقف الفاتيكان المبدئي الثابت والرافض
للمساس بوضع مدينة القدس ،الذي نصت
عـلـيــه قـ ـ ــرارات األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـت ـكــررة،
باعتبارها أساس أي تسوية جادة إلحالل
السالم.

بابا الفاتيكان مستقبال
السفير التنيب أمس

«الشؤون» تدرس منح الضبطية للعاملين بـ «الجمعيات»
ليتسنى لها إحكام الرقابة وضبط المخالفات
●

جورج عاطف

عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر مطلعة
فــي وزارة ال ـشــؤون االجتماعية ،أن «قطاع
التنمية االجتماعية رفــع كتابا إلــى قطاع
الشؤون القانونية في الوزارة ،لدرس مسألة
م ـنــح ص ـفــة الـضـبـطـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة لبعض
موظفي إدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات
وال ـج ـم ـع ـي ــات األهـ ـلـ ـي ــة ،وم ـف ـت ـش ــات قـســم

حضانات األطفال في إدارة المرأة والطفولة».
وأوضحت المصادر أن «القانون رقم 24
لسنة  ،1962الصادر بشأن األندية وجمعيات
النفع العام ،والقانون رقــم  22لسنة ،2014
الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة ،خوال
وزارة ال ـش ــؤون بعملية تسجيل واش ـهــار
واإلشراف على الجمعيات األهلية والخيرية
وحضانات األطفال».
وأشارت إلى أنه «من هذا المنطلق تسعى

«األبحاث» يحصل على ذهبية
وفضية في معرض لالختراع
●

الــوزارة إلى منح صفة الضبطية القضائية
لموظفي ه ــذه اإلدارات ،حتى يتسنى لها
احـكــام عملية الــرقــابــة والمتابعة على تلك
الـجـهــات ،وضـبــط المخالفات المنصوص
عـلـيـهــا ف ــي ال ـقــانــون ـيــن ال ـس ــال ــف ذكــره ـمــا،
وتحرير المحاضر الالزمة حيالها».
وحول اآللية المتبعة لمنح صفة الضبطية
القضائية ،بينت المصادر أنه «عقب تزكية
األسماء ترفع إلى وزارة الداخلية للتأكد من

●

ً
بعيدا عن
التكسبات
والمزايدات
على الملف
اإلسكاني

الغانم

يوسف العبدالله

طالب رئيس نقابة العاملين في
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
عبدالرحمن الغانم وزيرة الشؤون
االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح بضرورة
أن يتم تنظيم الحمالت اإلسكانية
الشعبية بشكل قانوني.
وأكــد الغانم ،في بيان أمــس ،أن
للحمالت اإلسـكــانـيــة حـقــا أصيال
في مطالباتهم المشروعة وفق ما
كفله الدستور من حرية التعبير،
شريطة عــدم تأثيرها على الملف
اإلس ـكــانــي ،وأن تـكــون بـعـيــدة عن
المزايدات والتكسبات.
وأوضــح الغانم أهمية التعامل
مـ ــع ه ـ ــذه الـ ـحـ ـم ــات ت ـح ــت مـظـلــة

َّ
«الزكاة» تسلم  91ألف دينار زكاة «تعاونية السرة»

زار وفـ ــد م ــن ب ـيــت ال ــزك ــاة مقر
جمعية ال ـســرة الـتـعــاونـيــة ،وضــم
كال من مدير إدارة تنمية الموارد
فــي البيت نايف الجيماز ،مراقب
ال ـ ـفـ ــروع اإليـ ـ ــراديـ ـ ــة ع ـبــدال ـل ـط ـيــف
ال ـ ـب ـ ـص ـ ـيـ ــري ،وم ـ ـ ــراق ـ ـ ــب خـ ــدمـ ــات
المتبرعين جاسم الشيخ ،ورئيسة
قسم خدمة الشركات أبرار الياسين.
وكــان في استقبال الوفد ،الذي
ت ـس ـل ــم زك ـ ـ ــاة ال ـج ـم ـع ـي ــة وال ـب ــال ــغ
قدرها  91620دينارا ،كل من نائب
رئيس مجلس إدارة الجمعية عماد
الخوالد ،ورئيس لجنة المشتريات
وليد المطر ،ورئيس لجنة اإلدارة
وال ـمــال ـيــة أح ـم ــد ال ـش ـطــي ،وأم ـيــن
الصندوق أحمد الكندري.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة ت ــرحـ ـي ــب
م ـس ــؤول ــي ال ـج ـم ـع ـيــة ب ــوف ــد بـيــت
الـ ــزكـ ــاة ،م ـعــرب ـيــن ع ــن ا ّع ـت ــزازه ــم
وت ـقــديــرهــم ب ــال ــدور ال ـب ــن ــاء ال ــذي
يقوم به في خدمة فريضة الزكاة،
وت ـف ـع ـي ــل دورهـ ـ ــا ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع،
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــه الـ ـمـ ـشـ ـه ــود

ممثل بيت الزكاة يتسلم تبرع جمعية السرة
إلحـ ـ ـ ــداث ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة.
وقال الخوالد ،إن «دعم الجمعية
لبيت الزكاة يأتي في إطار الجهود
الـ ـت ــي ت ـبــذل ـهــا ال ـج ـم ـع ـيــة لـخــدمــة
الــوطــن والمواطنين ،والمساهمة
ف ــي دف ــع م ـس ـيــرة ال ـت ـقــدم وال ـب ـنــاء
ً
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ت ـج ـس ـيــدا
لــأهــداف السامية التي تضمنها

ق ـ ــان ـ ــون الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات
التعاونية».
ودعـ ــا ال ـخ ــوال ــد بــاقــي مـجــالــس
إدارات الجمعيات التعاونية إلى
المبادرة بإخراج زكواتها ،التي من
شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل
الخيري في المجتمع.
مــن جـهـتــه ،أع ــرب الـجـيـمــاز عن

ب ــال ــغ شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره لـجـمـعـيــة
الـ ـس ــرة ال ـت ـع ــاون ـي ــة ع ـل ــى دع ـم ـهــا
ّ
للبيت بإخراج زكواتها؛ مما يمكن
البيت مــن تحقيق دوره وأهــدافــه
في رعاية األسر التي يكفلها داخل
الكويت ،وتوفير متطلبات العيش
الكريم لها ،وترسيخ مبدأ التكافل
االجتماعي بين أفراد المجتمع.

«العربي للتخطيط» :التحديات اإلنمائية
تتطلب التعاون لمواجهتها
قالت نائبة رئيس مجلس أمناء المعهد
العربي للتخطيط رجــاء بولبيار ،أمــس ،إن
«ال ـع ـمــل ال ـعــربــي الـمـشـتــرك يعتبر أح ــد أهــم
الوسائل لتحقيق تنمية عربية مستدامة على
جميع المستويات».
وأشــادت بولبيار في كلمتها االفتتاحية
خ ــال االج ـت ـمــاع األول ل ـعــام ()2018-2017
لمجلس أمناء المعهد ،الــذي يتخذ الكويت
مقرا له ،بالدور الذي تؤديه مؤسسات العمل
العربي المشترك في تطوير رؤيتها ومنظومة
ع ـم ـل ـهــا ل ـم ــواك ـب ــة الـ ـتـ ـط ــورات ال ـم ـت ـســارعــة،
واسـ ـتـ ـج ــابـ ـتـ ـه ــا ل ــاحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـت ـن ـم ــوي ــة
المتجددة والمتزايدة في الدول العربية.

أكد وزير اإلعالم رئيس المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب مـحـمــد ال ـج ـب ــري ،أمـ ــس ،حــرص
الحكومة على حماية ا لـتــراث والمعالم التاريخية
التي تزخر بها البالد.
وقال الجبري ،في تصريح لـ«كونا» ،إن «الحكومة
تضع هــذا الـمــوضــوع الـحـيــوي ضمن خطة الــدولــة
التنموية» ،مستعينة في ذلك بقوانين نافذة وقرارات
وزارية عديدة ذات صلة.
وثـ ّـمــن ال ـم ـبــادرة الـكــريـمــة الـتــي تـقــدم بـهــا كــل من
فؤاد وقتيبة الغانم بإعادة ترميم قصر (الغانم) في
منطقة شرق ،بموجب الرسالة الموجهة إلى القيادة
السياسية.
وذك ــر أن ــه بـمــوجــب ه ــذه الــرســالــة أص ــدر مجلس
الــوزراء ،بعد االطالع على الطلب ،قراره رقم ()1350
بتاريخ  18أكتوبر الماضي بالموافقة على إعــادة
ترميم هذا المعلم التاريخي ،شريطة أن يشرف عليه
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الذي أبدى
بدوره عدم ممانعته في ذلك.
وأك ــد الـجـبــري أن الـحـفــاظ على ال ـتــراث ،وضمنه
المباني التاريخية ،يعد مسؤولية مجتمعية تشارك
ً
فيها الجهات الرسمية والمدنية ،مشيرا إلى أن قصر
(الغانم) يعد مثاال لتعاون كل األطــراف ،للمحافظة
على الذاكرة الكويتية في مثل هذه المجاالت.

«القوى العاملة» :توفير الحماية القانونية
لجميع العمالة بمختلف جنسياتها
اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـقــوى
ال ـعــام ـلــة ل ـش ــؤون ق ـط ــاع حـمــايــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــة ،ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
المطوطح ،أمس ،السفير النيبالي
لدى البالد ،ياغيا بهادور هامال،
حـيــث تــم خ ــال الـلـقــاء التباحث
حـ ـ ــول م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
التي تخص العمالة النيبالة في
الكويت.
وأش ـ ــاد ه ــام ــال بــالــدعــم ال ــذي
تتلقاه سفارة بالده من الجهات
الحكومية الكويتية كافة ،شاكرا

«ال ـق ــوى الـعــامـلــة» عـلــى تفاعلها
وسـ ــرعـ ــة اس ـت ـج ــاب ـت ـه ــا لـجـمـيــع
األمور المتعلقة بشوؤن العمالة
النيبالية.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد الـ ـمـ ـط ــوط ــح أن
«الهيئة تسعى دومــا إلــى القيام
بدورها المنوط بحماية حقوق
ال ـع ـم ــال ــة ال ـ ــواف ـ ــدة ع ـل ــى ال ــوج ــه
األكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال مـ ـم ــارس ــة
الصالحيات التي منحها إياها
ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم  6ل ـس ـن ــة ،2010
الصادر بشأن العمل في القطاع

األهـ ـ ـل ـ ــي ،والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـ ــوزاري ـ ــة
واإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة لـ ــه ،سعيا
لـتـنـظـيــم س ــوق ال ـع ـمــل ،وتــوفـيــر
الـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ل ـج ـم ـيــع
العمالة الوطنية والعمالة الوافدة
بمختلف جنسياتها».
وأشار إلى أن «جميع العاملين
بالهيئة لديهم االستعداد الكامل
للتعاون مع الجهات الحكومية
والبعثات الدبلوماسية ،لخدمة
األهـ ــداف الـتـنـمــويــة واإلنـســانـيــة
للكويت».

ً
«نقابة السكنية» تطالب بتنظيم الحمالت الشعبية قانونيا

عادل سامي

ّ
مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية دولة الكويت في معرض التجارة
الدولية في مدينة نيورمبرغ بألمانيا ،وحصل على ميداليتين ذهبية
وفضية.
وقــال المعهد ،في بيان أمــس ،إن اختراع كاسرات األمــواج المتطورة
«الـحــواجــز العائمة» ،حــاز الميدالية الذهبية ،وحصد اخـتــراع الهياكل
العمودية المشقوقة الميدالية الفضية.
وأشــار إلى أن نظام تبديد األمــواج الــذي تم اختراعه يتميز بسهولة
تركيبه ،ويـتــاء م مع البيئة البحرية في الكويت ،وطبيعة األم ــواج في
الخليج ،وفــي الــدول التي ال تتوافر بها صخور ذات نوعية مالئمة أو
عندما تكون عمليات نقل تلك الصخور باهظة الثمن.
من جانب آخــر ،أعلنت دائــرة تنمية القوى العاملة في المعهد قبول
 41طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة للمشاركة في برنامج الدورة
التدريبية الربيعية الثالثين ،التي ستعقد خــال عطلة منتصف العام
الدراسي ،من  14إلى  25يناير  .2018وتهدف الدورة إلى غرس روح البحث
العلمي لدى أجيال المستقبل ،وشغل أوقات فراغهم أثناء العطلة الربيعية.

خلو صحف الحالة الجنائية لها من الجرائم
واألمور األخرى المتعلقة بالشرف واألمانة»،
مشيرة إلى أنه «بعد وصول موافقة الداخلية
ترفع األسـمــاء إلــى وزارة العدل العتمادها
ومنحهم صفة الضبطية ،ومــن ثــم سترفع
إلى وكيل وزارة الشؤون ،الذي بدوره يرفعها
إل ــى وزي ـ ــرة ال ـش ــؤون إلص ـ ــدار قـ ــرار وزاري
بها ،وتحديد موعد لحلف القسم الخاص
بالضبطية أمامها».

محليات

وأضافت بولبيار ،التي تمثل الجمهورية
التونسية باالجتماع ،أن «التحديات اإلنمائية
ا لـتــي تــواجــه دول المنطقة العربية تتطلب
المزيد من التعاون العربي لمواجهتها».
وأوضحت أن المعهد استطاع أن يخطو
خ ـط ــوات نــوعـيــة ف ــي تـنـفـيــذ االسـتــراتـيـجـيــة
الثامنة له لألعوام ( ،)2020-2015إضافة إلى
خطة العمل السنوية للعام (،)2017-2016
مؤكدة مضي المعهد بعزم لتحقيق األهداف
الكمية والنوعية الستراتيجيته الثامنة.
وذكـ ــرت أن الـنـســب المتحققة حـتــى اآلن
ً
على صعيد النشاط التدريبي تمثل مؤشرا
ً
ً
إيـجــابـيــا ومــرتـفـعــا ،مبينة أنــه الت ــزال هناك

ث ــاث س ـنــوات لتنفيذ تـلــك االسـتــراتـيـجـيــة،
و كــذ لــك ا ل ـحــال بالنسبة لمختلف األنشطة
االستشارية والبحثية.
وأف ـ ــادت ب ــأن الـمـعـهــد يـنـظــم ال ـي ــوم على
هــامــش هــذا االجـتـمــاع ملتقى صـنــاع الـقــرار
حـ ــول «آفـ ـ ــاق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة وال ـن ـمــو
االقتصادي» ،بناء على توصية مجلس األمناء
خــال اجتماعه الثاني لـعــام (،)2107-2016
الــذي عقد بالعاصمة اللبنانية بـيــروت في
يوليو الماضي.

ق ــان ــون ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،ب ـح ـيــث ت ـكــون
على شكل جمعية نفع عــام ،ويتم
تشكيل مجلس إدارتها على النظام
االنـتـخــابــي ال الـعـشــوائــي كـمــا هو
معمول به اآلن.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـكـ ـسـ ـب ــات
والمزايدات على الملف االسكاني
بـ ــدأت ت ــأخ ــذ ات ـجــاهــا خ ـط ـيــرا من
خ ــال إزع ـ ــاج الـ ـك ــوادر الـفـنـيــة في
الـمــؤسـســة ،والـتـســابــق إل ــى نسبة
ج ـه ــود ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـمــؤسـســة
ال ـ ـ ــى اش ـ ـخ ـ ــاص ال يـ ـفـ ـقـ ـه ــون فــي
الـجــانــب الـفـنــي واالداري ،إضــافــة
ً
إل ــى الـتـســويــق ألنـفـسـهــم اعــامـيــا
تـحــت شـعــار «ح ـم ـلــة» ،عـلــى الــرغــم
من عدم وجود أكثر من شخصين
في كل منها.
وش ــدد الـغــانــم عـلــى أن النقابة

«الخيرية العالمية»
تطلق «جسد واحد»
لمساعدة الالجئين
واص ـ ـلـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـخ ـي ــري ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ت ـقــديــم
مساعداتها اإلنسانية للنازحين
والــاجـئـيــن ،عـبــر إط ــاق حملة
«جسد واحد» ،لتخفيف معاناة
الـمـتـضــرريــن ج ــراء االنـخـفــاض
ال ـ ـحـ ــاد فـ ــي درجـ ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة،
وارتفاع موجات البرد القارس،
وه ـ ـ ـطـ ـ ــول األم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ،وه ـ ـبـ ــوب
العواصف الرعدية خالل فصل
الشتاء.
وقال رئيس الهيئة د .عبدالله
المعتوق ،في تصريح صحافي،
إن الـهـيـئــة وفــرق ـهــا الـتـطــوعـيــة
ل ــم تـ ـت ــوان ع ــن ت ـق ــدي ــم ال ـس ــال
الـغــذائـيــة وال ـمــابــس الشتوية
والبطانيات ووســائــل التدفئة
والوقود لالجئين ،بالتعاون مع
شركائها العاملين فــي الحقل
اإلنساني.
وأشــار إلى ان الهيئة تسعى
خالل هذه الحملة إلى تسويق
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات ،وم ـن ـهــا
الطرد الغذائي بقيمة  30دينارا،
ويكفي خمسة أفراد مدة شهر،
ووجبة الطعام الساخنة بقيمة
ديـنــاريــن ،وكـســوة الـشـتــاء بــ15
دي ـنــارا ،ومــدفــأة وم ــادة مــازوت
للعائلة ال ــواح ــدة بـ ــ 35دي ـنــارا،
وبـطــانـيــة مــزدوجــة لشخصين
بـ 6دنانير.
ودعــا المحسنين وأصحاب
األيـ ـ ـ ـ ــادي ال ـب ـي ـض ــاء وش ــرك ــات
القطاع الخاص والمقيمين إلى
المسارعة لدعم مشاريع الحملة
وم ـن ـت ـج ــات ـه ــا ،ل ـت ـقــديــم ال ـع ــون
لالجئين والـنــازحـيــن وأســرهــم
مــن األط ـف ــال وال ـن ـســاء ،مضيفا
أن ال ـه ـي ـئــة ت ـس ـت ـق ـبــل ت ـبــرعــات
المحسنين مــن خــال موقعها
اإلل ـك ـتــرونــي وم ـقــرهــا الــرئـيــس
وف ـ ــروعـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـسـ ـ ــاخـ ـ ــن وم ـ ـنـ ــافـ ــذ
الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل فـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ـع ــات
التجارية.

عبدالرحمن الغانم

ل ــن ت ـتــوقــف ع ــن ح ـمــايــة ك ــوادره ــا
من المزايدات اليومية في وسائل
التواصل االجتماعي ،وفــق االطــر

ً
القانونية والقنوات الرسمية ،الفتا
الى ان النقابة حريصة كل الحرص
على استمرار الملف االسكاني وفق
الــوتـيــرة االن ـجــازيــة الـســابـقــة ،بما
يـضـمــن ع ــدم ال ـت ـعــرض وال ـه ـجــوم
على مهندسيها وكوادرها العاملة
والتقليل من احترامهم باالنتقاد
ال ـ ـح ـ ــاد عـ ـل ــى مـ ـخـ ـطـ ـط ــات ب ـعــض
المشاريع االسكانية األخيرة.
وفـ ــي م ــوض ــوع إس ـك ــان ــي آخ ــر،
تــوق ـعــت «ال ـس ـك ـن ـيــة» االن ـت ـه ــاء من
أعـمــال المباني العامة للضاحية
 Eفي مدينة صباح األحمد نهاية
مـ ــارس الـمـقـبــل ب ـعــد ب ـل ــوغ نسبة
اإلنـجــاز  84في المئة حتى نهاية
ديسمبر الماضي.
وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـه ــا ت ـن ـف ــذ أعـ ـم ــال
إن ــارة الـطــرق الرئيسية المحيطة

بـ ــا ل ـ ـق ـ ـطـ ــا عـ ــات  Eو Dوا ل ـ ـم ـ ـحـ ــور
الخدمي ،حيث من المتوقع اتمامها
في يوليو المقبل.
وع ــن م ـش ــروع ال ــوف ــرة ال ـقــائــم،
لفتت المؤسسة الى أن نسبة انجاز
المباني العامة في القطعة االولى
بلغ  73.2في المئة ،ومن المتوقع
تسلمه نهاية مارس المقبل ،اضافة
إلى تنفيذ مبان أخرى في مشروع
الوفرة اإلسكاني ،والتي من المقرر
تسلم أعمالها في يوليو .2019
وأش ـ ــارت إل ــى أن ـهــا تـعـمــل على
اعـ ـ ــداد الـ ـج ــدول ال ــزم ـن ــي ال ـخــاص
بأعمال المباني العامة للقطعتين
الثانية والثالثة لمشروع الوفرة
اإلسكاني والتي من المقرر االنتهاء
منها في فبراير .2020

أكاديميا
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ً
ً
«الهندسة» احتضنت  83مشروعا لـ  333خريجا
الوقيان :دعم القطاعين العام والخاص للطاقات الشبابية يعود بالنفع على الدولة
فيصل متعب

أشاد الوقيان باألفكار المتطورة
والمبدعة التي يقدمها طلبة
كلية الهندسة في معرض ً
التصميم الهندسي الـ ،33مؤكدا
أهمية احتضان سوق العمل
من القطاعين العام والخاص
تلك الطاقات الشبابية ودعمها
ألنها موارد بشرية ستعود
ً
بالنفع على الدولة مستقبال.

نظمت كلية الهندسة والبترول
ف ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت مـ ـع ــرض
التصميم الهندسي الـ 33بمشاركة
ً
 83م ـش ــروع ــا لـ ـ ـ ــ 333خ ــري ـج ــا مــن
ال ـك ـل ـي ــة ،أم ـ ــس ،ف ــي ف ـن ــدق كـ ــروان
بالزا برعاية وزيرة الدولة لشؤون
اإلسـ ـك ــان ،وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الـ ـخ ــدم ــات د .جـ ـن ــان ب ــوش ـه ــري،
وحضور المدير العام للمؤسسة
ال ـعــامــة لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة م .بــدر
الوقيان.
وعـلــى هــامــش الـمـعــرض ،أشــاد
الـ ــوق ـ ـيـ ــان بـ ــاألف ـ ـكـ ــار الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة
وال ـم ـب ــدع ــة ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ه ــؤالء
النخبة من طلبة الهندسة ،مشددا
على أهمية احتضان سوق العمل
من القطاعين العام والخاص لتلك
الطاقات الشبابية المبدعة ودعمها
ألنها موارد بشرية ستعود بالنفع
على الدولة مستقبال.
وأش ـ ــار ال ــوق ـي ــان ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إلـ ــى أه ـم ـي ــة اح ـت ـضــان
ت ـلــك ال ـم ـش ــاري ــع وتـطـبـيـقـهــا على
أرض ال ــواق ــع لـتـشـجـيــع م ـثــل تلك
الـطــاقــات الـشــابــة مــن المهندسين
وال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن ــه
«ش ــاه ــدن ــا ع ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة وال ـم ـت ـن ــوع ــة فـ ــي كــل
المجاالت».

الوقيان يستمع لشرح مشروع إحدى الطالبات في المعرض (تصوير عوض التعمري)
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــح لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس ـ ـ ــات
والـمـهـنــدسـيــن فــي قـســم التصميم
الـ ـمـ ـعـ ـم ــاري بـ ـ ــأن ي ـ ــأخ ـ ــذوا بـعـيــن
االع ـت ـبــار تــوفـيــر اسـتـهــاك الطاقة
الكهربائية ومياه الشرب ،نظرا ألن
جميع دول العالم الـيــوم توفر في
استهالك الكهرباء.
من جانبه ،أشاد مدير الجامعة

د .حسين األ ن ـص ــاري بالمشاريع
الـطــابـيــة الـمـشــاركــة فــي المعرض
وال ـت ــي ب ـلــغ ع ــدده ــا  83م ـشــروعــا،
والـتــي تقدم حلوال وأفـكــارا تهدف
إلى خدمة المجتمع وابتكار طرق
عملية صديقة للبيئة.
وأوضح األنصاري أن المعرض
يـقــام مــرتـيــن فــي الـسـنــة ،بمشاركة

م ـخ ـت ـل ــف أق ـ ـسـ ــام ال ـك ـل ـي ــة ل ـع ــرض
م ـشــاريــع ت ـخــرج ال ـط ـل ـبــة ،وتـقــديــم
أف ـ ـكـ ــارهـ ــم ال ـه ـن ــدس ـي ــة ال ـم ـب ـت ـكــرة
للمجتمع بــإشــراف مــن األســاتــذة،
وعقب اجتيازهم الدراسة النظرية
والعملية في الكلية.
وأش ــار إلــى أن الـمـعــرض فرصة
لتبني أفكار الطلبة ودعم الصناعة

وال ـم ـشــاريــع الـشـبــابـيــة م ــن خــال
تبني الجهات لهذه األفكار ،مؤكدا
أن الـجــامـعــة تـسـعــى إل ــى تشجيع
مفهوم ري ــادة األع ـمــال فــي تنويع
االق ـت ـصــاد لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء على
العديد من األعمال المنتجة ،والتي
تدعم خطة التنمية في البالد.
وذ كـ ــر أن ا ل ـجــا م ـعــة ال يقتصر
دوره ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـت ـع ـل ـي ــم ف ـح ـســب،
بـ ـ ــل ت ـ ـسـ ــاهـ ــم أيـ ـ ـض ـ ــا فـ ـ ــي ت ـن ـم ـيــة
االقـتـصــاد الـمـعــرفــي المبني على
التطبيقات العملية ،مثمنا جهود
الطلبة الـمـشــاركـيــن فــي المعرض
بـمـشــاريـعـهــم الـمـحـمـلــة بــاألف ـكــار
الـ ـج ــدي ــدة والـ ـمـ ـفـ ـي ــدة لـلـمـجـتـمــع
الكويتي والهندسي.
ومـ ــن ج ـه ـتــه ،ذكـ ــر ع ـم ـيــد كلية
الهندسة والبترول د .عبداللطيف
الخليفي أن المعرض يقام نهاية
كـ ــل فـ ـص ــل دراسـ ـ ـ ـ ــي ،وش ـ ـ ـ ــارك فــي
ن ـس ـخ ـتــه ال ـح ــال ـي ــة  333خــري ـجــا
بعدة أفكار مختلفة ،مبينا أن هذه
المشاريع تطبيق عملي من إنتاج
الطلبة.
وأكــد الخليفي أن جهد الطلبة
في المعرض يعتبر مفخرة للكلية
التي تقدم تلك الخدمات التعليمية
وهذه األفواج من المهندسين إلى
سوق العمل.

« :»GUSTالكاظمي تحوز
زمالة «كارنيجي» المرموقة

الكاظمي خالل مشاركتها في برنامج الزمالة
أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ( )GUSTحصول د .مريم
الكاظمي على زمالة «كارنيجي» المرموقة في دعم العلوم االجتماعية في
العالم العربي بجامعة نورث كارولينا ( )UNCفي تشابل هيل ،في الفصل
الدراسي الماضي .وأوضحت الجامعة أن هدف الزمالة هو دعم البحوث
العلمية االجتماعية العربية فــي ا لـجــا مـعــات ،كجامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ،إضافة إلى التعاون مع العلماء العرب في الحرم الجامعي
لجامعة نورث كارولينا.
وقالت األستاذة المساعدة في قسم اإلعالم واالتصال الجماهيري في
( )GUSTوزميلة كارنيجي ،د .مريم الكاظمي« :إنه لشرف لي أن أحصل على
هذه الزمالة ،واغتنام الفرصة التي أتيحت أمامي لالستفادة من خبرات
العلماء بمختلف التخصصات في جامعة نورث كارولينا ،وأتطلع قدما
إلى بناء عالقة بحثية مثمرة طويلة األمد معهم».
من جانبه ،ذكر مساعد مدير مركز كارولينا لدراسات الشرق األوسط
والحضارة اإلسالمية د .تشارلز كروزمان« :جامعة نورث كارولينا كانت
محظوظة بزيارة د .الكاظمي لها هذا الفصل ،السيما أن جدول أبحاثها
ً
الفاعل كان إثراء لحرمنا الجامعي وإلهاما للزمالء».
من ناحيته ،أفاد المشرف على الزمالة األستاذ المساعد في كلية اإلعالم
والصحافة في جامعة نورث كارولينا د .ديباشيس أيكات« :كانت زمالة
كارنيجي بمنزلة شهادة كبيرة على التفوق األكاديمي والتعليم الممتاز.
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خليل علي حيدر

حلول صفاء

إيران ...عودة الوطن الضال إلى شعبه!
هــذه األح ــداث والـمـظــاهــرات الـتــي عمت
شوارع المدن اإليرانية ،هي الفرصة الذهبية
وال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب ،ل ـكــي ت ـجــابــه ال ـق ـيــادة
اإليرانية نفسها ،وتفهم حقائق الوضع بعد
ً
أن شارفت تجربتها على األربعين عاما...
واألربعون أوان النضج.
تـسـتـطـيــع إي ـ ــران بــالـطـبــع أن تتجاهل
ك ــل ه ــذه ال ـم ـس ـيــرات واالح ـت ـج ــاج ــات ،وأن
تسلط على المتظاهرين الـحــرس الثوري
ورج ـ ـ ــال االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات وال ـب ــاس ـي ــج وك ــل
األجـهــزة األمـنـيــة ،وأن تقمع وتعتقل ،وأن
ُ
تسجن وتسكت المحتجين والمتظاهرين،
وتستطيع كذلك أن تشجع مؤيديها وكل
م ــن ي ـنــاصــرهــا ع ـلــى ال ـت ـظ ــاه ــر ،وال ـتــدفــق
فــي ال ـشــوارع واألزق ــة ،يحملون الشعارات
المعروفة المألوفة ،وأن تــواصــل الصراخ
وال ـه ـتــاف ،وال ــدع ــوة بــالـمــوت ال ـ ــزؤام على
أميركا وإسرائيل.
ولكن هــل مثل هــذا الكبت والقمع يحل
مشاكل إي ــران وأزمــاتـهــا؟ وهــل يجري هذا
"الترحيل" لمطالب اإلص ــاح الملحة منذ
سنوات؟ وهل تنقذها مهارتها وإمكاناتها
فــي الـتـهــرب مــن كــل الـمـســؤولـيــات بالقفز
ً
ع ـل ـي ـهــا ،ب ـ ــدال م ــن أن تـصـلــح األح ـ ـ ــوال في
الداخل ،وتدرس سياساتها في الخارج؟
ال أحد يزعم أن المحتجين والمتظاهرين
يـمـتـلـكــون كــل ال ـح ـلــول لـمـشــاكــل إي ـ ــران ،أو
أنهم بالضرورة إن هيمنوا سيتجنبون ما
يماثل صراعات "الربيع العربي" ،أو أنهم
سيتفقون على قيادة ناضجة وسياسات
م ـع ـت ــدل ــة ،ولـ ـك ــن ه ــل ق ــدم ــت ال ـج ـم ـهــوريــة
ً
اإلسالمية خــال األربعين عــامــا الماضية
ً
من عمر الثورة ،بديال أفضل يمكن التعايش
ً
ً
داخليا وخارجيا معه؟ وهل استطاعت أن
تجعل دولة بحجم إيران وإمكاناتها دولة
ً
متقدمة اقتصاديا ينعم شعبها بالرخاء،
مثل كوريا الجنوبية أو تركيا على األقل
ً
كما قلنا مرارا؟
فمثال ،ميزانية تركيا التي ال بترول فيها،
كما تقول إحصاءات  ،2017تزيد على 187
ألف مليون دوالر ،وميزانية إيــران أقل من

 87ألف مليون ،وسكان البلدين متقاربان،
ً
ونرى ،كما أشرنا مرارا ،أن دخل تركيا من
الـسـيــاحــة أكـثــر مــن  27ألــف مـلـيــون دوالر،
ودخ ــل إي ــران مــن السياحة ال يصل إلــى 4
آالف مـلـيــون ،رغــم أن لــدى إي ــران إمكانات
واسـعــة فــي مجال "السياحة الدينية" إلى
جانب ما يماثل إمكانات تركيا الطبيعية
والـ ـبـ ـح ــري ــة وال ـ ـغـ ــابـ ــات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ول ـك ــن
ال ـس ـيــاســات الـمـتـبـعــة وغ ـيــرهــا ت ـع ــوق أي
ازدهار حقيقي للسياحة وسط هذا التوتر
الذي يحيط بإيران ومشاكلها وتسلط رجال
الدين على مختلف مجاالت الحياة.
وكانت إيــران أثــرى من كوريا ذات يوم،
في حين كوريا الجنوبية اليوم ،وهي مثل
تركيا ال تعتمد على تصدير البترول وال
تقوم ميزانيتها عليه ،تبلغ ميزانيتها 294
ألف مليون دوالر ،أي نحو ثالثة أو أربعة
أضـعــاف ميزانية إي ــران ،كما أن ص ــادرات
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ف ــي األغ ـل ــب مـنـتــوجــات
صناعية من سيارات وإلكترونيات وسفن
ُ
وم ـص ـن ــوع ــات م ــن ك ــل لـ ـ ــون ،ت ــدخ ــل عـلــى
مـيــزانـيــة ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة أك ـثــر م ــن 535
أل ــف م ـل ـيــون دوالر ،وكـ ــان م ـتــوســط دخــل
ال ـف ــرد ال ـك ــوري سـنــة  1987أق ــل م ــن ثــاثــة
ً
آالف دوالر ،وهــو الـيــوم أكـثــر مــن  36ألـفــا،
أي أنه تضاعف  12مرة! وال تصل صادرات
ً
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،ن ـف ـط ــا وفــاك ـهــة
ومصنوعات ومحاصيل وغيرها ،إلى 71
ألف مليون ،وهو بالمناسبة أقل من نصف
قيمة الصادرات التركية التي تبلغ  154ألف
مليون دوالر.
ويمكن بالطبع للجمهورية اإلسالمية
أن تـضــاعــف صــادرات ـهــا فــي كــل م ـجــال إن
أرادت ،وبخاصة في المجالين الصناعي
والـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــي ،إن ق ــام ــت ب ــاتـ ـب ــاع س ـيــاســة
منفتحة ومشجعة
اقتصادية استثمارية َ َ
وبــنــت اقتصادها
لالستيراد والـتـصــديــر،
على أسس حديثة واضحة كبعض الدول
ً
اآلسيوية مثال.
ولكن رجال الدين يخشون من أن تفلت
إيـ ــران مــن أيــديـهــم إن دخ ـلــت دائـ ــرة ال ــدول

علي محمود خاجه
الصناعية واالستثمارية الحديثة ،ألن مثل
هذه التطورات االقتصادية ستغير طبيعة
المجتمع اإليراني ،وتسلب سلطان رجال
الدين ،لمصلحة المهندسين والمستثمرين
والفنيين والـشـبــاب ،وتفتح إي ــران لثقافة
ال ـعــول ـمــة واالرت ـ ـبـ ــاط بــالـتـقـنـيــة الـغــربـيــة
المتقدمة ،وبذلك يتحتم تغيير المناهج
التعليمية وإع ـطــاء الـمــزيــد مــن الـحــريــات،
ّ
ستهمش هذه الثقافة العصرية
وباختصار
ومؤسساتها ،كما يخشى والة أمور إيران،
الثقافة الدينية العتيقة المهيمنة اليوم
عـلــى ســائــر م ـج ــاالت الـثـقــافــة والـمـجـتـمــع
واإلعالم في إيران.
إن هــؤالء الشباب الذين يضغطون من
أج ــل تغيير األوضـ ــاع وتحسين األح ــوال
المعيشية يثيرون في كل األذهــان أسئلة
عميقة عــن تـجــارب الشعب اإليــرانــي ،فهل
استطاعت الجمهورية اإلسالمية عبر كل
سياساتها أن تجلب الحرية السياسية؟
وهل خلصت البالد من الفساد؟ وهل قضت
على البطالة؟ وهل أعطت الشعب مشاعر
االستقرار واالنتماء إلى البشرية المتقدمة؟
وهــل منحت المواطن اإليــرانــي اإلحساس
باالحترام واالعـتــزاز داخــل وطنه وعندما
يـســافــر إل ــى الـ ـخ ــارج؟ وه ــل وج ــد الشعب
بمختلف قومياته ومذاهبه ما كان يبحث
عنه خالل القرن العشرين ومنذ ثورة ،1905
وينتقل إلــى اليوم من زوبعة إلــى زوبعة،
وم ــن مـخــاض إل ــى م ـخــاض ،وم ــن دسـتــور
إل ــى دس ـت ــور ،دون أن يـصــل إل ــى مطالبه
التي ُوعد بها؟
ً
ً
وكـ ـي ــف يـ ـك ــون راض ـ ـيـ ــا س ـع ـي ــدا وال ـك ــل
ً
يعرف أن أي مواطن إيراني يعترض علنا
ً
يتعرض فورا أو بعد أيام ألهوال التحقيق
وال ـت ـع ــذي ــب ،ومـ ــا ي ــراف ــق ذلـ ــك ك ـل ــه داخ ــل
السجون؟
وه ــل نجحت الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
والمالية فــي أن يكون فــي جيب المواطن
اإليراني وحسابه ما في جيوب وحسابات
بعض جيرانه أو التمتع ببعض رفاهيتهم؟
إن الرد على االنتفاضة الشعبية حتى لو

تم إسكاتها ،ال يكون بالقمع ،بل باالستفادة
م ــن طــاقــة ال ـش ـب ــاب ،وتـغـيـيــر ال ـس ـيــاســات،
وبالواقعية السياسية وإجــراء إصالحات
دس ـتــوريــة وإطـ ــاق ال ـحــريــات الصحافية
واالن ـت ـخــاب ـيــة ،وال ـس ـم ــاح لـلـمـعــارضــة في
مجلس الشعب اإليراني ،وتغيير السياسات
ال ـح ــال ـي ــة الـ ـت ــي ال ت ـس ـم ــح إال ل ـل ـمــوال ـيــن
للحكومة والسلطة والولي الفقيه بالوصول
إلى البرلمان ،وباالبتعاد عن إثارة مخاوف
ال ـج ـيــران وه ــدر األم ـ ــوال عـلــى الـمـغــامــرات
الخارجية ،وعلى عسكرة المجتمع اإليراني
ألربعين سنة قادمة ...أو ربما لقرن آخر!
المنطقة الخليجية والعربية والعالم كله
بحاجة إلى دولة إيرانية مستقرة عصرية
ُ
ناضجة تجمع كل دول العالم على احترامها
وتقديرها ،وتحرص على صداقتها.
يقول أحد الكتاب في صحيفة "الحياة"
عن أحداث إيران" :تشبه تظاهرات إيران هذه
األيــام تلك التي اندلعت ابـتــداء من سيدي
بوزيد في تونس في أواخر  2010فأشعلت
ما عرف بـ"ربيع" العرب في تشابه الحدثين،
ذاك الجانب المفاجئ الــذي لــم تستشرفه
أقالم وحناجز أعتى خبراء الشأن اإليراني،
ً
وفي التشابه أيضا عفوية التحركات التي ال
قيادة لها وال بيانات حزبية ترفدها ،وفي
ً
التشابه أيـضــا تفشي الـعــدوى وانتقالها
مــن مدينة إلــى أخ ــرى ،واحـتـمــال شيوعها
لتصبح ربما ،في تمرين التشابه ،شبيهة
بــالـثــورة الـتــي نـفــخ فــي ريــاحـهــا روح الله
الخميني قبل أقل من أربعة عقود".
ويضيف" :ال يختلف النظام اإليــرانــي
ف ــي ت ـف ـس ـيــره لـ ـح ــراك الـ ـن ــاس ع ــن تـفـسـيــر
أنظمة المنطقة لـحــراك الـنــاس فــي مدنها،
ومــا يحصل فــي عــرف الـحــاكــم فــي طهران
هو أعمال عبث وفوضى يرتكبها خارجون
عن القانون (جــرذان بالنسبة إلى القذافي
ومـنــدســون بالنسبة إلــى األس ــد وحرامية
ً
سابقا بالنسبة إلــى ال ـســادات) ،ومــن يقف
ّ
خلف تلك "الهبة" في مدن البالد ،وفق بيان
ال ـحــرس ال ـث ــوري ،هــي ال ــوالي ــات المتحدة
وإســرائـيــل وبريطانيا ،وبــالـتــالــي فــإن من

يهدد النظام الثوري هم الجواسيس عمالء
االستكبار".
(الحياة.)2018 /1 /3 ،
معركة الجمهورية اإلسالمية ،كما يفهم
كل عقالء إيــران والعالم ،ليست مع أميركا
أو السعودية أو الغرب ،بل مع دعاة التدخل
في شؤون الدول األخرى ،ومع المتحمسين
للتوسع والعسكرة والمغامرات السياسية.
معركة إيران القادمة ينبغي أن تخاض
داخل البالد سياسيا ،وداخل النظام وفكره
وثقافته وإعالمه ،إليقاظ من ال يحسب أي
حساب لمصالح الشعب اإليراني وشعوب
المنطقة.
تقول إعالمية في الصحيفة نفسها:
"اع ـ ـتـ ــرف مـ ــرة مـ ـس ــؤول إيـ ــرانـ ــي حــالــي
لــ"الـحـيــاة" بــأن هـنــاك جــدال فــي بـلــده حول
تــدخــل إي ـ ــران ف ــي س ــوري ــة ،وت ــاب ــع أن ــه من
ال ـص ـع ــب إيـ ـج ــاد ش ـخ ـص ـيــن م ـت ـف ـق ـيــن فــي
إيـ ــران ح ــول ج ــدوى ال ـتــدخــل اإلي ــران ــي في
سورية ،والبعض يتساء ل :ما الداعي إلى
هذه الحرب المكلفة ودفع األموال الباهظة
لحماية دكتاتور يقمع شعبه ويقتله؟
وكــان الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
وعد شعبه أن ظروفه المعيشية ستتحسن
ً
ً
تحسنا ملموسا بعد توقيع االتفاق حول
الـمـلــف ال ـنــووي اإليــرانــي مــع ال ــدول الست
منها الدائمة العضوية الخمسة في مجلس
ً
األم ــن زائ ــد ألـمــانـيــا ،ولكنها كــانــت وع ــودا
كــامـيــة ،فالرئيس اإليــرانــي ال ــذي يعتبره
ً
الغرب محاورا مقبوال للدول التي تتمنى
عقد صفقات مع إيران ،ما هو إال واجهة غير
فاعلة لنظام الحرس الثوري الــذي يمسك
بزمام األمور المالية في البلد".
(.)2018 /1 /3
هــذه فــرصــة إي ــران لـلـخــروج مــن عزلتها
والعودة الستعادة مكانتها بين أهم الدول
لتحقيق آمال شعبها الذي عانى الكثير وال
يــزال ،بانتظار النظام الــذي يحقق له هذه
المرة حلمه المراوغ في حياة سعيدة ...منذ
سنين طويلة!

جيف جاكوبي*

تايوان ليست الصين والتايوانيون
ليسوا صينيين
تضم مسرحية " "1776الغنائية الشهيرة عــن والدة الــواليــات
ً
مشهدا يوضح فيه بنجامين فرانكلين للمؤتمر القاري َ
لم
المتحدة
ً
لم يعد يعتبر نفسه إنكليزيا ،لقد شعر باألسى ألن المستعمرين
ما عادوا ُيمنحون كامل حقوقهم كمواطنين إنكليز ،إال أن المسألة
ً
ً
لم تقف عند هــذا الحد ،ذكــر فرانكلين" :أنشأنا هنا عرقا جديدا،
ً
ً
ً
ً
ً
عرقا أكثر صالبة ،أكثر بساطة ،أكثر عنفا ،أكثر جرأة ،وأقل رقيا،
ّ
ُ
فكرت في هذا المشهد
نشكل قومية جديدة ونطالب بأمة جديدة".
فيما كنت أتناول العشاء مع ثالثة طالب في تايبيه ،حيث تدرس
سيليا تشانغ ،وتوني تشنغ ،وبولي تشينغ في جامعة تشينغتشي
الوطنية ،إحدى أبزر مؤسسات التعليم العالي في تايوان ،التقيت
بهم خالل زيارة لتايبيه رعتها منظمة العالقات الخارجية ،وهي
منظمة غير حكومية مقرها في تايوان ّ
تروج للوعي الدولي لشؤون
الجزيرة ،وبعد إمضائي بضعة أيام في اإلصغاء إلى دبلوماسيين
وموظفين حكوميين في منتصف العمر ،استغللت هذه الفرصة
ألتحدث إلى شبان ال يولون خط الحزب أو المواقف الرسمية أي
اهتمام ،ورغبت في معرفة ما تعنيه لهم هويتهم التايوانية.
في المناسبات النادرة التي تستقطب فيها تايوان اهتمام وسائل
اإلعالم في الواليات المتحدة (عندما حرص الرئيس المنتخب آنذاك
ترامب على تلقي اتصال تهنئة من رئيسة تايوان تساي إنغ ون)،
نسمع الكثير عن سياسة "الصين الــواحــدة" ،وهــي عقيدة قديمة
تعتبر تايوان والصين القارية عنصرين ال ينفصالن في بلد واحد.
ً
يتمسك النظام الشيوعي في بكين بعناد بهذا االدعاء ،زاعما أن
تايوان والية صينية منشقة ال بلد منفصل ،وخالل العقود التي
كانت فيها تايوان دولة مستبدة خاضعة لحكم حزب شيانغ كاي-
ً
شيك الوطني ،تبنت حكومة تايبيه وهم "الصين الواحدة" ،مدعية
ً
أنها هي الحاكم الشرعي للصين كافة.
لكن تــايــوان تخلت عن هــذا الوهم عندما أصبحت ديمقراطية
في ثمانينيات القرن الماضي ،إال أن العالقات مع الصين ال تزال
ترخي بظاللها الثقيلة على المجتمع والسياسة في تــايــوان ،إذ
تبذل بكين قصارى جهدها لتستبعد تايوان من المنتديات الدولية،
ً
معربة عن ردود فعل عدائية تجاه أي اقتراح بشأن معاملة تايوان
كــدولــة ذات س ـيــادة ،وفــي الــوقــت عينه ،للصين وتــايــوان عالقات
ّ
اقتصادية متداخلة ،فتشكل الصين شريك تايوان التجاري األكبر
ألنها تستورد نحو  %40من صــادرات الجزيرة ،كذلك يبلغ عدد
التايوانيين الذين يعيشون ويعملون في الصين قرابة المليونين،
في حين تخطى االستثمار األجنبي المباشر التايواني في الصين
ً
 10مليارات دوالر سنويا ،عــاوة على ذلــك يــزور ماليين السياح
من البر تايوان كل سنة .ولكن ال تهديدات الصين العسكرية وال
مغرياتها االقتصادية (وال واقع أن  %95من سكان تايوان ينتمون
إلى إثنية هان الصينية) دفعت َمن شاركوني العشاء إلى وصف
ً
ً
أنفسهم بأي صفة غير تايوانيين ،وال يملك أي منهم ميال عاطفيا
إلى الصين ،وال يرغب أي منهم في توحد الصين وتــايــوان .على
العكس رفض هؤالء الطالب الثالثة موقف "الصين الواحدة"،
ً
وعلى سائر العالم رفضه أيضا.
ً
ال شك أن الطالب لم يتفقوا على شتى التفاصيل ،وخصوصا كم
يجب أن تكون السياسة الخارجية التايوانية حازمة،
فطوال  25سنة يسأل مركز دراسة االنتخابات في تايبيه سكان
تايوان عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم تايوانيين ،أم صينيين ،أم
ً
االثنين معا ،وفي عام  1992اعتبر  %17فقط أنفسهم تايوانيين
ّ
فحسب ،في حين صنف  %25أنفسهم صينيين ،ولكن بعدما ترعرع
اليوم جيل جديد في جو من الديمقراطية ،شهدت النسب تبدالت
َ
كبيرة :يعتبر  %58من المستطلعين أنفسهم تايوانيين فحسب،
في حين اعتبر  %3فقط من الشعب التايواني أنفسهم صينيين،
ً
ً
وبين الشبان تبدو الهوية التايوانية عامة تقريبا ،ففي استطالع
ُ
للرأي أجري عام  2013اعتبر أكثر من  %90ممن لم يبلغوا الرابعة
والثالثين من العمر أنفسهم تايوانيين فحسب.
بفضل اإلجـحــاف اإلنكليزي ّ
تحول المستوطنون األميركيون
من مواطنين إنكليز أوفياء يحبون سيادتهم (في عام  ،1767كان
ً
ً
ً
فرانكلين ال يــزال يكن إعجابا كبيرا لجورج الثالث ،معتبرا إياه
أفضل ملك في العالم) إلى قومية جديدة تطالب بأمة جديدة .على
ّ
نحو مماثل يشكل عناد الصين العنيف اليوم أحد األسباب التي
تــؤدي إلــى تـطــورات مشابهة في تــايــوان .فاألمة الديمقراطية في
تايوان حية وعفية ،لكن "الصين الواحدة" ماتت ،وساهمت بكين
* «بوسطن غلوب»
			
في القضاء عليها.
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من حلول النائبة صفاء الهاشم لمشكلة البطالة
المقنعة أنها تنادي بالتقاعد المبكر كي يستمر اإلحالل
ً
الوظيفي بشكل أسرع!! وبدال من إلزام الدولة بخلق
وظائف جديدة في مجاالت متنوعة غائبة عن الكويت
كالتكنولوجيا والصناعة والسياحة والرياضة وتشجيع
العمل الحر ،تدفع بأن يركن الناس على الرف سريعا
بحجة وجود بطالة مقنعة!!
أعتقد أن ا لــو قــت قــد حــان ألن نطلق على أي معالجة
غير منطقية لمشكلة ما خاصة أو عامة مسمى "معالجة
صفاء أو حلول صفاء" نسبة إلى النائبة صفاء الهاشم،
ً
فـقــد أثـبـتــت ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة أن ك ـث ـيــرا مما
تقترحه أم عبدالعزيز لمعالجة المشكالت ال عالقة له
بـجــوهــر الـمـشـكـلــة ،بــل إن بـعــض الـحـلــول الـمـقـتــرحــة من
قبلها ال ترقى إلى أن تسمى سطحية أيضا.
فـلــو قــد مـنــا مشكلة ا فـتــرا ضـيــة لـغــر فــة صـغـيــرة مغلقة
ً
يوجد فيها  ٤أشخاص ،وتعاني هذه الغرفة نقصا في
التهوية فإن ما تقدمه الفاضلة صفاء من حلول سيكون
مـشــابـهــا ألن ن ـقــوم ب ـطــرد شـخـصـيــن مــن ال ـغــرفــة لـتـكــون
التهوية كافية ،في حين أن الحل المنطقي لمشكلة تلك
ا لـغــر فــة يكمن بفتح ا لـنــا فــذة أو صـنــع نــا فــذة جــد يــدة إن
لزم األمر.
ت ـقــدمــت ال ـفــاض ـلــة أم ع ـبــدال ـعــزيــز ي ــوم أم ــس بــاق ـتــراح
يشترط على الوافد دفع ألف دينار للحصول على رخصة
قيادة على أن يقوم بتجديد هذه الرخصة سنويا بقيمة
 ٥٠٠دينار!!
هكذا هــي حلول صفاء لمعالجة االزد ح ــام ا لـمــروري،
وبدال من إلزام الدولة بخلق بنية تحتية وطرق تتناسب
مــع عــدد ا لـمــر كـبــات ا لـمــو جــودة والمستقبلية ،وإ لــزا مـهــا
كذلك بتحسين النقل العام وتنويعه ،تسعى إلى تقليص
عـ ــدد ال ـم ــرك ـب ــات م ــن خـ ــال ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ال ــواف ــدي ــن،
وبالطبع فإنها ال تملك أي إجابة إذا استمر االزدحام في
حال زاد عدد الكويتيين من أصحاب المركبات مستقبال.
أما بالنسبة إلى حلولها لمشكلة البطالة المقنعة فهي
تـنــادي بالتقاعد المبكر كــي يستمر اإل ح ــال الوظيفي
ً
بشكل أسرع!! وهو نموذج آخر من حلول صفاء ،وبدال من
إلزام الدولة بخلق وظائف جديدة في مجاالت متنوعة
غائبة عن الكويت كالتكنولوجيا والصناعة والسياحة
والرياضة وتشجيع العمل الحر ،تدفع بأن يركن الناس
على الرف سريعا بحجة وجود بطالة مقنعة!!
ا ل ـعــد يــد مــن األ م ـث ـلــة ا لـســا بـقــة وا لـمـقـبـلــة يـثـبــت كيفية
المعالجة الخاطئة من قبل الفاضلة صفاء ،ولكن المشكلة
ال تـكـمــن فــي مـعــالـجــاتـهــا فـحـســب ،بــل فــي ق ـبــول الـنــاس
لحلول صفاء ،وتبنيهم لها وتشجيعها على مثل تلك
الحلول.

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.

إيليوت كوهين*

بانتظار سقوط الصاروخ
قد ّ
يتحول تهديد ترامب
ووعيده فجأة إلى واقع
عنيف ،وإن حصل ذلك
ً
يوما ما في عام ،2018
فإن اندالع حرب كورية
ّ
سيحول تلك
ثانية
اللحظة الى تاريخ مفصلي
محفوف بالمخاطر.
ٍ

نرى في
تغريدات
ترامب أن
العالم مدين
له لغياب
القتلى في
عهده وتحسن
البورصة
وتخفيض
الضرائب

قــرار ا لــوال يــات المتحدة نقل سفارتها
إ لــى تــل أ بـيــب جعل مــن ا لـحــرب مــع كوريا
ً
ال ـش ـمــال ـيــة فــرض ـيــة أك ـث ــر اح ـت ـم ــاال ،لـيــس
ذل ــك لــوجــود صـلــة م ـبــاشــر ٍة بـيــن االثـنـيــن
ً
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا  ،ا لـ ـخـ ـط ــر ه ـ ــو ف ـ ــي أن ا ل ـم ـح ـل ـل ـيــن
والدبلوماسيين را حــوا يتنبؤون بوقوع
كارثة حتمية ومع ذلك لم يحصل أي شيء
من هذا النوع ،وهنا خطورة الموضوع.
ن ــرى ف ــي ت ـغــريــدات الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
دون ــال ــد تــرامــب أن ــه يــؤمــن بــوضــوح بــأنــه
رئ ـيــس نــاجــح لـلـغــايــة ،وأن ال ـعــالــم مــديــن
ل ــه ل ـغ ـيــاب ال ـق ـت ـلــى ف ــي عـ ـه ــده ،ولـتـحـســن
الـ ـب ــورص ــة وت ـخ ـف ـي ــض ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،وم ــن
سخر منه الدعائه أنه أذكى من الجنراالت
المحيطين به ،وأال حاجة الى طاقم كبير
في وزارة الخارجية األميركية عند وجود
شخصه الكريم ،أو من سخر منه؛ ألنه قال
لـلــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي "زري أكـبــر من
ً
ّ
زرك" ،على هؤالء جميعا إخفاء ابتسامتهم
ّ
ّ
جدي للغاية،
الساخرة اآلن ،فذلك أن األمر ّ
فــالــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي يـشـعــر أنـ ــه صــاحــب
حق ،وذكاء منقطع النظير ،وال تنفك ثقته
بـنـفـســه تـتـعــا ظــم بــا س ـت ـمــرار م ـنــذ حملته
االنتخابية في العام .2016
ّ
يتسم الموضوع بالجدية القصوى ألن
كــور يــا الشمالية جــد يــة ،إذ كــان مستشار
األمن القومي ماكاستر على حق حين ّ
أكد
ّ
أن كوريا الشمالية مستعدة لبيع أي شيء
ّ
ألي ط ــرف مـسـتـعــد ل ـل ـشــراء ،وي ـصــح هــذا
ً
المنطق أ يـضــا فــي مسألة بيع أسلحتها
النووية ،كما يصح أيضا أن بيونغ يانغ
على وشك الحصول على قدرة إلغاء لوس
أنجليس وواشنطن من الوجود ،وبات من
المؤكد أن نظام كوريا الشمالية ال يحترم
ّ
المعايير الدولية أو القانون الدولي ،وأن
ه ــذا الـنـظــام يــرتـكــب ال ـجــرائــم مــن دون أن
يرف له جفن ،وأنه يعاني الهوس النفسي
ّ
وأنه ما من أمر سيوقفه ّ
عما يريد القيام
ٍ
به.
ص ـح ـي ــح أن ه ـ ــذه ا ل ـ ـظـ ــروف ا ل ـخ ـط ـيــرة
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت ص ـ ـن ـ ـي ـ ـعـ ــة ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ،ب ــل
نـتـيـجــة ال ـس ـيــاســات الـمـتـخـبـطــة ال ـت ــي لــم
ُ
تـ ـج ــد ا لـ ـتـ ـص ـ ّـر ف ب ـح ـك ـمــة إزاء ا ل ـت ـغ ـيــرات
الدبلوماسية مع مــرور الزمن ،وأي إدارة
تواجه هذه الوقائع كانت ستدرس بدقة
التصرف
احتماالت الحرب الوقائية ،وإنه
ُ
نت
ش
ـو
ـ
ل
و
االسـتــراتـيـجــي الـمـنــاســب هـنــا،
ً
ً
الـ ـح ــرب عـ ـم ــدا ل ـك ــان ــت ن ـتــائ ـج ـهــا ك ــارث ـي ــة

ً
إ نـســا نـيــا  ،وستتسبب ا لـحــرب فــي سقوط
آالف الضحايا مــن المدنيين ،بمن فيهم
عدد كبير من الرعايا األميركيين.

انعكاسات كارثية
ح ـت ــى ل ــو ت ـم ـك ـنــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
بـ ـسـ ـح ــر سـ ــاحـ ــر م ـ ــن ن ـ ـ ــزع س ـ ـ ــاح ك ــوري ــا
الشمالية ا ل ـنــووي وإ س ـقــاط زعيمها ،من
ً
ّ
قال إن حربا لن تنشب في تلك الحال؟ أي
حــرب و قــا ئـيــة تشنها ا لــوال يــات المتحدة
ً
ً
عمدا أو تنشب ردا على استفزاز يقوم به
أحد الطرفين ستكون انعكاساتها كبيرة.
لـقــد انـتـقـلــت كــوريــا الـجـنــوبـيــة مــن بـلـ ٍـد
آسيوي أفقر من معظم البلدان اإلفريقية
ف ــي ع ــام  1950إ ل ــى م ـصــاف أول ا ل ـب ـلــدان
ً
ت ـ ـقـ ــدمـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،ف ـ ـهـ ــل ي ـ ـسـ ــامـ ــح ش ـع ـب ـهــا
ً
األم ـي ــرك ـي ـي ــن م ـث ــا ع ـل ــى ق ـت ــل مــواط ـن ـي ـهــا
و تــد مـيــر مدنها بسبب صــوار يــخ موجهة
ـرات م ـن ـهــا؟ ه ــل يـقـبــل
ع ـلــى ب ـعــد ك ـي ـلــوم ـتـ ً ٍ
ً
الـصـيـنـيــون انـتـصــارا أمـيــركـيــا فــي كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة أو ح ـتــى إلـ ـغ ـ ً
ـاء ل ـســالــة ك ـيــم؟
أل ــن ي ـغــدقــوا ف ــي ت ـلــك ال ـح ــال ع ـلــى كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة الـ ـس ــاح والـ ـجـ ـن ــود ل ـمــواج ـهــة
األميركيين؟ وماذا ستكون النتيجة آنذاك؟
ً
ل ـقــد اس ـت ـخــدم مــاكــاس ـتــر ،إسـ ــوة بـسـفـيــرة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ــدى األمـ ــم الـمـتـحــدة
نـيـكــي هــاي ـلــي ع ـب ــارة "الـ ـح ــرب الــوقــائ ـيــة"
أكثر من مرة.
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى ه ـ ــؤالء ي ـن ـب ـغــي تـجــريــد
ً
كوريا الشمالية من السالح النووي عنوة
أو بالقوة ،وما ال يفهمه مستشارو ترامب
ه ــو ال ـم ـخــاطــر ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـم ـتــرت ـبــة عــن
اإلقدام على خطوة من هذا النوع ،فالواقع
هــو أن أغـلـبـيــة األمـيــركـيـيــن يـعـتـقــدون أن
كــل مــا يتفوه بــه ا لــر ئـيــس األ مـيــر كــي ليس
ً
إال ك ــذب ــا ،ول ــن ي ـت ـغـ ّـيــر ه ــذا ال ــواق ــع حـيــن
ً
سـيـجـلــس ّ ا ل ــر ئ ـي ــس وراء مـكـتـبــه ش ــار ح ــا
ً
أسباب شنه حربا على كوريا الشمالية.
ّ
يظن مستشارو ترامب أن مصداقيتهم
كـفـيـلــة بــالـتـعــويــض ع ــن غ ـيــاب مـصــداقـيــة
ً
ّ
الرئيس ،لكنهم طبعا على خطأ ،ذ لــك أن
سمعتهم تلطخت بالتصريحات التي أدلى
بها الرئيس مرة تلو األخرى.
قد تضطر بعض الحكومات كالحكومة
ً
األس ـتــرال ـيــة وح ـكــومــة ال ـي ــاب ــان م ـثــا إلــى
ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،

وس ـت ـك ـت ـش ــف تـ ـل ــك الـ ـحـ ـك ــوم ــات ب ــدوره ــا
أن ش ـع ـب ـهــا ال ي ـثــق بــا لــر ئ ـيــس األ م ـيــر كــي
ويشعر بــا لـقــرف مــن سـلــو كــه؛ لــذا سيكون
ً
حرب
من الصعب عليها جدا المشاركة في
ٍ
من هذا النوع.
ط ـب ــول الـ ـح ــرب ب ـ ــدأت ت ـق ــرع ل ـم ــن لــديــه
ّ
أذن ـي ــن ل ـي ـس ـمــع ،وث ـمــة ت ـقــاريــر تـفـيــد ب ــأن
ال ـص ـي ـن ـي ـيــن بـ ـ ــدؤوا ب ـت ـح ـض ـيــر مـخـيـمــات
لالجئين على الحدود مع كوريا الشمالية،
ووز ي ــر ا لــد فــاع األ مـيــر كــي جيمس ماتيس
يـتـحــدث عــن "غـيــوم س ــوداء ب ــدأت تتجمع
ّ
فـ ــوق ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة" ،ف ــي ح ـي ــن عــلــق
ً
قائد المارينز قائال " :آمل أنني على خطأ
ً
ّ
ولكنني أشعر بــأن حــر بــا بــدأت تلوح في
األفق".
ر ب ـ ـمـ ــا ل ـ ــن يـ ـحـ ـص ــل أي شـ ـ ـ ــيء ،ور بـ ـم ــا
ّ
ـرب،
سـيـتــراجــع دونــالــد تــرامــب عــن شــن حـ ٍ
فـتـخـتـبــر ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أك ـب ــر مــذلـ ّـةٍ
لتراجعها عــن تنفيذ ا لــو عـيــد بــأ كـبــر خــط
ٌ
رئيس لها حتى يومنا هذا،
أحمر رسمه
فـثـمــة مـصـلـحــة ل ــدى أ ط ــراف كـثـيــرة لقيام
ـرب واسعة .فتناحر الواليات المتحدة
حـ ٍ
والـصـيــن ب ـشــأن مـســألــة كــوريــا الـشـمــالـيــة
ب ـم ـثــابــة ال ـح ـلــم ل ــروس ـي ــا ،وبــال ـن ـس ـبــة الــى
الـمـحـلـلـيــن االسـتــراتـيـجـيـيــن األمـيــركـيـيــن
ّ
تلك الطريقة ا لــو حـيــدة لـحــل عـقــدة كوريا
الـشـمــالـيــة ،أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى كـيــم جــونــغ
ّ
أون ،ف ــإن اال ق ـتــراب مــن شفير ا لـهــاو يــة قد
يبعد جنوب كوريا عن أميركا أو يجعل
الـصـيـنـيـيــن ي ـحــاربــون ـهــا ،وبــالـنـسـبــة الــى
دون ــال ــد تــرامــب فـقــد ت ـكــون ال ـحــرب لحظة
تتويج لحملة الوعود التي
مجد  ،ولحظة
ٍ
ٍ
قطعها عـلــى شـعـبــه ،وإل ل ـهــاء األميركيين
وإب ـع ــاده ــم ع ــن تـحـقـيــق روب ـ ــرت مــويـلـيــر
بـ ـش ــأن ص ـ ــات ل ـح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة مــع
الروس.
وه ـكــذا قــد يـتـحـ ّـول الـتـهــديــد والــوعـيــد
ً
ف ـج ــأة ال ــى واقـ ـ ٍـع ع ـن ـيــف ،وإن ح ـصــل ذلــك
ً
ً
ليس بالضرورة اليوم أو غدا ،ولكن يوما
ما في العام  ،2018فإن اندالع حرب كورية
ثــانـيــة س ـت ـحـ ّـول ت ـلــك الـلـحـظــة ال ــى تــاريــخ
محفوف بالمخاطر.
مفصلي
ٍ
* «ذي أتالنتك»

أغلبية
األميركيين
يعتقدون أن
كل ما يتفوه
به الرئيس
األميركي ليس
ً
إال كذبا

من المؤكد أن
نظام كوريا
الشمالية
بات ال يحترم
المعايير
الدولية أو
القانون الدولي

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.525

414

954

2.447 2.759 3.314

تقرير اقتصادي

«االقتراض الحكومي» و«التقاعد المبكر» ...الكويت بحاجة إلى «نفضة»
• كالهما يحتوي على مخاطر عالية بال نظرة مستقبلية والمبررات محدودة المهنية
• اإلدارة غير الحصيفة تستخدم عوائد االستدانة لسداد االلتزامات في الميزانية
قانونا التقاعد المبكر
للموظفين ،ورفع سقف
االقتراض الحكومي
المعروضان على جدول
أعمال مجلس األمة يدلالن
على وجود انحراف قوي
في اإلدارة ،وسطحية في
المعالجة ألهم الملفات
االقتصادية في البالد.

«التقاعد» خال من
األرقام والبيانات
بال توقعات
مستقبلية وال آثار
على سوق العمل
أو كلفة تصاعدية
أو احتياطات!

فــر ضــت قضيتا التقاعد المبكر للموظفين ،ور فــع
سقف اال ق ـتــراض الحكومي نفسيهما على مجريات
االحداث هذا األسبوع ،ليس فقط لتفاعالتهما السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ب ــل ألن ـه ـمــا ق ــدم ــا ن ـم ــوذج ــا واض ـحــا
الخـتــاالت المهنية والحصافة والنظرة المستقبلية
لدى سلطتي التشريع والتنفيذ في الكويت؛ مما يؤكد
الحاجة الماسة إلى «نفضة» على مستوى السلطتين،
لتدارك مخاطر التعامل مع االقتصاد والمالية العامة،
على المديين المتوسط والطويل.
فــالـحــاجــة ال ــى «الـنـفـضــة» تظهر جلية فــي ملف
التقاعد المبكر ،إذ جاءت االقتراحات النيابية التي
تضمنها تقرير اللجنة المالية البرلمانية منغمسة
ف ــي اه ـ ــداف ش ـع ـبــويــة ,ضـعـيـفــة الـمـهـنـيــة ,عظيمة
ال ـضــرر ،بــا أرق ــام وال بـيــانــات ،وال حـتــى توقعات
مستقبلية لــآ ثــار على ســوق العمل او الميزانية
او الكلفة التصاعدية او احتياطات الدولة ،واآلثار
االجتماعية المرتبطة بخفض سن التقاعد ،فضال
عن عدم تقديم داعمي المشروع أي إيضاحات لما
يعتقدونه من أن مشروعهم سيدعم توفير فرص
عمل أو تنمية المشاريع الصغيرة ،مما يجعلها
على األرجــح عناوين شعبوية محصورة بأهداف
انتخابية ،وهنا يكون الواجب التصدي لها مثلما
يكون التصدي للقرارات الحكومية غير الشعبية؛
كرفع أسعار البنزين والكهرباء والضريبة المضافة
ً
مستحقا؛ لعدم شمولها األبعاد االقتصادية االخرى
كالتضخم أو االثر على االقتصاد الكلي أو االبعاد
االجتماعية كالحفاظ على الطبقة المتوسطة.

انحراف الملف
وك ــان األول ــى بــالـنــواب -او لنقل أغـلـبـهــم -تولي
ملف ادارة التأمينات الستثماراتها وصناديقها،
ومقارنتها مع أداء مثيالتها االقليمية والدولية،

ً
البرميل الكويتي يرتفع  54سنتا
ارت ـ ـفـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
الـكــويـتــي  54سنتا فــي ت ــداوالت
أمس األول ،ليبلغ  65.16دوالرا،
مقابل  64.62دوالرا للبرميل في
ت ـ ــداوالت االث ـن ـيــن ،وف ـقــا للسعر
ال ـم ـع ـلــن م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ارت ـف ـع ــت
أس ـعــار الـنـفــط أمــس
األول ب ـ ـ ــد ع ـ ـ ــم م ــن
تخفيضات اإلنتاج
التي تقودها منظمة
أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وتـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات
بهبوط مخزونات الخام
األميركية لثامن أسبوع على
التوالي.
وارتفع سعر برميل نفط خام

القياس العالمي مزيج برنت 1.04
دوالر ،ليصل إلى مستوى 68.82
دوالرا ،كـمــا ارت ـفــع سـعــر برميل
نفط خام القياس األميركي غرب
تـكـســاس الــوس ـيــط  1.23دوالر،
ليصل عند التسوية إلى مستوى
 62.96دوالرا.

وفقا لتقارير ديــوان المحاسبة؛ لحماية مستقبل
المتقاعدين وأسرهم بشكل حقيقي ،بدال من تبني
ملفات ومقترحات مجهولة المصير.
غير أن االختالل في االداء البرلماني الذي تنامى
بشكل غير مسبوق في السنوات االخـيــرة ،بعد ان
بات النواب خاضعين لضغوط الناخبين ،مع تكرار
االنـتـخــابــات وغ ـيــاب الـعـمــل الـمــؤسـســي والـحــزبــي
المنظم ،جعل الجانب الشخصي والهم االنتخابي
هو المشروع األول للنائب ،وباتت اقتراحات اللجان
مليئة باقترحات غير منطقية تكلف مئات الماليين
سنويا ،ومن دون حتى بيان الكلفة المالية.

أموال االقتراض
دليل آخر على الحاجة الى «النفضة» ،وهذه المرة
من الحكومة ،وعبر موافقة اللجنة المالية البرلمانية
على رفع سقف اقتراض الحكومة (الديون السيادية)
إلــى  25مليار ديـنــار ،ومــد فترة االقـتــراض إلــى 30
عاما ,فالعلة هنا ليست في االقتراض بحد ذاته ،وال
حتى الفوائد المترتبة على تسعير أي إصدار ،ولكن
في تنامي االقتراض لسد احتياجات اإلنفاق العام،
في ظل عجز الميزانية ،أي استخدام مبالغ التمويل
لتغطية نفقات جــاريــة ،ال لمشاريع مــن شأنها ان
تعدل اختالالت االقتصاد ،السيما سوق العمل او
االي ــرادات غير النفطية ،فمعظم الــدول ذات االدارة
الحصيفة تتعامل مــع ملفات العجز واال سـتــدا نــة
باستخدام اموال االقتراض في مشاريع تنموية على
المدى الطويل ،ال لتغطية النفقات التي ال تعطي
عوائد اقتصادية او مالية.

نماذج سيئة
أما الدول ذات االدارة غير الحصيفة فتستخدم

عوائد االستدانة لسداد االلتزامات في الميزانية،
ول ـقــد ق ــدم لـنــا ال ـعــالــم خ ــال ال ـس ـنــوات االخ ـيــرة
نـ ـم ــاذج س ـئ ـيــة جـ ــدا ف ــي هـ ــذا االطـ ـ ــار كــال ـيــونــان
وفنزويال والبرتغال وايطاليا وغيرها ،واالخطر
مــن س ــوء ال ـصــرف هــو تغطية ال ـتــزامــات «الــديــن
الـ ـسـ ـي ــادي» م ــن االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـع ــام ،خـصــوصــا
ف ــي ظ ــل ع ــدم وجـ ــود خـطــة اق ـت ـصــاديــة واضـحــة
لمشكالت االقتصاد المتعددة ،فرغم التحفظ عن
خطة اإلصالح االقتصادي والمالي لما فيها من
اختالالت وانحراف عن المعالجات الصحيحة،
فـقــد ج ــري ال ـتــراجــع عـنـهــا قـبــل نـحــو ع ــام تحت
شعار «التحديث» ،ولم تطرح اي خطة بديلة او
محدثة منذ ذلك الوقت ،مما يفتح المجال للكثير
من األسئلة حول جودة وجدية ومهنية الخطط
االستراتيجية في البالد.

مصروفات أكبر
وإذا علمنا ان مـصــرو فــات ميزانية الكويت،
خالل السنوات األخيرة ،أكبر من حجمها المعلن
بمتوسط يصل الى  30في المئة ،ألن بعض اوجه
االن ـفــاق يستقطع مــن االحـتـيــاطــي ال ـعــام ،ال من
الميزانية؛ فإن العجز الحقيقي سنويا سيتصاعد
تباعا مع النسبة السابقة ،خصوصا ان معظم
بـنــود الـصــرف خ ــارج الميزانية ليست قصيرة
االمد أو تدفع لمرة واحدة ،بل ان بعضها مستمر
وم ـتــزايــد كــال ـم ـصــروفــات الـعـسـكــريــة وصـفـقــات
السالح والتأمينات االجتماعية وبنك االئتمان،
وهذا االقتطاع مصدره «اللحم الحي» ،ويقلل من
حجم الـمـصــدات المالية الـتــي يجب المحافظة
عليها وتنميتها لمواجهة حاالت مالية طارئة،
كما انه يقلل من أهمية الميزانية الرسمية للدولة،
ألنـهــا ليست السقف االعـلــى للمصروفات ،مما

ينعكس سلبا على اهمية ترشيدها مــا دا مــت
هـنــاك مـصــروفــات أخ ــرى خــارجـيــة ،واأله ــم انها
تجعل اقتطاع نسبة الـ 10في المئة من االيرادات
النفطية الــى صـنــدوق األجـيــال القادمة محدود
األث ـ ــر ،م ـ ــادام سـيـقــابـلــه س ـحــب او اقـ ـت ــراض من
االحتياطي العام!

علة اإلدارة
االدارة في الكويت ليست فردية صرفة لتنجح
بشكل استثنائي -كما نجحت سنغافورة فيزمن «لي كوان يو» ،وال ديمقراطية كاملة كالدول
ال ـغــرب ـيــة ال ـم ـت ـقــدمــة وم ـع ـظ ـم ـهــا ح ـقــق ال ـن ـجــاح
بحتمية المنهج ،بل هي خليط غير مفهوم بين
ً
ً
االثنين ،مما افرز نظام ادارة هجينا ومنحرفا في
نتائجه ،وهــذه االدارة المرتبكة منذ االستقالل
ظـ ـه ــرت ع ـيــوب ـهــا ب ـع ــد ال ـت ـح ــري ــر ،وب ــات ــت اك ـثــر
وضوحا خالل السنوات االخيرة ،وتحديدا بعد
التحول الى نظام الصوت الواحد في انتخابات
مجلس االمة ،فتنامت المشاريع الفردية للنواب
على حـســاب العمل المؤسسي ،وزادت سهولة
اتخاذ الحكومة لقرارات غير مدروسة او قليلة
ال ـم ـه ـن ـيــة ،ل ـم ــواج ـه ــة ت ـح ــدي ــات ح ـق ـي ـق ـي ــة ...بــا
محاسبة.
«ال ـن ـف ـضــة» ال ـم ـط ـلــوبــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ي ـجــب أن
ت ـش ـم ــل ت ـط ــوي ــر آل ـ ـيـ ــات الـ ـب ــرلـ ـم ــان ع ـب ــر ال ـع ـمــل
الـمــؤسـســي والـجـمــاعــي ،والـتــركـيــز عـلــى مهنية
المشاريع ،ال شعبيتها فقط ،يقابل ذلك حكومة
ال توزع مناصبها ومسؤولياتها وفقا لمعايير
ال ـم ـح ــاص ـص ــة ،ك ــي ت ـك ــون ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تـحــديــد
مواطن الخلل واتخاذ القرارات وتقديم الحلول
لـلـمـشـكــات ،بـعـيــدا عــن س ـيــاســات ش ــراء الــوقــت
والمسكنات.

«التجارة» :إعداد نظام جديد للتراخيص التجارية
اجتماع مع مهندسين تقنيين لتبسيط اإلجراءات
●

جراح الناصر

كـشــف مـصــدر مطلع أن وزارة الـتـجــارة
والصناعة تعكف حاليا على إعــداد نظام
جديد للتراخيص التجارية.
وبين الـمـصــدر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن النظام
ً
الجديد سيكون متطورا بحيث يتالفى كل
المشاكل التي قد توجد في النظام الحالي،
ّ
مــع إضــافــة خصائص تمكن الـمــراجــع من
إص ـ ـ ــدار ال ــرخـ ـص ــة وف ـ ــق إجـ ـ ـ ـ ــراءات سـهـلــة
وبسيطة.
على صعيد متصل ،اجتمع مستشارو
الوزارة مع خبراء تقنيين خالل األسبوعين
الماضيين وذلك لتطوير الموقع اإللكتروني

ل ـل ــوزارة ،ووض ــع مـقـتــرحــات لـنــافــذة مركز
األعـ ـ ـم ـ ــال ،وذلـ ـ ــك ض ـم ــن ال ـج ـه ــود ال ــرام ـي ــة
لتحديث أنظمتها اآللية اإللكترونية.
وتـطــرق االجـتـمــاع إلــى عــدة أم ــور ،منها
تسبيط اإلجراءات أمام المراجع ،وذلك عبر
جعل شاشة الموقع غير معقدة ،مــن أجل
زيادة الراغبين في البدء بالعمل التجاري
دون صعوبات.
واقـ ـت ــرح ال ـم ـه ـنــدســون خ ــال االج ـت ـمــاع
عــدم التسجيل لتمكين الــراغــب في اصــدار
ترخيص رؤيــة ما اذا كــان االســم التجاري
ل ـل ـتــرخ ـيــص م ـتــاحــا ام ال ،بـ ــدال م ــن جعل
العملية معقدة وتطول المدة امامه.
وبحث االجتماع سرعة وصول االيميل

إل ــى ال ـمــراجــع بــالـقـبــول أو ال ــرف ــض ،وإل ــى
أيــن وصلت االجـ ــراء ات ،كما اقـتــرح ارســال
الخطوات التي يسير عليها المبادر الراغب
في الترخيص وكيفية التواصل مع الجهات
ذات الصلة.
ي ــذك ــر أن م ـي ـك ـنــة خ ــدم ــات ال ـتــراخ ـيــص
التجارية دخلت مرحلة مهمة ،فقد دشنت
وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة فعليا العديد
مــن ال ـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة الـمـهـمــة ضمن
ال ـم ـشــروع ،إذ يمكن للمستثمر والـمـبــادر
أن يقدم طلب اصــدار ترخيص جديد عبر
االنترنت ،وهي الخطوة التي تسهل عملية
إصدار التراخيص ،وتنقلها لمصاف الدول
المتطورة في بيئة االعمال التجارية.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

استقرار الدوالر واليورو
وتراجع اإلسترليني
استقر سعر صــرف الــدوالر
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ــدي ـ ـنـ ــار
الكويتي ،أمــس ،عند مستوى
 0.301دينار ،كما استقر اليورو
ع ـنــد م ـس ـتــوى  0.360دي ـن ــار،
مقارنة بأسعار صرف الثالثاء.
وقــال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،إن س ـعــر صــرف
الجنيه اإلسترليني انخفض
ل ـي ـس ـجــل  0.408دي ـ ـنـ ــار ،كـمــا
انخفض الفرنك السويسري إلى
مستوى  0.306دينار ،في حين

بقي الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار.
وس ـج ــل ال ـ ـ ــدوالر األم ـيــركــي
أع ـلــى مـسـتــويــاتــه ف ــي أسـبــوع
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـم ـ ــات
الرئيسية األخرى في تعامالت
الواليات المتحدة الثالثاء ،مع
استمرار توقعات رفــع أسعار
الفائدة القادمة عبر المجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي
ل ــدع ــم ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر،
واالس ـت ـفــادة مــن التخفيضات
الضريبية.

مؤشرات البورصة تستمر خضراء والكتل االستثمارية تترقب
السيولة تتجاوز  12مليون دينار وتبادل األدوار بين «القيادية» و«الصغيرة»
تباين أداء مؤشرات أسواق
المال الخليجية أمس ،فبعد
استقرار أسعار النفط سجلت
هذه المؤشرات تغيرات
محدودة ،إذ تراجعت أسواق
اإلمارات ومسقط والسعودية،
في حين ارتفعت مؤشرات
الكويت وقطر والبحرين.

«الوطني» تصدر
قائمة األسهم األكثر
بتداوالت بلغت ١٥
مليون دينار

●

علي العنزي

واص ـل ــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ك ـس ـب ـهــا
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
مــؤشــرات ـهــا الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
للجلسة الثانية على التوالي،
واستطاع المؤشر السعري أن
يربح نسبة ُعشر نقطة مئوية
تـعــادل  6.24نـقــاط ليقفل على
مستوى  6525.23نقطة ،وزادت
نسبة المكاسب على مستوى
الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ال ـ ــوزنـ ـ ـي ـ ــة ورب ـ ــح
«الوزني» نسبة  0.44في المئة
تعادل  1.83نقطة ،ليقفل على
مـسـتــوى  414.15نـقـطــة ،ونما
مــؤشــر كــويــت  15بنسبة 0.72
في المئة والتي تبلغ  6.83نقاط
ل ـي ـصــل الـ ــى م ـس ـت ــوى 954.54
نقطة.
وعـلــى ال ـطــرف اآلخ ــر ،ارتـفــع
عــدد األسهم المتداولة مقارنة
مـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــواهـ ــا امـ ـ ـ ــس االول
ل ـي ـت ـج ــاوز  100م ـل ـي ــون س ـهــم،
و ي ـب ـل ــغ  104.7م ــا ي ـي ــن سـهــم
بقيمة استقرت حول مستويات
الجلستين السابقتين وسجلت
 12.1مـلـيــون دي ـن ــار ن ـفــذت من
خالل  3649صفقة.

تبادل أدوار
زادت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ا ل ـ ـتـ ــدو يـ ــر

وت ـب ــادل األدوار فــي الـبــورصــة
الكويتية خــال هــذا االسـبــوع،
وب ـع ــد ان ن ـمــت ح ــرك ــة االس ـهــم
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ون ـ ـشـ ــاط ـ ـهـ ــا امـ ــس
االول عـلــى ح ـســاب أس ـهــم كتل
استثمارية ع ــادت امــس اسهم
مـ ـنـ ـتـ ـق ــاة وس ـ ـج ـ ـلـ ــت ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا
بالنشاط على حساب االسهم
القيادية التي ارتفعت اسعارها،
ول ـكــن عـلــى كـمـيــات ن ـشــاط أقــل
ل ـيــذهــب اغ ـل ــب ال ـس ـيــولــة نحو
ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت عـ ـل ــى اس ـ ـهـ ــم خ ـ ــارج
مكونات «كــويــت  ،»15واستمر
سهم االثمار في تسجيل نشاط
قوي واستحوذ أمس على ربع
نـشــاط ال ـســوق تـقــريـبــا ،وكــذلــك
ارتفع نشاط سهم اجوان ،بينما
سجل سهم اموال فائدة كبيرة
جديدة من نظام فتح الوحدات
ال ـس ـع ــري ــة ال ـ ــى  20ف ــي ال ـم ـئــة،
وللمرة الثانية يستفيد سهم
مــن نسبة  20فــي المئة ،وعلى
وق ـ ــع نـ ـش ــاط واضـ ـ ــح وس ـيــولــة
كبيرة وكان سهم يونكاب االول
خالل نهاية االسبوع الماضي،
إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال ج ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداوالت
م ـت ــوازن ــة ب ـم ـيــل ن ـحــو االس ـهــم
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وكـ ــانـ ــت م ــؤش ــرات
الـ ـس ــوق خـ ـض ــراء ح ـتــى نـهــايــة
الجلسة.
وتباين أداء مؤشرات اسواق
ال ـم ــال الـخـلـيـجـيــة امـ ــس ،فبعد
استقرار اسعار النفط سجلت

ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات
م ـ ـحـ ــدودة ،وت ــراجـ ـع ــت أسـ ــواق
االمــارات ومسقط والسعودية،
فـ ــي حـ ـي ــن ارتـ ـفـ ـع ــت م ــؤش ــرات
الكويت وقطر والبحرين.

أداء القطاعات
كان أداء القطاعات في جلسة
امس متباينا ،حيث انخفضت
مـ ــؤشـ ــرات س ـت ــة ق ـط ــاع ــات هــي
خدمات استهالكية بــ 10نقاط
وت ــأمـ ـي ــن ب ـ ـ ـ ــ 2.4ن ـق ـط ــة ،وس ـلــع
استهالكية بـ 1.7نقطة ،وخدمات
مــالـيــة بـ ــ 1.6نـقـطــة ،وات ـصــاالت
بـ 0.9نقطة ،والنفط والغاز بـ0.6
نقطة ،بينما ارتفعت مؤشرات
خـ ـمـ ـس ــة ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ه ـ ــي م ـ ــواد
اساسية بـ 13.8نقطة ،وصناعية
بــ 9.2نقاط ،وتكنولوجيا بـ3.6
نقاط ،وبنوك بـ 3.3نقاط ،وعقار
بـ 2.2نقطة ،واستقرت مؤشرات
ثـ ــاثـ ــة ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ه ـ ــي م ـن ــاف ــع
وأدوات مالية ورعــايــة صحية
وبقيت دون تغير.
وتصدر قائمة االسهم االكثر
قيمة سهم وطني ،حيث بلغت
ت ـ ــداوالت ـ ــه  1.5م ـل ـي ــون دي ـن ــار
بارتفاع بنسبة  1.2في المئة،
تــاه سهم االث ـمــار ب ـتــداول 1.2
مليون دينار بمكاسب بنسبة
 5ف ــي ال ـم ـئــة ،ث ــم سـهــم «بـيـتــك»
متداوال  1مليون دينار بتراجع

بنسبة  0.17في المئة ،ورابعا
سهم اجيليتي بتداوالت بلغت
 934ألف دينار ،وبنمو بنسبة 3
في المئة ،وأخيرا سهم هيومن
سوفت بتداول  932ألف دينار
بأرباح بنسبة  0.05في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة االس ـه ــم
االكـ ـث ــر ك ـم ـيــة ،جـ ــاء اوال سهم
االثـ ـ ـم ـ ــار ح ـي ــث تـ ـ ـ ــداول بـكـمـيــة
بلغت  24.8مليون سهم بارتفاع

بنسبة  5في المئة ،وجاء ثانيا
سهم اجوان بتداول  11.3مليون
س ـهــم ب ــأرب ــاح بـنـسـبــة  1.4في
المئة ،وجــاء ثالثا سهم امــوال
متداوال  7ماليين سهم مرتفعا
بنسبة  17.5فــي الـمـئــة ،وجــاء
راب ـعــا سـهــم مـيـنــا ب ـت ــداول 6.2
ماليين سهم بنمو بنسبة 0.5
فــي المئة ،وجــاء خامسا سهم
ع ـقــارات ك ب ـتــداول  5.8ماليين

سهم بمكاسب بنسبة  1.2في
المئة.
وتـصــدر سهم أم ــوال قائمة
االسـهــم االكـثــر ارتـفــاعــا ،حيث
ارتفع بنسبة  17.5في المئة،
تاله سهم مراكز بنسبة 8.25
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ثـ ــم س ـه ــم م ـع ــادن
بـنـسـبــة  7ف ــي ال ـم ـئــة ،وراب ـعــا
سهم ورب ــة ت بنسبة  6.9في
ال ـم ـئــة ،وأخ ـي ــرا سـهــم اإلن ـمــاء

بـنـسـبــة  5.8ف ــي ال ـم ـئــة .وك ــان
أكـ ـث ــر االس ـ ـهـ ــم ه ـب ــوط ــا سـهــم
و ث ــاق ،حيث انخفض بنسبة
 17في المئة ،تاله سهم عربي
قابضة بنسبة  14.6في المئة،
ث ــم س ـهــم ع ـم ــار بـنـسـبــة 12.2
فــي الـمـئــة ،وراب ـع ــا سـهــم ايفا
فـنــادق بنسبة  8.6فــي المئة،
وأ خ ـي ــرا سـهــم كميفك بنسبة
 7.9في المئة.
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ً
البورصة :تصنيف الشركات المدرجة حاليا على  3أسواق
اشتمل كتاب القواعد على أحكام
انتقالية لتسهيل عملية تطبيق
تقسيم األسواق ،أهمها أنه
ستكون هناك فترة سماح لمدة
سنة بالنسبة للشركات التي يجب
إدراجها في سوق المزادات.

قامت بورصة الكويت بإصدار كتاب القواعد
الذي يتميز بأنه كتاب شامل يجمع كل القواعد
والقرارات التي تستهدف تنظيم عمل البورصة
واألشـخــاص المتعاملين معها ،مثل الوسطاء
والشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم.
وم ــر إع ــداد ه ــذا الـكـتــاب بـعــدة مــراحــل ،بــدأت
بــدراســة ال ـقــرارات المعمول بها حاليا ،والنظر
في مدى مالءمتها للسوق والخطط الموضوعة
لـتـطــويــره ،ثــم أجــريــت ال ــدراس ــات الـمـقــارنــة مع
العديد من األسواق العالمية والناشئة.
وبـعــد االنـتـهــاء مــن الصيغة المقترحة دخل
كتاب القواعد في مرحلة استبيان آراء المشاركين
في السوق ،وأسفر كل ذلــك عن إجــراء تغييرات
جذرية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق
وخلق بيئة جاذبة للسيولة واإلدراجات الجديدة.

تقسيم البورصة
وقال بيان صحافي من شركة بورصة الكويت
إنــه تم تقسيم البورصة إلــى ثالثة أســواق (األول
والرئيسي والمزادات) ،مع إلغاء السوق الموازي،

وسـيـتــم تصنيف الـشــركــات الـمــدرجــة حــالـيــا في
السوقين الرئيسي والموازي على األسواق الثالثة،
بعد إتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائها
متطلبات كل سوق من هذه األســواق ،وأبــرز هذه
المتطلبات وااللتزامات:
السوق األول (:)Premier
• القيمة السوقية.
• السيولة المحددة.
• السعر للقيمة االسمية.
• اإلفصاحات باللغة العربية واإلنكليزية.
• عقد مؤتمرات للمحللين.
• متطلبات أخرى واردة في كتاب القواعد.
السوق الرئيسي:
تحقيق مستوى السيولة المطلوب.
سوق المزادات:
يحتوي هذا السوق على الشركات ذات السيولة
المنخفضة ،ا لـتــي ال تستوفي ش ــروط السوقين
األول والرئيسي.
واشـتـمــل كـتــاب الـقــواعــد على أحـكــام انتقالية
لتسهيل عملية تطبيق تقسيم األسواق ،والتي تم

من نسبة  30في المئة من رأسمال الشركة ،ووضع
حــد أدن ــى ل ـعــدد الـمـســاهـمـيــن وقـيـمــة المساهمة
المطلوبة لكل من السوقين األول والرئيسي.

إدراج األسهم
تفصيلها في كتاب القواعد ،وأهمها أنه ستكون
هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات
التي يجب إدراجـهــا في ســوق الـمــزادات ،وبحيث
تبقى ه ــذه الـشــركــات فــي ال ـســوق الــرئـيـســي ،كما
سـيـتــم تصنيف ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة فــي الـســوق
الـ ـم ــوازي حــال ـيــا ف ــي ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ،م ــا عــدا
الشركات التي يقل رأسمالها عن  10ماليين دينار،
فتصنف في سوق المزادات.
وتم تعديل قواعد إدراج األسهم في البورصة
لمواكبة االســواق العالمية ،ومــن أهــم التغييرات
التي جاءت في قواعد اإلدراج إلغاء شرط الـ 5في
المئة ربحية للسهم لسنتين متتاليتين ،وتحديد
قيمة سوقية لألسهم غير المملوكة للمسيطر بدال

ك ـمــا ت ــم ت ـعــديــل إجـ ـ ـ ــراء ات إدراج األس ـه ــم في
ال ـب ــورص ــة ،ح ـيــث ك ــان ي ـتــم ت ـقــديــم ط ـلــب اإلدراج
ودراسته والبت فيه من قبل هيئة أســواق المال،
أمــا الـقــواعــد الـجــديــدة فقد قــررت أحكاما جديدة
بحيث يتم تقديم الطلب إلى البورصة التي تقوم
بدراسته ،وإع ــداد توصية بشأنه ،ثم يرفع ملف
الشركة الراغبة في اإلدراج إلــى الهيئة للبت في
طلب اإلدراج ،وسيتم استبدال المؤشرات الحالية
للسوق والقطاعات بحيث يحل محلها مؤشرات
وزنية على النحو التالي:
• مؤشر السوق األول.
• مؤشر السوق الرئيسي.
• مؤشر السوق العام (يشمل السوقين األول
والرئيسي).
• مؤشرات لكل من القطاعات المصنفة.

وتم إلغاء كل المؤشرات السعرية ،إضافة إلى
تـعــديــل قــائـمــة الـقـطــاعــات ،وسـيـتــم تطبيق نظام
فواصل التداول لألسهم ،بحيث يعقد مزاد لمدة
دقيقتين عند ار تـفــاع سعر السهم أو انخفاضه
بنسبة تصل إلــى  5في المئة ،ومــن ثم الحصول
على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه
بعد فترة المزاد ،كما يطبق نظام فواصل التداول
على المؤشرات في حالة انخفاضها لنسب معينة
على النحو المذكور في كتاب القواعد.
كما تم التعديل على الصفقات الخاصة خارج
نظام التداول لمواكبة األســواق العالمية ،بحيث
يمكن عقد هــذه الصفقات لكميات األسـهــم التي
تفوق  5في المئة من رأسـمــال الشركة المدرجة،
وبحد أدنى  150ألف دينار.
كما يمكن ألط ــراف الصفقة التي تزيد على 5
في المئة من رأسمال الشركة ،أن يختاروا إبرامها
عن طريق الصفقات الخاصة ،أو عن طريق المزاد
العلني لنسبة ال تقل عن  5في المئة من رأسمال
ال ـشــركــة ال ـم ــدرج ــة ،وت ـم ــت إض ــاف ــة جـلـســة ش ــراء
إجـبــاري لتوفير آلية لتصحيح أخـطــاء الـتــداول،
وتقام هذه الجلسة بعد إغالق السوق.

الفرهود :دراسة مختصة بتشغيل مصانع البولي بروبلين والبرازيلين

ً
«خطة الكيماويات البترولية حتى عام ّ 2040
تنصب على إنتاج  16مليون طن سنويا»
●

أشرف عجمي

قــال الرئيس التنفيذي في "صناعات الكيماويات
البترولية" ،محمد الفرهود ،إن خطة الشركة حتى عام
ّ
تنصب على إنـتــاج  16مليون طــن سنويا من
2040
المنتجات البتروكيماوية ،من خــال إنشاء مصانع
داخل الكويت ،ومشاركات خارجية.
وأوض ــح الـفــرهــود لــ"الـجــريــدة" ،أن الـهــدف مــن بيع

مصانع األسمدة ،والذي سيتم مع نهاية مارس المقبل،
هــو الـحـصــول عـلــى أفـضــل عــائــد مــن ه ــذه الـمـصــانــع،
وتجهيز الموقع لمشروع األوليفينات الرابع ،والذي
هو تحت دراسة الجدوى االقتصادية ماليا.
وأشار إلى أن عملية اإلغالق لن تؤثر على النتائج
الـمــالـيــة لـلـشــركــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة ال ـحــال ـيــة ،حـيــث إن
المصانع سوف تستمر في العمل بطاقتها اإلنتاجية
القصوى حتى نهاية السنة المالية الحالية للشركة،

المطيري لـ ةديرجلا :.رفع رأسمال «مينا»
لالستحواذ على «رأسمال القابضة»
●

سند الشمري

وا ف ـقــت الجمعية العمومية غـيــر الـعــاد يــة لـ»مينا
العقارية» على زيادة رأسمال الشركة من  8.24ماليين
دينار إلى  15.29مليونا ،أي بزيادة قدرها  7.05ماليين
دينار ،وتخصص لمساهمي شركة رأسمال القابضة.
وقال عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي شبنان
المطيري لشركة مينا لـ»الجريدة» ،إن «هــذه الزيادة
بهدف االستحواذ على شركة رأسمال القابضة ،حيث
خصصت لمساهمي شركة رأسمال ،مقابل تنازل من
يرغب منهم عن أسهمه لصالح شركة مينا ،وبواقع
 0.465سهم من اسهم «مينا» مقابل سهم من رأسمال
القابضة».
وأوض ــح المطيري ان مساهمي «مـيـنــا» العقارية
تنازلوا عن االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ،إذ إن
الزيادة تخصص فقط لمبادلة أسهم شركة «رأسمال
القابضة».

وج ــاء ت ال ــزي ــادة مقسمة ال ــى  70.5مـلـيــون سهم،
ً
قيمة كل سهم  100فلس ،مضافا إليها عالوة اصدار
بقيمة  33.5فلسا للسهم الواحد ،بإجمالي مبلغ 2.36
مليون دينار.
وفوضت العمومية مجلس اإلدارة بتعديل الجدول
الزمني في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ
االستحقاق بثمانية ايــام عمل ،على ان يكون تاريخ
االستحقاق بتاريخ  14فبراير  ،2018وتاريخ التوزيع
والتنفيذ  15فبراير  ،2018كما تم تعديل نص المادة
رقــم  6من عقد التأسيس ،والـمــادة رقــم  5من النظام
األساسي للشركة.
وكانت «مينا» العقارية خفضت رأسمالها خالل
نوفمبر الماضي ،من  19.65مليون دينار ليصل إلى
 8.24ماليين ،إلطفاء كل الخسائر المتراكمة البالغ
قيمتها  11.4مليونا.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الفـتــا إلــى أن نتائج إنـتــاج الـيــوريــا واألمــونـيــا تفوق
الميزانية المعتمدة ،حيث حققت الشركة حتى اآلن
إنتاج  110في المئة من الميزانية المعتمدة لليوريا،
و 102في المئة من الميزانية المعتمدة لألمونيا.
وحول تكلفة إغالق المصانع ،للتخلص من المواد
الخطرة وحفظ المعدات ،ذكر أنها محدودة للغاية.
وقال الفرهود إن خطة االنتقال تضمنت العديد من
الخطوات ،والتي تشتمل على تدريب عمالة الشركة

على مصانع البولي بروبلين والبرازيلين ،من حيث
تدريبهم لرفع مستواهم في اللغة اإلنكليزية ،ومن ثم
تدريبهم نظريا وعمليا ،وفقا للموقع الذي سيشغلونه
في المصانع الجديدة.
وأضــاف" :شكلت الشركة الفرق المختصة بعملية
إغ ــاق المصانع منذ فـتــرة تعد كــافـيــة ،لمعالجة أي
م ـعــوقــات ت ــواك ــب عـمـلـيــة اإلغـ ـ ــاق ،ووض ـع ــت أهــدافــا
واضحة لهذه الفرق".

وفـيـمــا يـخــص تشغيل مـصــانــع ال ـبــولــي بروبلين
وال ـبــرازي ـل ـيــن ،أك ــد ال ـفــرهــود أن "الـمـسـتـشــار ال ــذي تم
تعيينه مــن الـشــركــة انتهى مــن وضــع خطة االنتقال
التفصيلية لجميع ا لــدوا ئــر المعنية ،و حــا لـيــا تقوم
الشركة بتقييم نتائج الدراسة ،وسيتم اتخاذ القرار
المناسب حول هذا الموضوع خالل األسابيع المقبلة،
بناء على الدراسة المقترحة".
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نظرة سلبية لقطر والبحرين وحيادية لبقية األسواق الخليجية في 2018
قال تقرير «مارمور» إنه رغم
تزايد قوة االقتصاد العالمي،
فإن السياسات الحكومية
الهادفة إلى خفض عجز
الموازنة الناتج عن انخفاض
أسعار النفط تعد أهم مثبطات
التوقعات المستقبلية لمنطقة
دول مجلس التعاون الخليجي
لعام  .2018واحتفظ التقرير
سلبية لكل من قطر
بنظرة ٍ
والبحرين ،وتوقعات حيادية
لجميع األسواق الخليجية
األخرى.

السندات الكويتية
أع ـل ـنــت ال ـك ــوي ــت دخــول ـهــا
س ــوق ال ـس ـنــدات الـعــالـمـيــة في
عـ ــام  2017ب ـط ــرح إص ــداري ــن
لـلـسـنـ ًـدات بــأسـعــار تنافسية،
مـقــارنــة بــالـسـنــدات الـسـيــاديــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى .وقـ ــد
طــرحــت الـكــويــت سنداتها في
شريحتين :األولــى بقيمة 3.5
م ـل ـي ــارات دوالر ل ـم ــدة خمس
سنوات ،بسعر فائدة يساوي
 75نـقـطــة أسـ ــاس إل ــى جــانــب
سـعــر فــائــدة سـنــدات الخزينة
األميركية المماثلة؛ والثانية
بقيمة  4.5مليارات دوالر لمدة
ع ـشــر سـ ـن ــوات ،ب ـس ـعــر فــائــدة
ي ـ ـسـ ــاوي  100ن ـق ـط ــة أسـ ــاس
إضافة إلى سعر فائدة سندات
الخزينة األميركية.

ذك ــرت شــركــة األب ـحــاث التابعة
للمركز المالي الكويتي «المركز»،
مارمور مينا إنتليجنس ،في تقرير
لها حول أسواق األسهم والسندات
في دول مجلس التعاون الخليجي،
أن ـ ــه رغ ـ ــم تـ ــزايـ ــد ق ـ ــوة االق ـت ـص ــاد
العالمي ،فإن السياسات الحكومية
الهادفة إلى خفض عجز الموازنة
الناتج عن انخفاض أسعار النفط
تـ ـع ــد أه ـ ــم م ـث ـب ـط ــات ال ـت ــوق ـع ــات
المستقبلية لمنطقة دول المجلس
لعام .2018
واحتفظ التقرير بنظرة سلبيةٍ
لكل من قطر والبحرين ،وتوقعات
حيادية لجميع األسواق الخليجية
األخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــؤكـ ــدا أن ان ـع ـك ــاس ــات
انخفاض أسعار النفط ،وما ينتج
ع ـن ـه ــا مـ ــن تـ ـع ــدي ــات ل ـل ـم ـيــزان ـيــة
ستستمر فــي ا لـتــأ ثـيــر سلبا على
النمو غير النفطي في المنطقة.
وتناول تقرير «مارمور» تحليل
أداء أس ـ ــواق األسـ ـه ــم وال ـس ـن ــدات
ا ل ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام ،2017
وتوقعاتها لعام  2018بـنـ ً
ـاء على
أربـ ـع ــة م ـت ـغ ـي ــرات ،ه ــي ال ـع ــوام ــل
االقتصادية ،ونمو أرباح الشركات
الـمـحـتـمــل ،ومـ ــدى جــاذب ـيــة الـقـيــم
ال ـســوق ـيــة ،وح ـجــم الـسـيــولــة الـتــي
تمثل أضعف رابط لجميع أسواق
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،م ــن بـيــن
عــوامــل التقييم ،إذ يشير التقرير
إلــى تعثر الجهود المبذولة لدعم
السيولة حتى اآلن.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
شهدت انتعاشا خالل عام ،2017
واشتملت التوجهات السائدة في
الـمـنـطـقــة عـلــى الـسـيــاســة الـهــادفــة
إلى خفض عجز الموازنة وزيــادة
حجم الدين العام ،إلى جانب تراجع
إق ـبــال ال ـشــركــات وخـفــض درج ــات
الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ال ـس ـيــادي،
وتزايد المخاطر الجيوسياسية،
وحملة مكافحة الفساد في المملكة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،وق ــد تــأثــرت
بذلك اقتصادات دول المنطقة وأداء
أسواق األسهم فيها خالل السنة.

الكويت  -حيادي
وقال التقرير إن الكويت حققت
األداء األف ـض ــل ف ــي الـمـنـطـقــة عــام

مكاتب إدارة الدين
أوض ــح الـتـقــريــر أن الـحـكــومــات الـخـلـيـجـيــة رك ــزت ج ـهــودهــا على
تأسيس مكاتب إدارة الدين بهدف الحصول على فهم أفضل اللتزامات
المديونية وخدمة الدين العام .وقد كانت المصارف المركزية في كل
من دول مجلس التعاون تتولى في السابق أعمال إصــدار السندات
وخدمتها وسدادها .وبينما يمكن اعتبار المصارف المركزية كافية
ً
عندما يكون حجم المديونية بسيطا ،ال بد من إنشاء مكتب إدارة دين
متخصص إلدارة الدين العام كهيئة منفصلة ومستقلة تشرف على
إدارة الدين وتخفف العبء عن المصارف المركزية .وقد أنشأ كل من
دول مجلس التعاون مكتب إدارة دين مستقال ،غير أنه يمارس نشاطه
ً
وفقا للضوابط التي تضعها وزارة المالية.

 ،2017إذ أغـلــق الـمــؤشــر السعري
لـ ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى ارتـ ـف ــاع
بنسبة  11.5فــي الـمـئــة ،فــي حين
ارتفع مؤشر الكويت الوزني بنسبة
 5.6في المئة .وشهد السوق أفضل
أداء له في النصف األول من السنة
ف ــي ظ ــل االس ـت ـع ــدادات لتضمينه
في مؤشرات فوتسي راسل كسوق
ناشئ ثانوي.
وإضافة إلى ذلك ،بدأ استهالك
الـقـطــاع ال ـخــاص االنـتـعــاش خــال
عــام  ،2017ونـتــج عــن ذلــك تحسن
فــي ثـقــة المستهلكين ،وأدى إ لــى
نمو أرباح الشركات لفترة األشهر
ال ـت ـس ـع ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ع ـ ــام 2017
بـنـسـبــة  16ف ــي الـمـئــة لـتـصـ ًـل إلــى
 4.5م ـل ـيــارات دوالر ،م ـقــارنــة بما
مجموعه  3.8مـلـيــارات دوالر في
الفترة نفسها من عام .2016
أم ــا م ــن حـيــث الـقـيــم الـســوقـيــة،
فبلغ مـكــرر الــربـحـيــة  ،15.2ليحل
بذلك السوق الكويتي في المرتبة
الـثــانـيــة ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج بعد
ال ـس ـعــوديــة ،وق ــد ش ـهــدت الـكــويــت
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات م ـ ـشـ ــاركـ ــة م ــرت ـف ـع ــة
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة
وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن لــم
تشهدها منذ عــدة سنوات ،ونرى
أن ذلك يمكن أن يكون قد أدى إلى
زيادة كبيرة في حجم التداول في
السوق الكويتي نتج عنها ارتفاع
القيم السوقية.

السعودية  -حيادي
وأوضـ ـ ــح ال ـت ـقــريــر أن ال ـســوق
السعودي شهد خالل عام 2017
ارتفاعا هامشيا بنسبة  0.2في
الـمـئــة ًليغلق عـنــد  7.226نـقــاط،
مـقــار نــة بمكاسب بلغت  4.4في
المئة في عام  .2016وقد جاء هذا
ال ـتــراجــع ف ــي األداء رغ ــم ارت ـفــاع
أسعار النفط ،وزيــادة سعر خام
برنت بنسبة  17.7في المئة في
عــام  .2017واسـتـمــر تــراجــع أداء
الشركات األكبر في قطاعي الطاقة
واالت ـص ــاالت بنحو  14و 15في
ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ــي حـيــن
حققت البنوك ً
ً
إيجابيا بلغ
أداء
 8.2في المئة في عام .2017
إل ــى ج ــان ــب ذلـ ــك ،ن ـمــت أرب ــاح
ال ـش ــرك ــات ال ـس ـعــوديــة ف ـ ًـي الــربــع
مرتفعة بنحو
الثالث من ،2017
ً
 19ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـق ــارن ــة بــالـفـتــرة
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن الـ ـسـ ـن ــة الـ ـس ــابـ ـق ـ ًـة،
وب ـن ـس ـبــة  28ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة
ب ــرب ــع ال ـس ـنــة ال ـس ــاب ـق ــة ،لتحقق
بذلك أعلى مكاسب ربــع سنوية
لها منذ الربع الثاني من .2014
وكان التفاؤل باألسهم السعودية
مــرت ـف ـعــا ب ــان ـت ـظ ــار ص ـ ــدور ق ــرار
«م ـ ـ ــورغ ـ ـ ــان سـ ـت ــانـ ـل ــي ك ــاب ـي ـت ــال
إنترناشونال» و«فوتسي» بشأن
تـضـمـيــن ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي في
مؤشر األســواق الناشئة ،غير أن
المملكة لــم تتمكن مــن استيفاء
الشروط المطلوبة لذلك ،وستنظر

«م ــورغ ــان سـتــانـلــي» ف ــي إضــافــة
المملكة إلــى مؤشرها األساسي
خالل عام .2019
وال تــزال المملكة في الطليعة
من حيث عدد الطروحات األولية
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،مــع
زي ــادة عــدد صناديق االستثمار
الـعـقــاري الـمـتــداولــة (ري ــت) التي
يـجــري الـعـمــل عـلــى إدراج ـه ــا في
السوق .وقد بلغ عدد الطروحات
األولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوق األسـ ـ ـه ـ ــم
الـ ـسـ ـع ــودي ــة (ت ـ ـ ـ ـ ــداول) والـ ـس ــوق
ً
طرحا في عام
الموازية (نمو) 18
 ،2017باكتتابات بلغت قيمتها
اإلجمالية نحو  1.2مليار دوالر.
أما من حيث القيمة السوقية،
فــإن دعــم صـنــدوق االسـتـثـمــارات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي
خ ـف ــض آثـ ـ ــار الـ ـت ــراج ــع بــالـقـيـمــة
الـســوقـيــة .ون ــرى أن ال ـت ــداول في
ً
حاليا
الـســوق الـسـعــودي يـجــري
ب ـعــاوة وال يـعـكــس حـجــم إقـبــال
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن نـ ـظ ـ ًـرا لـضـبــابـيــة
توقعات النمو المستقبلية.
ويـ ـضـ ـي ــف الـ ـتـ ـق ــري ــر أنـ ـ ــه مـمــا
ال شك فيه أن المملكة طرحت أكبر
في
عــدد مــن إصـ ــدارات الـسـنــدات ً
السوق العالمي عام  2017مقارنة
ب ــدول مجلس الـتـعــاون األخ ــرى،
ب ـق ـي ـم ــة إجـ ـم ــالـ ـي ــة ب ـل ـغ ــت 12.5
مليار دوالر .وألمحت السلطات
السعودية إلــى أنها تنوي جمع
أغ ـل ـب ـي ــة ت ـم ــوي ـل ـه ــا مـ ــن الـ ـس ــوق
المحلي ،والحصول على الجزء
المتبقي من إصداراتها في السوق
العالمي .ومــن المتوقع أن تتيح
إصـ ــدارات الـسـنــدات هــذه حماية
احتياطيات الــدولــة من العمالت
األجنبية من أي تراجعات كبيرة،
بـعــد انـخـفــاضـهــا بنسبة  29في
الـمـئــة ف ــي ع ــام  ،2016غـيــر أنـهــا
اتـجـهــت إل ــى االس ـت ـقــرار ف ــي عــام
ً
 ،2017مـسـتـفـيــدة م ــن إصـ ــدارات
السندات العالمية.

اإلمارات  -حيادي
وذكر التقرير أن بورصتي دبي
وأبوظبي تراجعتا في عام 2017
بنسبة  4.6و 3.3فــي المئة على
التوالي ،وأغلقت معظم مؤشرات
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المصدر :صندوق النقد الدولي ،رويترز آيكون ،زاوية ،دراسات وأبحاث المركز
ـأداء
القطاعات في البورصتين بـ ٍ
سـ ـلـ ـب ــي ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء م ـ ــؤش ـ ــرات
قـطــاعــات ال ـم ـصــارف والـخــدمــات
والـتــأمـيــن فــي دب ــي الـتــي شهدت
ً
أداء إي ـجــابـ ًـيــا هــام ـشـ ًـيــا .وكــانــت
ً
ال ـق ـط ــاع ــات األكـ ـث ــر ت ــراج ــع ــا فــي
بــورصـتــي دب ــي وأبــوظـبــي خــال
ع ــام  2017الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت والـ ـعـ ـق ــار وال ـب ـن ــاء
واإلنشاءات.
ونـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
ل ــأشـ ـه ــر الـ ـتـ ـسـ ـع ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
 2017بـنـسـبــة  2ف ــي الـمـئــة،
ع ــام ً
مـقــارنــة بالفترة نفسها مــن عام
 ،2016وم ــن الـمـتــوقــع أن يشهد
نـمــو ال ـنــاتــج الـمـ ًحـلــي اإلجـمــالــي
ً
هامشيا في
اإلمــاراتــي انتعاشا
ع ــام  2018ألس ـب ــاب أهـمـهــا نمو
القطاع غير الهيدروكربوني .كما
أن التحسن المتوقع فــي أسعار
النفط وتأثيراته اإليجابية على
إق ـب ــال الـمـسـتـثـمــريــن واألوضـ ــاع
المالية ،يساهم في التخفيف من
اآلثار السلبية للسياسة الهادفة
إلى خفض عجز الموازنة وزيادة
حـجــم الــديــن ال ـعــام .وإل ــى جانب
ذل ــك ،يـتـســارع تنفيذ الـمـشــاريــع
الضخمة في إطــار االستعدادات
السـتـضــافــة إمـ ــارة دب ــي مـعــرض
اكسبو  .2020ومن غير المتوقع
أن ي ــؤث ــر ف ــرض ضــري ـبــة الـقـيـمــة
المضافة ً
سلبا على النمو ،غير

أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
سيؤدي
إل ــى زي ــادة
إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـ ــدول ـ ــة ب ـن ـس ـب ــة 1
ـن ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
ف ــي ال ـم ـئــة م ـ ً
اإلجمالي (وفــقــا لما أعلنه وزير
االقتصاد) .ومن المتوقع أن تؤدي
هذه الصعوبات إلى تراجع أرباح
ال ـشــركــات .وم ــع أن األس ـع ــار في
أسواق اإلمارات تعتبر منخفضة
ن ـس ـبـ ًـيــا ويـ ـج ــري ال ـ ـ ًتـ ــداول فيها
ً
حاليا بخصم مقارنة باألسواق
الناشئة وأســواق منطقة الشرق
األوس ــط وشـمــال إفريقيا ،فإننا
نرى ً
غيابا للمحفزات في السوق.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ط ــرح ــت
أبــوظ ـبــي فــي أك ـتــوبــر  2017أول
إص ـ ــدار س ـن ــدات حـكــومـيــة لـمــدة
 30سنة ،لتنضم بذلك إلى قائمة
الـ ــدول الخليجية األخـ ــرى التي
أصــدرت سندات تتجاوز مدتها
عشر سنوات ،باستثناء الكويت.

قطر  -سلبي
وق ـ ــال ال ـت ـقــريــر إنـ ــه ل ــم تظهر
أي ب ـ ـ ـ ــوادر ت ـح ـس ــن ف ـ ــي األزمـ ـ ــة

الدبلوماسية في منطقة الخليج
ال ـع ــرب ــي ال ـت ــي أثـ ــرت سـلـبــا على
االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـقـ ـط ــري .وبــال ـن ـظــر
إلــى العالقات التجارية الوثيقة
والروابط الجغرافية العميقة مع
بقية دول مجلس الـتـعــاون ،فقد
أدى قطع العالقات الدبلوماسية
إلى تداعيات اقتصادية على دولة
قطر ،وانعكس ذلك على أداء سوق
األس ـهــم الـقـطــريــة الـتــي تراجعت
بنسبة  18.3في المئة خالل عام
 ،2017ف ــي ح ـيــن ش ـه ــدت جميع
ً
ً
سلبيا
مؤشرات القطاعات اتجاها
ً
مماثال ،وكانت مؤشرات قطاعات
المواصالت والتأمين والصناعة
المؤشرات
في قطر من بين أكثر
ً
تــراجـ ًـعــا خــال السنة ،منخفضة
بنسبة  31في المئة و 22في المئة
و 21في المئة على التوالي.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاخ
التشغيلي الصعب ،استطاع قطاع
ال ـب ـن ــوك تـحـقـيــق زيـ ـ ــادة بنسبة
 3ف ــي الـمـئــة ف ــي صــافــي األرب ــاح

التسعة األول ــى مــن عام
لألشهر
ً
 ،2017مقارنة بالفترة نفسها من
عام .2016
وتعتبر األز م ــة الدبلوماسية
الــراه ـنــة م ــن بـيــن أك ـبــر الـعــوامــل
المؤثرة على االقتصاد القطري.
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـح ـفــز قـطــاع
البناء واإلن ـش ــاء ات نمو القطاع
غ ـيــر ال ـه ـي ــدروك ــرب ــون ــي ف ــي عــام
 ،2018ب ـت ــو ف ـي ــر فـ ـ ــرص ك ـب ـيــرة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
ل ـم ـب ــاري ــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم .2022
وستشهد بــدا يــة السنة القادمة
أدنى أسعار األسهم القطرية منذ
عــام  2010بالقياس إلــى أسعار
أسهم األســواق الناشئة األخــرى
ن ـت ـي ـجــة لـ ــأزمـ ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة .وق ــد
استطاعت قطر تفادي التداعيات
االقـتـصــاديــة ال ـحــادة باستخدام
احـتـيــاطـيــاتـهــا ال ـمــال ـيــة وزيـ ــادة
حجم تعامالتها مع كل من إيران
وتركيا.

بيئة جيدة
انحسر إقبال المستثمرين على السندات
ح ــول ال ـعــالــم ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات القليلة
األخيرة بسبب االنخفاض الكبير في أسعار
ال ـفــائــدة .وق ــد نـتــج الـسـيـنــاريــو الـحــالــي عن
الجهود المشتركة التي تبذلها المصارف
المركزية حول العالم لضخ أموال منخفضة
التكلفة بـهــدف إنـعــاش اقـتـصــاداتـهــا .وبعد
فترة توقف طويلة ،قرر االحتياطي الفدرالي
ً
تدريجيا في
األمـيــركــي رفــع أسـعــار الـفــائــدة
الــواليــات المتحدة بـ ً
ـدء ا من النصف الثاني

ً
 .2016غير أن أسواقا مهمة أخرى كالمملكة
المتحدة ومنطقة الـيــورو والـيــابــان ال تــزال
تحافظ على عوائد السندات عند مستويات
منخفضة ج ـ ًـدا .وقــد أدى هــذا إلــى ن ــدرة في
الفرص المتاحة للمستثمرين في السندات.
ولــم يبدأ الحديث إال في اآلونــة األخيرة عن
إن ـهــاء اق ـت ـصــادات منطقة ال ـي ــورو لبرنامج
التيسير الكمي في النصف الثاني من عام
 .2018وق ــد أدى الـتـعـطــش لــاسـتـثـمــار في
سندات ذات نوعية أفضل وعوائد أعلى إلى

«إياتا» :الطلب
على الشحن الجوي
يرتفع %8.8
قال االتحاد الدولي للنقل
الجوي (اياتا) امس ،إن الطلب
على الشحن الجوي ارتفع 8.8
في المئة خالل نوفمبر على
أساس سنوي.
وأضاف «اياتا» أن الزيادة
في نوفمبر تعني أن الشحن
الجوي بصدد تحقيق أفضل
أداء تـشـغـيـلــي وم ــال ــي منذ
االنتعاش الذي أعقب األزمة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي ع ــام
.2010
وأشــار إلى ان نمو الطلب
عـلــى الـشـحــن ال ـج ــوي ،ال ــذي
تــزامــن مــع فـتــرة ق ــوة الطلب
التقليدية فــي الــربــع األخير
مــن ال ـع ــام ،تــأتــي عـلــى الــرغــم
مــن وجــود مــؤشــرات على أن
النقل الجوي تجاوز مستوى
الذروة في دورته المعتادة.
وزادت الطاقة االستيعابية
الـمـتــاحــة  4ف ــي الـمـئــة خــال
الشهر الـجــاري ،وهــو الشهر
الـســادس عشر على التوالي
ال ــذي يـفــوق فيه نمو الطلب
زي ــادة الطاقة االستيعابية،
ولـ ـف ــت «اي ـ ــات ـ ــا» إل ـ ــى ان ه ــذا
إيجابي لمعامالت الحمولة
والـ ـع ــوائ ــد واألداء ال ـم ــال ــي.
وزادت م ـعــامــات الـحـمــولــة
 2.2نـقـطــة مـئــويــة إل ــى 49.1
في المئة.
وقال ألكسندر دي جونياك
المدير العام لالتحاد« :هناك
عدة مؤشرات تظهر أن 2018
سـيـكــون عــامــا ج ـيــدا أيـضــا.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص
ا ن ـت ـعــاش ثـقــة المستهلكين
ونـمــو الـتـجــارة اإللكترونية
العالمية واالتجاه الصعودي
لــاق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي وكلها
تدعو للتفاؤل في بداية العام
الجديد».

تــوجــه الـمـسـتـثـمــريــن إل ــى أسـ ــواق الـسـنــدات
الناشئة في دول مجلس التعاون.
أم ــا فــي ال ـف ـتــرة ال ـقــادمــة ،فتضمن خطط
اإلنـفــاق الطموحة في دول مجلس التعاون
اسـتـمــرار الـحــاجــة إل ــى إص ــدار ال ـس ـنــدات ،إذ
إنها تحتاج إلــى إنفاق ما يتراوح بين 120
ً
سنويا على مشاريع البنية
دوالر
و 150مليار ً
التحتية (شاملة مشاريع النقل والمواصالت)
على مدى السنتين القادمتين .كما أن برنامج
رؤية السعودية  2030يملي الحاجة إلى إنفاق

ضخم على البنية التحتية .وإلى جانب ذلك،
تحتاج قطر أيضا إلى تنفيذ مشاريع بنية
تحتية كبرى في إطار االستعدادات لمباريات
ك ــأس الـعــالــم لـكــرة ال ـقــدم  ،2022إضــافــة إلى
البنية التحتية المطلوبة في دبي لمعرض
أكسبو  ،2020في حين تدرس دول خليجية
أخرى كالبحرين تنفيذ مشاريع بنية تحتية
كوسيلة لتحفيز النمو االقتصادي.
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 12صندوقا استثماريا تسجل أداء أفضل من مؤشرات السوق
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اقتصاد

ً
• ةديرجلا تنشر أداء  42صندوقا تحت إدارة شركات االستثمار والمصارف
• عين على هيئة االستثمار وأخرى على التوزيعات النقدية
•

محمد اإلتربي

يمكن القول إن الصناديق
االستثمارية كسبت الرهان في
الماضي ،حيث إن األغلبية
العام
ً
حققت أرباحا إيجابية ،وهو
مؤشر جيد يعكس استعادة
الصناديق لألداء الجيد.

ح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــق
االستثمارية الموجهة للسوق
المحلي اداء ت ــراوح بين 1.68
و 21.34في المئة ،حيث حافظ
ص ـنــدوق كــامـكــو االسـتـثـمــاري
عـلــى أداء أفـضــل مــن مــؤشــرات
السوق ،متفوقا على الصناديق
المحلية والخليجية من ناحية
األداء السنوي ،كما في نهاية
عام .2017
وتـنـشــر «ال ـجــريــدة» أداء 42
ً
صـنــدوقــا تـحــت إدارة شــركــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف.
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـ ــى ان
ال ـمــؤشــر ال ـس ـعــري ع ــام 2017
حقق  11.4في المئة ،و 5.7في
المئة للوزني ،و 3.3في المئة
لـ «كويت .»15
وح ـق ـق ــت  12صـ ـن ــدوق ــا مــن
إجمالي قائمة الصناديق اداء
اف ـض ــل م ــن م ــؤش ــرات ال ـس ــوق،
فـ ــي حـ ـي ــن تـ ــذ بـ ــذب اداء بـقـيــة
الـ ـصـ ـن ــادي ــق ،وب ـع ـض ـهــا حـقــق
خسارة طفيفة تراوحت بين 1
و 7في المئة.
وإجـ ـ ـم ـ ــاال ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن
الصناديق االستثمارية كسبت

الـ ــرهـ ــان ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي،
حيث إن األغلبية حققت ارباحا
اي ـج ــاب ـي ــة ،وه ـ ــو م ــؤش ــر جـيــد
يـعـكــس اس ـت ـع ــادة الـصـنــاديــق
ل ـ ــأداء ال ـج ـيــد ،ون ـجــاح ـهــا في
إقناع المستثمرين والمهتمين
بــال ـســوق ل ـلــدخــول فــي رؤوس
اموال الصناديق او على األقل
ا لـبـقــاء لـمــن كــان مستثمرا من
قبل.
وت ــراه ــن ال ـص ـنــاديــق ايـضــا
عـ ـل ــى أداء أ ف ـ ـضـ ــل ف ـ ــي ا لـ ـع ــام
الـحــالــي ،حـيــث تـتــوقــع غالبية
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
توزيعات إيجابية خالل الربع
األول مـ ــن ع ـ ــام  ،2018فـضــا
ع ــن األداء ال ـم ـت ــوازن لـلـســوق،
وا لـ ـمـ ـت ــو ق ــع أن ي ـش ـه ــد ط ـف ــرة
مدعومة بالسيولة الممكن أن
ت ـخ ـصــص ل ـل ـس ــوق م ــع ح ـلــول
سبتمبر المقبل ،نتيجة ترقية
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ل ـ ـم ـ ـصـ ــاف األسـ ـ ـ ـ ــواق
الـنــاشـئــة ،إضــافــة ال ــى تطبيق
عملية تجزئة البورصة لثالثة
اســواق ،والتي من المرتقب ان
تدعم سيولة الشركات.
وتترقب كثير من الشركات

أي ـضــا مــواف ـقــة الـهـيـئــة الـعــامــة
لالستثمار على الدخول معها،
و م ـن ـح ـهــا ف ــر ص ــة إلدارة ج ــزء
مــن سـيــولـتـهــا ،حـيــث إن الـعــام
الماضي ضخت الهيئة مبالغ،
ووع ــدت فــي الـعــام الـجــديــد مع
االطالع على أداء  ،2017والقيام
بعمليات تـقـيـيــم ،ب ــأن تساهم
بمبالغ إضافية.
ومن المتوقع أن يشهد العام
ال ـحــالــي أي ـضــا إدراج شــركــات
ت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـس ــوق،
ستمثل عــا مــا ايجابيا ايضا
جاذبا للسيولة والمستثمرين.
واشارت مصادر الى ان عددا
من الصناديق شكلت فرق عمل
ت ـســوي ـق ـيــة ،الس ـي ـم ــا اص ـح ــاب
األداء ا لـجـيــد ،للقيام بجوالت
عـ ـ ـل ـ ــى ك ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن
واص ـحــاب الـسـيــولــة لدعوتهم
مباشرة الى الدخول ،خصوصا
ان فـتــرة ا لــر بــع األول غالبا ما
تـكــون عــالـيــة الـسـيــولــة نتيجة
توزيعات األرباح النقدية.

جدول بأداء الصناديق عن عام 2017
اسم الصندوق
صندوق كامكو االستثماري
صندوق الهدى اإلسالمي
صندوق كاب كورب المحلي
صندوق مؤشر المثنى اإلسالمي
صندوق وفرة
صندوق غلوبل المأمون
صندوق الفجر
صندوق الرائد لالستثمار
صندوق الوسم
صندوق الدرة اإلسالمي
صندوق غلوبل ألكبر  10شركات
صندوق فرصة المالي
صندوق المركز لالستثمار والتطوير
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق األهلي الكويتي
صندوق المركز اإلسالمي
صندوق المركز للعوائد الممتازة
صندوق برقان لألسهم
صندوق الرؤية
صندوق الوطني لألسهم الكويتية
صندوق الساحل االستثماري
صندوق ثروة االستثماري
صندوق ثروة اإلسالمي

األداء السنوي لعام 2017
اسم الصندوق
األداء السنوي لعام 2017
%1.68
صندوق المركز مينا اإلسالمي
%21.34
()%2.03
صندوق الدارج االستثماري
%17.77
()%7.6
صندوق األمان اإلسالمي
%16.10
العقار
صناديق
%16.06
%1.97
صندوق عوائد العقاري
%15.50
%1.66
صندوق كامكو العقاري
%14.21
%1.567
صندوق المجموعة العقاري األول
%13.56
قابضة
صناديق سندات صكوك
%12.03
%11.92
بوبيان متعدد األصول القابض
%11.95
%4.35
وفرة للسندات
%11.78
%0
الصندوق االستثماري للسندات والصكوك
%11.95
النقد
صناديق أدوات
%11.21
%29.89
صندوق الهالل اإلسالمي
%10.31
%1.375
صندوق بوبيان للسوق النقدي
%9.32
الخليجية
صناديق األسهم
%8.81
%5.8
صندوق غلوبل لألسهم السعودية
%8.70
%5.16
صندوق المثنى للمصارف الخليجية
%8.54
%2
صندوق غلوبل للشركات الخليجية الرائدة
%8.50
%1.9
صندوق غلوبل الخليجي اإلسالمي
%5.8
%0.10
الصندوق االستثماري لألسهم الخليجية
%5.69
%0.97
صندوق نور اإلسالمي الخليجي
%5.39
()1.10
صندوق األهلي الخليجي
%3.62
%2.53

أخبار الشركات

ً ً
«البترولية» :توصية بتوزيع  30فلسا نقدا عن 2017
بلغت أرباح شركة المجموعة البترولية المستقلة خالل عام
 2017نحو  6.23ماليين دينار ،بربحية قدرها  37.3فلسا للسهم،
مقارنة بتحقيقها خالل عام  2016صافي ربح قدره  5.008ماليين
دينار ،بما يعادل  33.6فلسا للسهم .وأوصى مجلس ادارة الشركة
بتوزيع أرباح نقدية بواقع  30فلسا للسهم الواحد عن واقع اداء
عام .2017

«إيفا» :مد أجل حكم إلى  6نوفمبر المقبل

«أوريدو» :كولينز
ً
بدال من شارما
ق ــال ــت ال ـشــركــة الــوطـنـيــة
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة
(أوري ـ ـ ـ ـ ــدو) إن ـ ــه تـ ــم تـعـيـيــن
ستيف كولينز في منصب
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـم ــال ــي
ب ــال ـش ــرك ــة خ ـل ـفــا لــروب ـيــش
شارما.

قالت شركة االستشارات المالية الدولية إن المحكمة االبتدائية
بمسقط قررت مد أجل الحكم لجلسة يوم .2018/2/6

سلطنة عمان توقع اتفاقية
للتنقيب عن النفط والغاز
وقـعــت سلطنة عـمــان اتفاقية
ب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــع ش ــرك ــة
« بـتــرو لــب» اللبنانية ،للحصول
ع ـل ــى ح ــق ال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن الـنـفــط
والغاز في منطقة االمتياز رقم 57
(العفيف) ،البالغ مساحتها 2262
كيلومترا مربعا.
وقــال المدير العام للتخطيط
والدراسات بوزارة النفط والغاز
الــدك ـتــور صــالــح الـعـنـبــوري ،في
تصريح صحافي ،إن «االتفاقية
تشتمل على مرحلتين المرحلة
االولــى على مــدى ثــاث سنوات،
وتقدر القيمة االستثمارية فيها
بما ال يقل عــن  20مليون دوالر
أميركي ،فيما تستغرق المرحلة
الثانية ثــاث سـنــوات ،وتـتــراوح
القيمة االستثمارية فيها ما بين
 20و 40مليون دوالر».

وأض ـ ــاف أن االت ـفــاق ـيــة تنص
ع ـلــى اج ـ ــراء م ـس ــوح ــات زلــزال ـيــة
ثــاثـيــة األب ـع ــاد ،وعـمــل دراس ــات
جيولوجية وجيوفيزيائية في
المنطقة ،وحـفــر ع ــدد مــن اآلب ــار
اال سـتـكـشــا فـيــة لتقييم المكامن
النفطية المؤملة في المنطقة.
ووقـ ـ ــع االت ـف ــاق ـي ــة مـ ــن جــانــب
ح ـكــومــة الـسـلـطـنــة وزيـ ــر الـنـفــط
والـغــاز الدكتور محمد بن حمد
ال ــرم ـح ــي ،ف ــي ح ـيــن وق ـع ـهــا من
جانب شركة «بترولب» اللبنانية
الرئيس التنفيذي للشركة صالح
خياط.
(كونا)

صدور حكم لـ «األولى» ضد «أمجاد»
ً
أعـلـنــت شــركــة األولـ ــى لــاسـتـثـمــار أن حـكـمــا صــدر
لـمـصـلـحـتـهــا ،ب ـعــدم جـ ــواز نـظــر الــدعــوي ـيــن األصـلـيــة
والفرعية من شركة أمجاد القابضة ،وآخر ضد «األولى»؛
لسبق الفصل في الدعويين .وأوضحت الشركة أن ذلك
ً
الحكم يؤكد عدم أحقية المدعين أصليا (شركة أمجاد
ً
القابضة  -عبدالواحد بن عبيد) في مطالباتهم نظرا

الكويت تخفض سعر الخام آلسيا
قال مصدر مطلع بقطاع النفط ،إن «الكويت خفضت سعر البيع
الرسمي للخام في شحنات شهر فبراير المتجهة إلى آسيا بمقدار 25
سنتا للبرميل مقارنة بالشهر السابق».
وستبيع الكويت النفط إلى عمالئها اآلسيويين بخصم  0.55دوالر
للبرميل ،مقارنة بمتوسط أسعار خامي عمان ودبي في فبراير ،مقارنة
بخصم  0.30دوالر في يناير.

قرض محتمل لـ «أرامكو»
بـ  6مليارات دوالر
 Sumitomo Mitsuiالمصرفية .وفي
العادة تكون القروض المدعومة من
وكاالت التصدير االئتماني مدتها
 10سنوات بمعدل فائدة دون واحد
في المئة سنويا.
يـشــار إلــى أن «أرام ـك ــو» حصلت
عـلــى ق ــرض بقيمة مـلـيــاري دوالر
مدعوم من وكالة تمويل الصادرات
البريطانية.

«كامكو» ترعى حملة «كان» للتوعية
بسرطان الرأس والرقبة
أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة ك ـ ــامـ ـ ـك ـ ــو
لــاس ـت ـث ـمــار رع ــاي ـت ـه ــا لـلـحـمـلــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـت ــوع ـي ــة بـ ــأمـ ــراض
ال ـســرطــان «كـ ــان» ال ـتــي اسـتـمــرت
طوال شهر ديسمبر  ،2017بهدف
التوعية بأمراض سرطان الرأس
والرقبة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة اش ـت ـم ـل ــت
عـلــى ع ــدد مــن االنـشـطــة الـتــي تم
ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ان ـح ــاء
الكويت وتضمنت جلسات توعية
وم ـحــاضــرات ،وإجـ ــراء كشوفات
طـبـيــة ،وتـقــديــم الــدعــم للمرضى
المصابين بالمرض.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ن ـظ ـم ــت «ك ــامـ ـك ــو»
حملة داخلية للتوعية بالمرض،
إذ ق ــام ــت ب ـت ـع ــري ــف مــوظ ـف ـي ـهــا
بمخاطر المرض وكيفية الوقاية
م ـن ــه ع ـب ــر الـ ـب ــري ــد االل ـك ـت ــرون ــي
اليومي ،مختتمة حملتها بتنظيم
محاضرة تثقيفية.
واشـتـمـلــت فـعــالـيــة «كــام ـكــو»،
الـ ـت ــي اق ـي ـم ــت ف ــي م ـق ــر ال ـشــركــة
بحضور عدد من الموظفين ،على
محاضرة طبية قدمها د .ياسين
الـ ـي ــاسـ ـي ــن ،اخـ ـص ــائ ــي س ــرط ــان
الـ ــرأس والــرق ـبــة ،ت ـطــرق خاللها
ال ــى اس ـب ــاب ال ـم ــرض وأخ ـط ــاره
ً
وسـ ـب ــل الـ ــوقـ ــايـ ــة مـ ـن ــه ،مـ ـش ــددا
عـلــى أهـمـيــة اجـ ــراء الـفـحــوصــات
ال ــدوري ــة واالقـ ـ ــاع ع ــن ال ـع ــادات
ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـس ـبــب ال ـمــرض

جانب من الفعالية
وف ــي مـقــدمـتـهــا ال ـتــدخ ـيــن ،وتــا
المحاضرة فتح المجال من أجل
تلقى أسئلة الحضور.
وخالل هذه الفعالية تم إجراء
الـ ـفـ ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـي ــة ل ـق ـيــاس
نـ ـسـ ـب ــة ض ـ ـغـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ــدم وفـ ـح ــص
مستوى السكر في الجسم ،على
يــد متخصصين مــن مختبرات
ال ـبــرج الـطـبـيــة ،وذل ــك بالتعاون
مـ ــع ح ـم ـل ــة «ك ـ ـ ـ ــان» ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
توزيع منتجات العناية الصحية
والعناية بالبشرة .ولزيادة إبراز
ال ـق ـض ـي ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ـح ـل ــي،
تـ ـش ــارك «ك ــام ـك ــو» ف ــي الـمــؤتـمــر

الصحافي الذي استضافته «كان»
ب ـهــدف زيـ ــادة الــوعــي بالمسألة
المطروحة.
وبهذه المناسبة ،أكــد المدير
الـتـنـفـيــذي لـتـطــويــر األع ـم ــال في
«ك ــام ـك ــو» ف ـي ـصــل ح ـســن أهـمـيــة
تثقيف الجمهور بشأن مختلف
األم ـ ـ ــراض م ـثــل س ــرط ــان الـ ــرأس
والرقبة ،مبينا أن هذا السرطان
ي ـم ـكــن أن يـ ـك ــون ق ــاب ــا لـلـشـفــاء
إذا ت ــم ال ـك ـشــف ع ـنــه ف ــي مــرحـلــة
مبكرة ،لذا من الضروري التماس
العناية الطبية إذا ظهرت أي من
األعراض.

لـصــدور حكم ســابــق بــرفــض الــدعــوى ،ويتلخص في
مطالبة المدعين بتصفية ا لـحـســاب ُ
المتعلق بأحد
استثمارات «األولــى» في المملكة العربية السعودية.
وكانت المحكمة الكلية حكمت في منتصف يناير عام
 ،2017بعدم جواز نظر دعوى تصفية أحد استثمارات
ً
«األولى» بالسعودية؛ نظرا لسابقة الفصل فيها.

انسحاب «الجبس»  5يوليو
قــررت هيئة أس ــواق الـمــال تحديد يــوم  5يوليو
 2018تاريخا نهائيا النسحاب الشركة الكويتية

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر
أن «أرام ـكــو» تعمل للحصول على
ق ــروض منخفضة التكلفة بقيمة
تتراوح ما بين  5و 6مليارات دوالر.
ويقدم المشورة على القروض،
ال ـت ــي س ـت ـك ــون م ــدع ــوم ــة م ــن قـبــل
وكـ ــاالت الـتـصــديــر االئ ـت ـمــانــي ،كل
م ــن «س ـي ـتــي غـ ـ ــروب» و»س ـت ــان ــدرد
ت ـش ــارت ــرد» ،إل ــى جــانــب مجموعة

«نفائس» ترفع حصتها بـ «المواساة» إلى %57.4

وأضـ ـ ــاف« :ن ـح ــن ن ـق ــدر الــدعــم
والـ ـجـ ـه ــود ال ـت ــي بــذل ـت ـهــا (كـ ــان)
ل ـم ـس ــاع ــدت ـن ــا ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم ه ــذا
ا ل ـحــدث لموظفينا بـمــا ينسجم
مع مـبــادرات كامكو للمسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ت ــرك ــز بشكل
أ ســا ســي على الصحة والتعليم
وا لـبـيـئــة لمصلحة مجتمعنا»،
مـعـلـنــا «االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي تنظيم
واستضافة المزيد من الفعاليات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـف ــاعـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــي
تفيد وتثقف موظفينا ،وكذلك
الحمالت التي تساهم في توعية
المجتمع».

قامت شركة نفائس القابضة بشراء نحو  8.2ماليين سهم من أسهم
ً
شركة المواساة للرعاية الصحية بسعر  380فلسا للسهم الواحد ،بقيمة
ُ
إجمالية تقدر بنحو  3.12ماليين دينار .وقالت «نفائس» إن عملية الشراء
رفعت من ملكيتها في رأسمال «المواساة» من  49.35في المئة إلى 57.4
في المئة ،مضيفة أن طبيعة االستثمار في «المواساة»ً ،
بناء على الوضع
الجديد ،تحولت من استثمار في شركة زميلة إلى استثمار في شركة تابعة.

استقالة هيرماث من «الوطنية العقارية»
ل ـص ـنــاعــة وتـ ـج ــارة ال ـج ـبــس م ــن ب ــورص ــة الـكــويــت
لألوراق المالية (السوق الموازي).

أفادت شركة الوطنية العقارية بأن شيف هيرماث تقدم باستقالته
من منصبة على أن يكون آخر يوم عمل له هو  11يناير .2018
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تبرز مفاهيم المسؤولية
االجتماعية الشاملة لدى البنك
التجاري الكويتي .وعلى مدى
عقود مضت حرص البنك على
إرساء مفاهيم مبتكرة ألنشطة
المسؤولية االجتماعية.

ي ـك ـت ـس ــب ال ـ ـ ـ ــدور االج ـت ـم ــاع ــي
للبنك الـتـجــاري الـكــويـتــي أهمية
ً
متزايدة عاما بعد عام ،إذ يسعى
ً
البنك دوما إلى تبني برامج فعالة
لـلـمـســؤولـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة تــأخــذ
ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ظـ ـ ــروف الـمـجـتـمــع
والتحديات التي تواجهه .وال شك
أن الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة تعد
حجر الزاوية وأداة مهمة للتواصل
بين البنك وكل شرائح المجتمع،
بما يساهم فــي تحقيق التعاون
المنشود بين الدولة ومؤسسات
القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق ،تبرز مفاهيم
المسؤولية االجتماعية الشاملة
ل ــدى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري ال ـكــوي ـتــي.
وعـلــى م ــدى عـقــود مـضــت حــرص
البنك على إرساء مفاهيم مبتكرة
ألنشطة المسؤولية االجتماعية،
ً
فـ ـ ـك ـ ــان دومـ ـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـب ــق
وال ـ ــري ـ ــادة ف ــي ط ـ ــرح الـ ـمـ ـب ــادرات
االن ـس ــان ـي ــة وت ـق ــدي ــم ال ـم ـســاعــدة
الـ ـخـ ـي ــري ــة ورعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـف ـع ــال ـي ــات
االجتماعية والرياضية والتربوية
والتعليمية والثقافية وغيرها.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد ،أل ـ ـقـ ــت
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام إلدارة
اإلع ـ ـ ــان والـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة فــي
الـبـنــك أمــانــي ال ــورع ال ـضــوء على
ب ــرام ــج ونـ ـش ــاط ــات ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية لـ»التجاري» خالل عام
 ،2017مشددة على حــرص البنك
على تفعيل دوره فــي النشاطات
االجتماعية واإلنسانية التي تخدم
ً
أفراد المجتمع كافة ،وخصوصـا
ذوي االحتياجات الخاصة.

فعاليات مهمة
وفي هذا الصدد ،استعرضت
الورع الفعاليات المهمة التي قام

البنك بتنظيمها ورعايتها خالل
عــام  ،2017مبينة أن البنك رعى
مسابقــة «ق ــرآن ــي ن ــور حـيــاتــي»،
التي نظمتها أكاديمية الكويت
الـتـعـلـيـمـيــة لـ ــذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة ،كما نظم ،بالتعاون مع
«أرت سـبـيــس» و«م ــرك ــز السلوك
التطبيقي فــي الـكــويــت» ،فعالية
ل ـت ـلــويــن أط ـ ــول ل ــوح ــة ف ـن ـيــة في
ال ـع ــال ــم ،حـمـلــت ع ـن ــوان «دع ــون ــا
ن ــرس ــم لـ ـلـ ـت ــوح ــد» ،الـ ـت ــي سـيـتــم
الحكم عليها لتدخل ضمن األرقام
القياسية لموسوعة «غينيس».
وأكــدت أن هــذه الخطوة تأتي
ً
انـ ـط ــاق ــا م ــن م ـس ــؤول ـي ــة الـب ـنــك
االجتماعية تجاه فئات المجتمع
كافة واألطفال ذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة ط ـيــف ال ـتــوحــد بشكل
خــاص ،الفتة إلــى أن البنك رعى
ك ــذل ــك م ـســاب ـقــة راديـ ـ ـس ـ ــون بـلــو
السنوية للرسم ،وذلك بمشاركة
العديد من الطلبة واألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة.

برامج شاملة
ً
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ان ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوبـ ـ ــا م ــع
الفعاليات الخيرية التي تتجلى
في شهر رمضان الفضيل ،رعت
إدارة اإلعــان والعالقات العامة
الـعــديــد مــن األنـشـطــة اإلنسانية
والخيرية بهدف دعم كل مبادرات
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي،
بما يساهم فــي ترسيخ مفهوم
المسؤولية االجتماعية الشاملة،
الـ ـ ــذي أرسـ ـ ـ ــاه ال ـب ـن ــك م ـن ــذ وق ــت
طويل.
وأك ـ ـ ــدت أنـ ــه ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،
أطـ ـل ــق ال ـب ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري حـمـلــة
«س ــاه ــم ب ـم ـص ـحــف ي ـن ـيــر ح ـيــاة
ك ـف ـيــف» ،بــال ـت ـعــاون م ــع جمعية

التبرع بالدم

ي ـقــوم الـبـنــك فــي كــل ع ــام وخــال
فصلي الصيف والشتاء بتوزيع
المالبس والهدايا والمستلزمات
الـمـنــاسـبــة ع ـلــى ع ـم ــال الـنـظــافــة
والبناء .ومع حلول شهر رمضان،
قام البنك للسنة الثانية بإطالق
حملة «سـحــوركــم علينا» ،وذلــك
ب ـتــوزيــع وج ـبــات ال ـس ـحــور على
عمال النظافة والبناء في مواقع
عملهم ،كما وزع هدية رمضان
على رواد المساجد خالل صالة
الجمعة ،وشاركهم فرحة عيدي
الفطر واألضحى بتوزيع الهدايا
التي تتناسب مع متطلباتهم في
هاتين المناسبتين.

إحياء التراث الكويتي القديم

حملة «ساهم بمصحف ينير حياة كفيف»
الـ ـمـ ـكـ ـف ــوفـ ـي ــن ،كـ ـم ــا ق ـ ـ ــام ال ـب ـن ــك
ب ـتــرت ـيــب زيـ ـ ــارة ل ـمــرضــى ن ــزالء
مستشفى مبارك الكبير لتهنئتهم
بـحـلــول شـهــر رم ـض ــان الـمـبــارك
ومشاركتهم فرحة حلول الشهر،
وبـمـنــاسـبــة ال ـقــرق ـي ـعــان ،احـتـفــل
البنك مع أطفال نزالء مستشفي
األميري إلدخال السعادة والفرحة
ً
ع ـلــى ق ـلــوب ـهــم واب ـت ـه ــاج ــا بـهــذه
المناسبة الرمضانية ،التي تعتبر
إحدى العادات الكويتية التراثية
القديمة التي يعتز بها المجتمع
الـكــويـتــي ،وه ــي م ـب ــادرة تعكس
ال ـن ـف ـح ــات ال ــرم ـض ــان ـي ــة الـغـنـيــة
ً
بــال ـم ـعــانــي ف ـض ــا ع ــن م ـشــاركــة
المرضى والتواصل معهم خالل
هذا الشهر المبارك.
ً
وب ـي ـن ــت ال ـ ـ ــورع أن ـ ــه اح ـت ـف ــاال

يواصل بنك الكويت الوطني تقديمه تقنية
الدفع المبتكرة ،عبر خدمة ،NBK Tap & Pay
مــن خــال س ــوار أو ملصق ،وهــي مــن أحــدث
تقنيات ا لــد فــع غير التقليدية على مستوى
الكويت ودول الخليج ،حيث توفر إمكانية
الدفع بمجرد لمس أجهزة نقاط البيع.
ويمتلك «الوطني» أكبر شبكة ألجهزة نقاط
البيع بتقنية  NBK Tap & Payعلى مستوى
الكويت ،حيث يصل عددها إلى أكثر من 6900
جهاز ،وتمنح هــذه الشبكة الموسعة عمالء
الـبـنــك فــرصــة اخ ـت ـيــار مــا بـيــن س ــوار الــدفــع،
مـلـصــق ال ــدف ــع ،ب ـطــاقــات االئ ـت ـم ــان ،بـطــاقــات
الـسـحــب اآللـ ــي ،أو بـطــاقــات الــدفــع المسبق،
لكي يتم استخدامها في الدفع لدى المطاعم،
المحال التجارية ،وكل ما يتناسب مع أسلوب
حياة العمالء.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر أول ل ـل ـم ـن ـت ـجــات فـ ــي إدارة
الخدمات المصرفية الشخصية لدى «الوطني»
سند الشطي« :تشهد خدمة NBK Tap & Pay
إقباال غير مسبوق من فئة الشباب ،السيما
أن ـهــا تـتـنــاســب م ــع أس ـل ــوب ون ـمــط حياتهم
ً
السريع ،كما توفر لهم الوقت والجهد ،وفقا
ألحدث التقنيات المصرفية المبتكرة وبأعلى
درجات األمان والخصوصية».

وأوض ــح الشطي أن العمالء سيحصلون
على نـقــاط ضمن بــرنــامــج مـكــافــآت الوطني
عند استخدامهم سوار الدفع ،ملصق الدفع
أو ب ـطــاقــات  NBK Tap & Payف ــي أك ـثــر من
 700مـحــل م ـش ــارك ،إضــافــة إل ــى أن خدمتي
الوطني عبر الموبايل والوطني عبر اإلنترنت
تتيحان لعمالء البنك إمكانية إتمام عملياتهم
المصرفية في المكان والوقت اللذين يناسبان
احتياجاتهم.

ً
ً
«المتحد» 26 :فائزا جديدا بالسحب
األسبوعي لجوائز «الحصاد اإلسالمي»
أج ـ ــرى ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ،أم ـ ــس ،الـسـحــب
األسـبــوعــي على جــوائــز الـحـصــاد اإلســامــي ،وهو
بــرنــامــج الـجــوائــز األول فــي الـكــويــت الـمـتــوافــق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.
وي ـقــدم الـبــرنــامــج أكـبــر قيمة جــوائــز ألكـبــر عــدد
من الفائزين ،حيث يتيح لعمالء حساب الحصاد
اإلس ــام ــي ال ــدخ ــول ف ــي ال ـس ـحــب ع ـلــى  26جــائــزة
أسبوعية تتكون مــن جــائــزة كبري بقيمة 25.000
دينار ،إضافة إلــى  25جائزة قيمة كل منها 1000
ديـ ـن ــار ،ف ـضــا ع ــن  4ج ــوائ ــز ربـ ــع س ـنــويــة بقيمة
 250.000ديـنــار لـلــرابــح ،الــذي يمكنه تحقيق حلم
الـعـمــر بالسفر أو ال ــدراس ــة فــي ال ـخــارج أو امـتــاك
المنزل والسيارة التي كثيرا ما حلم بها.
وبهذا الصدد ،قال البنك« :بهذا السحب نضيف
إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد اإلسالمي 26
رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العمالء الفائزين إلى
أكثر من  1300فائز سنويا».
وأسـفــر السحب األسـبــوعــي عــن حـصــول سعود
حمود المطيري على الجائزة األسبوعية الكبرى
بـقـيـمــة  25,000ديـ ـن ــار ،إض ــاف ــة إلـ ــى ح ـص ــول 25
ف ــائ ــزا عـلــى  1000دي ـن ــار لـكــل رابـ ــح وهـ ــم :عمشان
رحيم الشمري ،ووليد حسن محمد ،ونــوال مبارك
الـ ـع ــازم ــي ،وأم ـ ــل ح ـمــد ال ــدي ـح ــان ــي ،وعـ ـب ــاس علي

بعيدي الفطر السعيد واألضحى
ال ـم ـب ــارك ،نـظـمــت إدارة اإلع ــان
والـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة زي ـ ـ ــارة لـكــل
مــن أط ـفــال مستشفى اب ــن سينا
وقسم األطفال بمستشفى الرازي
لالحتفال بهاتين المناسبتين
مــع األط ـفــال ومـشــاركـتـهــم فرحة
األع ـي ــاد وإدخ ـ ــال ال ـس ـعــادة على
قلوبهم من خالل توزيع الهدايا
ً
عـلـيـهــم ،ك ـمــا ن ـظــم ال ـب ـنــك أي ـضــا
زيـ ـ ــارة خ ــاص ــة لـخـفــر ال ـســواحــل
التابع لوزارة الداخلية في قاعدة
ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـبـ ـح ــري ــة فــي
منطقة الفنطاس لالحتفال معهم
ً
بعيد األضحى تقديرا لجهودهم
ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة وحـ ـم ــايـ ـتـ ـه ــم ألمـ ــن
سواحل الكويت في كل األوقات،
ً
وذلك تأكيدا على التواصل الذي

حملة «سحوركم علينا»

«الوطني» :نمتلك أكبر شبكة لألجهزة بتقنية
 NBK Tap & Payفي الكويت
وأش ــار الشطي إلــى أن الخدمة تمنح
العميل فرصة للتخلي عن محفظة النقود
والبطاقات المصرفية ،بتوفير وسيلة
دف ــع سـهـلــة وآم ـن ــة م ــع سـ ــوار ومـلـصــق
الــدفــع  ،NBK Tap & Payالف ـتــا إل ــى أن
الـخــدمــة الـجــديــدة تطبق أعـلــى معايير
األمن العالمية ،بما يدعم ويعزز مكانة
البنك ضمن قائمة أكثر  50بنكا أمانا
في العالم.
وأضاف أنه تم دمج تقنية التواصل
على المدى القريب ( )NFCداخل أساور
الدفع والملصقات ،ما يجعلها وسيلة
مبتكرة وفي غاية البساطة لدفع قيمة
المشتريات اليومية ،حيث يتم تمرير
الـســوار أو الملصق على أجهزة نقاط
البيع المزودة بتقنية  NBK Tap & Payدون
الحاجة إلــى إدخ ــال الــرمــز الـســري أو توقيع
اإليصال لجميع المشتريات التي ال تتعدى
قيمتها  10دنانير.
وت ــاب ــع« :أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـمـشـتــريــات التي
تتراوح قيمتها بين  10و 100دينار ،فيمكن
اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــة  NBK Tap & Payلـلــدفــع
بـمـجــرد لـمــس أج ـه ــزة عـنــد ن ـقــاط الـبـيــع مع
إدخال الرمز السري».
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الـخـبــاز ،وجميلة حنانيا أنـسـطــاس ،وع ــادل علي
العازمي ،وزينب عبدالقادر إسماعيل ،وياسمين
عباس بهاي ،وثويني شاكر المشيلح ،وفاطمة فالح
بــارون ،وحسين علي الصانع ،وزينب قلى نوروز،
وعـلــي حسن عـلــي ،وحسيني عـبــاس عبدالوهاب،
وصالح عبدالرب بن ناجي ،ووجيه حليم جرجس،
وعبداللطيف صــاح العتيقي ،وسيد علي مهدي،
وسميرة ابراهيم علي ،ونزيهة شيخ عبدالحسين،
وقــاســم عـبــدالـغـفــار مـحـمــد ،ومـنـيــرة سعيد سبت،
وخديجة عبدالله حسن وإبراهيم بابا جان.
وتـتـلـخــص شـ ــروط االس ـت ـف ــادة م ــن الـسـحــوبــات
عـلــى جــوائــز بــرنــامــج الـحـصــاد اإلســامــي فــي فتح
ً
الحساب بقيمة  100دينار ،علما بأن عمالء حساب
الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلين للمشاركة
في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط
وأحكام البرنامج.

ي ـحــرص عـلـيــه الـبـنــك م ــع جميع
شـ ــرائـ ــح ال ـم ـج ـت ـم ــع واه ـت ـم ــام ــه
الـكـبـيــر ب ـج ـهــود الـقــائـمـيــن على
األم ــن بمختلف قـطــاعــات وزارة
الداخلية.

مختلف األنـشـطــة االجـتـمــاعـيــة،
وال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
والرياضية والبيئية التي تقوم
على تنظيمها محافظات الكويت،
ً
وذلك إيمانا من البنك بأن نجاح
ال ـم ــؤس ـس ــة ج ـ ــزء ال ي ـت ـج ــزأ مــن
نجاح كيان المجتمع الكويتي.

وعلى صعيد دعــم مؤسسات
المجتمع الـمــدنــي غـيــر الـهــادفــة
لـ ـل ــرب ــح والـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى خ ــدم ــة
الـمــواطــن الـكــويـتــي ،قــالــت الــورع
إن «التجاري» ،وفي إطار جهوده
المكرسة لدعم محافظات الكويت،
قدم خالل  2017الدعم والرعاية
لمحافظات الكويت الست ،وذلك
ب ـت ـخ ـص ـي ــص مـ ـس ــاه ـم ــة م ــال ـي ــة
لكل محافظة يتم إنفاقها لدعم

حملة «هون عليهم»

دعم أنشطة المحافظات

وذكـ ـ ــرت أنـ ــه ل ـل ـعــام ال ـس ــادس
عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،واصـ ـ ـ ــل ال ـب ـن ــك
فـعــالـيــات حـمـلــة «ه ــون عـلـيـهــم»،
حيث قام فريق العالقات العامة
بتوزيع كسوة الشتاء على عمال
ال ـن ـظــافــة وال ـب ـن ــاء ال ـمــوجــوديــن
فـ ــي مـ ــواقـ ــع ع ـم ـل ـه ــم ،وذل ـ ـ ــك فــي
إط ــار هــذه الحملة المبتكرة ،إذ

وف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـبـ ـن ــك
الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة إلح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــراث
ال ـكــوي ـتــي ال ـق ــدي ــم ،أك ـ ــدت الـ ــورع
استمرار حملته التراثية «يا زين
تــراث ـنــا» لـلـعــام ال ـس ــادس ،والـتــي
ار تـبــط اسمها بالبنك التجاري
ال ـكــوي ـتــي وال ـه ــادف ــة إل ــى إح ـيــاء
الـتــراث الكويتي القديم وتذكير
جـ ـي ــل الـ ـ ـي ـ ــوم والـ ـ ـغ ـ ــد ب ــال ـح ـي ــاة
ال ـب ـس ـي ـطــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى الـمـهــن
وال ـح ــرف ال ـيــدويــة ال ـتــي اشتغل
بها اآلباء واألجداد في الماضي.
ً
وجــريــا على عــادتــه السنوية،
أصدر البنك التجاري روزنامته
السنوية التي ارتبطت بالتراث
الكويتي وأصبحت عالمة بارزة
تميز بها البنك الـتـجــاري حيث
تعكس لوحاتها طابع المجتمع
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ــذي ام ـت ــاز
ببساطته.

فعالية تلوين أطول لوحة فنية

«بيتك» الداعم األكبر لمشاريع تخرج طلبة
«الهندسة والبترول» ألكثر من  ٧سنوات
شــارك بيت التمويل الكويتي
(ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) فـ ـ ــي اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح م ـع ــرض
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ33
ال ـم ـخ ـص ــص ل ـ ـعـ ــرض م ـش ــاري ــع
ال ـت ـخــرج ال ـخــاصــة بـطـلـبــة كلية
الـهـنــدســة وال ـب ـتــرول فــي جامعة
ال ـك ــوي ــت م ــن مـخـتـلــف أقـســامـهــا
العلمية بحضور مدير الجامعة
د .ح ـس ـيــن األنـ ـ ـص ـ ــاري ،وعـمـيــد
الكلية د .عبداللطيف الخليفي،
ض ـمــن اطـ ــار ح ــرص ال ـب ـنــك على
تشجيع كل المبادرات واإلبداعات
ال ـع ـل ـم ـيــة ل ـل ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
عموما وطلبة الكلية خصوصا،
وضـ ـ ـم ـ ــن إطـ ـ ـ ـ ــار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ودعــم
الشباب.
ويستمر المعرض الذي شهد
حضورا كبيرا على مدار يومين،
بدءا من يوم أمس وذلك في فندق
كراون بالزا.
وســاهــم «بيتك» فــي دعــم أكثر
مـ ــن  40م ـ ـشـ ــروع تـ ـخ ــرج ت ـخــدم
ن ـح ــو  180ط ــال ـب ــا وط ــالـ ـب ــة فــي

«برقان» يعلن الفائز الجديد
في سحب «الثريا للراتب»

الفائز يتسلم الجائزة
أعلن بنك برقان فوز رانجان كومار كارج بسيارة نيسان باترول ذات
الدفع الرباعي خالل سحب حساب «الثريا للراتب» الشهري ،وأعرب
الفائز عن سعادته بالفوز بالسيارة.
مع السحب الشهري ،يحصل العميل على فرصه لربح سيارة نيسان
باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر ،ومقابل كل  10دنانير متوافرة في
الحساب يحصل العميل على فرصة واحدة.
وأوض ــح البنك أنــه يمكن فتح حساب «الـثــريــا» للراتب ،بالدينار
الكويتي ،أو غيره من العمالت ،وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات،
منها الحصول على قــرض ،أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته،
إضافة إلى ذلك ،االستفادة من العروض والخصومات على مدار العام.

طلبة الكلية اصحاب مشاريع التخرج مع ممثلي «بيتك»
مختلف التخصصات ضمن دفعة
طلبة الكلية لسنة ،2018/2017
ويعتبر «بيتك» من أكبر الداعمين
لـ ـمـ ـش ــاري ــع ت ـ ـخـ ــرج «الـ ـهـ ـن ــدس ــة
والبترول» ألكثر من  7سنوات.
مــن جــانـبــه ،أش ــاد عميد كلية
الهندسة والبترول د .عبداللطيف

الخليفي بدور «بيتك» في رعاية
ودعـ ـ ــم مـ ـش ــاري ــع الـ ـتـ ـخ ــرج ل ـهــذا
ال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي وع ـل ــى دعـمــه
المستمر لمهندسي المستقبل
وألن ـش ـطــة الـطـلـبــة ف ــي أك ـث ــر من
مجال.
ويـجـســد دع ــم «ب ـي ـتــك» لطلبة

ال ـه ـنــدســة وال ـب ـت ــرول الـ ـ ــدور في
تحمل المسؤولية االجتماعية،
ك ـم ــا هـ ــو ت ــأك ـي ــد ل ـ ـ ــدور «ب ـي ـت ــك»
الــريــادي فــي دعــم االنشطة التي
ت ـش ـكــل ح ــاف ــزا ل ـل ـط ـل ـبــة ،ودف ـع ــة
لهم للمثابرة والمضي قدما في
االبداع واالبتكار.

«بوبيان» يدعم األطفال المعسرين
ً
تنطلق غدا فعاليات ماراثون
ال ـق ــراء ة ال ـخ ـيــري ،ال ــذي ينظمه
م ــرك ــز كـلـيـنـكــا ل ـط ــب األسـ ـن ــان،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع بـ ـن ــك ب ــوب ـي ــان
وم ـك ـت ـبــة ت ـك ــوي ــن ،ح ـيــث سيتم
الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرع ب ـ ــديـ ـ ـن ـ ــار مـ ـ ــن ال ـب ـن ــك
والعيادة مقابل كل  10صفحات
يقرأها أي من المشاركين خالل
فترة الماراثون ،التي تمتد من
 1ظهرا إلى  9مساء ،إضافة إلى
توجيه  10في المئة من قيمة
مبيعات كتب مكتبة تكوين في
هذا اليوم ،للمساهمة في تعليم األطفال المعسرين
والذين يجدون صعوبة في الحصول على التعليم
المناسب ،بسبب قدراتهم المالية الضعيفة.
وقال مدير أول االتصاالت والعالقات المؤسسية
في البنك ،قتيبة البسام ،إن الدعوة مفتوحة للجميع،
للمشاركة في هذا الماراثون الخيري ،حيث يمكنهم
الـتــواجــد فــي المكتبة ،وم ــن ثــم ق ــراء ة أي ع ــدد من
الصفحات بالكتب التي يحبونها.
وأض ـ ــاف أن أه ـ ــداف الـ ـم ــاراث ــون ع ــدي ــدة ،أول ـهــا
التثقيف للجميع ،مــن خــال ال ـقــراء ة ،والثاني هو
المساهمة فــي تعليم طفل معسر ،مشيرا إ لــى أن
«بوبيان» يسعى من خالل هذه الفعاليات واألنشطة
إلـ ــى ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،م ــن خــال
مبادرات غير تقليدية تصب في مصلحة مختلف

ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع ،وخــاصــة
تلك الـتــي تحتاج إلــى الدعم
المادي والمعنوي.
مــن جــانـبــه ،ق ــال د .محمد
الصفي ،من مركز كلينكا لطب
األسـ ـن ــان ،إن إق ــام ــة م ــاراث ــون
كلينكا بوبيان للقراء ة «يأتي
ً
انطالقا من إيماننا في كلينكا
ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
الملقى على عاتقنا في القطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص تـ ـ ـج ـ ــاه ال ـم ـج ـت ـم ــع،
وباألخص الطلبة المعسرين».
وتــابــع« :هــذا الـمــاراثــون فرصة للقراء ة والتعلم
ومساعدة اآلخرين ،وهي جزء من مسؤولية كلينكا
في خدمة المجتمع والمساهمة في تطويره بشكل
يخدم مختلف القطاعات والشرائح».
ّ
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال م ـح ـمــد ال ـع ــت ــاب ــي م ــن مكتبة
تكوين ،إن هذا الماراثون هو الثاني من نوعه في
الوطن العربي ،بعد الماراثون الذي أقامته مكتبة
تكوين في سبتمبر الماضي ،وكان برعاية «كلينكا»
ً
و»بوبيان» أيضا.
َّ
وبين أن العمل الخيري يجب أن يكون تفاعليا
يشارك فيه الجميع ،وأن دمج فكرة القراءة بالتبرع
للطلبة المعسرين يؤدي إلى زيادة الوعي بأهمية
تحول القراءة لعادة وثقافة عامة في المجتمع.

ثقافات

18

Fitness

مزاج
مسرح «البيكاديللي»
على الئحة وزارة الثقافة
اللبنانية لألبنية
التاريخية .هل يخرج
من دائرة اإلهمال؟

om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 3652الخميس  11يناير  2018م 24 /ربيع اآلخر  1439هـ

19

ناصيف زيتون يكشف
ُ ّ
ربما
أنه يعيش قصة حب ّ
ّ
تكلل بالزواج وأنه يتمنى
التعاون مع مروان خوري.

21
مسك وعنبر

24

ّ
ظل الحملة ّ
تابعت «الجريدة» بروفات حفل
ضد
في
ّ
تكريم الملحن الراحل راشد
الحيوية التي
المضادات
ّ
الخضر ،في مركز الشيخ جابر
هي
ما
العناوين
ر
تتصد
ّ
أفضل طريقة لتضمن تمتعك األحمد الثقافي.
ّ
بالصحة هذا الشتاء؟

ً
«ذا شيب أوف ووتر» يحصل على  12ترشيحا
لجوائز «بافتا» السينمائية البريطانية
هيمن فيلم "ذا شيب أوف ووتر" الخيالي للمخرج المكسيكي غييرمو ديل
تورو على السباق لنيل جوائز بافتا السينمائية البريطانية مع حصوله
على  12ترشيحا ضمن قائمة المرشحين التي أعلنت أمس األول.
ويروي الفيلم يوميات موظفة عادية في مختبر حكومي أميركي سري
خالل الحرب الباردة تتغير حياتها مع اكتشافها تجربة سرية جدا.
ومن بين الفئات التي ينافس فيها الفيلم ،جائزة أفضل فيلم ،وأفضل
مخرج ،وأفضل سيناريو أصلي ،وأفضل ممثلة (سالي هوكينز) بعدما
نال جائزتين في حفل توزيع مكافآت غولدن غلوب األخير بينهما جائزة
أفضل إخراج.
وسيتنافس غييرمو ديل تورو خصوصا مع كريستوفر نوالن عن فيلم
"دانكيرك" ودوني فيلنوف عن "بليد رانر  ،"2049وهما فيلمان نال كل منهما
ثمانية ترشيحات.
ويتنافس على جائزة أفضل فيلم  5أفالم هي :دانكيرك ،وكول مي باي
يور نيم ،وداركست أور ،وثري بيلبوردز ،وذا شيب أوف ووتر ،وعلى أفضل
فيلم بريطاني :داركست أور ،وذا ديث أوف ستالين ،وغودز أون كونتري،
وليدي ماكبث ،وبادينغتون  ،2وثري بيلبوردز.
وفي المنافسة على جائزة أفضل ممثلة ،تتواجه سالي هوكينز مع آنيت
بينينغ "فيلم ستارز دونت داي إن ليفربول" ،ومارغوت روبي "آي ،تونيا"
وساورشا رونان "ليدي بيرد" ،وفرانسيز ماكدورماند "ثري بيلبوردز" ،التي
نالت جائزة عن الفئة عينها في حفل غولدن غلوب أخيرا.
أما لدى الرجال ،فثمة حضور طاغ للممثلين البريطانيين في المنافسة،

كريس هيمسورث

هيمسورث يتمنى استمرارية
«ثور» بعد «»Avengers 4
قال النجم األسترالي كريس هيمسورث ،إن تصريحه حول
انتهائه من شخصية "ثــور" بعد فيلم " "Avengers 4متعلق
فقط بفترة تعاقده مع شركة مارفل ،لكنه يرغب في أن يستمر
بتجسيد الشخصية ،ألنها "تستحق أن تنجو مــن المعركة
مع (.")Thanos
ُيذكر أن النجم كريس ( 34عاما) ظهر في  3أجــزاء منفردة
خاصة بالشخصية ،إضافة إلى ظهوره في جزأين مختلفين
من سلسلة " ،"Avengersعلى أن يظهر في الجزأين القادمين
من السلسلة.

إذ رشح غاري أولدمان "داركست آور" ،ودانيال كالويا "غيت آوت" ودانيال
داي لويس "فانتوم ثريد" ،وجيمي بيل "فيلم ستارز دونت داي إن ليفربول"
إلى جانب الممثل األميركي تيموتيه شاماليه "كول مي باي يور نايم".
وف ــي فـئــة أفـضــل ممثلة مـســاعــدة :ألـيـســون جــانــي ،وكريستين سكوت
توماس ،ولــوري ميتكالف ،وليسلي مانفيل ،وأوكتافيا سبنسر .وأفضل
ممثل مساعد :كريستوفر بالمر ،وهيو غرانت ،وسام روكويل ،وويليم
دافو ،وودي هاريلسون.
وفي فئة أفضل مخرج :غييرمو ديل تورو (ذا شيب أوف ووتر)،
ومارتن ماكدونا (ثري بيلبوردز) ،وكريستوفر نوالن (دانكيرك)،
ودينيس فيلينوف (بليد رانــر  ،)2049لوكا جوادانينو (كــول مي
باي يور نايم).
وف ــي فـئــة أفـضــل فيلم أجـنـبــي ،تـضــم الـمـنــافـســة فيلم "الـبــائــع"
للمخرج اإليراني أصغر فرهادي والــذي نال جائزة أوسكار عن
فئة أفضل فيلم أجنبي في  ،2017مع  4أفالم هي :إيلي ،وفيرست
ذي كيلد ماي فاثر ،وذا هاندميدين ،والفليس .وقد ترشح لجائزة
أفضل فيلم رسوم متحركة :كوكو ،والفينغ فنست ،وماي اليف
آز كوكيت.
وتــوزع جوائز بافتا في  18فبراير المقبل في قاعة رويــال
البرت هال في لندن ،وذلك قبل أسبوعين من الحفل المنتظر
لتوزيع جوائز أوسكار.

خواكين فينيكس

توم هوالند

الجزء الثاني من «Spider
َّ »Man
يصور في برلين

َّ
يصور الجزء الثاني من فيلم "Spider-Man: Homecoming
 "2فــي العاصمة األلمانية (بــرلـيــن) ،الصيف المقبل ،ولــم يتم
اإلفراج عن موعد إصداره أو تفاصيل قصته.
ومــن المعروف أن الجزء األول من اإلصــدار الجديد للفيلم
صدر في يونيو  ،2017من بطولة توم هوالند.
وتدور قصة الفيلم حول بيتر باركر ،الذي يعود إلى روتينه
اليومي الطبيعي ،ودراسـتــه في مدرسته الثانوية ،منصرفا
باألفكار التي تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت،
لكن عندما يظهر "النسر" كعدو جديد ،سيصبح كل شيء مهما
لدى "بيتر" ،ويسانده معلمه توني ستارك ،أو الرجل الحديدي.

أولدمان يتمنى رؤية خواكين
فينيكس بشخصية «باتمان»
قال النجم اإلنكليزي الشهير غاري أولدمان إنه يتمنى رؤية النجم
الشهير خواكين فينيكس يقوم بتجسيد شخصية "باتمان" في فيلم
" "DCالمقبل ،إذا قام النجم بن أفليك باالنسحاب من تجسيد الشخصية.
ومن المعروف أن بن أفليك أكد أنه يحاول البحث عن طريقة لطيفة
للتهرب من دور "باتمان" ،ألنه ال يعرف وال يرى مستقبال للشخصية.
وجاء هذا التصريح بعد ظهور بعض األنباء عن نية شركة اإلنتاج
(وارن ــر ب ــرذرز) اسـتـبــدال بــن أفليك بممثل آخــر لتجسيد الشخصية،
ليكون فيلم " "Justice Leagueهو آخر وجود له في عالم " "DCالخيالي
السينمائي.

كاترين دينوف تندد بحملة «مي تو» المناهضة للتحرش الجنسي

كاترين دينوف

نددت الممثلة الفرنسية كاترين دينوف و 99امرأة
فرنسية أخرى ،أمس األول ،بردود الفعل الغاضبة ضد
الــرجــال ،بعد فضيحة المنتج السينمائي األميركي
هارفي واينستين ،وقلن إن حملة "مي تو" ،المناهضة
للتحرش الجنسي ،وصلت إلى حد "التزمت" ،وأججتها
"كراهية الرجال".
وفي أعقاب االتهامات التي ُوجهت إلى واينستين،
لجأ آالف النساء إلى مواقع التواصل االجتماعي لسرد
ما تعرضن له من حــوادث تحرش أو اعتداء جنسي،
واس ـت ـخــدمــن أوس ـم ــة عـلــى "ت ــوي ـت ــر" ،مـنـهــا" :م ــي تــو"
العالمي ،و"سكويل أون يور بيج" في فرنسا.
عاما)،
(74
وقالت النساء المئة ،ومن بينهن دينوف
ُ
إحدى أشهر نجمات السينما بفرنسا ،في عمود نشر
بصحيفة لو موند اليومية" :هــذه الدعوة إلى إرسال
الرجال إلى المذبح ،بدال من مساعدة النساء على أن
يكن أكـثــر اعـتـمــادا على ال ــذات ،يساعد أع ــداء الحرية
الجنسية".
وقالت مارلين شيابا ،الــوزيــرة الفرنسية المكلفة
التصدي للعنف ضد المرأة في تعليق لها ،إن فضيحة
وايـنـسـتـيــن أدت إل ــى إعـ ــادة الـتـفـكـيــر فــي الـتــوجـهــات
بخصوص التحرش الجنسي في فرنسا.
وش ــرع ــت شـيــابــا ف ــي مـ ـش ــاورات ف ــي أن ـح ــاء الـبــاد
بشأن قانون من المقرر أن يتضمن إجراءات لمكافحة
التحرش الجنسي بالشوارع.
وفــي أواخ ــر أكـتــوبــر الـمــاضــي عـطــل محتجون في
باريس افتتاح عرض ألعمال رومان بوالنسكي عقب

ظهور مزاعم جديدة باالغتصاب ضد المخرج
السينمائي البولندي الفرنسي.
لـكــن دي ـن ــوف وال ـمــوق ـعــات عـلــى الــرســالــة،
وم ـن ـهــن كــات ـبــات وص ـح ــاف ـي ــات ،ق ـلــن إن هــذا
تجاوز الحدود.
وقالت الرسالة" :هذه العدالة (عبر اإلنترنت)
عاقبت رجاال في وظائفهم ،وأجبرت بعضهم
ع ـلــى االس ـت ـقــالــة ،ف ــي ح ـيــن أن ك ــل م ــا فـعـلــوه
كان لمس ركبة ،أو محاولة اختالس قبلة ،أو
الحديث عن أمور حميمية أثناء عشاء عمل".
وأضافت" :نحن ندافع عن الحق في التحرش
قليال ،وهو حيوي للحرية الجنسية".
وأوضـحــت الرسالة أن "االغتصاب جريمة،
لـكــن مـحــاولــة إغـ ــواء شـخــص م ــا ،حـتــى بشكل
مـسـتـمــر أو ع ـل ـنــي ،ل ـيــس ج ــري ـم ــة ،وي ـج ــب أال
يتعرض الرجال لهجوم شوفيني متعصب".
ودف ـع ــت كــات ـبــات الــرســالــة ب ــأن ه ـنــاك حــالــة
ج ــدي ــدة م ــن "الـ ـت ـ ّ
ـزم ــت" ،أو م ــا ي ـش ـبــه "ال ـنــزعــة
التطهرية" تنتشر على قدم وساق في العالم.
وقلن إنه "في الوقت الذي يكون من الضروري
والقانوني فضح إســاء ة استخدام السلطة من
جانب أي شخص ،إال أن اإلتهامات المستمرة
خرجت عن نطاق السيطرة".
وأجـمـعــن على أن هــذا يخلق شـعــورا عــامــا بأن
النساء قليالت الحيلة وعاجزات وضحايا دائمات.
(رويترز)

مارغوت روبي
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«البيكاديللي» أضخم مسرح في بيروت
هل يخرج من دائرة اإلهمال؟

تنوير

ميزان الكالم

ً
قرارا ّ
بضم
أصدرت وزارة الثقافة اللبنانية
مسرح قصر البيكاديللي إلى ًالئحة الجرد
العام لألبنية التاريخية ،نظرا إلى أهميته
التاريخية والثقافية ووجوب الحفاظ عليه.
وقد أبدى وزير الثقافة الدكتور غطاس
الخوري نيته تقديم مشروع استمالك
مسرح قصر البيكاديللي إلى مجلس
الوزراء.

د .أيمن بكر
قلت له :ال أقصد هذا المعنى.
فقال لي :كالمك يقصد.
ً
ً
توقفت مندهشا :هل يمكن أن يقصد الكالم شيئا غير ما
يريد المتكلم؟
اإلجابة :نعم ...فللكالم ميزان أبعد من وعي المتكلم .أشياء
ّ
تتحكم في المعنى كاإلشارات بالوجه وحركات الجسم
كثيرة ّ
أثناء التلفظ وطول الكالم أو قصره .من هنا جاءت عبارة« :ال
أقصد» التي تعبر عن خروج الكالم عن مقصد المتكلم من دون
إرادة .والسر في ذلك أن اللغة موجودة قبلنا ،ومشحونة بمعان
من أجيال طويلة سبقتنا ،ونحن في أغلب األحوال نردد تلك
ّ
المعاني كما استخدمها أسالفنا ،فال نفعل سوى أن تتجلى
ً
العبارات عن طريقنا؛ أي إن اللغة كثيرا ما تستخدمنا لتحافظ
على وجودها واستمرارها.
فــي واح ــدة مــن الـنــدوات أطــال مقدم الـنــدوة فــي تقديم أحد
ً
الضيوف ،فأخذ الحضور يرفعون رؤوسهم تعبيرا عن الضجر،
فقال مقدم الندوة:
ً
ً
 إني أرى رؤوسا (سكت قليال ثم أكمل) ..قد أينعت.ضحك وضحكنا .لكن ما الذي حدث؟
ً
ً
لقد أراد الرجل أن يقول :إني أرى رؤوسا قد ارتفعت تعبيرا
عن الملل ،لكن الجملة الشهيرة التي قالها الحجاج بن يوسف
الثقفي احتلت رأسه ،وخرجت على لسانه من دون أن ينتبه،
وبالطبع من دون أن يقصد ،ألنها جملة ِّ
تهدد بالقتل ،وال مجال
لقولها في ندوة أدبية .اللغة هي من استخدم عقل مقدم الندوة
ولسانه لتتبدى وتحافظ على وجودها .فــإذا تأملنا كالمنا
ً
اليومي ،وجدناه تكرارا لعبارات محفوظة منقولة من األجيال
التي سبقتنا في األحوال معظمها.
ً
ميزان الكالم يأخذ في حسبانه أيضا طول الكالم ،الذي يمكن
ً
ً
ً
أن يقول شيئا مختلفا عن المعنى المباشر .لنفترض مثال أني
قلت لك« :أنا ضد العنصرية» فهذه جملة واضحة المعنى ال
لبس فيها ،ولنفترض من باب الفكاهة أنها تزن نصف كيلو
غــرام في شعور من يسمعها .لكن بعد هــذه الجملة مباشرة
ً
ً
سأقدم لك حديثا طويال يستغرق خمسين جملة عن عيوب
األشخاص ذوي البشرة البيضاء ،وعن الطبيعة العنيفة لذوي
البشرة السمراء ،أي إن الكالم العنصري الذي قلته يزن خمسين
مرة جملتي األولى التي تقول« :أنا ضد العنصرية» ،فما حقيقة
أفـكــاري ومبادئي هنا؟ ومــا الــذي سيتبقى فــي شـعــورك مما
سمعت؟ صحيح أني لم أقل لك صراحة «أنا عنصري» ،إال أن
الفرق بين وزن الجملة األولــى ووقعها على نفس المستمع،
وبين وزن ما تالها يفضح عنصريتي بوضوح.
ُ
ً
ميزان الكالم ال يقف فقط عند الحجم ،لكن تحسب أيضا
ً
ً
طريقة األداء إن كان الكالم شفويا .فمثال؛ لنتخيل أني صاحب
مصنع ،وأن ــي أق ــول لــك فــي جملة واح ــدة وبـنـبــرة هــادئــة :أنا
ضد االعتداء على حقوق العمال ،ثم يبدأ صوتي في االرتفاع
والـتـهــدج ،وتـبــدأ عيناي فــي االتـســاع ،وي ــداي فــي لطم الهواء
بـمـجــرد أن أب ــدأ فــي حــديــث طــويــل عــن خ ـطــورة الـتـســاهــل مع
هــؤالء العمال المالعين ،وض ــرورة االنتباه لحيلهم الدنيئة
التي يقومون بها ،فهم خبثاء ال تعنيهم مصلحتك ،لذا يجب
الضرب بيد من حديد ،على كل من يطالب منهم بكالم فارغ،
كالعدالة والمساواة في الحقوق ومراعاة شروط منظمة العمل
الدولية ،وربما بعد هذا االلتهاب الثقيل أختم كالمي بجملة
هادئة من زنة النصف كيلو مثل :لكني أظل ضد االعتداء على
حقوق العمال.
مـيــزان الـكــام دقـيــق وشــديــد الحساسية ،وال يــزن المعنى
الـمـبــاشــر لـمــا تـنـطــق ف ـقــط ،بل
إن حجم الكالم ،وطريقة األداء،
ونبرة الصوت وحركات الجسد
توضع في هــذا الميزان ،وتحدد
ً
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا م ـعــان ـيــك
ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ ـ ـ ــك م ــن
خلفها.

البيكاديللي في أيام العز

بيروت  -كلود أبو شقرا
ً
لـيــس عـجـبــا أن تلتفت وزارة الـثـقــافــة إل ــى هــذا
المسرح ال ــذي ارتـبــط بالحياة الثقافية فــي لبنان
في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته ،وخالل
سنوات الحرب بشكل متقطع ،ووقف على خشبته
كبار الفنانين في لبنان والعالم العربي ،من بينهم
ً
فيروز في مسرحيات األخوين رحباني ،فضال عن
صباح وشارل أزنافور وداليدا وغيرهم...
كان مسرح البيكاديللي قبلة كل من يود تنظيم
حدث ثقافي في بيروت ،فقد غلب عليه طابع الفخامة
والعصرنة في آن ،واستوعب األعمال الكالسيكية
كـمــا األع ـم ــال ال ـحــدي ـثــة ،فــأضـحــى نـقـطــة مـحــوريــة
تستقطب أهل الثقافة والفن ومتذوقيهما من أنحاء
ّ
لبنان والخارج ،وتوهجت أنواره ليس على منطقة
الحمرا فحسب حيث بني بل في أنحاء العاصمة وفي
القلوب ،لذا كان أي عمل ُي َّقدم على خشبته ُيحقق
ّ
ً
ً
نجاحا بــاهــرا .واستمر في تألقه إلــى حين نشوب
الحرب في لبنان ،فتركت آثارها عليه كما على الوطن،
ورغــم ذلــك استمرت أبــوابــه مفتوحة إلــى أن قضى
حريق على ما تبقى منه في أوائل األلفية الثالثة.

معلم حضاري
مسرح البيكاديللي في األساس هو ملك األخوين
هاشم وخــالــد العيتاني ،ثــم مــا لبث أن تـحـ ّـول إلى
مــؤسـســة يـمـ ّـولـهــا أح ــد ال ـم ـصــارف الـلـبـنــانـيــة ،يقع
على أرض تبلغ مساحتها ألفي متر مربع .شيده
الـمـهـنــدس الـلـبـنــانــي ولـيــم ص ـيــدنــاوي ع ــام ،1965
ً
مقتبسا هندسته من قصر في البرتغال ،وهو يتسع
لحوالى  800شخص ،أما االسم فاقتبسه الشقيقان
عيتاني من أحد المسارح الشهيرة في لندن.
تـمـ َّـيــز بمقاعد مخملية ح ـمــراء وسـتــائــر فخمة
وثــريــات بـلــوريــة ضخمة بلغ سعر الــواحــدة منها
 140ألف ليرة لبنانية آنذاك ،أي ما يوازي  100ألف
ً
دوالر اليوم ،فضال عن  10غرف واسعة في كواليسه
ّ
لتبديل المالبس .ومنذ إنشائه تحول إلى أحد أهم
معالم بيروت الحضارية ،ونافس مسارحها العريقة
من بينها التياترو الكبير واألوبرا في منطقة البرج
فــي وســط العاصمة ،وقــد افتتح عــام  1967بأوبرا
نمساوية.

 ...والبيكاديللي اليوم

اشتد القصف بشكل جنوني ما اضطرهما إلى نقل
المسرحية إلى مسرح كازينو لبنان كونه يقع في
ً
منطقة كانت آمنة نوعا ما.
ً
أيـضــا استقطب قصر البيكاديللي الفنانين
العرب واألجانب ،من بينهم عادل إمام الذي وقف
على حشبته في مسرحيتين «مدرسة المشاغبين»
و{الـ ــواد سـ ّـيــد الـشـغــال» ،دلـيــدا الـتــي قـ ّـدمــت أربــع
حفالت عام  ،1970شارل أزنافور الذي ّقدم حفالت
على خشبته بين  1970و ،1975والفنان اليوناني
تيودوراكس الــذي قـ ّـدم حفالت أثناء الحرب غير

مكترث بانقطاع التيار الكهربائي .وكان من المقرر
أن يعرض الكاتب مروان نجار مسرحيته «عريسين
م ــدري مــن وي ــن» على خشبته ع ــام  ،2000إال أن
ً
ً
حريقا هائال التهم المسرح ومحتوياته وحال
دون تقديمها ،بلغت خسائره نصف مليون دوالر.
زيـ ــاد الــرح ـبــانــي الـ ــذي ك ــان ي ــراف ــق األخ ــوي ــن
رحباني وفيروز في كواليس مسرحياتهم ،أبى
إال أن ِّ
يقدم مسرحياته على خشبته خالل الحرب،
رغ ــم ال ـضــرر ال ــذي يلحق بــه مــع كــل جــولــة عنف
تطاول بيروت.

سمكة
األكواريوم!

مسفر الدوسري

فــي كـتــابــه "حـكـمــة ال ـحــب" ،يـقــول آالن فنكييلكرو :لــم تعد
الفلسفة تستطيع أن تكتفي بتقديم الجواب الديكارتي "أنا
ّ
كائن مفكر" ،ويبرر فنكييلكرو ذلك بأن الواقع اإلنساني لم
ّ ً
يعد معرفا بالعقل أو الفهم فحسب ،بل بالعقدتين األساس
التاليتين :اللقاء مــع اآلخ ــر ،والعالقة مــع الــوجــود! ويضيف
فـنـكـيـيـلـكــرو أن ال ـعــالــم ال يـتـجـلــى ل ـنــا ف ــي ال ـم ـعــرفــة ،ب ــل في
همومنا ،وفي مغامراتنا ،وحتى في هشاشتنا ،إنها تجعل
من "الصغيرة" طريق الوصول إلى "الكبير"!
وباعتقادي أن هاتين العقدتين ،وأقصد العالقة مع اآلخر،
والعالقة مع الــوجــود ،هما أكثر إشكاليات الحياة الشائكة،
ً
وأكثر قضاياها اإلنسانية تعقيدا ،وقد يستحيل على اإلنسان
الطبيعي التكيف مع الحياة والتفاعل معها والتأثر والتأثير
فيها ،دون أن يـحــاول حــل هاتين العقدتين ،وال شــك فــي أن
ً
األديان والعلوم كالفلسفة لم تدخر جهدا في وضع التعاليم
ورس ــم الـمـعــالــم وإي ـضــاح الـسـبــل إلرس ــاء قــواعــد الـعــاقــة مع
الوجود بمختلف تفاصيله ،بينما اهتمت علوم أخرى كعلم
النفس واالجتماع بتحديد المالمح الدقيقة لنهج سليم في
ً
العالقة مع اآلخر ،إال أن التجربة اإلنسانية تبقى أكثر عمقا
وثــراء وتجددا مما ذكر في طيات الكتب وثنايا الصفحات،
خاصة مع الثورة التكنولوجية الهائلة التي زادت من تعقيد
العالقة مــع اآلخــر على وجــه الخصوص ،وساهمت عالقات
العالم االفتراضي في حدة التعقيد في العالقة مع هذا اآلخر
الذي نعرفه حق المعرفة ونجهله في ذات الوقت ،فإذا كانت
العالقة مع اآلخر منذ بدء الخليقة إشكالية كبرى رغم بساطة
الحياة فــي ذاك الــوقــت وبدائيتها ومـحــدوديــة االحتياجات
ً
اإلنسانية ،فما بالك في هذا العصر الذي أصبح الفرد فيه عالما
ً
مليئا مستقال وقائما بذاته ،وقد عززت التكنولوجيا شعوره
ً
باالكتفاء بذاته تقريبا ،وبالتالي ضعف إحساسه بحاجته
إلى آخــر ،وهنا تحديدا المنعطف الخطر في المشكلة إذ إن
حاجتنا لآلخر ،ســواء كــان هــذا االحتياج معنويا أو ماديا،
وبغض النظر عن طبيعته ووصفه ،هي الدافع لنا لمعرفة هذا
اآلخر ،وهي المحرك إلشعال قنديل في الظالم لقراءة مالمحه،
ً
والتعرف عليها جيدا وبناء عالقة معه ،وبدون هذا االحتياج
لن يجد الفرد ما يحرضه على االكتمال بآخر ،أو مد جسر
التعايش بينهما.
أظن أن أكبر خطايانا هو رغبتنا الجامحة في االستغناء
بقدر المستطاع عمن سوانا ،وتوهمنا أن اكتفاء نا بذواتنا
حفظ لكرمتنا ،وعــدم احتياجنا آلخر دليل قوة واستقاللية
لنا ،بينما الواقع هو أن فقدان الفرد إلحساس الحاجة إلى آخر
يحرمه الحياة ولذة مشاركتها بتفاصيلها مع آخرين ،يصبح
الفرد كسمكة وحيدة في حوض "أكواريوم" في قاع المحيط،
ً
في البحر ولكنها ليست جزءا منه!

إصدار
ملصق مسرحية {هالة والملك}

مجلة «البيان» تستذكر
الراحل يحيى الربيعان

فيروز وصباح وداليدا وعادل إمام
ال تزال أروقة هذا المسرح وجدرانه تردد صدى
ً
مسرحيات فيروز والرحابنة بدءا من «هالة والملك»
( ،)1967من ثم ّ
كرت سبحة المسرحيات من بينها:
«الشخص»« ،صح النوم»« ،المحطة»« ،ميس الريم»...
كذلك ّ
تردد صدى مسرحيات صباح ،وملحم بركات
(مسرحية «ومشيت بطريقي» في التسعينيات من
القرن الماضي) ،وماجدة الرومي التي ّقدمت حفلة
على خشبته عام .1998
عام ّ ،1978قرر األخوان رحباني عرض مسرحية
«بترا» على خشبته رغم الحالة األمنية المضطربة
في البالد في تلك الفترة ،وفي إحدى ليالي العرض

إعادة الحياة

حاول قصر البيكاديللي ،بعد انتهاء األحداث في لبنان ،استعادة دوره الثقافيّ ،
فقدم مسرحيات
لزياد الرحباني وحفالت لمارسيل خليفة ،إال أن الظروف االقتصادية الضاغطة حالت دون ذلك.
ّ
كان وزير الثقافة غطاس خوري زار المسرح منذ فترة وأكد ضرورة إعادة الحياة إلى أرجائه
ّ
بالتعاون مع هيئة ضمان الودائع وتجديده وافتتاحه .لكن عملية التجديد قد تتطلب موازنة
باهظة إلعادة المسرح إلى ما كان عليه من فخامة ،قد ّ
تتعدى مليوني دوالر .ذلك أن كل ما في
داخله من ستائر ومقاعد وأدراج وجدران سطرت عليها األحداث أبشع عالمات اإلهمال من خراب
وهدم وتمزيق ،وأضحى المسرح األكثر فخامة في بيروت كومة ردم تنتظر مبادرة لتخرج من
تحت األنقاض.

موسوعة «مصر والمصريون في الحرب والسلم»
تاريخ في مئتي عام
أصدرت دار «الهالل» المصرية موسوعة «مصر والمصريون في الحرب والسلم» ،دين وغيرهم ،كذلك ِّ
تؤرخ لمراحل عدة باستعراض السيرة الذاتية لشخصيات
ً
ً
ُ
تاريخ مصر مصورا على مدار  200عام ،وترصد قصصا وحكايات بارزة مع صور نادرة تنشر للمرة األولى منذ سنوات طويلة بعد خضوعها لمعالجة
التي تتناول ّ
لشخصيات عدة أثرت في التاريخ المصري المعاصر من سياسيين وفنانين ورجال تقنية للحفاظ عليها.
القاهرة – ةديرجلا
تبدأ موسوعة «مصر والمصريون
في الحرب والسلم» بمرحلة محمد
ً
عـلــي بــاشــا ،م ـ ــرورا بــال ـحــروب الـتــي
خاضها ،وشخصية إبراهيم القائد
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات ج ـ ـيـ ــوشـ ــه ،ومـ ـص ــرع
األ مـيــر إسماعيل كــا مــل نجل محمد
ع ـل ــي فـ ــي فـ ـت ــوح ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،مــع
لمحة عن معالم رجال الدولة الذين
عملوا مع محمد علي باشا الكبير،
أبــرزهــم الـمـهـنــدس الـفــرنـســي لينان
دي بيلفون ،صاحب فكرة حفر قناة
الـ ـس ــوي ــس ق ـب ــل دي ـل ـي ـس ـبــس وب ـن ــاء
القناطر الـخـيــريــة ،والــدكـتــور كلوت
بك ،مؤسس مدرسة الطب المصري
وقـ ـص ــر ال ـع ـي ـن ــي ،والظ ــوغـ ـل ــي رج ــل
ا لــدو لــة ومهندس مذبحة المماليك،
وسـلـيـمــان بــاشــا الـفــرنـســي مؤسس
ال ـج ـي ــش الـ ـمـ ـص ــري ،وعـ ـل ــي م ـب ــارك
ورفاعة الطهطاوي ،وغيرهم.
في حقبة محمد علي ،تستعرض
ال ـ ـمـ ــوسـ ــوعـ ــة ب ــالـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل إنـ ـش ــاء
ً
األس ـط ــول الـمـصــري ب ــدء ا بترسانة
ب ـ ــوالق  ،1809ومـ ــن خــال ـهــا عــرفــت
م ـص ــر الـ ـت ــرس ــان ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة .كــذلــك
تـنــاو لــت ا لـمــو ســو عــة سليمان باشا
الفرنسي ،مؤسس الجيش المصري
الـ ــذي ت ـع ــرض لـظـلــم ك ـب ـيــر ،إذ عهد
إليه محمد علي باشا مهمة تكوين
جيش مصري على األسس األوروبية
الـحــديـثــة ،وك ــان أول مـقــر للمدرسة
الحربية في أسوان.
كــذلــك تـتـطـ ّـرق إلــى دور الخديوي

•

إسماعيل بــا عـتـبــاره ا لـبــا نــي الثاني
لمصر بعد جــده و نـجــا حــه فــي حفر
ن ـحــو  124ت ــرع ــة وقـ ـن ــاة ال ـســويــس،
وإضـ ــافـ ــة ن ـص ــف م ـل ـي ــون فـ ـ ــدان إل ــى
الــرقـعــة الــزراع ـيــة ،وتـحــويـلــه مجرى
نهر النيل ،وإنشاء نحو  400جسر
أهمها جسر قصر النيل الذي شكل
ً
ن ـق ـل ــة حـ ـض ــاري ــة فـ ــي مـ ـص ــر .ف ـضــا
عـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ت ـس ـت ـع ــرض ال ـم ــوس ــوع ــة
ب ــداي ــة االح ـت ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،وكـيــف
انبهر الجنود اإلنكليز بأبي الهول
واألهرامات.
ويـسـتـمــر ال ـج ــزء األول ف ــي رصــد
ت ـ ـحـ ــركـ ــات رجـ ـ ـ ــال الـ ـ ــدولـ ـ ــة والـ ـ ـ ــدور
الــوط ـنــي ل ـل ـخــديــوي ع ـبــاس حـلـمــي،
وصناعة الحركة الوطنية في عصر
فؤاد األول وثورة  ،1923كذلك يتناول
سـيــرة بـعــض الفنانين الــذيــن أثــروا
ال ـح ـيــاة الـفـنـيــة فــي تـلــك ال ـف ـتــرة ،في
م ـقــدم ـهــم بــدي ـعــة م ـصــاب ـنــي زعـيـمــة
المسرح الغنائي ،والشيخ محمود
صبح ملك الموشحات.

مصر وجالء االحتالل
أمــا الـجــزء الثاني مــن الموسوعة
فيتطرق إلى مصر منذ  ،1938وزواج
الملك فاروق بالملكة فريدة ،واآلمال
ا لـتــي تعلقت بالملك ا لـشــاب العائد
مــن أوروبـ ــا ،كــذلــك يـتـنــاول النهضة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـت ــي عــاش ـت ـهــا مـصــر
آنذاك ،واالهتمام بالفنون التشيكلية،

يونيو ،وتنتهي هذه الحقبة ببيان
نعي الرئيس ا ل ـســادات الزعيم عبد
الناصر.
الـ ـم ــوس ــوع ــة الـ ـت ــي ت ـت ــوق ــف عـنــد
اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات
ت ـت ـطــرق إلـ ــى ال ــرج ــال ال ــذي ــن عـمـلــوا
ً
مـعــه أي ـضــا وانـتـصــار حــرب أكتوبر
الـ ـمـ ـجـ ـي ــدة ،وب ـ ــداي ـ ــة ال ـ ـخـ ــاف ح ــول
س ـي ــاس ــات ــه فـ ــي االنـ ـفـ ـت ــاح وت ــوق ـي ــع
ات ـفــاق ـيــة {ك ــام ــب دي ـف ـي ــد} ،وتـسـلـيــط
ال ـض ــوء ع ـلــى ع ــدد م ــن أب ـط ــال حــرب
أكتوبر المجيدة.
بديعة مصابني
ونشأة جماعة «اإلخوان المسلمين»،
باإلضافة إ لــى أعمال أ بــرز الفنانين
الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن ،ك ــذل ــك ال ـ ـعـ ــرب ال ــذي ــن
احتضنتهم القاهرة.
ً
تتناول الموسوعة أيضا مسيرة
الـبـطــل أح ـمــد عـبــد ال ـعــزيــز ،الملقب
ب ــأب ــي الـ ـف ــدائـ ـيـ ـي ــن ،وقـ ــائـ ــد ك ـتــائــب
الـحــرب ،بــاإلضــافــة إلــى بطل معركة
ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـ ــادي ال ـض ـب ــاط مـحـمــد
نـ ـجـ ـي ــب أول ر ئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـمـ ـص ــر ب ـعــد
ال ـم ـل ـك ـيــة ،وت ـت ـن ــاول حـقـبــة الــرئـيــس
جـمــال عبد الـنــاصــر ورج ــال نظامه،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــم ال ـم ـش ـي ــر ع ـب ــد ال ـح ـك ـيــم
عـ ــامـ ــر ،واألخ ـ ـ ـ ـ ــوان ج ـ ـمـ ــال وصـ ــاح
س ــال ــم ،وش ـم ــس ب ـ ـ ــدران ،ب ــاإلض ــاف ــة

زفاف الملك فاروق والملكة فريدة
إلــى اإلنـجــازات التي حققوها سواء
في بناء السد العالي أو تأميم قناة
السويس وقوانين اإلصالح الزراعي.
ك ــذل ــك ت ـت ــوق ــف ع ـن ــد ف ـش ــل ال ــوح ــدة
مــع ســوريــة ،وح ــرب الـيـمــن وهزيمة

دين وفن
ال تغفل الـمــوســوعــة دور رج ــال الــديــن وال ـف ــن ،فتجد مـسـيــرة البابا
شنودة ومراحل طفولته ونشأته إلى جانب مسيرة الشيخ محمد متولي
الشعراوي ومجموعة من سير الفنانين ،حيث تلفتك صورة نادرة لزينات
صدقي وهي كانت راقصة قبل أن تحترف التمثيل ،وأخرى للبابا شنودة
وهو برفقة شقيقه ووالده.

صدر عن رابطة األدباء الكويتيين العدد الجديد من مجلة البيان في
ً
شهر يناير ،متضمنا العديد من القراءات النقدية والمقاالت والنتاجات
اإلبداعية ،وبابا خاصا عن الراحل يحيى الربيعان الذي كان له دور كبير
في الحراك الثقافي .ونشرت المجلة كشاف البيان للعام الفائت لسهولة
الوصول إلى المواد من جانب الباحثين والدارسين.
استهلت المجلة عددها بافتتاحية عنوانها "على أبواب أمل جديد"،
حيث أطلقت عددا من األمنيات للعام الحالي بدأتها بالدعوة إلى السالم
والـخــاص مــن هــذه الـحــروب التي قتلت وش ــردت الماليين .كما تمنت
المجلة في افتتاحيتها أن يزيد الزخم الثقافي لالرتقاء بوعي اإلنسان
نحو األفضل.
في باب القراءات نشرت المجلة قراءتين نقديتين ،واحدة كتبها الدكتور
محمد سليم شوشة عن رواية "الجميالث الثالث" للكاتبة فوزية شويش
السالم ،واألخرى للدكتور عالء الجابري عن رواية "أسبوع حب واحد".
في باب المقاالت ،أوردت المجلة مقالة للكاتب بدر أبورقبة العتيبي
عن مستقبل الترجمة في الكويت واآلمــال والطموحات المرجوة منها.
كما جاءت مقالة للكاتبة حياة الياقوت بعنوان "الحب حمار السرد".
وفي باب األعــام ،كتب الباحث خالد سالم محمد مقالة عن الراحل
يحيى الربيعان وأسماه الرائد االجتماعي والثقافي ،وأشــار إلى دوره
في الحراك الثقافي منذ أن كان أول مدير لمعرض الكتاب ثم من خالل
الدار التي أسسها والمكتبة.
في باب الشعر ،نشرت المجلة قصيدة للشاعر إبراهيم الخالدي بعنوان
"اآلية الكبرى" ،وقصيدة للشاعرة الدكتورة نورة المليفي بعنوان "سالم
على فلسطين" ،وقصيدة للشاعرة موضي رحــال بعنوان "يــا صاحب
السجن" ،وأخرى للشاعر سعيد الصقالوي بعنوان "يغني المالك".
في باب القصة ،نشرت المجلة القصص الفائزة بمسابقة "واحة األدب
فــي الكويت" التي تشرف عليها الكاتبة شمسة العنزي بالتعاون مع
رابطة األدباء الكويتيين ،وجاءت قصة الكاتبة سعاد الفقي بوصرصار
من تونس بالمركز األول ،وهي بعنوان "القفل الفاسد" ،وقصة عبدالباسط
واكـيــه مــن ســوريــة بالمركز الثاني وهــي بعنوان "آالم الــذاكــرة" ،وقصة
رض ــوان بــن يمينة مــن الـجــزائــر بالمركز الثالث وهــي بعنوان "مواطن
ً
بسيط" ،وقصة رجاء محمد من الجزائر أيضا بالمركز الثالث مكرر وهي
بعنوان "ميالد ميت".
ً
كما أصدرت المجلة كشافا يتضمن اسم المؤلف والمواضيع ،وذلك
لتسهيل عمل الباحثين والدارسين.
واختتمت المجلة عددها بزاوية "محطات قلم" لألمين العام لرابطة
األدبــاء رئيس التحرير طالل الرميضي ،وجــاءت بعنوان "كل عام أدبي
جديد" .وتحدث خاللها عن اإلنجازات الثقافية الكويتية التي تحققت
على يد أفــراد كويتيين ،مثل الدكتور خليفة الوقيان والدكتور يعقوب
يوسف الحجي والروائي عبدالله البصيص ،وغيرهم من األدباء الذين
كان لهم الدور األمثل في الحياة الثقافية.

توابل ةديرجلا

•
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ناصيف زيتون :أعيش قصة حب وأتمنى التعاون مع مروان خوري
ِّ
• يحضر أغنية بعنوان «منو شرط»
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أخبار النجوم

{قانون عمر} وشبح التأجيل

ً
ً
ّ
يحقق
أكد الفنان ناصيف زيتون أن سنة  2017حملت إليه كثيرا من النجاحات والجوائز ،متمنيا أن ً
في  2018أمنيات كثيرة من بينها اإلقدام على خطوة الزواج ،ال سيما أنه يعيش قصة حب راهنا،
وإصدار ألبوم جديد ،والتعاون مع الفنان مروان خوري.
تصريحات الفنان السوري جاءت ضمن برنامج «بصراحة» الذي تقدمه اإلعالمية باتريسيا هاشم،
واستهلها بتوجيه الشكر إلى الله على النجاح الذي تحققه أغنية «مجبور».

بيروت -ةديرجلا

•

ً
م ـت ـحــدثــا ع ــن آم ــال ــه ل ـعــام ،2018
تمنى الفنان السوري ناصيف زيتون
الصحة لعائلته ،وأال يــواجــه خيبة
أمــل في أعماله ،وأن توفر له السنة
الجديدة فرصة للتعاون مع الفنان
الشامل مــروان خــوري ،ال سيما أنه
ينتظرها منذ زمن ،وأن يحافظ على
ً
النجاح في األعوام المقبلة ،مؤكدا أن
ً
 2017كانت خيرا عليه.

وهل يتروى باختياراته؟ أوضح أن
شركة {ميوزك إذ ماي اليف} بفريق
عملها بأسره تشرف على المشروع،
أغان كثيرة ويأخذ
وأنه يستمع إلى ٍ
بــالـنـصــائــح ال ـتــي تــوجــه إل ـي ــه ،لكن
الـقــرار األخـيــر يـكــون لــه ،ألن الفنان،
في حال لم يحب أغنية ،ال يمكن أن
يؤديها بطريقة صحيحة.
كــذلــك أوض ــح أن ــه اب ـتــداء مــن هــذا
الشهر سينتشر التطبيق الخاص
به ،الذي يمكن تحميله على الهواتف
ً
الذكية ،في العالم العربي ،الفتا إلى
أنه يتطلب الكثير من العمل عليه.

حمادة هالل
يــواجــه الـفـنــان الـمـصــري حـمــادة هــال شبح تأجيل مشروعه
الدرامي الجديد {قانون عمر} الذي من المقرر أن يخوض به السباق
الرمضاني المقبل.
الشركة المنتجة للمسلسل تدرس تأجيل عرضه ليكون خارج
ً
السباق الرمضاني ،خصوصا أنها لم تستقر على قناة لشراء حق
ً
العرض حتى اآلن ،فضال عن التأخر في البدء بالتصوير بسبب
عدم انتهاء التحضيرات.

ّ
يحافظ
أن
ى
تمن
أغنية وألبوم
على النجاح
ً
كشف ناصيف زيـتــون أنــه يعمل
مؤكدا أن 2017
ع ـلــى أغ ـن ـيــة ج ــدي ــدة ب ـع ـنــوان {مـنــو
ً
شـ ــرط} سـيـطـلـقـهــا قــري ـبـ ًـا تـمـهـيـ ًـدا بين سورية وتونس
كانت خيرا
أللبومه الجديد والثالث في مسيرته
ّ
عليه
وجه الفنان السوري معايدة إلى
الفنية في عام .2018
األغ ـن ـي ــة قــدي ـمــة ل ـل ـف ـنــان الـتــركــي
اب ــراهـ ـي ــم ت ــات ـل ـي ــس ،أم ـ ــا نـسـخـتـهــا
الـعــربـيــة فـمــن كـلـمــات عـلــي الـمــولــى
وتوزيع عمر صباغ ،وهي استحوذت
ً
ع ـلــى ان ـت ـبــاهــه م ـنــذ ك ــان طــال ـبــا في
المعهد العالي للموسيقى عام ،2008
وتمنى أن تعجب الناس ألنه وضع
ً
ً
ً
على اللحن كالما مميزا ،الفتا إلى أن
األغنية ليست تكملة ألغنية {مجبور}
ً
وأن الموضوع مختلف كليا.
وحـ ـ ـ ـ ــول تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ــه ل ــألـ ـب ــوم
ال ـثــالــث وم ــن يـخـتــار مـعــه األغ ــان ــي،

جمهوره الذي ،كما قال ،وحده يصنع
النجم وهــو بــدوره يحب أن يمنحه
البسمة والفرح.
ّ
حول أمنيته لبلده ،تمنى زيتون
أن ي ـع ـ ّـم الـ ـس ــام س ــوري ــة وأن يلتم
ال ـش ـعــب ع ـلــى ب ـع ـضــه ال ـب ـعــض وأن
يـتــوقــف ال ــدم ،وق ــال{ :ح ــرام يـلــي عم
بيصير}.
وف ـ ــي ح ـ ــال اس ـت ـق ــر الـ ــوضـ ــع فــي
س ــوري ــة ،ه ــل ي ـعــود إل ــى ب ـل ــده؟ أكــد
أن ــه لــم يـتــرك س ــوري ــة ،فـهــو مــوجــود
فــي لبنان بسبب عمله ،إال أن قلبه

ً
ليلى علوي تطلب  15مليونا

ناصيف زيتون
وعائلته في وطنه .أما في ما يتعلق
ب ــال ـغ ـن ــاء ف ــي ت ــون ــس ،ال س ـي ـمــا أن
الـجـمـهــور يطالبه بــالـعــودة إلحـيــاء
حفلة هناك بعد نجاحه الباهر في
مهرجان قرطاج ،فأكد أن األخير حلم
أي فنان وحفلته فــي تونس {كانت
تجربة من العمر}.

أجواء األعياد
ح ــول أج ـ ــواء أع ـي ــاد آخ ــر الـسـنــة
والـ ـه ــداي ــا ال ـم ـت ـب ــادل ــة ب ـي ـنــه وب ـيــن
المقربين إليه ،أشار ناصيف إلى أنه
ال يهتم بنوع الهدايا التي يتلقاها
بل يفرح عندما يتذكره أحد ،حتى
ً
لو أرســل له بطاقة معايدة ،كاشفا
أنــه تأثر بالهدايا التي تلقاها من
ً
وال ــدت ــه وشـقـيـقـتــه ،خ ـصــوصــا أنــه
بعيد عن منزله وعائلته في سورية
ً
منذ نحو ثماني سنوات ،موضحا
أن عــائـلـتــه زارت ـ ــه ف ــي ب ـي ــروت منذ
شهرين.

ً
وردا على ســؤال حول اإلنجازات
التي حققها مــن نجاح حفالته إلى
ً
الجوائز التي حصدها وصــوال إلى
األرقام العالية عبر المتاجر الرقمية،
ً
أشار زيتون إلى أنه يزرع أعماال قيمة
ويحصد النجاح ومحبة الجمهور،
وسيبقى يزرع ليحصد.
كذلك شـ ّـدد على أن لديه تقلبات
مزاجية ،على غــرار أي شخص ،لكن
ً
ً
يتمنى أن يبقى إنـســانــا ثــابـتــا كي
يصيب أك ـثــر ،ألن ال ـنــاس يفضلون
اإلنسان الحقيقي والصادق.

إعادة تقييم
حــول حفلته الـتــي أحـيــاهــا على
م ـس ــرح «ب ــات ـي ــا» ف ــي مـنـطـقــة غــزيــر
شرق بيروت في  29ديسمبر الفائت
إلى جانب الممثل الكوميدي هشام
ّ
ً
حداد ،أشار إلى أنها ال تقل شأنا عن
ً
حـفــاتــه الـســابـقــة ،وحـقـقــت نـجــاحــا،
ً
ّ
مـعـتـبــرا أن ـهــا شــكـلــت خــاتـمــة رائـعــة

ً
لحفالته في لبنان في  ،2017ومؤكدا
ً
أنــه يعشق الـغـنــاء فــي لبنان تماما
مثل عشقه الغناء في بلده سورية.

تقييم
فــي م ـحــاولــة إلعـ ــادة تـقـيـيــم أبــرز
أحداث الـ 2017قال إن:
 أفـ ـض ــل أم ـ ــر ح ـص ــل ل ـ ــه :أغ ـن ـيــة{مجبور}.
 أسوأ أمر :مرض والده. أجمل حفلة :مهرجان قرطاج.ً
 أهم حدث :قرطاج أيضا.ً
 هل خسر أشخاصا مقربين إليهفي  :2017لألسف نعم.
ً
ً
 هل ربــح أشخاصا ج ــددا :ليسعلى الصعيد الشخصي ،ولكن ربح
محبة الناس.
 أجمل هدية تلقاها :الجوائز. عـلــى م ــاذا ي ـنــدم :عـلــى عــاقــاتــهببعض الناس.
ّ
 -ما أبرز ما تعلمه :الصبر.

عريس في 2018
ناصيف زيتون وهشام ّ
حداد

كشف ناصيف زيـتــون أنــه بــدأ عــاقــة حب
فــي  2017وهــي مستمرة ،وأن حبيبته تقيم
ً
في لبنان وأنهما متفاهمان ،رافضا تحديد

جنسيتها (لبنانية أو سورية) .وحول إمكان
ً
أن يكون عريسا في  ،2018قال {إن شاء الله}.

الفضائيات المصرية 70 :مليون جنيه فقط سعر ّأي مسلسل رمضاني
ِّ
• جهات اإلنتاج ترحب والنجوم يتحفظون
مع االستعدادات في مصر لبدء تصوير مسلسالت
رمضان المقبل ،والتحضير لها من ترشيحات المشاركين
ً
إلى اختيار أماكن التصوير ،وصوال إلى التعديالت على
السيناريوهات بناء على رغبات األبطال ،وغيرها من

الفني ،فوجئ الجميع بقرار
تفاصيل تحيط بالعمل ً
القنوات الفضائية ،تحديدا «دي أم سي ،وسي بي سي،
وأون تي في» ،عدم شراء أي مسلسل لرمضان المقبل
تتخطى تكلفته الـ  70مليون جنيه كحد أقصى.

ليلى علوي
طلبت الفنانة ليلى علوي الحصول على  15مليون جنيه عن
دورها في مسلسل {عوالم خفية} مع الفنان عادل إمام ،وهو الرقم
الذي طالبت الشركة المنتجة تخفيضه إلى  10ماليين جنيه بسبب
ضخامة ميزانية العمل.
ً
ليلى ّ
تمسكت بالحصول على أجرها كامال بغض النظر عن
الميزانية ،ما يعرقل مشاركتها في المسلسل الجديد الذي انطلق
تصويره خالل األيام الماضية.

ّ
توقف تصوير {فوق السحاب}

هاني سالمة
أوق ــف الـمـخــرج رؤوف عبد الـعــزيــز تصوير مسلسله
الجديد {فوق السحاب} الذي يقوم ببطولته هاني سالمة
لالنتهاء من مونتاج ومكساج المشاهد التي أنجزت في
روسيا.
ال ـن ـج ــم ال ـم ـص ــري ان ـت ـه ــى ع ـل ــى مـ ـ ــدار ث ــاث ــة أســاب ـيــع
م ــن مـشــاهــد خــاصــة عـ ــدة ،فـيـمــا ي ـبــدأ تـصــويــر األحـ ــداث
بالديكورات الداخلية منتصف الشهر الجاري مع كل من
عفاف شعيب ومنى عبد الغني.

القاهرة – أمنية اليمني

غادة عبد الرازق توافق
على تخفيض أجرها

مسلسل «رسايل»
ّأدى تحديد سعر المسلسل الرمضاني
ب ــ 70مـلـيــون جنيه إل ــى حــالــة مــن الـجــدل
ف ــي ال ــوس ــط ال ــدرام ــي ف ــي م ـص ــر ،واك ـبــه
ارتباك أعمال عدة يذهب أكثر من نصف
ً
مـيــزانـيـتـهــا أج ـ ــورا لــأب ـطــال مـثــل «زي ــن»
لمحمد رمـضــان ،و{عــوالــم خفية» لعادل
إمـ ــام ،أو حـتــى «ط ــاي ــع» لـعـمــرو يــوســف،
و{رسايل» لمي عز الدين.
هل يتسبب قرار الفضائيات في عرقلة
ال ــدرام ــا؟ بـتـعـبـيــر أدق ،ه ــل س ـن ـكــون إزاء
تـحــايــل عـلـيــه ،م ــن خ ــال اسـتـثـنــاء بعض
المسلسالت ،أو إجـبــار منتجيها ،مــن ثم

أبطالها ،على تأجيل تحصيل أجورهم إلى
أن تخرج األعمال إلى النور؟
ّ
أكد المنتج ريمون مقار لـ{الجريدة» ،أن
اتفاق قنوات فضائية عدة على عدم شراء
أي مسلسل رمضاني بتكلفة أكثر من 70
ً
مليون جنيه ،ال يمثل ضررا على المنتجين
ً
الــذيــن ب ــدأوا فعال بتصوير مسلسالتهم،
ً
ً
حتى أن بعضهم أنـجــز ق ــدرا كـبـيــرا منها
ليتسنى له اللحاق بموسم رمضان المقبل،
ً
مشيرا إلى أن الوقت يسمح لإلنتاج إعادة
حـســابــات المسلسالت وتـكــالـيــف اإلنـتــاج
وأجور الفنانين المشاركين فيها ليتمكنوا

ريمون مقار

ً
م ــن إط ــاق ـه ــا ف ــي رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل وف ـقــا
لشروط الفضائيات.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذا ال ـ ـق ـ ــرار ي ـ ـصـ ـ ّـب فــي
صــالــح الـمـنـتـجـيــن ول ـيــس ض ــده ــم ،فثمة
ّ
شركات تتكلف مبالغ باهظة في إنتاجها
ُ
الـمـسـلـســات ث ــم ت ـب ــاع األخ ـي ــرة لـلـقـنــوات
بــأسـعــار رخـيـصــة ،مــا ي ــؤدي إل ــى خـســارة

محمد رمضان بطل «زين»
ّ
المنتج ،من ثم ال تتمكن األعمال من تغطية
يعرقل عملية اإلنتاج
تكلفتها،
األمر الذي ّ
ّ
يتسبب ّ في توقفها ذات يوم .تابع:
بل ربما
«ثمة شركات توقفت عن اإلنتاج ودخلت في
مشاكل مع المشاركين في األعمال ألنها لم
تتمكن من دفع مستحقاتهم بسبب بيعها
بثمن بخس للفضائيات».

وأضاف« :تحديد تكلفة معينة لإلنتاج
ّ
يصب في صالح المنتج وأصحاب القنوات
الفضائية ،فــا تظهر مسلسالت بأسعار
ً
ضخمة ثم ال نجد مشتريا لها بعد ذلك».
ً
الطريف أن نجوما كثيرين «تحفظوا»
ً
عن إبداء رأيهم حول هذا القرار الذي حتما
ً
ينعكس عليهم سلبا.

رأي النقد
رأى الناقد والمؤلف وليد سيف أن قرار القنوات الفضائية
تحديد سقف لإلنتاج سيسهم في الحد من أجور نجوم الدراما
الرمضانية ،ال سيما عادل أمام ويسرا وغيرهما ممن يتقاضون
أكثر من  20مليون جنيه للمسلسل .بتعبير أدق ،سيدفعهم ذلك
إلى تخفيض أجورهم «المبالغ فيها» .ومن ناحية أخرى ،ربما
يفتح الباب إزاء المنتجين نحو السينما ،من ثم إنتاح األفالم
ً
بــدال من المسلسالت ،األمــر الــذي يحرك الساحة السينمائية
ً
نحو األفضل نظرا إلى أن تكلفة إنتاج فيلم ستكون أقل مقارنة
بإنتاج مسلسل.
باختصار ،بحسب سيف ،سيحدث القرار حالة من التوازن
بين الدراما وبين السينما ،ذلك بعد غياب كثير من المنتجين
عــن األخ ـيــرة خــال الـفـتــرة الماضية وتوجههم نحو الــدرامــا
ً
األضمن واألكثر ربحا مقارنة بها.
كذلك لجأ نجوم كثيرون إلــى الــدرامــا وحققوا من خاللها
ً
ً
أرب ــاح ــا ك ـب ـيــرة ون ـج ــاح ــا ع ـلــى ال ـم ـس ـتــويــات ك ــاف ــة ،م ــا كــانــوا
سيصلون إليه في السينما.

ً
الـنــاقــدة مــاجــدة خيرالله أيـضــا رحـبــت بـقــرار القنوات
الفضائية األخير ،مؤكدة أنه سيفتح الباب لظهور نجوم
ً
جدد في موسم رمضان المقبل بسبب تقاضيهم أجــورا
قليلة على عكس نجوم الــدرامــا الرمضانية الــذيــن ربما
تتعثر أعمالهم لعدم قدرة منتجيها على دفع مستحقاتهم،
كذلك يشجع ذلك على االهتمام ببقية تقنيات العمل التي
ً
كان المنتجون يتغاضون عنها تحسبا الرتفاع التكلفة.
ُ
ولفتت إلى أن ثمة مسلسالت تعرض خارج موسم
رمضان من بطولة وجوه جديدة وبتكلفة مناسبة ،وهي
أثبتت نجاحها ،مشيرة إلــى أن هــذه خطوة إيجابية
ً
في الدراما التلفزيونية ،خصوصا ما يتعلق بموسم
ُ
رم ـضــان ال ــذي تـنـتــج لــه مسلسالت كـثـيــرة وبتكاليف
ضخمة من دون توافر محتوى الفت وواقعي ،ما يؤدي
إلى فشلها وخسارة المنتج ،و{بالطبع القرار سيؤدي
إلى صناعة نوع جديد من الدراما يعتمد على وجوه
صاعدة وموضوعات مختلفة وبتقنيات متميزة.

غادة عبد الرازق
طلب المنتج تامر مرسي من الفنانة
غادة عبد الرازق تخفيض األجر الذي
اتفقت عليه معه في رمضان الماضي
ل ـت ـق ــدي ــم م ـس ـل ـس ــل {ض ـ ــد م ـج ـه ــول}
ليتمكن الخروج إلى النور.
أبــدت النجمة المصرية موافقتها
عـ ـل ــى ال ـت ـخ ـف ـي ــض ال ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـع ــى مــن
خالله إلــى ضمان حضورها في السباق
ً
الــرمـضــانــي ،علما بــأن مــرســي لــم يحقق من
ً
مسلسلها األخير {أرض جو} عائدا يغطي تكلفة
إن ـتــاجــه ال ـتــي وص ـلــت إل ــى  100مـلـيــون جنيه
ً
تقريبا.
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 ...In the Fadeعالم مقلق من اإلرهاب والكراهية
يغوص الفيلم الجديد للمخرج التركي األلماني فاتح أكين في عالم النازية الجديدة ،والهجرة ،والشك ،واألسئلة
المربكة عما إذا كانت امرأة تستطيع العثور على الراحة في االنتقام بعدما قتلت قنبلة إرهابية زوجها وابنها
الصغير.
يجيد أكين تصوير التصادم بين الثقافات وتعقيدات الخيانة.
يتناول فيلمه  In the Fadeالقوي والمؤثر ما يجمعنا ويفرقنا في زمن ّ
التطرًف وظهور مقاتلي اليمين البديل.
تهيم بطلة القصة كاتيا (ديانا كروغر) في حالة من الغموض المقلق ،متأرجحة بين معضلة أخالقية وخسارة
مؤلمة ،في رواية تجمع التشويق النفسي مع ّ
التأمل في العدالة.
جيفري فليشمان

الفيلم يبدو
األقرب إلى أفالم
هوليوود بين
أعمال فاتح
أكين

يكشف الفيلم األلماني In the Fade
صـ ــورة كــاتـيــا الـمـتـبـ ّـدلــة فـيـمــا تسعى
إل ــى االن ـت ـق ــام ل ـمــوت ول ــده ــا وزوج ـهــا
الكردي على يد متطرفين يمينيين في
هامبورغ.
اس ـتــوحــي ه ــذا ال ـف ـي ـلــم ،الـ ـ ُـذي ُرش ــح
ل ـج ــائ ــزة {غـ ــولـ ــدن غـ ـل ــوب} وأدرج فــي
الالئحة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل
عمل بلغة أجنبية ،مــن سلسلة جرائم
ارتكبها نازيون جدد.
ي ـصـ ّـور  In the Fadeق ــارة أوروب ـيــة
ّأدى فيها ماليين الالجئين والمهاجرين
من دول إسالمية وأفريقية إلى نهوض
األحـ ــزاب الشعبوية اليمينية وزعــزعــة
السياسات من الدنمارك إلى هنغاريا.
يذكر مخرج الفيلم التركي األلماني
فــاتــح أك ـيــن الـبــالــغ مــن الـعـمــر ّ 44سنة:
ُ
«شهدت طــوال حياتي اعـتــداء ات نفذها
نـ ــازيـ ــون جـ ــدد ف ــي أل ـم ــان ـي ــا .بـ ـ ــدأت فــي
ثمانينيات القرن الماضي مع الحليقي
ال ـ ـ ـ ـ ــرأس .ولـ ـط ــالـ ـم ــا ش ـ ـعـ ـ ُ
ـرت بـ ـ ــأن ه ــذه
اعتداءات شخصية ضدي .لذلك احتجت
إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــة ت ـط ـه ـيــر .ل ـ ــذا أع ـ ـ ــددت ه ــذا
الفيلم .ولكن ّ
تحول مشروعي إلى عمل
يالئم العالم بــأســره ،بما فيه الــواليــات
المتحدة».
ي ـض ـي ــف« :ب ـ ـ ــرزت هـ ــذه ال ـح ــاج ــة إل ــى
ال ـت ـط ـه ـيــر ف ــي ك ــل مـ ـك ــان .ال ُي ـع ـت ـبــر مــا
حــدث فــي مسيرة الـنــازيــة الـجــديــدة في
شارلوتسفيل بفرجينيا مجرد مصادفة.
نعيش في عالم تسوده العولمة .ويرتبط
مــا شهدناه فــي الــواليــات المتحدة بما
حدث في ألمانيا».
ً
تدرك ديانا كروغر جيدا مدى جاذبية
ـال
عـبــث أك ـي ــن .تـخـبــر« :ك ـنــا ن ـصــور لـلـيـ ٍ
متتالية وكنا منهكين .قــال :أتعرفون؟
أعـتـقــد أن ـنــا سـنــذهــب إل ــى ك ــان م ــع هــذا
الـفـيـلــم .فــأجـبـتــه :ال أظ ــن ذل ــك .وتــراهـنــا
ع ـلــى أن ـن ــي ســأح ـصــل ع ـلــى وشـ ــم على
ّ
تشكل رمز بلدته في
شكل مرساة ،التي
ّ
هامبورغ ،في حال تحقق ذلك» .تتوقف

ً
هــذه الممثلة قليال ثم تضيف« :وهكذا
حصلت على وشم مرساة» ،بعدما فازت
بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان
السينمائي.

غير متوقعة من الرقة تبدو أشبه بأزهار
ُ
غريبة ال تنسى تنبت من الفوضى.

قيود اآلخر

متطرفون

منذ فيلمه  Head Onالذي نال أصداء
دولية عــام  2004وروى قصة حـ ّـب بين
شخصين ال قــوا ســم مـشـتــر كــة بينهما
تــدور في إطــار من الغضب والتوقعات
الثقافية ،استكشف أكين قيود {اآلخر}،
وأفراحه ،وخسائره.
تـ ـن ــاول ف ــي ك ـث ـيــر م ــن أع ـم ــال ــه أح ـيــاء
ً
ألمانيا المعزولة ،عاكسا في الوقت عينه
عــبء التقاليد الـتــي حملها ذووه معهم
من تركيا .وهكذا خلطت أفالمه ،بما فيها
 The Edge of Heavenعــن شخصيات
مضطربة مترابطة تبحث عن بارقة عزاء،
بين الميول المندفعة القوية وبين لحظات

لـكــن  ،In the Fadeيـبــدو األق ــرب إلــى
أفــام هــولـيــوود بين أعـمــال أكـيــن .يــروي
الفيلم ،الذي ُيسرد على ثالثة أجزاء ،قصة
كــاتـيــا ال ـتــي ت ــؤدي كــروغــر دورهـ ــا بقوة
ّ
وحـ ــدة وي ــأس مـحــطــم .تنتقل كــاتـيــا من
ِ
حزن منزلها المظلم إلى نور دار المحكمة
القوي ،ومنه إلى سواحل اليونان الحارقة
ح ـيــث تــاحــق الـمـتـطــرفـيــن ال ــذي ــن قـتـلــوا
عائلتها.
تغرق في معضلة أخالقية تسأل فيها:
كـيــف يستطيع اإلن ـس ــان مــواج ـهــة الـشــر
واالقـتـصــاص مــن الـمـجــرم عندما تخفق
الشرطة واالدعاء العام؟

ديانا كروغر في مشهد من الفيلم

كاتي والش

تعشق
Phantom
 Threadأكثر
عندما تشاهده
للمرة الثانية

وعن الخيار الذي تواجهه كاتيا ،يقول
أكين{ :فيلمي مختبر .ال أؤمن بأن االنتقام
هذا
هو الحل ألن الدوامة ّ لن تتوقف .يشبه ّ
مبادئ الفيزياء .تشكل هذه طاقة لن تكف
ً
عن التأرجح ولن تختفي مطلقا ،بل تتخذ
ً
شكال آخر .ال بأس في السينما أال يكون
ً
اإل ن ـســان منطقيا  .لكن المجتمع يتوقع
منك أن تكون كذلك .وهنا يكمن الصراع}.

الفن عابر للحدود
يقاوم أكين ،الذي ولد في عائلة تركية
مسلمة ،وتــرعــرع فــي هــامـبــورغ ،الــذوبــان
في المجتمع على غرار أتراك كثر .نتيجة
ً
ً
ً
لــذلــك ،حـقــق تـقــدمــا فـنـيــا جــريـئــا أهــدافــه
تتداخل مع الطيفين السياسي والديني.
ً ً
نتيجة لذلك ،أغضب أتراكا كثرا عام 2014
مــع فـيـلــم The Cutعــن المذبحة األرمنية

ً
يعكس  In the Fadeأيضا التبدالت (منها فــرق كرة
ّ
الـقــدم الشاملة) الـتــي ع ــززت التسامح فــي ألمانيا ،رغم
ً
الـمـكــاســب الـتــي حققها أخ ـيــرا حــزب {الـبــديــل أللمانيا}
اليميني المتطرف .كانت كاتيا وزوجها نــوري يربيان
َ
ابـنـهـمــا فــي حـيــاة مــريـحــة تـجـمــع بـيــن ثـقــافــتـيــن قـبــل أن
ّ
يقوضها اعـتــداء إرهــابــي .يــذكــر الـمـخــرج{ :فــي الـحــاالت
المتطرفة ،ترى بشاعة الناس}.
تؤكد كروغر أن أكين ّ
{تعرض للتمييز العرقي طوال
حياته .فقد استهدفته تلك المجموعات (النازية الجديدة)
ّ
بعد أفالمه السابقة .نتيجة لذلك ،يشكل هذا العمل مرآة
تعكس ما تسببنا به ألنفسنا والفوضى التي نغرق فيها.
آمــل بــأن ينجح الفيلم فــي التواصل مــع الـنــاس بطريقة
ّ
عاطفية تولد فيهم التعاطف كي يتمكنوا من رؤيــة ما
ينتجه كل هذا الكره}.
وتتابع مؤكدة أن العمل مع أكين {كــان أحــد األعمال
األك ـث ــر م ـك ــاف ــأة ال ـت ــي ت ـع ــاونــت فـيـهــا م ــع م ـخ ــرج ،ربـمــا

ال يوفي ما يبدعه رينولدز وودكوك
حقه ،فهو يبتكر أزياء محاكة باليد
لألغنياء والطبقة الملكية.

نساء
يعيش وودكـ ــوك ويـعـمــل وســط
ً
النساء ،مشرفا على مجموعة من
الخياطات في منزله .أما شريكته
في هذه المهنة وصديقته المقربة،

فيكي كريبس ودانيال داي لويس في الفيلم

أخ ـت ــه س ـي ــري ــل ،ف ـتــؤدي ـهــا ليسلي
م ــان ـف ـي ــل ال ـم ـم ـي ــزة بـشـخـصـيـتـهــا
الـ ـ ـف ـ ــوالذي ـ ــة وتـ ـس ــريـ ـح ــة ش ـع ــره ــا
الـ ـمـ ـتـ ـقـ ـن ــة .يـ ـظ ــن الـ ـمـ ـش ــاه ــد أن ـه ــا
ً
األقوى واألكثر حزما بين األخوين
رغــم المظاهر .فــا أحــد يطلب من
ري ـنــولــدز أن يـصـمــت بــأنــاقــة على
غرارها.
يروح رينولدز يبحث عن صديقة
ج ــدي ــدة ،ع ــن ع ــارض ـت ــه ومـلـهـمـتــه
ا لـحـيــة ا لـتــا لـيــة .فيعثر عليها في
نادلة من طبقة متواضعة تعمل في
مطعم أحد المنتجعات على شاطئ
البحر.

ً
ّ
عام  ،1915علما بأن هذه المجزرة تشكل
ً
ً
موضوعا محرما بالنسبة إلى الحكومة
التركية.
يقول{ :في تسعينيات القرن الماضي،
ً
ً
لم أعتبر نفسي ألمانيا .لم أكن جزء ا
منهم ولم أرغب في أن أكون كذلك.
لـ ـك ــن صـ ـن ــاع ــة األف ـ ـ ـ ــام جـعـلـتـنــي
ً
ألمانيا .دعمت الدولة إنتاج األفالم
ً
وعملي كفنان .لم أكن فنانا آنذاك .لم
ً
أولــد فنانا ،بل ولــدت في حي فقير.
لكن الفن ال أمة له وال هوية ،بل يعبر
الحدود كافة}.

تبدالت
باستثناء كوينتن تارانتينو .فاتح حاد ،إنه مخرج متطلب
ً
ً
ً
ً
جدا إنما دافئُ .يعتبر صانع أفالم حقيقيا وصوتا قويا
ّ
يعبر عن جيله}.
في
يخبر أكين{ :أستطيع أن أجني مبالغ أكبر من المال ُ
ألمانيا .لكنني أريد تجربة مختلفة ،فهي تبقى التجربة
األكثر أهمية ألنها تساعدك على األرجح في تقديم األجوبة
ً
الصحيحة ألوالدك عندما يطرحون عليك سؤاال} .أتى أكين
على ذكر مخرجين أمثال ستيفن سودربرغ ({صانع أفالم
يضاهي ببراعته ديفيد بوي في عالم الموسيقى}) ،وشون
بايكر ّ
({قدم لي صورة عن الواليات المتحدة لم أكن أعرفها
إال أنها أثارت اهتمامي}) ،وأورسون ويلز الذي لجأ إليه
خالل إعداده مشهد المحاكمة في .In the Fade
ً
ُ
{شاهدت كثيرا من األفالم عن محاكمات ،لكن
يضيف:
ّ ً
العمل الذي أثر في حقا كان  The Trialلويلز المستوحى
من رواية كافكا .األطر فيه مستقيمة وواضحة}.
عــاد أكين بــالــذاكــرة إلــى أفــام سابقة ،ثــم أخبرنا أنــه،

Phantom Thread
إبداع غامض

ّ
أندرسون الرومانسية المحيرة
تشكل قصة بول توماس ً
لغزا ،فهي ال تدور حول جريمة بل
ً Phantom Thread
حول مسائل القلب ،طارحة أسئلة عن الحب ،والقوة ،والخضوع.
َم ـ ــن ال ـم ـس ـي ـطــر ف ــي الـ ـح ــب؟ مــن
ً
المستحيل عموما اإلجابة عن هذا
السؤال .لذلك يبدو فيلم Phantom
ّ
تولد فيك
 Threadأشبه بأحجية
ً
خليطا مــن االستياء والمتعة في
وقــت ً واح ــد .وال تنكشف الًـصــورة
كاملة إال في النهايةّ ،
مقدمة وقائع
تعكس الحقيقة ُ
المرة التي ترافق
الضعف.
يؤكد النجم دانـيــال داي لويس
أنه يعتزم االعتزال بعد هذا العمل
(ولكن علينا أن ننتظر لنرى) .في
ع ـم ـلــه الـ ـج ــدي ــد م ــع ب ـ ــول ت ــوم ــاس
ً
أندرسونّ ،
يقدم أداء متبدال في دور
صانع أزيــاء عبقري في لندن عام
 .1950لكن المصطلح {صانع أزياء}

مشهد من الفيلم

يطلب رينولدز الفطور بالطريقة
ً
األك ـثــر إي ـحــاء وانـحـطــاطــا ،طريقة
ّ
تشكل بحد ذاتها محاولة إغراء .في
المقابل ،تبدو ألما (فيكي كريبس)
فتاة ساذجة مرحة .ولكن على غرار
غ ــاف م ــن ال ـحــريــر ال ـفــاخــر ،ي ــدرك
رينولدز ما يستطيع تحويلها إليه،
بعد تفصيلها ،وقصها ،وخياطتها
لـتـغــدو ال ـمــرأة الـمـثــالـيــة .إال أن ــه ال
ّ ً
طيعا
يعي أن هذا الوجه الذي يبدو
يخفي وراء ه قوة تفوق ما يراه.
ع ـنــدمــا نـكـتـفــي بــوصــف وقــائــع
هــذه ا لـقـصــة ،نسلبها بريقها وال
نقترب حتى من التعبير
عن السحر المثير،

خالل إجرائه بعض البحوث لفيلمه  ،The Cutقاد سيارته
على طرق فرعية في الواليات المتحدة فيما كان يدرس
خطوط القطارات قبل قــرن .خــال هــذا السرد ،بــدا أشبه
برحالة تصادفه وهــو يقف على قــارعــة الطريق يبحث
راو سحرته ال ــدروب الترابية الـتــي تلتف
عمن ًيقله أو ٍ
منطلقة نحو احتماالت مخبأة في العتمة .يخبر{ :تجولت
في الواليات المتحدة :فلوريدا ،وأالباما ،وميسيسيبي،
وداكوتا الجنوبية ،وداكوتا الشمالية .رأيت الكثير .كذلك
أنـقـ ُ
ـذت أميركيين مــن فـيـضــان .كنت أعـبــر أيــداهــو وكــان
المطر ينهمر .وفـجــأة ،رأيــت زوجـيــن فــي ثمانيناتهما.
كانا عالقين في سيارتهما وكان الماء يرتفع .كانت شبكة
ُ
فسارعت
الهاتف متعطلة وكنا في منطقة غير مأهولة.
أنــا وصــديــق لــي إلــى حمل هذين الزوجين وإخراجهما
من السيارة}.
يبتسم أكـيــن ويـضـيــف{ :مــا زال ــت ابنتهما تراسلني
وتكرر :باركك الله!}.

والغامض ،والحسي الذي يضفيه
أندرسون على .Phantom Thread

مسافة كبيرة
ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ري ـ ـنـ ــولـ ــدز ،ي ـحــافــظ
الفيلم على مسافة كبيرة بينك
ً
ً
وبينه ويبقيك بعيدا ،ومرتابا،
وغ ـيــر مـسـتـقــر .ول ـكــن ســرعــان
مــا تتجلى ق ــوة أ لـمــا الكبيرة،
ً
فنرضخ طوعا إلرادتها .وهكذا
ً
تدخل صالة السينما متوقعا
ً
أن تشاهد فيلما لدانيال داي
ل ــوي ــس ،إال أنـ ــك ت ـخ ــرج وأن ــت
مـقـتـنــع ب ــأن ه ــذا فـيـلــم لفيكي
كريبس .وال ضرر في ذلك ألن
هذه الممثلة من لوكسمبورغ
تأخذك على حين غرة وتنقلك
إلى عالم آخر.
تـعـشــق Phantom Thread
أكـ ـث ــر ع ـن ــدم ــا تـ ـش ــاه ــده ل ـل ـمــرة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ألنـ ـ ــك ت ـ ـ ــدرك االت ـ ـجـ ــاه
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـل ـك ــه .وه ـ ـكـ ــذا يـسـهــل
عـلـيــك ال ـغ ــوص ف ــي ه ــذا الـعــالــم
الفاخر ،والضحك خالل لحظاته
المرحة العابرة .وبدل أن تشعر

بــاالنــزعــاج ،تستطيع تأمل بإعجاب
دوامة الفوضى والسيطرة النفسية،
التي تعكسها بإتقان موسيقى جوني
غرينوود ،التي تمزج بين مقطوعات
ّ
كالسيكية ومؤلفاته الخاصة لتولد
ً
إحساسا باضطراب ممتع.
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ّ
ّ
هل تحتاج إلى المضادات الحيوية؟

fitness

ّ
في ّ
الحيوية التي ّ
ظل الحملة ّ
تمتعك ّ
ضد المضادات ّ
بصحة ّجيدة هذا الشتاء؟
تتصدر العناوين ،ما هي أفضل طريقة لتضمن
ً
ّ
ّ
مضادات
تتخيل عالما من دون
هل
ّ
حـ ـي ـ ّ
ـوي ــة؟ ربـ ـم ــا ي ـك ــل ـف ــك ج ـ ــرح صـغـيــر
ّ
ً
ً
القنفذية
عشبة
حياتك ،وتكون الجراحة احتماال مرعبا،
ً
واإلنجاب اآلمن جزءا من الماضي.
تحارب أمراض
فـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،تـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـق ــاوم ــة
ً
ً
ّ
ّ
الشتاء
الحيوية أمرا خطيرا للغاية
المضادات
ّ
ّ
ّ
لدرجة أن الخبراء يقدرون أن تتسبب
المشكلة بحلول عام  2050بموت عشرة
ً
ماليين شخص سنويا .فكيف تستطيع
ّ
صحتك مــن دون اإلس ـهــام في
حماية
ّ
ّ
التهديد الذي تشكله مقاومة المضادات
ّ
الحيوية في الشتاء ،موسم اإلنفلوانزا؟
أسهم انتشار استخدام المضادات
ال ـح ـيـ ّ
ـويــة ،بـمــا فـيـهــا فــي ال ــزراع ــة ،في
ّ
األزمــة العالمية ّالتي نواجهها اليوم.
ع ـ ــام  ،2015حـ ـ ــذر ال ـم ـع ـه ــد الــوط ـنــي
ّ
للصحة وتـفـ ّـوق الــرعــايــة فــي المملكة
ّ
ال ـم ــت ـح ــدة م ــن وج ـ ــود ع ـش ــرة مــايـيــن
ّ
ّ
وصفة طبية غير ضرورية بمضادات
ّ ُ
ً ّ
حيوية تعطى سنويا .لكن الميكروبات
ً
بـحـ ّـد ذات ـهــا أسـهـمــت أي ـضــا فــي تفاقم
ّ
الــوضــعّ .
يفسر الـخـبــراء أن البكتيريا
ً
ّ
ذكية جـ ّـدا ،فهي تريد البقاء على قيد
ّ
الحياة ،لذا تصنع لذاتها قشرة وقائية
ّ
الوصول
تمنع المضادات
الحيوية من ّ
ّ
إليها .وتستطيع حتى أن تضخها من
جــد يــد لتبطل عملها .بـهــذه الطريقة،
ت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول إل ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــاومـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـض ــادات
ّ
الحيوية وتنقل هذه الميزة إلى الجيل
ال ـجــديــد مـنـهــا ،م ــا يـفـقــد ال ـم ـضــادات
ّ
فاعليتها.
ّ
الحية
البكتيريا
ل ـ ـ ــذا هـ ـ ــل يـ ـج ــب اسـ ـتـ ـخ ــدام
ّ
ّ
الـمـضــادات الحيوية لعدوى
المفيدة سالح قوي

في المعركة ّ
ضد
األمراض

ً
فصل الشتاء؟ ّأوال ،يستحسن تسليط
الضوء على بعض الحقائق.

حقائق
ت ـع ـم ــل الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــادات الـ ـحـ ـي ـ ّ
ـوي ــة ع ـلــى
ً
البكتيريا فحسب ،فتحدث خلال في جدار
والنمو.
الخاليا أو تمنعها مــن التكاثر ّ
ّ
لـكــن معظم الـتـهــابــات الـجـهــاز التنفسي
ً
ٌ
ّ
ّ
فيروسي ،واللغط وارد نظرا إلى
الحادة
ّ
أن ال ـعــدوى الـفـيــروسـ ّـيــة قــد تـتـحـ ّـول إلــى
ً
ّ
بكتيرية .يواجه الطبيب غالبا صعوبة في
تحديد احتمال ورود هذا األمر ومتى ،في
ّ
جسدية أو أعراض
ظل غياب أية عالمات
ّ ً
ًّ
ً
واضحة ،فيصف مضادا حيويا ،تحسبا.
ً
ازدادت المشكلة تـعـقـيــدا بـعــد تقرير
British
حديث نشرته Medical Journal
ّ
ّ
(مـجــلــة ال ـطـ ّـب الـبــريـطــانـ ّـيــة) ج ــاء فـيــه أنــه
على عكس النصائح السابقة ،يزيد إتمام
ّ
الحيوية وفق وصفة
دورة من المضادات
ً
طبيةّ خطر اإلصابة بمقاومتها ،بدال من
ّ
بتحسن .في
الـتــوقــف عنها مــا إن تشعر
يبحثون عن تأكيد
حين ال يــزال الخبراء ّ
ّ
صحة هذا الموضوعُ ،يفضل مناقشة األمر
ً
وتوضيحه مسبقا مع الطبيب لمعرفة ما
عليك ّفعله.
يــؤثــر ن ــوع ال ـعــدوى وحـ ّـدتـهــا فــي مـ ّـدة
اس ـت ـجــاب ـت ـهــا ل ـل ـع ــاج ،فـ ـع ــدوى ال ـج ـهــاز
ً
ال ـب ــول ــي مـ ـث ــا ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ث ــاث ــة ّأي ـ ــام
ّ
لالستجابة .لذا يعتبر الخبراء أن الخيار
ّ
ً
األكـثــر أمــانــا يكمن فــي ات ـبــاع توجيهات
طبيبك واالس ـت ـمــرار فــي ت ـنــاول المضاد
ً
ال ـح ـي ــوي ت ـب ـع ــا ل ـلــوص ـفــة ال ـط ـب ـيــة.
ُ
فالعدوى التي ال تعالج كما يجب
تعود لتنتقم.
أطـ ـلـ ـق ــت وك ـ ــال ـ ــة الـ ـص ـ ّـح ــة
الـعـ ّ
ـامــة فــي إنـكـلـتـ ّـرا حملة
ّ
لكل شخص قلق بشأن
م ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـ ـم ـ ـضـ ــادات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ـ ّ
ـويـ ـ ــة لـ ـتـ ـش ـ ّـج ــع
المواطنين على المشاركة
ف ـ ــي الـ ـمـ ـع ــرك ــة ض ـ ـ ّـده ـ ــا مــن
خ ــال ع ــاج أعـ ــراض ال ـبــرد أو
اإلن ـف ـل ــون ــزا م ـ ـ ّـدة خ ـم ـســة ّأيـ ــام
قبل زيــارة الطبيب ،أو شــراء دواء
ال يحتاج إلــى وصـفــة طـ ّـبـ ّـيــة ،أو إعــادة
ّ
الحيوية التي لم تستخدمها
المضادات
ّ
إ لــى ا لـصـيــد لـ ّـيــة للتخلص منها بطريقة
ّ
آمنة (ألن األدوي ــة التي تدخل في البيئة
ً
تزيد أحيانا المقاومة).
ّ
كــذ لــك تسلحك خـيــارا تــك السليمة في
ّ
نمط حياتك ضد اإلصابة بأمراض فصل
ال ـش ـت ــاء .يـنـصـحــك األطـ ـ ّـبـ ــاء ،إل ــى جــانــب
ال ــوع ــي حـ ــول ال ـج ــراث ـي ــم وغ ـس ــل ال ـيــديــن
ّ
ـاتـبــاع حمية غــذائـ ّـيــة ّ
غنية
بــاسـتـمــرار ،بـ
بالفاكهة والخضراوات .تشمل األصناف

ّ
الكرنبية،
المفيدة للجهاز المناعي العائلة
كــالـبــروكــولــي والـمـلـفــوف وال ــزه ــرة ،وتلك
بــرت ـقــالـ ّـيــة ال ـل ــون ،كــالـيـقـطـيــن والـبـطــاطــا
الحلوة والـجــزر .كذلك تحتوي مأكوالت
عـ ـ ـ ـ ّـدة عـ ـل ــى خـ ـص ــائ ــص ق ـ ـ ّ
ـوي ـ ــة م ـ ـضـ ـ ّـادة
للميكروبات ،كاألعشاب والتوابل (الثوم
ّ
الحار والكركم) المليئة
والزنجبيل والفلفل
ّ
ّ
النباتية
والكيماويات
بمضادات االلتهاب

ّ
مضاد حيوي طبيعي جديد:
•
يشير بحث حــد يــث مثير لالهتمام
إلى ّأن البكتيريا ّ
الحية المفيدة قد تكون
ً ًّ
ّ
قويا في المعركة ضد المرض،
سالحا
ّ
مــع دراس ــات تــؤكــد ّ
أهم ّيتها فــي شفاء
الحروق والجروح .باإلضافة إلى هذا،
يكمن جــزء كبير مــن جـهــازك المناعي
فــي أمعائك ،لــذا ُيعتبر الحفاظ عليها
ًّ
ً
ّ
بصحة ّ
أساسيا للبقاء بحالة
جيدة أمرا
ّ
سليمة .اختر ّ
مكمالت غذائية مصنوعة
م ــن ال ـم ــاء تـحـتــوي عـلــى أربـ ــع س ــاالت
ّ
ّ
وتغير
الحية والنشيطة
من البكتيريا
درجــة الحموضة فــي البيئة المحيطة
ً
ّ
ّ
ثانوية
بها مـبــاشــرة وتشكل مـكـ ّـونــات
تمنع ّ
ّ
نمو البكتيريا المسببة لألمراض.
ً
أخيرا ،وجدت دراسات جامعة «كوليدج

وم ـ ـضـ ــادات األك ـ ـسـ ــدة ال ــداعـ ـم ــة لـلـجـهــاز
المناعي .تستطيع ّ
المركبات الموجودة
ّ
فـ ــي ال ـ ـثـ ــوم ق ـت ــل الـ ـك ــائـ ـن ــات ال ـم ـج ـه ــري ــة
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن ب ـعــض األم ـ ـ ــراض األك ـثــر
ّ ً
ً
شيوعا .ال ُيعرف األليسين بكونه مركبا
ً
ً
ّ
مضادا للبكتيريا فحسب ،بل يتميز أيضا
بنشاطه المضاد للفيروسات ،وهــذا هو
السبب الذي يدفعه إلى تهدئة اإلنفلوانزا.

ّ ّ
تبين أن مستخلص
باإلضافة إلى هذا،
ٌ
ورق الزيتون فاعل ضـ ّـد أمــراض الشتاء.
بفضل احتوائه على ضعف نسبة مضادات
األكـســدة الـمــوجــودة فــي الـشــاي األخضر،
يعتبر العنصر النشيط فيه ،األوروبين،
ّ ً
ً
ّ ً
ً
ـري ــا
ـوي ــا وفـ ـي ــروس ـ ّـي ــا وف ـط ـ
م ـ ـضـ ــادا حـ ـي ـ
ًّ
ًّ
يجعل تناوله مثاليا خالل
وبكتيريا ،ما ّ
فصل الشتاء لتجنب السعال ونزالت البرد.

ّ
ّ
الوقائية المفيدة
االستراتيجيات
تشمل
ّ
لـ ــك :ت ـخ ـف ـيــف الـ ـت ــوت ــر ،والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
قـســط ك ــاف مــن ال ـن ــوم ،وت ـن ــاول مـكـ ّـمــات
الـفـيـتــامـيـنـيــن  Cو Dوال ــزن ــك .لـلـحـصــول
ّ
مناعية أقوىّ ،
ثمة إجراءات
على مساعدة
ّ
ّ
إضافية يمكنك اتخاذها.

ّ
ّ
االستوائية) أن هذه
الهادئ لألمراض
ّ
مضادة للميكروبات وااللتهاب
العشبة
ّ
والسكري واألكسدة ّ ،وهذه ليست سوى
بعض فوائدها .تحفز الجهاز المناعي
عبر تعزيز إنـتــاج األجـســام الـمـضـ ّ
ـادة،
ّ
ّ
المحددة
المناعية
وتحسين االستجابة
ّ
المحددة وإعطاء األخيرة القدرة
وغير
ّ
عـلــى تخفيف ح ــدة ال ـعــدوى وتقليص
م ـ ّـدتـ ـه ــا .ك ــذل ــك ه ــي م ـ ـضـ ـ ّ
ـادة بــام ـت ـيــاز
ّ
فاعليتها للوقاية
للبكتيريا وقد أثبتت
مـ ــن ّاإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا والـ ـتـ ـه ــاب ــات ال ـج ـه ــاز
التنفسي العلوي وعالجها.

ّ
ال ـش ـت ــاء ألن ـه ــا ت ــزي ــد ع ــدد خ ــاي ــا ال ــدم
ّ
البيضاء الـتــي تهاجم الـعــدوى وتـعــز ٌز
نشاطها .حسب الخبراء ،تشير دراسة
ٌ ُ
ّ
جديدة نشرت في مجلة Viral Research
ّ
ّ
ّ
(البحوث الفيروسية) إلى أن القنفذية
االلتصاق باألغشية
تمنع البكتيريا من ّ
الـ ـمـ ـخ ــاط ـ ّـي ــة ،مـ ــا ي ـخ ــف ــف االل ـت ـه ــاب ــات
ّ
ّ
الثانوية وبالتالي الحاجة إلى
البكتيرية
ّ
ّ
ّ
المضادات الحيوية .ويضيف الخبراء أن
قوي مضادّ
ّ
تتميز بنشاط ّ
هذه النبتة
ً
للفيروسات ،خصوصا إذا استخدمت
المستخلص الطازج من الجزء الهوائي
ّ
منها ،وتخفف اإلنتاج المفرط للمواد
ّ
ّ
االلتهابية في الجسم ،من ثم
الكيماوية
ّ
تقل ّ
حدة األعراض.

صيدليتك الشاملة

مكم ًال كهذا فاعل ّ
لندن» ّأن ّ
ضد التهاب
ّ
القولون الغشائي الكاذب واإلشريكية
ال ـق ــول ــون ـ ّـي ــة والـ ـعـ ـنـ ـق ـ ّ
ـودي ــات الــذه ـبـ ّـيــة
ُ
ّ
المقاومة للمثيسلين ،وأثبتت فاعليته
ً
طبيا في السيطرة على أعراض متالزمة
ّ
المتهيج.
القولون
• عالج اإلنفلونزا باألعشاب:

ت ـع ـت ـب ــر عـ ـشـ ـب ــة Andrographis
ّ
ّ paniculata
المكمالت
المرة إحدى أقوى
المتوافرة في ّ
طب األيورفيدا الطبيعي،
ويـ ـ ـع ـ ــود أصـ ـلـ ـه ــا إل ـ ــى الـ ـهـ ـن ــد وس ـ ــري
ّ
ّ
وتتميز بالئحة مــؤهــات مثيرة
النكا
ّ
منهجي في
لإلعجاب .وجد استعراض
Asian Pacific Journal of Tropical
ّ
 ( Diseasesمـ ـج ــل ــة آ سـ ـي ــا وا ل ـم ـح ـيــط

• الحامي في فصل الشتاء:
ّ
أن الـقـنـفـ ّ
ـذيــة هــي النبتة التي
تـبـ ّـيــن
يجب اللجوء إليها لشفاء أمراض فصل

مأكوالت مفيدة لدماغك
ّ
ّ
أطعمة مفيدة وأخرى ال ّبد من تجنبها ،ومغذيات يجب عدم تجاهلها
ّ
دماغ في
ّفي األطباق ،ونمط غذائي سليم ...إليك كيفية الحصول على ٍ
قمة أدائه!
يرتبط توازن الدماغ بالنواقل
ّ
العصبية:
ّ
ّ
بالمقبالت ،ألنها
• الدوبامين :أشبه
تفتتح عمل الــدمــاغ .ي ـ ّ
ـؤدي النقص في
ّ
المادة إلى فقدان االندفاع وحدوث
هذه

مشاكل في التركيز وغيرها...
ّ
ّ
المسرع ،ألنها
• النورادرينالين :هي
تـضـ ّـخــم الـعـمــل بحسب الـمـتـعــة .ي ـ ّ
ـؤدي
ـاب اجتماعي
الـنـقــص فيها إل ــى انـسـحـ
ٍّ
وتراجع في القدرة على التعلم والحفظ.
• ال ـس ـي ــروت ــون ـي ــن :ال ـم ـك ــاب ــح ال ـتــي

ّ
{الزن} .تنظم أفكارك
تدخلك في حالةٍ من ِ
ً
ّ
ويسبب النقص فيها انفعاال ونقرشة
ّ
أطعمةٍ تحتوي على السكر ومواجهة
مشاكل في النوم.
ّ
ليتمكن الدماغ من إنتاج هذه المواد،
ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى الـ ـب ــروتـ ـي ــن ،واألحـ ـم ــاض
ً
األم ـ ـي ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا ،ك ــال ـت ـي ــروس ـي ــن
والتريبتوفان.
• أين تجد التيروسين؟ في منتجات
األل ـب ــان وال ـب ـيــض واألسـ ـم ــاك والـلـحــوم
واألفـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــادو والـ ـفـ ـط ــر والـ ـف ــاص ــولـ ـي ــا
الخضراء والبروكولي وحبوب الجاودار
والشعير...
• أيـ ــن ت ـج ــد ال ـت ــري ـب ـت ــوف ــان؟ فــي
منتجات الحليب والبيض واللحوم
ّ
واألس ـمــاك واألرز الـكــامــل والبطاطا
والموز والكاجو.

أطعمة يجب التركيز عليها:
• الفاكهة والخضراوات :خمس
ً
يوميا ُت ّ
قسم على أساس:
حصص
ٍ
ـص م ــن الـ ـخـ ـض ــراوات
ث ـ ــاث حـ ـص ـ
ٍ
ّ
ّ
وحـ ّـص ـتــان م ــن ال ـفــاك ـهــة .ت ــذك ــر أن
ّ
غرام.
الحصة تساوي  80إلى 100
ٍ
• ا ل ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات ذات األوراق
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء :ك ــالـ ـخ ـ ّـس وال ـس ـب ــان ــخ
وال ـم ـل ـف ــوف وال ـ ـس ـ ـلـ ــق ...حـ ّـص ـتــان
ً
ً
ً
مساء.
يوميا ،واحدة ظهرا واألخرى
• خضراوات أخرى :كالفاصوليا
ال ـخ ـضــراء وال ـكــوســا والـبــاذنـجــان
ً
والفطرّ ...
حصة يوميا.
• التوت :كالفارولة والتوت
البري والعوسجّ ...
ّ
حصتان
ّ
ً
على األقل أسبوعيا.

عادات غذائية سليمة:

ّ
• ت ـن ــاول ال ـف ـطــور ال ــذي ي ـتــألــف من
ال ـب ــروت ـي ــن ،كــال ـح ـبــش أو ال ــدج ــاج ّ أو
ّ
األجبان أو اللبن ،لتعزز الشبع وتتجنب
{جوع الساعة الحادية عشرة}.

ّ
األولوي ًة
• في الصباح وعند الظهر:
لـلـبـ ًـروتـيــن :ت ـنــاول عـلــى ال ـغ ــداء وجـبــة
كاملة تحتوي على اللحم أو السمك مع
ّ
نشويات وخضراوات.
• وجبة خفيفة عند الساعة الرابعة

أو ال ـخ ــام ـس ــة مـ ــن بـعــد
ال ـ ـظ ـ ـهـ ــر :اجـ ـ ـم ـ ــع ح ـف ـنــة
م ــن الـ ـج ـ ّ
ـوزي ــات ،كــالـلــوز
ّ
والـبـنــدق ،مــع حبة فاكهة
ّ
وموسميةّ ،
وربما
طــازجــة
منتج من األلبان!
ّ
ّ
النشويات،
{نباتي} :مع
• عشاء
كالحبوب والبقول ،في الدرجة األولى،
ّ
وربما قليل من اللحوم أو األسماك.

• اللحوم والدواجن واألسماك
وث ـمــار الـبـحــر والـبـيــضّ :
حصتان
ي ــوم ـي ـ ًـا .أعـ ــط األولـ ـ ّ
ـويـ ــة ل ـلــدواجــن
وتناول األسماك ّ
مرتين ،بل ثالث
ً
ّ
ّ
مرات أسبوعيا ،واستهلك الدهنية
مـنـهــا ال ـغ ـنـ ّـيــة بــاألوم ـي ـغــا  ،3منه
اح ـ ـمـ ــض دوك ــوس ــاه ـي ـك ـس ــان ــوي ــك
ً
ال ــذي ي ـ ّ
ـؤدي دورا فــي الــوقــايــة من
شـ ـيـ ـخ ــوخ ــة الـ ـ ــدمـ ـ ــاغ واألمـ ـ ـ ـ ــراض
ّ
التنك ّ
ّ
سية.
العصبية
ّ
• الـ ـنـ ـش ـ ّ
ـوي ــات :ف ــي ك ـ ــل وج ـب ـ ّـةٍ
ّ
وبشكلها الطبيعي ا لـمـكــر ر بأقل
درجةٍ ممكنةٍ .
• ال ـ ـح ـ ـبـ ــوب ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة :ثـ ــاث
ّ
ً
حصص على األقل أسبوعيا.
ٍ
• البقول :أكثر من ثالث
ً
حصص يوميا.
ٍ
• ال ـ ـ ــده ـ ـ ــون :أع ــط
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــزي ـ ــت

ال ــزي ـت ــون ال ـع ـض ــوي م ــن ال ـع ـصــرة
ّ
المادة
الباردة األولى ،واجعل منه
ّ
ّ
األساسية التي تستخدمها
الدهنية
ّ
ّ
ألنـ ـ ـه ـ ــا األكـ ـ ـث ـ ــر غـ ـن ــى بـ ـمـ ـتـ ـع ــددات
ّ
ليكمله
الفينول ،مع زيت السلجم
بفضل احتوائه على نسبةٍ عاليةٍ
من األوميغا .3
• التوابلُ :يعتبر الكركم والفلفل
وال ـقــرفــة تــوابــل أســاسـ ّـيــة لـلــذاكــرة

أطعمة يجب تجنبها:

ً
• اللحوم الحمراءّ :
مرة أسبوعيا
ٍّ
كحد أقصى.
• ال ـ ــزب ـ ــدة أو الـ ـسـ ـم ــن ال ـن ـبــاتــي
والزيوت باستثناء الزيتون والسلجم،
كـجــوز الهند ّ
ودوار الشمس وبــذور
العنب...
ّ
• األجبان المعتقة.
ّ
المقلية ،كالبطاطا أو
• األطعمة

جيدًا:
ترطيب الجسم ّ

• الماء ومشروبات األعشاب الساخنة :قدر
ما تشاء.
ّ
متعددات الفينول ذات الخصائص
• الشاي :بفضل
ّ
ّ
بمفعول وقائي
ز
يتمي
فيه،
الموجودة
المضادة لألكسدة
ٍ
على الدماغ.
• القهوة :يساعد استهالكها المعتدل ،أي ثالثة فناجين
ً
ّ
التنك ّ
ّ
سية كالباركنسون
العصبية
يوميا في محاربة األمراض
والزهايمر.

ألو دكتور
هل يعاني البالغون أرجيات غذائية
أم أن ـه ــا تـظـهــر ف ــي مــرح ـلــة الـطـفــولــة
فحسب؟
صحيح أن أرج ـيــات الـطـعــام أكثر
ً
انتشارا بين األوالد ،إال أن من الممكن
ً
أن ُيصاب البالغون بها أيضا ،وهذا
ً
ما يحدث أحيانا .ربما تعاني فجأة

حساسية تجاه طعام تناولته طوال
دون مشاكل ،أو قد تظهر
سنوات من ُ
ً
مجددا أرجية أصبت بها في الطفولة
واختفت.
ُيعتبر بعض أن ــواع الـطـعــام أكثر
ً
م ـيــا إل ــى الـتـسـبــب بــأرج ـيــة مـقــارنــة
بغيره ،كالجوزيات ،والفول السوداني،
والقواقع البحرية ،والحليب ،والقمح.

إذا ظ ـن ـن ــت أنـ ـ ــك تـ ـع ــان ــي أرجـ ـي ــة
ُ
جــديــدة تـجــاه نــوع مــن الـطـعــام ،فــزر
عـ ـ ـي ـ ــادة خ ـب ـي ــر أرج ـ ـ ـيـ ـ ــات ل ـت ـخـضــع
الخ ـ ـت ـ ـبـ ــار .م ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـ ــرد ف ـعــل
تـعــزوه إلــى أرجـيــة غذائية أن يعود
إل ــى س ـبــب مـخـتـلــف .الح ـظ ــت إدارة
األغــذيــة واألدوي ـ ــة األمـيــركـيــة زي ــادة
كبيرة في عدد أرجيات الطعام التي

يفيد عنها الـبــالـغــون فــي الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة .حـلــل بــاحـثــو ه ــذه اإلدارة
ً
مدى انتشار أرجيات الطعام استنادا
إل ــى مـســح إدارة األغ ــذي ــة واألدوي ـ ــة
ألم ــان الـطـعــام ألع ــوام ،2006 ،2001
و ،2010فاكتشفوا أن نسبة البالغين
الذين أشــاروا إلــى معاناتهم أرجية
طعام ارتفعت مــن  %9.1عــام 2001

إلــى  %13عــام  .2010ولكن لما كان
هــذا التشخيص لــم يخضع لتقييم
خبير متخصص فــي مـجــال الـطــب،
ً
ف ــا ن ـعــرف م ــا إذا ك ــان ف ـعــا أرجـيــة
طـ ـع ــام .ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،يـســاعــدك
الـتــأكــد مــن أرجـيــة الـطـعــام باللجوء
إلــى خبير أرجـيــات فــي تـفــادي إزالــة
أصـنــاف طـعــام مــن نظامك الغذائي

ومـ ـع ــالـ ـج ــة ضـغــط
الدم ،من ثم لحماية الدماغ.

ً
داع ،خصوصا أن
من دون أي ٍ
عدم تناول مجموعات معينة
مــن األطعمة يجعل حميتك
ً
أق ــل ت ــوازن ــا وغ ـنــى بــالـمــواد
المغذية.

د .هوب ريكوتي

قطع {الناغتس} أو {الكوردون بلو}...
ّ
المعجنات والبسكويت.
•
• الحلويات.
ّ
الغازية.
• المشروبات
ّ
• ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـج ــه ــزة عــالـيــة
التصنيع.

What’s
?Cookin

22

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3652الخميس  11يناير 2018م  24 /ربيع اآلخر 1439هـ

culture@aljarida●com

التفاح ...مهرجان من النكهات

في العالم أكثر من  7500نوع من التفاح ،ولكل منها نكهة فريدة مميزة .إليك بعض أطباق
التفاح اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لعائلتك .حضري هذه األطباق لتدخلي البهجة الى
القلوب وال سيما انها غنية بالفيتامينات.

فطائر سريعة التحضير

تمتاز هــذه الفطائر بتركيبتها الخشنة،
ً
ون ـك ـه ـت ـهــا الـ ـل ــذي ــذة ،فـ ـض ــا ع ــن سـهــولــة
ت ـح ـض ـيــرهــا .إن ـه ــا أش ـب ــه ب ـت ـن ــاول وجـبــة

6

م ــن ال ـش ــوف ــان ال ـغ ـنــي ع ـلــى ش ـكــل فـطــائــر.
ً
ً
اس ـت ـخــدمـ ُ
ـت حـلـيـبــا كــامــل ال ــدس ــم وزي ـتــا
ً
نباتيا وحصلت على نتيجة ممتازة.

المقادير:
الخليط:

الفطيرة:

• ثالثة أرباع كوب من الشوفان.
• تفاحة مبشورة.
• قبضة من اللوز أو جــوز البقان
ً
(نحو  50غراما).
• ثلثا كوب من نوع الحليب الذي
تفضلينه.
• موزة متوسطة الحجم.
• زيت نباتي.

• تفاحتان.
• عصير نصف ليمونة حامضة.
• رشة من القرفة.
• بشر قليل من جوز الطيب.
• شراب قيقب أو عسل.
• ن ـ ـ ــوع الـ ـلـ ـب ــن الـ ـ ـ ــذي ت ـف ـض ـل ـي ـنــه
(اختياري).

شطائر التفاح وجبنة شيدر المشوية
تمتاز هذه الشطائر بتركيبتها المقرمشة،
وغـنــاهــا بالجبنة ،وخليطها المميز من

نكهات لذيذة وحلوة تمتزج مع قليل من
رقاقات الفلفل.

الطريقة:
• اخـ ـفـ ـق ــي الـ ـ ـش ـ ــوف ـ ــان فــي
ال ـ ـخـ ــاط ال ـك ـه ــرب ــائ ــي إل ــى
أن ت ـح ـص ـل ــي عـ ـل ــى دق ـي ــق
خشن .أضيفي إليه الجوز،
وال ـح ـل ـيــب ،وب ـشــر الـتـفــاح،
والموز وتابعي الخلط إلى
ً
أن تمتزج المكونات جيدا.
• ح ـمــي م ـقــاة غ ـيــر قــابـلــة
ل ــالـ ـتـ ـص ــاق عـ ـل ــى ح ـ ـ ــرارة
متوسطة وأضـيـفــي إليها
الزيت.
ً
• صـ ّـبــي فــي الـمـقــاة قليال
مـ ـ ــن الـ ـخـ ـلـ ـي ــط ل ـت ـح ـص ـلــي
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى فـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــر دائـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة
صغيرة .تابعي الطهو مدة

دقيقتين إل ــى  3دقــائــق أو
إل ــى أن تـظـهــر فـقــاعــات في
سطح الفطائر .استخدمي
بـعــد ذل ــك مـلـعـقــة مسطحة
لـتـقـلـبــي ال ـف ـطــائــر وتـطـهــي
وجـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ــا اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .ت ـ ـكـ ــون
فطائر الدفعة األولــى عادة
ح ـس ــاس ــة ،ل ــذل ــك ال تقلقي
إن لــم ُ
تبد متقنة بالكامل.
أب ـ ـق ـ ـي ـ ـهـ ــا س ـ ــاخـ ـ ـن ـ ــة ف ـي ـم ــا
تعدين الفطائر المتبقية.
• عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا تـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــن م ــن
إعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـف ـ ـطـ ــائـ ــر ،ق ـش ــري
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاح وقـ ـ ـطـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــه إل ـ ــى
قـ ـط ــع طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،وض ـع ـي ـهــا

2

فـ ـ ــي وعـ ـ ـ ـ ــاء وقـ ـلـ ـبـ ـيـ ـه ــا مــع
عصير الليمون الحامض،
والقرفة ،وجوز الطيب.
• ك ــدس ــي ه ـ ــذه ال ـش ـطــائــر
وغ ـط ـي ـه ــا ب ـق ـط ــع الـ ـتـ ـف ــاح،
وشــراب القيقب ،وقليل من
اللبن إن شئت.

المقادير:
•  4شــرائــح مــن خـبــز القمح
الكامل مع القرفة والزبيب.
•  4شرائح من جبنة شيدر
البيضاء الحادة.
• تفاحة صغيرة مقطعة إلى
شرائح رقيقة.
• بصلة حـمــراء مقطعة إلى

شـ ــرائـ ــح رق ـي ـق ــة وم ـف ـصــولــة
الدوائر.
• رب ـ ــع م ـل ـع ـقــة ص ـغ ـي ــرة مــن
رقـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات ال ـ ـف ـ ـل ـ ـفـ ــل األحـ ـ ـم ـ ــر
المسحوقة (اختياري).
• مـلـعـقــة ك ـب ـيــرة م ــن الــزبــدة
الطرية.

الطريقة:
• ضعي على شريحتي خبز
شريحة من الجبن وأضيفي
إل ــى كــل منهما نـصــف كمية
الـتـفــاح وال ـب ـصــل .يمكنك إن
ش ـئ ــت رش رقـ ــاقـ ــات الـفـلـفــل
فوقها .غطيهما بشريحتي
الجبن والخبز المتبقيتين.
اطـ ـل ــي ج ـه ـتــي ال ـش ـط ـيــرت ـيــن

كيك التفاح اإلسكندينافي
ً
ه ــذا ال ـك ـيــك ط ــري ج ـ ــدا ،وم ـل ــيء بــالـتـفــاح،
ً
َّ
ومطيب بالزبيب والـجــوز ،فضال عن أنه
غني بنكهاته ودفئه الناعم بفضل خليطه

المقادير:
•  11مـلـعـقــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ــزب ــدة غ ـيــر الـمـمـلـحــة،
ً
وال ـم ــذوب ــة ،وال ـم ـب ــردة ،ف ـضــا ع ــن كـمـيــة إضــافـيــة
لطالء الصينية.
•  5تفاحات قاسية.
• ثالثة أرباع كوب من السكر األسمر الفاتح اللون.
• بيضتان.
ً
• كوبان وربع كوب من الطحين العادي ،فضال عن
المزيد لطالء الصينية.
• ملعقتان صغيرتان من البايكينغ باودر.
• ملعقة صغيرة من توابل فطيرة اليقطين.
• ملعقة صغيرة من القرفة المسحوقة.

ّ
الخاص من التوابل .يشكل حلوى خريفية
مميزة تحظى بطبقة خارجية لماعة.

• نـصــف مـلـعـقــة صـغـيــرة مــن بـشــر ج ــوزة الطيب
الطازج.
• كوب ونصف كوب من الزبيب الذهبي اللون.
ّ
المحمص والمقطع.
• كوب من الجوز
• مربى مشمش للزينة.
• سكر ناعم للزينة.
مالحظة عن الجوز :وزعيه في صينية
خ ـبــز واتــرك ـيــه ف ــي ال ـف ــرن ع ـلــى ح ــرارة
 170درجـ ـ ـ ــة مـ ـئ ــوي ــة مـ ـ ــدة  8إلـ ـ ــى 10
ً
ً
دقــائــق أو إلــى أن يكتسب لــونــا ذهبيا
ويـتـحـ ّـمــص (راق ـب ـيــه عــن كـثــب ألن ــه قد
ً
يحترق بسرعة) .اتركيه جانبا ليبرد،
ثم قطعيه.

الخارجيتين بالزبدة.
• فــي مقالة كبيرة ،حمصي
ال ـش ـط ـي ــرت ـي ــن عـ ـل ــى ح ـ ـ ــرارة
متوسطة إلى منخفضة مدة
 3إلــى  5دقائق لكل جهة ،أو
ً
ً
إلــى أن تكتسب لــونــا ذهبيا
ً
داكنا وتذوب الجبنة.

10
الطريقة:
• حمي الفرن على حرارة  170درجة
م ـئ ــوي ــة .واطـ ـل ــي ص ـي ـن ـيــة ك ـي ــك (20
ً
سنتمترا) بالزبدة والطحين.
• قـشــري  4تـفــاحــات وابـشــريـهــا في
وع ــاء .أضيفي إليها السكر األسمر
وال ـ ــزب ـ ــدة واخ ـل ـط ـي ـه ــا ،ثـ ــم أض ـي ـفــي
البيض وتابعي الخفق.
• انـ ـخـ ـل ــي الـ ـطـ ـحـ ـي ــن ،وال ـبــاي ـك ـي ـنــغ
ً
باودر ،والتوابل معا .أضيفي إليها
مـ ــزيـ ــج الـ ـتـ ـف ــاح وواصـ ـ ـل ـ ــي ال ـخ ـل ــط.
أضيفي بعد ذلك الزبيب والجوز.
• ّ
صبي الخليط في الصينية التي
أعــددتـهــا .قـشــري التفاحة المتبقية
وقطعيها إل ــى شــرائــح ،ثــم ًوزعيها
ع ـل ــى س ـط ــح ال ـك ـي ــك م ـش ـك ـل ــة دائ ـ ــرة
متقنة.
• اتركي الكيك في الفرن مدة  60إلى

ً
ً
 70دقيقة إلى أن يكتسب لونا ذهبيا
وت ـخــرج السكينة ال ـتــي تقحمينها
ً
في وسطه نظيفة (يبقى الكيك رطبا
ً
جــدا وهــذا أمــر طبيعي) .اتركيه في
الصينية ليبرد مــدة خمس دقائق،
ثم انقليه إلى مشبك ليبرد بالكامل.
• اطليه بقليل من صلصة المشمش
واتــركـيــه لـيـبــرد ،ثــم قدميه مــع رشة
خفيفة من السكر الناعم.
م ــاح ـظ ــة عـ ــن ص ـل ـص ــة ال ـم ـش ـمــش:
ً
ضعي قليال من مربى المشمش في
قدر صغيرة واتركيه على نار خفيفة
ليسخن ثم تخلصي من الكتل فيه.
استخدمي بعد ذلــك فرشاة واطلي
الكيك بالكامل ،ثم اتركيه ليبرد.

لحم مشوي مع الزبدة بالريحان والثوم
ً
من الضروري أن تختاري لحما عالي الجودة لتحصلي على شرائح لحم لذيذة .أما العامل المهم الثاني ،فهو
التعتيق الجاف (أو التعليق) .يمكنك القيام بعملية التعتيق هذه في المنزل إن نجحت في توليد البيئة المناسبة.
تساهم هذه العملية في تفكيك اإلنزيمات وتجفيف الماء ،ما يؤدي إلى تركيبة لحم أكثر طراوة ونكهة أكثر غنى.
ّ
التحكم فيه ،أسلوب التنكيه والطهو .تقوم هذه العملية بالنسبة ّ
إلي على
يشمل العامل الثالث ،الذي يمكننا
ً
طالء جانبي قطع اللحم ودائرها بملح البحر ،الفلفل األســود المطحون الخشن ،وأحيانا مسحوق الثوم
الخشن .أما إذا رغبت في إعــداد طبق لذيذ ومميز ،فقدمي هذه الشرائح مع الزبدة .وتشمل هذه الوصفة
ّ
زبدة منكهة.

ديف لوبيك

المقادير:
• نـصــف قــالــب مــن الــزبــدة
(ال ـف ـع ـل ـي ــة) غ ـي ــر الـمـمـلـحــة
ت ـ ـ ـعـ ـ ــادل ح ـ ـ ــرارت ـ ـ ــه حـ ـ ـ ــرارة
الغرفة.
•  6أوراق مـ ــن ال ــري ـح ــان
الطازج.
• فص ثوم كبير مسحوق.
• ملح وفلفل حسب الذوق.

الطريقة:
• ل ـفــي أوراق ال ــري ـح ــان وحــول ـي ـهــا إل ــى م ــا يـشـبــه ال ـس ـي ـجــار الـصـغـيــر
ً
الـمـشــدود .استخدمي بعد ذلــك سكينا ح ــادة لتقطيعها إلــى شــرائــح.
ُ
تدعى تقنية التقطيع الفرنسية هذه  .chiffonadeأديري الشرائح 180
درجــة مئوية وافــرمـيـهــا ،ثــم انقليها إلــى وعــاء وأضيفي إليها الــزبــدة
ً
(تـعــادل حــرارتـهــا ح ــرارة الـغــرفــة) والـثــوم .رشــي فــوق المزيج قليال من
الملح والفلفل األسود المطحون الطازج.
ً
• اخ ـل ـطــي ال ـم ـكــونــات ج ـي ــدا وان ـق ـلــي ال ـخ ـل ـيــط إل ــى قـطـعــة م ــن ال ــورق
الـبــاسـتـيـكــي .حــولـيــه إل ــى أس ـطــوانــة ،ثــم لـفـيــه ب ــال ــورق الـبــاسـتـيـكــي،
واتركيه في البراد مدة  45دقيقة أو إلى أن يشتد.
• اتــركــي شــرائــح اللحم خ ــارج الـبــراد إلــى أن تصبح حــرارتـهــا معادلة
عندئذ بملح البحر والفلفل األس ــود الخشن
لـحــرارة الـغــرفــة .طيبيها
ٍ
ً
المطحون الطازج .استخدمت شرائح بسماكة  4سنتمترات تقريبا.
• ال تعرضي هــذه الشرائح أثـنــاء شيها لـحــرارة مباشرة ،بــل يجب أن
يكون الفحم الساخن في الجهة األخــرى أو أن يكون اثنان من رؤوس
شــوايــة ال ـغــاز األرب ـع ــة مـطـفــأيــن .ضـعــي الـلـحــم عـلــى الـجـهــة المعاكسة

لمصدر الـحــرارة وغطي الشواية .ينبغي أن ُيشوى اللحم على حــرارة
ً
 200درج ــة مـئــويــة تـقــريـبــا .وإذا ق ــررت اسـتـعـمــال شــوايــة عـلــى الفحم،
أضيفي إليها بضع قطع من خشب األشـجــار المثمرة لتعرضي قطع
اللحم لدخان يضفي عليها نكهة مميزة .أقفلي الغطاء واتركي اللحم
ً
على النار مدة  15دقيقة تقريبا.
• ضعي اللحم بعد ذلك فوق النار مباشرة .ولكن راقبيه باستمرار
لـئــا تـشـتـعــل ألـسـنــة الـلـهــب فـيـمــا يـ ــذوب ال ــده ــن ويـتـقـطــر .قلبي
الشرائح من حين إلى آخر ،واسمحي لوهج النار أن ّ
يكون عليها
طبقة مقرمشة .إذا ق ــررت استعمال شــوايــة على الـفـحــم ،يمكنك
ّ
التحكم في اللهب ،إن خــرج عن السيطرة ،بتغطية الشواية .أما
إذا اخترت شواية على الغاز ،فيكفي أن تنقلي اللحم إلى الجهة
األخرى عندما تشتعل ألسنة النار .ضعي شرائح اللحم في طبق
عندما تبلغ درجة النضوج التي ترغبين فيها ،ثم قطعي الزبدة
المنكهة إلى شرائح وغطي بها اللحم.
ً
• اتــركــي شــرائــح اللحم جانبا مــدة  7إلــى  10دقــائــق وتـلــذذي برائحة
الزبدة الذائبة المميزة .قطعي بعد ذلك اللحم واستمتعي بتناوله.

توابل ةديرجلا

•
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الحلول

sudoku

4

ً
مـهـنـيــا :تـسـتـجـ ّـد فــي األسـ ــواق تـقـلـبــات تستدعي
اهتمامك أو سفرك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـص ـبــح أك ـث ــر ق ـ ــدرة ع ـلــى ال ـت ـع ـب ـيــر عن
مشاعرك إزاء الحبيب.
ً
اجتماعيا :تتلقى دعوة إلى ندوة ثقافية أو فنية
فال تتلكأ في المشاركة.
رقم الحظ.16 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :حاول التقيد ببرنامج عملك حرفيا فترتاح
ً
الحقا.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تبتعد قليال عــن وضـعــك العاطفي لكن
ً
هذا ليس حال.
ً
اجتماعيا :وضع حساس ودقيق في المنزل عليك
التعامل معه بصبر.
رقم الحظ.8 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تؤثر في عملك عوامل لم تكن تنتظرها.
ً
عاطفيا :تتاح أمامكما إمكانية تحسين وضعكما
وعيش حياة أفضل.
ً
اجتماعيا :يحتاج بيتك إلى تصليحات وترميم
فال تهمل األمر.
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

(نوافير).
 -7وه ــن – أغ ـن ـيــة لـمــاجــدة
الرومي (م).

 -8عاصمة بولندا – أصلح.
 -9أداة نفي – يمنعان.
 -10نستأجرها.

ماليبو

10
 -4عاد – األشبال (مبعثرة).
 -5نتناقش.
 -6مـ ــاال (م) – ن ـجــد هــا في
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 ( -1م ـخ ـت ــار  ) ......مـعـجــم
عربي.
 -2ت ـجــدهــا ف ــي (ت ـم ــائ ــم) –
كاسب.
 -3عندي – شديد التبختر
(م).

5
9

6
7
8
4
1
3
9
5
2

ً
عموديا:

ً
مهنيا :لكل أمر وقته فال تخلط بين العمل والمزاح.
ً
عاطفيا :عالقتكما القوية والمبنية على الحب لن
يؤثر فيها شيء.
ً
اجتماعيا :أنظر إلى وضعك االجتماعي بوضوح
وحسن الخلل فيه.
رقم الحظ.12 :

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

7
4
5
9
3
8
6
2
1

 -1الـ ـ ـج ـ ــزء اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي مــن
تركيا.
 -2يخترعان.
 -3أداة ج ــزم – ل ـل ــدواب ما
يقابل قدم اإلنسان.
 -4اسـتـصـلــح (م ـب ـع ـثــرة) –
حكيم (م).
 -5الجمع من «وشاح» (م) –
تجدها في (تتوحد).
 -6مـ ـط ــار بـ ـب ــار ي ــس (م) –
سحب.
 -7ألعب (م) – نفضل.
 -8مسرحية لموليير – لفظة
ألم.
 -9أر فـ ـ ـ ــض (م) – أ ع ـم ـل ـنــا
عقلنا.
 -10صفار البيض – حروف
متشابهة.

 21مارس  19 -أبريل

5

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

1
2

9
8
3
1
2
6
4
7
5

توسيع
حاجة
محيط
سكان

مدينة
قسم
نسمة
جغرافية

فارس
عملية
تضامن
دور

3

9

1
2
6
5
4
7
8
9
3

كلمة السر:

فلك

sudoku

مــن  6أح ــرف وهــي اســم إح ــدى مــدن مقاطعة لوس
أنجليس ،كاليفورنيا.

23

تسالي

ً
ً
مهنيا :واظب على عملك باكرا لتنجز أعمالك في
الوقت المحدد.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـحـ ّـدث إل ــى الـشــريــك عـمــا تــرغــب بــه وال
ً
تتصرف دائما ّ على هواك.
ً
اجتماعيا :تجنب المواجهات وإثارة المشاكل مع
ّ
المقربين من العائلة.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تقوم بعملية استثمار أو شراء ّ
تدر عليك
بعض المال.
ً
عاطفيا :حان الوقت الختيار شريك حياتك فالوقت
يركض بسرعة.
ً
اجتماعيا :تسمع عن رحيل أحد المعارف أو فراق
بين شخصين عزيزين.
رقم الحظ.1 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أمــور مالية عــدة ينبغي عليك الـبـ ّـت فيها
قبل تراكمها.
ً
عاطفيا :أمامك وضع عاطفي مليء باألحالم لكنه
قد ال
يدومّ .
ً
اجتماعيا :كثف لقاءاتك باألحباء والمعارف واعقد
صداقات جديدة.
رقم الحظ.4 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :تهيئ األ ّفــاك لك طريقا معبدا بالنجاح
بشرط أن تستحقه.
ً
ً
عاطفيا :لم يعد الئقا ترك الحبيب فترة طويلة
بسب انشغالك.
ً
اجتماعياُ :يعرض عليك الذهاب في رحلة جماعية
ّ
مع األهل فال تتردد.
رقم الحظ.11 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـب ـنــى ال ـن ـج ــاح ع ـلــى الـتـخـطـيــط الـسـلـيــم
واالجتهاد فاسع إلى العمل بهما.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـمـ ّـيــز بــإخــاصــك لـلـشــريــك وتـبـقــى إلــى
جانبه في أزماته.
ً
اجتماعيا :تقدم على عملية تحديث أثاث المنزل
أو تغييره.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تستهجن تغييرات مفاجئة تحصل في
العمل.
إطار
ّ
ً
ً
نشاط
عاطفيا :يحقق شريك حياتك ربحا في
ٍ
اقتصادي أو مصرفي.
ً
اجتماعيا :تستحوذ الشؤون العائلية على قسط
كبير من اهتماماتك.
رقم الحظ.14 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ال تخجل من تنظيم برنامج عملك وإال
وقعت في مشاكل.
ً
عاطفيا :تشعر مع الشريك بأنكما تحتاجان إلى
االنتقال إلى منزل أوسع.
ً
اجتماعيا :تزداد خبرتك على الصعيد التربوي
ً
وتصبح أكثر تفهما للعائلة.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
ً
ً
مهنيا :تشق طريقا واضـحــا لــك ولــو اضطرتك
ً
الظروف إلى التراجع أحيانا.
ً
ً
عاطفيا :يغار الحبييب كثيرا عندما يــرى أنك
غدوت محط األنظار.
ً
اجتماعيا :ال ّ
مفر لك من رفقة األصدقاء فالعزلة
ال تفيدك.
رقم الحظ.17 :
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مسك وعنبر

توابل ةديرجلا
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ةديرجلا ترصد بروفات حفل تكريم الملحن الراحل راشد الخضر
•

خالل أمسية ينظمها مركز جابر األحمد الثقافي بأصوات البلوشي والمانع والمخيني

حمد المانع

محمد جمعة

يقف أربعة من المطربين على
مسرح جابر العلي؛ إلحياء
أعمال الملحن راشد الخضر ،في
أمسية تحمل اسمه وينظمها
مركز جابر األحمد الثقافي.

الراحل أحد
أعمدة األغنية
الكويتية
وأرشيفه
متميز
مساعد البلوشي

مساعد البلوشي

ماجد المخيني

يـحـتـفــي م ــرك ــز ج ــاب ــر األح ـمــد
ال ـث ـقــافــي ب ــأح ــد أعـ ـم ــدة األغ ـن ـيــة
الكويتية ،الملحن الراحل راشد
الخضر ،من خالل أمسية غنائية،
ضمن فعاليات النصف الثاني من
موسمه الثقافي ،2018 – 2017
وذل ــك ي ــوم الجمعة الـمــوافــق 26
يـنــايــر ال ـجــاري فــي قــاعــة الشيخ
جابر العلي الموسيقية ،بمشاركة
ال ـم ـط ــرب ـي ــن م ـح ـم ــد ال ـب ـل ــوش ــي،
مساعد البلوشي ،د .حمد المانع
والعماني ماجد المخيني ،ويأتي
احتفاء مركز الشيخ جابر األحمد
الـثـقــافــي بــألـحــان راش ــد الخضر
ً
احتفاء بأهم مطربي
ليكون أيضا
َ
ال ـكــويــت وال ـخ ـل ـيــج ،م ـمــن ش ــدوا
بــأغـنـيــاتــه ،وم ـمــن كــانــت ألـحــانــه
سـبـبــا رئـيـســا وراء ن ـجــاح كثير
منهم.
ال ش ــك أن إع ـ ــادة ت ـقــديــم هــذه
األغاني واأللحان إنما هي تقدير
ـاء ال يـ ــزال تــأث ـيــره واض ـحــا
ل ـغ ـنـ ٍ
فــي ا لـســا حــة الموسيقية محليا
وخليجيا ،وكان أحد أبرز ألحانه
الـمـبـكــرة أغـنـيــة «رح ـل ـتــي» ،التي
شدا بها الفنان عبدالله الرويشد،
وأص ـب ـحــت ال ـس ـبــب وراء شـهــرة
الخضر والرويشد معا ،وهيمن
الخضر على مرحلة الثمانينيات
بألحانه المتنوعة ،حتى انه يكاد
يكون أحد الملحنين الذين شكلوا
المالمح الموسيقية المعاصرة

ف ــي ذلـ ــك ال ـع ـق ــد .وق ـب ـي ــل تـكــريــم
ال ــراح ــل ب ــأص ــوات م ـبــدع ـيــن من
مختلف األج ـي ــال ،ح ــرص مركز
جابر الثقافي على تسليط الضوء
على البروفات التي تسبق الحفل،
بحضور نجوم األمسية وأعضاء
الفرقة الموسيقية.
«الجريدة» حضرت البروفات،
وك ــان ــت لـنــا م ــع الـمـطــربـيــن هــذه
اللقاءات.

مكتبة ثرية
كانت البداية مع الفنان مساعد
ال ـب ـلــوشــي ال ـ ــذي ث ـمــن اخ ـت ـيــاره
للمشاركة في تكريم أحد صناع
األغنية الكويتية الحديثة ،وقال:
«أرش ـيــف الملحن الــراحــل راشــد
ال ـخ ـضــر م ـت ـخــم ب ــال ـع ـش ــرات من
األغـ ـنـ ـي ــات ال ـم ـم ـي ــزة ال ـت ــي الق ــت
اسـتـحـســان الـجـمـهــور ،ومــازالــت
ع ــال ـق ــة فـ ــي ال ـ ــذاك ـ ــرة إل ـ ــى اآلن»،
ً
م ـض ـي ـفــا« :ب ـي ــن يـ ــدي م ــا ي ـقــارب
الـخـمـسـيــن أغـنـيــة س ــوف اخـتــار
اثنتين ســوف اقدمهما فــي هذه
األمسية».
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي« :فـ ـخ ــور
بـمـشــاركــة زمــائــي الفنانين في
هذا الحدث ،وتحت سقف صرح
ثقافي و فـنــي ضخم يعتبر احد
العالمات المضيئة في المشهد
الـفـنــي بــال ـكــويــت .ال ــراح ــل راش ــد

جانب من تدريبات الفرقة الموسيقية
الخضر يستحق هــذا االحـتـفــاء،
كــان ملحنا مختلفا قــدم الكثير
لــأ غـنـيــة الـكــويـتـيــة والخليجية
ول ـ ــزم ـ ــائـ ـ ـن ـ ــا ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ،ع ـلــى
مـسـتــوى األغـنـيــات العاطفية او
مقدمات المسلسالت وموسيقى
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــات ،م ـك ـت ـب ـت ــه ث ــري ــة
بالكثير من األعـمــال ،السيما أن
رؤي ـتــه وف ـكــره مختلف ،وه ــو ما
ميز اعماله».
وقال في ختام حديثه« :للمرة
األولـ ـ ـ ــى أغـ ـن ــي فـ ــي م ــرك ــز جــابــر
األحمد الثقافي .فخور بأن لدينا
ف ــي ال ـكــويــت م ـكــان ب ـهــذا الحجم
وه ـ ــذه اإلمـ ـك ــان ــات .صـ ــرح كـبـيــر
وواجـهــة مشرفة نتغنى بها في
أي مكان» ،مؤكدا أن إحياء اعمال
الكبار يعني لــه الكثير ،السيما
أن لــه تـجــارب عــدة فــي هــذا األمــر
واستفاد من الجمل الموسيقية
ونوعية الكلمات واشكال الغناء

والتوزيع الذي ميز صناع الكلمة
واللحن األوائل.

المشاركة األولى
مــن جــانـبــه ،قــال د .حمد المانع
عــن هــذه التجربة« :هــي مشاركتي
األولى في الغناء المنفرد بعد عام
من العمل في مركز جابر الثقافي
مشرفا على الـكــورال ومــدربــا لهم،
إلى ان جاء ت فرصة المشاركة في
حفل تكريم الملحن الـقــديــر راشــد
الخضر ،على أن أقدم اغنيتين هما
«رحلتي» من بدايات الخضر ،ومن
آخ ــر أع ـمــالــه «م ــر يــا ح ـلــو» للفنان
محمد المسباح.
وح ــول إمـكــانـيــة تـقــديــم دي ــو او
تريو على المسرح قــال« :كــل حفل
ي ـق ــام ب ـم ــرك ــز ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ن ـقــدم
ميدلي من أربــع أو خمس أغنيات
بأصوات الكورال خالل فترة زمنية

ال ت ـت ـجــاوز  3دق ــائ ــق ،وهـ ــذا وارد
تنفيذه خالل حفل الخضر».
ام ـ ـ ــا ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـعـ ـم ــان ــي م ــاج ــد
ال ـم ـخ ـي ـن ــي فـ ــأعـ ــرب عـ ــن س ـع ــادت ــه
بــالـمـشــاركــة ف ــي حـفــل يـحـمــل اســم
الراحل راشد الخضر الذي اعتبره
ق ــدوت ــي ف ــي ال ــوس ــط ال ـف ـنــي ،كــذلــك
شرف كبير لي أن أقف للمرة األولى
للغناء بـمــركــز جــابــر ك ــأول مطرب
عماني يعتلي مسرح هــذا الصرح
الثقافي الكبير» .وكشف المخيني
عن اختياره أغنية «حاسب الوقت»
للفنانة ربــاب وأغنية «ليلة من بد
الليالي» للفنان عبدالله الرويشد،
مؤكدا أنه اختار هاتين االغنيتين
ألن ـ ـه ـ ـمـ ــا مـ ـ ــن نـ ـمـ ـطـ ـي ــن غ ـن ــائ ـي ـي ــن
مختلفين هما الرومبة والسامري.

راشد الخضر
بـعــد دراس ـت ــه آلل ــة ال ـقــانــون في

معهد الدراسات الموسيقية ،اتجه
راشد الخضر إلى تلحين األغاني،
وذلك منذ نهاية سبعينيات القرن
الماضي .وكانت أحد أبرز ألحانه
ال ـم ـب ـكــرة أغ ـن ـيــة «رحـ ـلـ ـت ــي» ،الـتــي
شدا بها الفنان عبدالله الرويشد،
وأصـ ـبـ ـح ــت ال ـس ـب ــب وراء ش ـهــرة
ال ـخ ـضــر وال ــرويـ ـش ــد م ـع ــا .هيمن
الخضر على مرحلة الثمانينيات
بألحانه المتنوعة ،حتى إنه يكاد
يكون أحد الملحنين الذين شكلوا
الـمــامــح الـمــوسـيـقـيــة الـمـعــاصــرة
في ذلك العقدّ .
لحن الخضر لكبار
َّ
ُ
مطربي الثمانينيات ،وفي مقدمهم
ع ـبــدال ـلــه ال ــروي ـش ــد وع ـبــدال ـكــريــم
عبدالقادر ونبيل شعيل ومحمد
الـ ـبـ ـل ــوش ــي ورب ـ ـ ـ ــاب ونـ ـ ـ ـ ــوال .ول ــم
ينحصر تأثير الخضر في الكويت
مختلف بلدان
فقط ،بــل امتد إلــى
ِ
الخليج العربي.

«ميامي» تشارك في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية عادل إمام بدأ تصوير «عوالم خفية»
تحيي حفالتها في القرية العالمية بدبي ومهرجان مسقط

المسلسل يعرض في رمضان المقبل

فرقة ميامي

●

فادي عبدالله

تشارك فرقة ميامي الكويتية في احتفاالت
ً
ً
الكويت بأعيادها الوطنية؛ محليا وخارجيا،
ً
حيث تحيي ع ــددا مــن الحفالت على صعيد
محافظات الــدولــة ،وأخ ــرى فــي دبــي ومسقط
وأبوظبي.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال عـضــو الـفــرقــة طــارق
محمد لـ»الجريدة»«ُ :يسعد الفرقة أن تشارك في
احتفاالت الكويت بعيدي الوطني والتحرير،
ً
حيث ستحيي (ميامي) عددا من الحفالت على
مستوى محافظات الـكــويــت ،لكن لــم يتحدد
تاريخها في الوقت الراهن».
ً
وتابع« :خارجيا نشارك في مهرجان مسقط
بسلطنة ُعمان في  8فبراير المقبل على مسرح

مدينة القرم ،ثم بحفل تنظمه القرية العالمية
ب ــدب ــي ف ــي  23ف ـبــرايــر ال ـم ـق ـبــل ،وب ـعــدهــا في
أبوظبي  2مارس المقبل».
وعن حفالت «ميامي» األخيرة ،قال« :قدمنا
حفال في جدة بالسعودية ،ثم شاركنا أشقاءنا
في اإلمــارات بعيد االتحاد الوطني في إمارة
الشارقة .أما آخر حفلتين للفرقة؛ األولــى في
حديقة الشهيد ،والثانية في ليلة رأس السنة
الميالدية مع الفنان اإلماراتي محمد الشحي
بصالة التزلج ،كانتا ناجحتين ،ولله الحمد
على الصعيد الجماهيري ،حيث التذاكر نفدت
قبل فترة بسيطة من إعالن الحفلتين».
وع ـل ــى صـعـيــد األل ـب ــوم ــات ال ـغ ـنــائ ـيــة ،أكــد
ط ــارق« :لــن نخوض مجال إنـتــاج األلبومات،
بسبب ا لـقــر صـنــة ،حيث يقتصر عملنا على

ط ــرح األغ ـن ـي ــات ال ـم ـن ـفــردة (س ـي ـن ـغــل) ،وك ــان
آخر عملين لنا هما (يكسر الخاطر) بصوت
م ـش ـعــل ،و(م ـش ـك ـل ــة) ب ـص ــوت خ ــال ــد ال ــرن ــدي،
ون ـج ـهــز ألع ـم ــال أخـ ــرى سـنـعـلــن عـنـهــا حين
االنتهاء منها».
ولـفــت إل ــى أن عـضــو الـفــرقــة خــالــد الــرنــدي
انتهى من تصوير فيديو كليب «فيكوا إيه» في
مصر ،وهو عبارة عن «دويتو» جمعه بالمطرب
ً
إيهاب توفيق ،سيتم عرضه قريبا.
ً
ُيذكر أن فرقة ميامي الكويتية شاركت أخيرا
في عملين رياضيين ،بمناسبة بطولة كأس
«خليجي  ،»23التي أقيمت في الكويت ،األول
«دوي ـتــو» بين خــالــد الــرنــدي وبـشــار الشطي،
والثاني مقدمة برنامج «وراهم وراهم».

ب ــدأ ال ـف ـنــان ال ـم ـصــري ع ــادل
إم ــام تـصــويــر مسلسل «عــوالــم
خفية» ،المقرر المنافسة به في
رمضان المقبل ،داخل استديو
النحاس في الديكور الرئيسي،
إذ يستمر التصوير به أسبوعا.
وشارك في تصوير المشاهد
أم ـ ـ ــام ال ــزعـ ـي ــم ،الـ ـفـ ـن ــان ص ــاح
عبدالله ،وعدد آخر من النجوم،
تحت قيادة المخرج رامي إمام،
ح ـس ـب ـم ــا أف ـ ـ ــاد بـ ـي ــان ل ـل ـشــركــة
المنتجة أمس.
من جانبه ،أعــرب الزعيم عن
سعادته ببدء تصوير المسلسل،
مؤكدا أن أجواء التصوير ممتعة
وم ــريـ ـح ــة ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه،
وتساعد على اإلبداع ،إذ نجحت
شركة «ماجنوم» في أن تلبي كل
الطلبات التي من شأنها أن تقدم
عمال مميزا.
وأضاف أن المسلسل يجمعه
بـعــدد مــن الـنـجــوم الــذيــن يعتز
بهم على المستوى الشخصي،
ع ـلــى رأسـ ـه ــم صـ ــاح ع ـبــدال ـلــه،
و كــذ لــك مجموعة مــن الفنانين
الشباب الناجحين ،متمنيا أن
يلقى الـعـمــل إعـجــاب المشاهد
ال ـع ــرب ــي وخ ــاص ــة أنـ ــه ي ـت ـنــاول
فـكــرة جــديــدة لــم تـطــرح درامـيــا
من قبل.
من جانبه ،قال المنتج هشام
ت ـح ـس ـيــن ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي

أن ت ـك ــون األعـ ـم ــال ال ـت ــي تحمل
اسمها على قــدر عــال من التميز
واإلبداع ،وخاصة في ظل رغبتهم
في االنتشار دوليا والتطلع إلى
آفــاق واسـعــة وتحقيق مــزيــد من
النجاح.
وتــأس ـســت ش ــرك ــة «مــاج ـنــوم»
لـ ــإن ـ ـتـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي م ـط ـل ــع الـ ـع ــام
الماضي ،حيث تعاقدت مع عدد
من الفنانين لبدء تنفيذ عدد من
المشروعات الفنية.
(د ب أ)

ً
ديانا كرزون تطرح قريبا «من أمس لليوم» مكسيم خليل يستعد لتصوير «آخر محل ورد»
ّ
شوقت الفنانة األردنيةديانا كرزو ن
جمهورها ومتابعيها ألحــدث أعمالها
ال ـف ـن ـيــة ،وه ــي أغ ـن ـيــة سـيـنـغــل بـعـنــوان
«مــن أمــس لليوم» ،حيث إنــه من المقرر
طرحها قريبا.
ون ـ ـشـ ــرت ك ـ ـ ـ ـ ــرزون ،عـ ـب ــر صـفـحـتـهــا
ال ـخــاصــة ع ـلــى أح ــد م ــواق ــع ال ـتــواصــل،
صورة لإلعالن الدعائي لألغنية ،وعلقت
عليها« :قــريـبــا سنغل ( 2018مــن أمس
لليوم) من ألحان فهد الناصر ،وكلمات
وتوزيع عبدالله العماني ،وإيقاعات علي
عبدالنبي ،وكورال مجموعة الكويت».
وكانت كــرزون طرحت سابقا أغنية
«سمعني» ،كلمات عثمان المنصوري،
وألحان يوسف العماني ،وتوزيع حسام
الدين ومكس و(ماسترينغ) طيف عادل.
يـشــار إل ــى ان ديــانــا ك ــرزون شــاركــت
في برناج سوبر ستار في سورية خالل
المرحلة األولى ،لتنتقل بعدها للمراحل
ال ـن ـهــائ ـيــة ف ــي  18أغ ـس ـطــس  2003في
بيروت ،وفازت بالمركز األول وحصدت
لقب سوبر ستار العرب.

أكد حرصه على التنوع في أدواره الدرامية
أكــد الـفـنــان ال ـســوري مكسيم خليل ،أن وطنه
تعرض لحرب شرسة وطويلة ال مثيل لها ،لذلك
كــان ال بــد مــن أن تتأثر الــدرامــا كما تــأثــرت بقية
القطاعات.

نجاح الدراما السورية

ديانا كرزون

وقــال مكسيم ،إن النجاح الــذي حققته الدراما
ً
السورية كان نابعا من محاكاتها للواقع ،وأنها
كــانــت مــن قلب ال ـحــدث ،لكن عــالــم التلفزيون قد
ينقل عــادة الــواقــع المؤلم ،ألن مــن ال ـضــروري أن
يقدم الفن الواقع دون تلميع ،واليوم باتت معظم
المحطات تهرب من هذا الواقع المؤلم ،رغم أن نقله
مهم للغاية ،كما أن نخبة كبيرة من صناع الدراما
السورية المهمين هم خارج سورية اليوم ألسباب
يطول شرحها ،لذلك مستوى الدراما تراجع في
بلده ،وفق تعبيره.
ورأى أن ــه ال ي ــوج ــد م ــواط ــن سـ ــوري ل ــم يــدفــع
ضريبة الحرب في بــاده ،وهو منهم ،لكن مهما
كانت الضريبة التي دفعها هو وغيره فهي ال تقدر
ً
بحجم الكوارث التي حلت بالسوريين عموما.

ولـفــت مكسيم إل ــى أن ــه تلقى أكـثــر مــن عــرض
تـمـثـيـلــي ف ــي م ـصــر ،لـكـنــه ل ــم يـسـتـطــع ق ـبــول كل
الـ ـع ــروض بـسـبــب ال ـت ــزام ــات ــه ال ـخ ــاص ــة ،إذ كــان
ً
مرتبطا بمدة إقامة محددة لتسلم بطاقة إقامته
الفرنسية.

البحث عن الجديد
ً
وأشار إلى أنه يحرص دائما في أعماله على
عدم التكرار ،والبحث عن الجديد ،ألنه يعتبر أن
مقومات التمثيل هي المتعة والبحث والتجدد.
وت ـح ــدث ع ــن دور يـحـضــر لـتـقــديـمــه ف ــي عمل
جديد كان يحمل عنوان «آخــر محل ورد» ،وهو
ذو هوية إنسانية ،لكن االسم تغير ،ومن المقرر
ً
البدء بتصويره قريبا.
ً
وبعيدا عن التمثيل ،كشف مكسيم أنه يتردد
ً
دائ ـمــا إل ــى م ـعــارض الـفــن التشكيلي ،ويـمــارس
الــريــاضــة ،ويـحــب الـمـطــالـعــة ،كـمــا أن ــه يستمتع
بــأبــوتــه ويـحــب عائلته ألنـهــا «الـشــيء الحقيقي
الــوحـيــد ال ــذي ال يـتـغـيــر فــي ه ــذه الــدن ـيــا» ،على
حد تعبيره.

درة تشارك في مسلسل
«زين» رمضان المقبل

قالت النجمة التونسية درة
زروق إنها اقتربت من االنتهاء
من تصوير مسلسلها (الشارع
اللي وران ــا) ،حيث يتبقى لها
عدد مشاهد قليل وتنتهي منه
بشكل كامل.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــت درة أ ن ـ ـ ـهـ ـ ــا
س ـ ـت ـ ـسـ ــافـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى دبـ ـ ـ ـ ــي ب ـع ــد
انتهائها مباشرة من تصوير
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ،ل ـت ـك ــري ـم ـه ــا مــن
إحدى المؤسسات ،لتعود بعد
ذلـ ــك الس ـت ـئ ـنــاف تـحـضـيــرات
مـسـلـسـلـهــا (زيـ ـ ــن) م ــع محمد
رمـ ـ ـض ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــرض فــي
رمضان المقبل.
ُيذكر أن الفنانة التونسية
ت ــم تـكــريـمـهــا م ــن األكــادي ـم ـيــة
ال ـعــرب ـيــة بــاإلس ـك ـنــدريــة على
م ـج ـمــل أع ـم ــال ـه ــا ال ـف ـن ـيــة فــي
ديسمبر الماضي ،كما شاركت
أخ ـ ـي ـ ــرا ب ــافـ ـتـ ـت ــاح مـ ـه ــرج ــان
القاهرة السينمائي الدولي في
دورته الـ  ،39وافتتاح مهرجان
ق ـ ـ ــرط ـ ـ ــاج ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي ف ــي
دورتــه الـ  28بتونس ،بجانب
مشاركتها في افتتاح مهرجان
دبي السينمائي بدورته الـ .14

هاني شاكر مستاء من
تصريح إيمان البحر

يعيش الفنان هاني شاكر
حــالــة م ــن االس ـت ـي ــاء ال ـشــديــد،
ب ـس ـب ــب الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـت ــي
أدلــى بها الفنان إيمان البحر
درويش ،أمس األول ،بأن "أمير
الغناء" هو سبب مرضه.
وقــالــت بعض الـمـصــادر إن
ال ـف ـن ــان ه ــان ــي ش ــاك ــر تعجب
كثيرا من هجوم إيمان البحر
درويـ ــش عـلـيــه ،رغ ــم أن "أمـيــر
الغناء" هــو أول مــن ســأل عنه
ُ
حين نقل إلى العناية المركزة،
وأمر أعضاء النقابة بمتابعة
حــالـتــه الـصـحـيــة ،وتـقــديــم كل
ما يــريــده ،الفتة إلــى أن شاكر
وإيمان صديقان منذ سنوات
طويلة.
وكان درويش ُأصيب بنزيف
حــاد فــي الـمــخ ،نقل على إثــره
إلـ ــى ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة بــأحــد
مستشفيات اإلسكندرية ،وأكد
أن ش ــاك ــر ه ــو س ـب ــب ت ــده ــور
حــالـتــه الـصـحـيــة ،إليـقــافــه عن
الغناء.

أذينة العلي يطلق أغنية
«متل العاد»

عادل إمام
لشركة ماجنوم لإلنتاج الفني،
فــي بـيــان صـحــافــي ،إن ــه يحرص
وفريق عمل الشركة على تنفيذ
كل طلبات أسرة المسلسل ،التي
من شأنها أن تحقق صورة مميزة
وعمال فنيا يليق باسم زعيم الفن
ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي عـ ــادل إم ــام،
وب ـتــوق ـيــع ال ـم ـخــرج رامـ ــي إم ــام،
مــوضـحــا أن الـعـمــل هــو االن ـتــاج
األضخم لهذا العام.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـش ــرك ــة تـسـعــى
دائـمــا منذ الـيــوم األول لها على

خبريات

مكسيم خليل

أطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـ ـس ـ ــوري
أذينة العلي أغنيته الجديدة
ب ـع ـن ــوان "م ـت ــل الـ ـ ـع ـ ــادة" ،من
كلمات رياض العلي ،وألحان
وتـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع م ـ ـح ـ ـمـ ــد عـ ـيـ ـس ــى،
وتسجيل عبدالحليم حسن.
وقال العلي" :أطلقت أغنية
ً
جــد يــدة حققت ً
أداء إيجابيا
منذ أول لحظة ،وألول مرة يتم
الجمع في أغنية واحــدة بين
األسلوب الموسيقي الغربي
وال ـقــالــب الـشـعـبــي ال ـس ــوري،
فمن الممكن أن تشعر بأنك
تسمع شيئا غربيا ،وبنفس
ال ـ ــوق ـ ــت ف ـي ـه ــا لـ ـ ــون وح ـن ـيــة
الموسيقى الشرقية".
وع ـ ـ ــن تـ ـص ــوي ــر األغـ ـنـ ـي ــة،
أوضح" :يتم حاليا التحضير
لتصويرها فيديو كليب في
دبـ ــي ،وسـنـجـمــع بـيــن جـمــال
ومـعــالــم إم ــارة دب ــي الــرائـعــة،
مع القصة المصورة لألغنية،
لنكسب عــا مــل ج ــذب للعمل،
حتى ينال رضا واستحسان
الجمهور".
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أشـ ـ ــاد
ا لـعـلــي بمشاركته فــي مجال
الــدرامــا ،مؤكدا نيته الظهور
مجددا في أعمال درامية ،بعد
تجربته في الموسم الدرامي
الماضي ،من خالل "سنة أولى
زواج" ،من بطولة يزن السيد
ودانا جبر.

ةديرجلا
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دوليات
القضاء اإليراني يناقض روحاني ويعتزم حظر وسائل التواصل
نواب «اميد» يطلبون زيارة المعتقلين ...والرئاسة تتعهد بإطالق الطالب خالل ساعات
طهران  -فرزاد قاسمي

تسببت احتجاجات إيران في
زيادة التوترات بين المؤسسات
المختلفة داخل النظام الديني
المعقد ،وبعد أن وجدت حكومة
الرئيس حسن روحاني نفسها
وحيدة في مواجهة المحتجين،
عادت لتطرح سياساتها
االجتماعية اإلصالحية،
مما قادها إلى االصطدام
بالمتشددين الذين يسيطرون
على القضاء.

بعد يومين مــن كلمة للرئيس
اإلي ـ ــران ـ ــي ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،عـبــر
فيها عن معارضته لحظر وسائل
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،أع ــرب ــت
السلطة الـقـضــائـيــة اإليــران ـيــة عن
رغ ـب ـت ـه ــا فـ ــي حـ ـظ ــر ك ــام ــل ل ـه ــذه
الـ ــوسـ ــائـ ــل ،وتـ ـح ــدي ــدا «تـ ـلـ ـغ ــرام»
و«إنستغرام» الوحيدين المسموح
بهما رسميا في إيران.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــدعـ ــي الـ ـع ــام
عبدالصمد عبادي« :وسائل اإلعالم
ه ــذه ال تـ ــوزع فـقــط مـحـتــوى ضد
األم ــن الــداخ ـلــي لـلـبــاد ،بــل أيضا
ضد القيم اإلسالمية» ،وأضاف في
ح ــوار مــع مــوقــع مـيــزان اإلخـبــاري
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي« ،ب ـم ــا أنـ ــه ال يـمـكــن
السيطرة على هذه التطبيقات لذا
يجب حظرها بالكامل».
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد أن ت ـس ـب ـبــت
االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ـ ــإي ـ ـ ـ ـ ــران ف ــي
تـصــاعــد الـخــافــات بـيــن روحــانــي
وال ـم ـت ـشــدديــن ،ورفـ ــض روحــانــي
اعـتـبــار أن االح ـت ـجــاجــات سببها
فـ ـق ــط الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
المسؤولة عنها حكومته ،مشيرا
الــى أن المحتجين رفـعــوا مطالب
سياسية واجتماعية.
والسلطة القضائية في النظام
اإلي ــران ــي الــدي ـنــي هــي الـمـســؤولــة
عن رسم السياسات االجتماعية،
بينما المرشد األعلى علي خامنئي
هو المسؤول عن رسم السياسات
ال ـع ــام ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
الـتــدخــل االيــرانــي فــي دول أخــرى،
وزي ـ ـ ــارة ن ـف ــوذ الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري،
وبـ ــرزت تـنــاقـضــات بـيــن روحــانــي
وخــامـنـئــي ،ال ــذي ق ــال أم ــس األول
إن االح ـت ـج ــاج ــات صـنـيـعــة قــوى
خارجية.

إل ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــائـ ــب
االص ــاح ــي مـحـمــد رض ــا ع ــارف،
زعيم الئحة اميد (االمل) الموالية
لـ ـل ــرئـ ـي ــس حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي فــي
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى ،ان  35نــائـبــا
يشكلون مجموعة نواب محافظة
ط ـه ــران اس ـت ــدع ــوا ال ـمــديــر ال ـعــام
ل ـ ــوزارة االم ـ ــن ،واب ـل ـغــوه قــرارهــم
بـ ــزيـ ــارة س ـج ــن ايـ ـفـ ـي ــن ،ش ـمــالــي
طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،ح ـ ـيـ ــث ي ـ ـتـ ــم احـ ـتـ ـج ــاز
السجناء السياسيين ومعتقلي
الـحــوادث االخيرة والتحقيق في
ظروف اعتقالهم.
واضاف عارف ان وزارة االمن،
اض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى االج ـ ـه ـ ــزة االم ـن ـي ــة
االخرى ،قدمت تقارير ايجابية عن
وضعية المعتقلين ،لكن النواب
ي ــري ــدون أن يـتـحـقـقــوا بأنفسهم
عــن وضعية المعتقلين وكيفية
واسباب اعتقالهم.
واك ــد ان التقارير الـتــي حصل
عليها ال ـنــواب مــن عــامــة الـنــاس،
وحتى جلسات خلف ابواب مغلقة
مــع المسؤولين االمـنـيـيــن ،اكــدت
ان ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن الـمـعـتـقـلـيــن
كــانــوا يـتـظــاهــرون مطالبين حل
مشاكلهم المعيشية واالقتصادية،
والــدس ـتــور والـقــوانـيــن االيــرانـيــة
تـ ـسـ ـم ــح ل ـ ـهـ ــم ب ـ ـ ـ ــأن يـ ـتـ ـظ ــاه ــروا
مطالبين بحل مشاكلهم ،وعليه
يجب أال يبقوا معتقلين.
وقال عارف إن نواب المجلس
متفقون مع االجهزة االمنية على
ض ـ ــرورة ال ـف ـصــل ب ـيــن م ــن كــانــوا
ي ـق ـي ـمــون اح ـت ـج ــاج ــات قــانــونـيــة
حـ ـس ــب الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ومـ ـ ــن ك ــان ــوا
يـحــاولــون االخ ــال بــاألمــن العام،
وإيـجــاد اضـطــرابــات ،وعليه فهم
ي ــؤك ــدون أن الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة

ً
متجهما خالل اجتماع المجلس األعلى للثورة الثقافية الذي ينسق بين الوزارات والمؤسسات التعليمية أمس (ارنا)
روحاني
واالج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة االمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ي ـ ـجـ ــب أن
تتصرف معهم بحزم.
واكد ان وضع بعض المعتقلين
ال يسمح لهم باستخدام وكالء أو
تقديم الكفاالت المطلوبة للخروج
م ــن ال ـس ـجــن ،وع ـل ـيــه ف ــإن ال ـنــواب
سيحاولون حل مشاكل هؤالء عبر
مفاوضة السلطة القضائية إليجاد
طــرق اخــرى غير مالية لكفالتهم
واخراجهم من السجن.
واك ــد أح ــد ن ــواب الئ ـحــة امـيــد،
لـ «الجريدة» ،أن هــدف النواب هو
التحقيق في تقارير وردت اليهم،
ت ــؤك ــد ان ع ــدد الـمـعـتـقـلـيــن يــزيــد
عـلــى مــا تعلنه االج ـهــزة االمـنـيــة،
وان هـنــاك ع ــددا كـبـيــرا مــن طــاب

الثانوية والجامعات تم اعتقالهم
وهم يتفرجون على التظاهرات.
واض ــاف اح ــد ال ـنــواب ان عــددا
من هؤالء المعتقلين تم اعتقالهم
في بيوتهم او مكان عملهم ،ولم
يكونوا موجودين في التظاهرات
اص ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ان ـ ـت ـ ـمـ ــاءات ـ ـهـ ــم
السياسية والشك بأنهم يحرضون
ع ـل ــى الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ع ـب ــر وس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،او انـهــم
ق ــام ــوا ب ــإع ــام اص ــدق ــائ ـه ــم أنـهــم
ينوون المشاركة في التظاهرات،
لكنهم لم يكونوا يشاركون فيها
والقانون ال يحكم على النوايا.
واكد النائب االصالحي محمود
صــادقــي ان التقارير التي حصل

عليها نواب المجلس تؤكد ان ما
يزيد على  3700معتقل مــا زالــوا
في السجون ،بينما اعلنت االجهزة
االمنية انها اعتقلت اقل من 2000
شخص في كل البالد ،وتم إطالق
سراح نحو نصفهم.
وحسب صادقي ،فإن معلومات
الـ ـن ــواب ت ــؤك ــد ان م ــا ي ــزي ــد على
 700شـخــص م ــا زالـ ــوا معتقلين
ف ــي س ـجــن اي ـف ـيــن ف ـق ــط ،مضيفا
ان االجهزة االمنية اكــدت ان عدد
الطالب والتالميذ الذين ما زالوا
قيد االعتقال ال يزيد على اصابع
الـيــد ،فــي حين ان شـكــاوى اهالي
الـتــامـيــذ وال ـطــاب تشير ال ــى ان
عددهم اكبر من هذا.

واض ـ ـ ــاف ان ال ـ ـنـ ــواب ي ــري ــدون
الـتـحـقـيــق ف ــي ظ ــروف مـقـتــل أحــد
المعتقلين في سجن ايفين ،حيث
تصر االجهزة االمنية على انه اقدم
على االنتحار ،في حين ان عائلته
تصر على انه قتل تحت التعذيب.
وتــم إع ــان ان احــد المعتقلين
فــي مــديـنــة اراك تــوفــي فــي مخفر
الشرطة ليلة الثالثاء في ظروف
غامضة ايضا.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـع ـل ــوم اإلي ــران ــي
مـ ـنـ ـص ــور غـ ــوالمـ ــي أم ـ ـ ــس« :ب ـع ــد
مـ ـ ـش ـ ــاورات مـ ــع وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
ورئ ـيــس الـخــدمــة ال ـســريــة ،أصــدر
الرئيس أوامره باإلفراج عن جميع
الطالب خالل  24إلى  48ساعة».

احتجاجات تونس :عشرات الجرحى ...والمعتقلون إلى 300
● الجيش ينتشر في سيدي بوزيد ...وهجوم على مدرستين يهوديتين في جربة ● تورط «تكفيريين» بالشغب والسرقات
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اتـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاع ن ـ ـ ـطـ ـ ــاق
االح ـت ـج ــاج ــات ع ـلــى غـ ــاء األس ـع ــار
ً
وإجـ ـ ـ ــراء ات ال ـت ـق ـشــف لـتـشـمــل مــدنــا
آخرى بينها باجة وسوسة وقليبية
وسليانة ،شهدت تونس ليلة جديدة
م ــن ال ـمــواج ـهــات ب ـيــن الـمـتـظــاهــريــن
وقوات األمن ،أصيب فيها العشرات،
واعـ ـتـ ـق ــل ف ـي ـه ــا أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  200فــي
مختلف األنحاء.
وب ـعــد وف ــاة مـتـظــاهــر فــي طـبــربــة،
ت ـ ـحـ ــولـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ال ـس ـل ـم ـي ــة،
ال ـ ـتـ ــي ب ـ ـ ـ ــدأت األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي،
ً
رف ـضــا لـمــوازنــة تقشف دخـلــت حيز
ال ـت ـن ـف ـيــذ أول ي ـن ــاي ــر وتـ ـن ــص عـلــى
زي ــادة ال ـضــرائــب ،إل ــى أع ـمــال شغب
وص ــدام ــات لـيـلـيــة وع ـم ـل ـيــات سطو
على منشآت تجارية ،بحسب قيادة
الشرطة التونسية ،التي اضطرت إلى
تعبئة وحداتها للتصدي للفوضى.
وو فـ ـ ـ ـ ــق ا لـ ـ ـن ـ ــا ط ـ ــق بـ ـ ــا سـ ـ ــم وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة خ ـل ـي ـفــة ال ـش ـي ـب ــان ــي ،ف ــإن
ً
 49شــرطـيــا أصـيـبــوا ب ـجــروح خــال

صـ ـ ــدامـ ـ ــات ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف األنـ ـ ـح ـ ــاء،
بينما تم توقيف  206ضالعين في
االضطرابات ،ليرتفع عدد المعتقلين
إلى أكثر من .280
وأكد الشيباني اعتقال عنصرين
«ت ـك ـف ـيــري ـيــن» خ ـط ـيــريــن ت ــورط ــا فــي
عمليات سرقة وسطو وتخريب أثناء
االحتجاجات بمنطقة نفزة التابعة
ً
لــواليــة بــاجــة ،مــوضـحــا أن أحدهما
م ـص ـنــف خ ـط ـي ــر ،والـ ـث ــان ــي يـخـضــع
لإلقامة الجبرية ،وأ حـيــا أ مــس إلى
النيابة العامة.
وليل الثالثاء -األربـعــاء ،انتشرت
ال ـش ــرط ــة وق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ف ــي ع ــدة
مدن في تونس بينها سيدي بوزيد،
التي انطلقت منها حركة االحتجاج
فــي ديسمبر  ،2010وشكلت شــرارة
ال ــرب ـي ــع الـ ـع ــرب ــي ،ب ـع ــد ق ـي ــام ش ـبــان
ب ـق ـط ــع طـ ــرقـ ــات ورش ـ ـ ــق الـ ـحـ ـج ــارة،
وردت الشرطة بإطالق الغاز المسيل
للدموع.
وفي جزيرة جربة ،ألقيت زجاجات

محتجون تونسيون يرشقون قوات األمن بالحجارة ليل الثالثاء  -األربعاء في الجبل األحمر (أ ف ب)
م ــول ــوت ــوف ح ــارق ــة ع ـلــى مــدرسـتـيــن
تلموديتين في حي يهودي ،الحارة
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة .وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة
اليهودية بيريز الطرابلسي «لم تقع

أضرار في الداخل ،والهجوم تسبب
في أضرار مادية بسيطة دون وقوع
أي إصابات».
ً
ووق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ف ــي

القصرين (وسط) ،وقفصة (جنوب)،
والـجــديــدة (غ ــرب) أو الجبل األحمر
والزهروني ،وهما حيان شعبيان في
العاصمة .وفي طبربة على بعد 30

كلم غرب تونس ،نزل شبان بالمئات
إل ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،ب ـع ــد ت ـش ـي ـيــع رج ــل
ُ
تــوفــي خــال الـصــدامــات الليلة التي
سـبـقــت ذل ــك فـيـمــا وقـعــت مــواجـهــات
مع الشرطة .ور غــم اعترافه بشرعية
مطالب العديد من الشبان العاطلين
ع ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ن ـ ـ ــدد االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـع ــام
لـلـشـغــل ،ال ــواس ــع ال ـن ـفــوذ« ،بــالـعـنــف
ً
وال ـ ـن ـ ـهـ ــب» داع ـ ـ ـيـ ـ ــا إل ـ ـ ــى «الـ ـتـ ـظ ــاه ــر
بشكل سلمي» ،من أ جــل عــدم تهديد
ال ـت ـج ــرب ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـنــاش ـئــة.
ودعا ناشطو حركة «فاش-نستناو»
(مـ ــاذا ت ـن ـت ـظــرون) ،ال ـتــي أطـلـقــت في
مطلع السنة لالحتجاج على ارتفاع
األسعار إلى التظاهر بكثافة الجمعة،
مطالبين بـمــرا جـعــة قــا نــون المالية
لعام  2018ا لــذي زاد الضريبة على
ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـض ــاف ــة ،وخ ـل ــق ضــرائــب
أخـ ـ ــرى ،وك ــذل ــك ب ـض ـمــان اجـتـمــاعــي
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـعـ ــائـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ــواجـ ــه
صعوبات وبخطة لمكافحة الفساد.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
شكوى ضد شاهرودي
في ألمانيا

رفع النائب األلماني السابق
عن حزب الخضر في المانيا،
فولكر بيك ،شكوى قضائية
ضد رئيس مجلس تشخيص
مصلحة النظام في إيران ،آية
الله محمود هاشمي شاهرودي،
الذي يرقد للعالج بأحد مشافي
مدينة هانوفر األلمانية ،وطالب
توقيفه ومحاكمته بتهم "جرائم
قتل وجرائم ضد اإلنسانية".
وقال بيك إنه "ال يجب أن نسمح
بأن يتحول المستشفى إلى
محل لعالج المجرمين ومرتكبي
انتهاكات حقوق اإلنسان ،بل
يجب أن نخضعهم للمساءلة".

السودان« :الدعم السريع»
تنتشر وتحذر «المتفلتين»

أعلنت قوات الدعم السريع في
السودان ،انتشارها في جميع
الواليات لحفظ األمن ،بقرار من
الرئيس عمر البشير .وحذرت
القوات من سمتهم "المتفلتين"،
الذين يحاولون العبث باقتصاد
البالد ،مؤكدة إنها "ستالحقهم
حتى المعابر الحدودية مع
الدول".وقال المتحدث باسم
القوات العقيد عبدالرحمن الجعلي
في مؤتمر صحافي بالخرطوم،
إن الدعم السريع "ستكون منتشرة
في جميع الحدود والواليات بما
فيها الخرطوم.

الحوثيون يقتحمون
شركات صرافة

اقتحم المتمردون الحوثيون
مساء أمس األول عددا من
شركات الصرافة في العاصمة
اليمنية صنعاء ونهبوا أموالها.
وقالت "سكاي نيوز عربية"
إن "أبرز المؤسسات المنهوبة
مصرف الكريمي ،وشركات
سويد والصيفي والعامري"،
مضيفة أن "الميليشيات ازالت
كاميرات المراقبة في محال
الصرافة.،

إجراءات أمنية إسرائيلية في «الضفة» بعد مقتل حاخام
وزير في حكومة نتنياهو يدعو لطرد عائالت منفذي العمليات إلى سورية
أعلن الجيش اإلسرائيلي أمس،
إطالق عمليات بحث مكثفة وإقامة
ح ــواج ــز شـ ـم ــال ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
المحتلة ،لتعقب منفذي إطالق نار
أدى إل ــى مقتل رج ــل دي ــن يـهــودي
مـسـتــوطــن ،فــي أول هـجــوم مسلح
بالضفة منذ نحو عامين.
وقـتــل الـحــاخــام رزيـئـيــل شيبح
ً
( 35عاما) مساء األول ،إثر تعرض
س ـيــارتــه لـ ــ 22طـلـقــة ن ــاري ــة ،بينما
ً
كان مــارا بسيارته قرب مستوطنة
حافات جلعاد حيث يقيم ،ليصبح
أول إســرائ ـي ـلــي يـقـتــل م ـنــذ إع ــان
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
فــي  6ديسمبر االع ـتــراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،باإلضافة الى 13
ً
فلسطينيا سقطوا خالل تظاهرات
ضد القرار.

حصار على نابلس

حاخامات خالل دفن رجل الدين اليهودي القتيل في مستوطنة هافات جلعاد أمس (أ ف ب)

وأعـلــن الجيش اإلســرائـيـلــي في
بـيــان أن «قـ ــوات االم ــن تـقــوم بدعم
من القوات الخاصة بعمليات بحث
ً
ف ــي منطقة ال ـه ـج ــوم» ،مـضـيـفــا أن
الفلسطينيين الداخلين والخارجين
من القرى المجاورة لمدينة نابلس
يخضعون «لتدقيق أمني».

وقالت مصادر أمنية فلسطينية
إن ــه لــم تحصل أي عملية توقيف
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،وان م ـس ـت ــو ط ـن ـي ــن
إسرائيليين رش ـقــوا ح ـجــارة على
س ـيــارات الفلسطينيين فــي مكان
ال ـه ـج ــوم ال ـ ــذي زاره أمـ ــس رئـيــس
األركان اإلسرائيلي غدي أيزنكوت.
مكالمة هاتفية
و قـبــل نقله للمستشفى ،تمكن
الـشــاب مــن إج ــراء مكالمة هاتفية،
بحسب اإلذاعة الحكومية التي بثت
االتصال .وقال «اصبت بالرصاص
قرب حافات جلعاد» ،قبل أن ينهار.
وتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو بأن تبذل قوات
األمن قصارى جهدها ،إللقاء القبض
على القاتل وتقديمه إلــى القضاء.
وأكــد الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين
ريفلين في بيان ثقته في أن «قوات
األم ــن ستتعقب الجناة وتحيلهم
للعدالة».
من جهته ،اقترح وزيــر اإلسكان
يـ ــؤاف غ ــاالن ــت ف ــي ح ــدي ــث إلذاع ــة
الجيش اإلسرائيلي «تدمير منازل
اإلرهابيين الذين يقتلون بدم بارد
إســرائ ـي ـل ـي ـيــن وط ـ ــرد اس ــره ــم إلــى
سورية».
ً
وت ـع ـق ـي ـب ــا عـ ـل ــى الـ ـهـ ـج ــوم ق ــال

المتحدث باسم كتائب «عز الدين
القسام» ،الجناح المسلح لـ»حماس»،
في تصريح مقتضب نشره الموقع
الرسمي للكتائب ،ان «عملية نابلس
أول رد عملي بالنار لتذكير قادة
العدو ومن وراءهم بأن ما تخشونه
قــادم ،وأن ضفة العياش والهنود
ً
ستبقى خـنـجــرا فــي خــاصــرتـكــم».
وق ــال ــت «حـ ـم ــاس» ف ــي ب ـي ــان انـهــا
«تبارك عملية نابلس البطولية التي
تأتي نتيجة النتهاكات االحتالل
الصهيوني وجرائمه بحق أهلنا
ف ــي ال ـض ـفــة وال ـ ـقـ ــدس والـمـسـجــد
األقصى».

وت ـ ـح ـ ـتـ ــل إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـضـ ـف ــة
الغربية منذ عام  1967وتقيم فيها
مـسـتــو طـنــات يعتبرها المجتمع
ال ــدول ــي غ ـيــر شــرع ـيــة يـقـيــم فيها
نحو  400الف إسرائيلي ،الى جانب
نحو مئتي الف إسرائيلي يقيمون
في القدس الشرقية العربية التي
ضمتها إســرائـيــل ع ــام  ،1980في
خ ـطــوة لــم يـعـتــرف بـهــا المجتمع
الدولي.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ــال وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـفـلـسـطـيـنــي ري ــاض
المالكي ،أمــس ،إن إعــان إسرائيل
الـمــوافـقــة عـلــى ب ـنــاء  1285وحــدة

استيطانية جديدة يأتي في سياق
"الضوء األخضر الممنوح إلسرائيل
مــن اإلدارة األمـيــركـيــة الستباحة
األرض الفلسطينية بعد اعالنها
بـشــأن ال ـق ــدس" .وأض ــاف المالكي
أن المجتمع الــدولــي "يخشى اآلن
ات ـخ ــاذ مــوقــف ح ــول االسـتـيـطــان،
كي ال يتم قطع المساعدات المالية
االميركية عن المؤسسات األممية".
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـك ـ ــي أن وزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــرب س ـي ـع ـق ــدون
اجتماعا في  31الجاري ،لتحديد
التحرك العربي المقبل فيما يتعلق
بإعالن ترامب.

نتنياهو يدافع عن نجله
دافع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
ً
عن نجله األكبر يائير ( 26عاما) بعد نشر تسجيل
لألخير يعود إلى عام  2015يتحدث فيه وهو مخمور
عن صفقة غاز مثيرة للجدل خارج أحد أندية التعري.
وف ــي التسجيل يطلب يــائـيــر مــن صــديـقــه أوري
ميمون ،نجل الملياردير المعروف بقطاع الطاقة،
كوبي ميمون ،الذي يملك حصة في مشاريع للغاز،
ً
أن يقرضه ماال ،ويقول له« :رتب والدي للتو صفقة
بقيمة  20مليار دوالر لمصلحة والدك في المنيست،

وأنت ال تستطيع أن تقرضني  400شيكل؟» قبل أن
ينخرطا في الضحك.
وانتقدت عائلة نتنياهو ،في بيان ،بث التسجيل
عبر القناة الثانية اإلسرائيلية ،معتبرة أن ما صدر
عن ابنها كان على سبيل المزاح .كما نفت أي مخالفة
لرئيس الــوزراء فيما يتعلق باتفاق الغاز .ودافعت
العائلة عن مرافقة حارس شخصي ليائير الى نادي
التعري عبر القول إن سببها التهديدات التي صدرت
ضد األسرة.
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«هجوم إدلب» يضرب «محور أستانة» ...وواشنطن على الخط

سلة أخبار
جيش بورما يعترف بوجود
مقبرة جماعية للروهينغا

أنقرة تدعو موسكو وطهران إلى لجم األسد ...وروسيا تحملها مسؤولية جزئية عن «درونات حميميم»
غداة استدعائها سفيريهما
لالحتجاج على استهداف
إدلب ،طلبت تركيا من إيران
وروسيا «تحمل مسؤولياتهما»،
ووقف هجوم قوات الرئيس
بشار األسد على المحافظة
المشمولة باتفاق مناطق خفض
التوتر ،الذي تضمنه الدول
الثالث.

مصرع  24في
الغوطة ...وقتلى
بانفجار مستودع
سالح في الالذقية

وسط مخاوف من تشرد مئات
آالف ال ـس ــوري ـي ــن ،ح ـض ــت تــركـيــا
أمــس إي ــران وروسـيــا على «تحمل
مسؤولياتهما» كدولتين داعمتين
ل ـن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األسد ،من أجل وقف هجومه على
إدل ــب الـمـشـمــولــة بــات ـفــاق مناطق
خفض التوتر الذي تضمنه الدول
ال ـ ـثـ ــاث ،وت ـ ــم الـ ـت ــوص ــل الـ ـي ــه فــي
اس ـتــانــة ،ون ـشــرت بـمــوجـبــه قــوات
تركية لوضع مراكز مراقبة.
وتوجه وزير الخارجية التركي
مــولــود جــاويــش أوغـلــو إلــى إيــران
ً
ً
وروسـ ـي ــا ق ــائ ــا« :إذا ك ـن ـتــم دوال
ض ــام ـن ــة ،وال ـ ـحـ ــال ك ــذل ــك ،فـيـجــب
وقف النظام .األمر هناك ال يتعلق
بمجرد هجوم جوي ،فالنظام لديه
نوايا أخرى وهو يتقدم في إدلب».
وت ـش ــن ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام م ـنــذ 25
ً
ديـسـمـبــر هـجــومــا للسيطرة على
الــريــف الـجـنــوبــي الـشــرقــي إلدل ــب،
المحافظة الوحيدة الخارجة عن
س ـل ـطــة دمـ ـش ــق ،وت ـس ـي ـطــر عليها
بشكل رئيسي «هيئة تحرير الشام»
(النصرة سابقا»).
واعتبر وزير الخارجية التركي
أن وجـ ـ ـ ـ ــود مـ ـجـ ـم ــوع ــات ت ـع ـت ـبــر
«إره ــاب ـي ــة» فــي إدل ــب ال ي ـبــرر شن
ضـ ــربـ ــات واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق عـلــى
ً
كـ ــل ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،م ـت ـه ـم ــا ال ـن ـظــام
بــاس ـت ـهــداف مـسـلـحــي الـمـعــارضــة
ال ـم ـع ـتــدلــة ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن أن ـق ــرة،
ً
موضحا أنه «إذا كانت مجموعات
إره ــاب ـي ــة ت ـت ــواج ــد هـ ـن ــاك ،فيجب
كشفها وتحديد مكانها .العمليات
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـتـ ــم بـ ـط ــريـ ـق ــة حـ ـ ــذرة
بمساعدة وسائل تكنولوجية».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب جـ ـ ــاويـ ـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو،
ف ــإن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
إردوغــان يمكن أن يتصل بنظيره
الروسي فالديمير بوتين «إذا لزم
األم ـ ــر» ل ـكــي ي ـح ـثــه ع ـلــى ال ـتــدخــل
ل ـ ــدى دمـ ـش ــق .وق ـ ـ ــال« :ال يـمـكـنـنــا
غ ــض الـ ـط ــرف ،ل ـقــد بــذل ـنــا الـكـثـيــر
م ــن ال ـج ـه ــود وال يـمـكـنـنــا إف ـســاد
كل شيء».
وفي وقت سابق ،استدعت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ،أم ــس األول،
سفيري إيران وروسيا لإلعراب عن
«استيائها» إزاء الهجوم الذي يشنه

النظام في إدلب ،معتبرة أنه «خرق
لحدود منطقة خفض التوتر».

مساعدة أميركية
ً
والحـ ـق ــا ،اس ـتــدعــت الـخــارجـيــة
التركية القائم باألعمال األميركي
في أنقرة بسبب التطورات األخيرة
ف ــيس ــوري ــة ،ول ــم ت ــذك ــر تـفــاصـيــل
بــواعــث قلقها ،ال ــذي نشب بسبب
سياسة واشنطن في دعم وحدات
ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب ال ـ ـكـ ــرديـ ــة ،ال ـتــي
ً
تـعـتـبــرهــا امـ ـت ــدادا ل ـحــزب الـعـمــال
الكردستاني المحظور.
وب ـعــد اتـهــامـهــا االس ـت ـخ ـبــارات
األ مـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـي ـ ــة ( )CIAبـ ـمـ ـس ــا ع ــدة
المعارضة السورية في استهداف
قــاعــدتـيـهــا ال ـجــويــة فــي حميميم،
والـبـحــريــة فــي الــاذق ـيــة بــواسـطــة
 13طائرة بــدون طيار ،وتأكيدها
وجـ ـ ــود ط ــائ ــرة اس ـت ـط ــاع تــابـعــة
لها لحظة الهجوم غير المسبوق،
أك ــدت وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة أن
«الدرونات» أقلعت من إدلب.
وقالت وزارة الدفاع ،في تصريح
نشرته جريدة «كراسنايا زفيزدا»
أمـ ـ ــس« ،لـ ـق ــد ت ـب ـيــن أن ال ـط ــائ ــرات
المسيرة أطلقت من بلدة الموزرة
الواقعة جنوب غرب منطقة إدلب
المشمولة بــا تـفــاق خفض التوتر
وا لـخــا ضـعــة لسيطرة مجموعات
مسلحة من المعارضة المعتدلة»،
م ـب ـي ـن ــة أن ـ ـهـ ــا ت ــوجـ ـه ــت ل ــرئ ـي ــس
أرك ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش ورئ ـ ـيـ ــس ج ـه ــاز
االس ـت ـخ ـب ــارات ل ـتــأك ـيــد «ض ـ ــرورة
احـتــرام أنـقــرة التزاماتها الهادفة
إلــى ضـمــان وقــف إط ــاق الـنــار في
مـنـطـقــة خ ـفــض ال ـت ــوت ــر ،ومـنـعـهــا
وقوع هجمات مماثلة من طائرات
مسيرة».

الالذقية ودمشق
وفـ ـ ــي الـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،أفـ ـ ــاد م ـص ــدر
عـسـكــري بـقـتــل ثــاثــة عـنــاصــر من
الجيش السوري ،وأصيب آخرون
أمس في انفجار مستودع أسلحة
قرب محطة البث في منطقة صلنفة
ً
في ريف المحافظة ،نافيا «وجود
شبهة عمل إرهابي وراء االنفجار».

اعترف الجيش البورمي للمرة
األولى ،أمس ،بوجود مقبرة
جماعية للروهينغا في والية
راخني ،مؤكدًا أيضًا ضلوع قوات
األمن في قتل عشرة من أفراد هذه
األقلية املسلمة .وأعلن مكتب قائد
الجيش أن "سكان قرية اين دين
وعناصر من القوات األمنية أقروا
بقتل عشرة إرهابيني بنغاليني"،
مستخدما التسمية املعتمدة في
بورما للروهينغا ،ومذكرا بأن ذلك
حصل في  2سبتمبر.

ماكرون يغادر بكين
بدعوة وطلبية

وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية يتجول في حمص أمس (أ ف ب)
وأكــد المرصد السوري لحقوق
اإلن ـس ــان وق ــوع ان ـف ـجــارات عنيفة
ب ـم ـس ـت ــودع األسـ ـلـ ـح ــة وإص ــاب ـت ــه
بـ ـ ـ ــأضـ ـ ـ ــرار م ـ ــادي ـ ــة جـ ـسـ ـيـ ـم ــة م ــن
ً
ج ــراء االن ـف ـجــارات ،مـشـيــرا إلــى أن
الغموض اليزال يحيط باألسباب.
وقبل ساعات ،اعتبرت الخارجية
السورية أن الهجمات الصاروخية
األخيرة على مواقع عسكرية تؤكد
النهج العدواني إلسرائيل لتفجير
المنطقة ،وزيادة تعقيد األوضاع،
خـ ــدمـ ــة لـ ــدعـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وإدام ـ ـ ـ ــة
احتاللها لألراضي العربية.
وف ــي رس ــال ــة وجـهـتـهــا لــأمـيــن
الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ورئ ـي ــس
مـجـلــس األمـ ـ ــن ،أك ـ ــدت ال ـخــارج ـيــة
السورية أن االع ـتــداء ات المتكررة
«لـ ـ ــم ت ـن ـج ــح فـ ــي حـ ـم ــاي ــة ش ــرك ــاء

إسرائيل وعمالئها من التنظيمات
اإلره ــاب ـي ــة وف ــي مـقــدمـتـهــا داع ــش
وج ـب ـهــة الـ ـنـ ـص ــرة» ،مـ ـش ــددة على
أنها تعيد تحذيرها من التداعيات
الخطيرة العتداءاتها على سورية
ودع ـم ـه ــا ال ـم ـس ـت ـمــر لـلـتـنـظـيـمــات
المسلحة وتحملها كل المسؤولية
عنها.

قصف الغوطة
ً
وق ــرب دم ـشــق ،قـتــل  24مــدنـيــا،
بـيـنـهــم ع ـشــرة أطـ ـف ــال ،ع ـلــى األق ــل
أ م ـ ـ ـ ــس األول ف ـ ــي ق ـ ـصـ ــف جـ ــوي
ومدفعي لقوات النظام وحليفتها
روسـ ـيـ ــا اسـ ـتـ ـه ــدف م ــدي ـن ــة دومـ ــا
بالغوطة الشرقية المحاصرة.
بـ ـ ــدوره ،أفـ ــاد اإلع ـ ــام الــرسـمــي

بـمـقـتــل أرب ـعــة أش ـخــاص وإصــابــة
 14ف ــي ق ــذائ ــف أطـلـقـتـهــا فـصــائــل
ال ـ ـم ـ ـع ـ ــارض ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــاب ت ــوم ــا
والقصاع.
وت ــزام ــن الـقـصــف الـمـتـبــادل مع
ب ــدء زي ـ ــارة م ــدة ثــاثــة أيـ ــام يـقــوم
ب ـه ــا وكـ ـي ــل األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لــأمــم
المتحدة للشؤون اإلنسانية مارك
ل ــوك ــوك إل ــى دم ـش ــق ،لـبـحــث سبل
تلبية االحتياجات اإلنسانية مع
المسؤولين.

«جنيف »9
وق ـ ـبـ ــل أسـ ــاب ـ ـيـ ــع م ـ ــن اج ـت ـم ــاع
يفترض أن يجمع في  29و 30يناير
ممثلين عــن الـنـظــام والـمـعــارضــة
ف ــي س ــوت ـش ــي ،أع ـل ــن رئ ـي ــس وف ــد

الـمـعــارضــة نـصــر ال ـحــريــري ،بعد
ل ـقــائــه ف ــي ن ـي ــوي ــورك أم ـي ــن األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة أن ـط ــون ـي ــو غــوت ـيــريــش
ومـ ـس ــاع ــد ال ـ ـش ـ ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة
جيفري فيلتمان ،جولة تاسعة من
مـبــاحـثــات جنيف ستعقد فــي 21
يناير وتستمر  3أيام.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ع ـ ـلـ ــى أن
األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـب ـق ــى الـ ـط ــرف
الـمــؤهــل أكـثــر مــن غـيــره لــإشــراف
ع ـلــى م ـســاعــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى حــل
ً
سياسي ،مؤكدا أنه لم يتلق دعوة
رسـمـيــة إل ــى م ـحــادثــات سوتشي،
وال ت ـعــرف الـمـعــارضــة مــا الـهــدف
الفعلي لروسيا مــن الــدعــوة لهذه
المحادثات.
(عواصم  -وكاالت)

ترامب ينتقد النظام القضائي «الجائر» بسبب «داكا»
● استثناء فلوريدا من التنقيب عن النفط والغاز ● بانون يغادر «بريتبارت»

ترامب خالل اجتماع مع المشرعين أمس االول حول الهجرة (رويترز)

انتقد الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ً
أمس ،النظام القضائي األميركي ،قائال إنه
ـاض تحركه إلنهاء
«جــائــر» بعدما عرقل قـ ٍ
بــرنــامــج «داكـ ــا» ال ــذي يـحـمــي المهاجرين
صـغــار الـســن الــذيــن وصـلــوا إلــى الــواليــات
المتحدة بطريقة غير مشروعة مع آبائهم.
وقــال تــرامــب ،في تغريدة على «تويتر»
إن «ه ــذا يظهر بـبـســاطــة للجميع إل ــى أي
م ــدى نـظــامـنــا الـقـضــائــي مـتـصــدع وجــائــر
عندما يـســرع الـطــرف اآلخ ــر (مثلما حدث
مــع بــرنــامــج حماية المهاجرين الصغار)
إلى الدائرة التاسعة ،ودائما تقريبا يكسب
(الحكم) قبل أن تبطله محاكم أعلى درجة».

وجـ ّـمــد قــاض فــدرالــي ،أمــس ،قــرار إدارة
ترامب وقف العمل بـ«داكا» ،في حين ناقش
ترامب مع نواب بالكونغرس من الحزبين
مشروع «دريمرز» (الحالمون) لتنظيم شامل
لملف الهجرة.
وقــال ترامب المتشدد ضد الهجرة في
االجتماع إنه «سيتحمل العواقب» سياسيا
إذا اتفق الـنــواب على خطوة أشمل يمكن
أن توفر وسيلة لمنح الجنسية لنحو 11
مليون ال جــئ غير مسجلين يعيشون في
الواليات المتحدة.
الى ذلك ،قررت إدارة ترامب ،أمس األول،
استثناء واليــة فلوريدا من إجــراء يقضي

ب ـف ـت ــح م ـن ــاط ــق م ـح ـم ـيــة ع ـل ــى ال ـس ــواح ــل
األميركية أمام عمليات التنقيب عن النفط
وال ـ ـغـ ــاز ف ــي ع ـ ــرض الـ ـبـ ـح ــر ،وه ـ ــو إج ـ ــراء
تعترض عليه واليات عدة.
وكانت اإلدارة األميركية أعلنت األسبوع
الماضي أنها تعتزم فتح  90في المئة من
المياه الساحلية األميركية أمــام عمليات
التنقيب ،وه ــو مــا ينقض تــدابـيــر حماية
اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال وزير الموارد الطبيعية راين زينكي
إنه اتخذ قرار استثناء فلوريدا بعد لقاء مع
حاكمها الجمهوري ريــك سـكــوت ،وأخــذه
باالعتبار ،ألن «فلوريدا فريدة وسواحلها

تعول إلى حد بعيد من الناحية االقتصادية
على السياحة».
فــي سـيــاق آخ ــر ،تـخـلــى سـتـيــف بــانــون،
أحد مهندسي فوز الرئيس دونالد ترامب
فــي االنـتـخــابــات الرئاسية األمـيــركـيــة ،عن
منصبه بشبكة أخبار بريتبارت ،بعد أن
شغل منصب الرئيس التنفيذي فيها منذ
عام .2012
ويأتي رحيل بانون بعد تعليقات أدلى
بها حول أحد أبناء ترامب في كتاب «نار
وغضب» تسببت في غضب الرئيس ترامب،
ال ـ ــذي قـ ــال إن م ـس ـت ـشــاره ال ـس ــاب ــق لــأمــن
القومي فقد عقله بعد أن أقاله من منصبه.

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،أمس ،زيارته األولى
للصني بدعوة إلى التحام
األوروبيني في مواجهة "قوة النار"
الصينية ،في وقت أثبت هذا البلد
مرة جديدة وزنه االقتصادي
باإلعالن في اللحظة األخيرة
عن طلبية ضخمة على طائرات
إيرباص .وبينما كان ماكرون
يستعد ملغادرة الصني بعيد الظهر
في ختام زيارة دولة استمرت ثالثة
أيام ،أعلنت الرئاسة أن بكني قدمت
طلبية على  184طائرة إيرباص
من طراز "إيه  ."320ولم تعلن قيمة
الصفقة ،غير أنها تقدر بـ 18مليار
دوالر بحسب سعر القائمة.

وزيران بريطانيان لتعاون
خاص بعد «بريكست»

وجه وزيران بارزان في الحكومة
البريطانية ،أمس ،دعوة إلى
أملانيا للتوصل إلى نموذج تعاون
تجاري واقتصادي جديد بعد
خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،وهو األمر الذي
من املتوقع أن يثير املزيد من
التوترات ،وخاصة في ظل رفض
املستشارة أنجيال ميركل وكبار
مسؤولي االتحاد القاطع ،أي
تحركات من جانب لندن للوصول
إلى اتفاق انتقائي بشأن الخروج.
ونشر وزير الخزانة البريطاني
فيليب هاموند والوزير املسؤول
عن ملف "بريكسيت" ديفيد
ً
ديفيس مقاال مشتركًا وضعا فيه
خططا لـ"حل معد خصوصًا"،
ويهدف إلى تعظيم التعاون
االقتصادي بني بريطانيا والتكتل
األوروبي.

لبنان :أزمة جديدة بين «التيار» و«أمل» تهدد االنتخابات

ً
● بري :اإلصالحات تتطلب  11تعديال وستنسف القانون برمته ● آالن عون :بحاجة إلى تعديل مادة واحدة
أثــار االنقسام الــذي شهده اجتماع
لجنة االنتخابات الذي عقد في السراي
الحكومي ،أمس االول ،برئاسة رئيس
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة سـعــد الـحــريــري،
مخاوف جدية من تأجيل االنتخابات
ال ـم ـق ــررة ف ــي  6م ــاي ــو ال ـم ـق ـبــل ،وال ـتــي
ستكون أول انتخابات منذ عام ،2009
بعد التمديد للمجلس النيابي الحالي
 3مرات.
ال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت حـ ــول
االص ــاح ــات فــي ال ـقــانــون االنـتـخــابــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ومـ ـنـ ـه ــا اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـب ـط ــاق ــة
ال ـب ـيــوم ـتــريــة (ال ـم ـم ـغ ـن ـطــة) و»ال ـم ـي ـغــا
سـنـتــر» (ال ـمــركــز الـمـعـلــومــاتــي إلدارة
االنتخابات) ،بين فريق يريد اقرارها،
وفريق يدعو الى تأجيل ذلك ،وإن كانت
ً
ال تتضمن تباينا حول موعد االقتراع،

لكنها تـهــدد بــأزمــة سـيــاسـيــة جــديــدة
ق ــد ت ـت ـخــذ م ـن ـحــى ي ــؤث ــر ع ـل ــى مــوعــد
االنـتـخــابــات إذا مــا تـحــولــت ال ــى أزمــة
جديدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة
مجلس النواب وأضيفت إلى الخالف
المحتدم بين «الرئاستين» على مرسوم
منح االقدمية لترقية ضباط الجيش
من دورة  1994المعروفة بـ»دورة عون».
وأمس ،أكدت جميع القوى السياسية
من دون استثناء ،انها ملتزمة بإجراء
االن ـت ـخــابــات فــي مــايــو ،لـكــن مراقبين
ق ــال ــوا إنـ ــه إذا تـ ـح ــول الـ ـخ ــاف ح ــول
االصالحات الى استقطاب سياسي بين
بعبدا وخلفها «التيار الوطني الحر»،
المؤيدة لالصالحات ،وبين عين التينة
التي ترفض ،الى جانب آخرين السير
باالصالحات ،من الجهة االخــرى ،فإن

ق ــال وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد الـلـبـنــانــي،
رائد خوري ،إن الحكومة ستتعاقد
م ـ ــع شـ ــركـ ــة م ــاكـ ـيـ ـن ــزي األم ـي ــرك ـي ــة
لالستشارات ،لمساعدتها في إعادة
هيكلة االقتصاد ،بعد سنوات عدة
مـ ــن ع ـ ــدم وجـ ـ ــود مـ ــوازنـ ــة ل ـل ــدول ــة،
والرتـ ـ ـف ـ ــاع ن ـس ـبــة ال ــدي ــن ال ــداخ ـل ــي
بـ ـ ـص ـ ــورة م ـق ـل ـق ــة ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ع ــدم
االسـتـفــادة الـقـصــوى مــن تحويالت
اللبنانيين من الخارج.
وذكر خوري ،في مؤتمر صحافي،
أن ل ـب ـن ــان ب ـ ــات مـ ــن أكـ ـب ــر ال ـب ـل ــدان

العربية استدانة .وبلغ الدين العام
 150فــي الـمـئــة مــن الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي ،كما بلغت نسبة البطالة
اإلجمالية  24في المئة ،فيما وصلت
بين الشباب إلى  35في المئة ،وبلغ
العجز في الميزان التجاري قرابة 12
مليار دوالر.
وأوض ـ ــح أن االق ـت ـص ــاد الــوطـنــي
تمكن من الصمود أمام االضطرابات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،بـفـضــل
االح ـت ـي ــاط ــي ال ـه ــائ ــل م ــن ال ـع ـمــات
األجـنـبـيــة فــي ال ـب ــاد ،ال ــذي تـجــاوز

االنتخابات ستكون في خطر حقيقي.
وأكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـع ـمــاد
ميشال عون ،في بيان صادر عن رئاسة
الجمهورية ،أن «االنتخابات النيابية
ً
س ـت ـج ــرى ف ــي م ــوع ــده ــا وفـ ـق ــا لـنـظــام
انتخابي جديد يعكس اإلرادة الحقيقية
للمواطنين».

بري
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أبـ ـ ـ ــدىرئ ـي ــس
ال ـم ـج ـلــس ال ـن ـيــاب ـينـبـيــه بـ ــري أم ــس،
امـتـعــاضــا مــن «خـلــق أزم ــة جــديــدة في
قانون االنتخاب ،لتهديداالنتخابات»
 .وقال أمام زواره إنه «ال أحد يستطيع
أن يوقف االنتخابات».
واض ـ ــاف أن وزيـ ــر الــداخ ـل ـي ـة نـهــاد

هل ِّ
تحول «ماكينزي» لبنان إلى سنغافورة أخرى؟

 40م ـل ـي ــار دوالر الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي.
وأضاف الوزير اللبناني ،أن الخطة
االق ـت ـصــاديــة ال ـج ــدي ــدة تـطـمــح إلــى
تـ ـح ــوي ــل لـ ـبـ ـن ــان إل ـ ـ ــى سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة
أخ ـ ــرى ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى أح ــد أس ــرع
االقتصادات نموا في العالم ،وأكثرها
انفتاحا ،وأقلها فسادا.
وتعد «ماكينزي» واحدة من كبرى
الشركات االستشارية المتخصصة
في إدارة القطاعين الخاص والعام،
وأنشئت الشركة عام .1926

الـمـشـنــوق زاره وأط ـل ـعــه عـلــى أن «مــا
يطالبون به لتعديل قانون االنتخاب
ً
ـون»،
ي ـ ـفـ ــرز  11تـ ـع ــدي ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ـ ً
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح« :رفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت األم ـ ـ ـ ـ ــر جـ ـمـ ـل ــة
ً
وت ـف ـص ـيــا ،ألن ال ـخ ــوض ف ــي تـعــديــل
واحـ ـ ــد سـ ـي ــؤدي إلـ ــى ن ـس ــف ال ـق ــان ــون
برمته ،وموقفي كـ ّـرره وزيــر الداخلية
ف ــي اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة ،وق ـ ــال ل ـهــم إذا
أردتم أن أبلع الموسى سأبلعها ،ونقل
اعتراضي إلى اللجنة».
وأعرب رئيس المجلس عن خشيته
من «أن يكون هناك من يحاول تعطيل
اال ن ـت ـخــا بــات ،ال تأجيلها أو تعديل
ً
الـ ـق ــان ــون ،ول ـي ـك ــن م ـع ـل ــوم ــا أن ه ــذه
االنتخابات ستحصل في مواعيدها»،
ِّ
ً
مـضـيـفــا« :خ ــل كــل واح ــد يكشف عن
زنوده ويروح على االنتخابات».
ّ
وأكد أن «قانون االنتخاب يحمي
إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ،وال ـب ـنــد األخـيــر
الوارد في القانون المتعلق بحصول
االنـتـخــابــات حـتــى لــو لــم يـكــن هناك
ب ـط ــاق ــة ب ـي ــوم ـت ــري ــة واض ـ ـ ـ ــح» ،وكـ ــرر
أن «ه ــذه االنـتـخــابــات ستحصل في
مــوعــدهــا ،وغ ـيــر وارد أي تــاعــب ،ال
باالنتخابات وال بالقانون».

عون
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد عـ ـض ــو تـكـتــل
التغيير واإلصــاح (التيار الوطني)
ال ـن ــائ ــبآالن عـ ــون أن «االن ـت ـخــابــات
ستحصل في موعدها مهما حصل،
وهي فوق كل االعتبارات ،لكن بعض
المشاكل قــد ال تـســاعــد» ،مشيرا الى
أن «الـ ـخ ــاف ح ــول ت ـعــديــل ال ـقــانــون

ً
ً
وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي في بعبدا امس (داالتي ونهرا)
مستقبال
عون
بـمـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب» ،م ـش ــددا ع ـلــى ان
«ا ل ـغــاء البطاقة البيومترية بحاجة
إلــى تعديل مــادة واح ــدة فــي مجلس
النواب».
وفــي حــديــث تلفزيوني ،أكــد عون
أن «الموضوع القانوني ليس بحاجة
إلى اتفاق سياسي ،فالحكومة تعذر
عليها ا عـتـمــاد البطاقة البيومترية
وعليها تحرير نفسها من هذا االلتزام
عبر تعديل هذه المادة».

«نوايا لالطاحة باالنتخابات تماما
كما أطيح بــاالصــاحــات ،وهــو مــا ال
يمكن ان نسمح به على االطالق».
ّ
وأك ــد نـقــوال أن «التكتل سيخوض
معركة إلقــرار االصالحات التي يمكن
اعتمادها خــال الــوقــت المتبقي قبل
ً
موعد االنتخابات النيابية » ،مشددا
على «الــرفــض المطلق البقاء الناخب
تـ ـح ــت رح ـ ـمـ ــة الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن وال ـ ـمـ ــال
االنتخابي».

نقوال

«المستقبل»

ب ـ ـ ــدوره ،ان ـت ـقــد ال ـن ــائ ــب ف ــي تكتل
«ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ـ ـ ــاح»ن ـب ـيــل ن ـقــو 
ال
بشدة «محاولة اإلطاحة باالصالحات
والتي كانت السبب الرئيسي للتمديد
األخير للمجلس النيابي» ،منبها من

في المقابل ،قال النائبعمار حوري
من تيار «المستقبل» إن «االصالحات
في االنتخابات المقبلة سقطت بسبب
ضيق الوقت» ،لكنه شدد على «إجراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـه ـمــا ك ــان ــت الـ ـظ ــروف

والـخــافــات» ،رافـضــا الــربــط بين أزمــة
الرئاستين والمسار االنتخابي.

«الطائف» في خطر
وبينما عقد اجتماع بين وزير المال
علي حسن خليل (حركة امل) والنائب
ابراهيم كنعان (التيار الوطني) لبحث
مشروع موازنة  ،2018األمر الذي فتح
بابا للتعاون بين التيار والحركة ،قد
يفضي الــى ح ــوار حــول أزم ــة مــرســوم
عون تخوف رئيسالرابطة المارونية
انطوان قليموس من أن «يكون موقف
حـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ـ ه الـ ـ ــداعـ ـ ــم لـ ـم ــوق ــف رئ ـي ــس
ال ـم ـج ـلــس ال ـن ـيــابــين ـب ـيــه ب ـ ــري ،فيما
يخص مرسوم إعطاء األقدمية لدورة
ضباط  ،1994انطالقته مذهبية ويهدف
الى تغيير الطائف وتحقيق المثالثة».

ةديرجلا

•
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دوليات

أخبار مصر

السيسي سيقدم «كشف حساب» ...وخالد علي لم ينسحب
• السادات :األجهزة ليست «حيادية» • مباحثات مصرية  -تنزانية ...والسودان يدرس إعادة سفيره

سلة أخبار
توفير األدوية
خالل أسبوع

أعلن وزير الصحة أحمد عماد
الدين موافقة مجلس الوزراء،
أمس ،على طلب التعاقد باألمر
المباشر مع «الشركة المصرية
لتجارة األدوية» ،بقيمة 30
مليون جنيه ،لشراء األدوية
الناقصة في السوق وتوريدها
إلى الصيدليات.
وأشار عماد الدين ،في مؤتمر
صحافي بمجلس الوزراء ،إلى
اعتماد نظام لتتبع األدوية،
وهذا يتيح لنا فرصة لمعرفة
النواقص ،الفتا إلى أن السوق
المصرية تعاني نقص  9أدوية
تتعلق باألورام واألمراض
النفسية والشلل الرعاش،
وستقوم الوزارة بشرائها
وتوفيرها خالل أسبوع.

ً
السيسي مجتمعا مع مدير «كاتربيلر» في القاهرة أمس

نواب يوقعون استمارة دعم السيسي في البرلمان أمس

(الجريدة)

(الجريدة)

َّ
القاهرة  -شيماء جالل ورانيا العبد ونسمة نصار وكاملة خطاب

على وقع تزكية برلمانية من
أغلبية النواب لترشح الرئيس
عبدالفتاح السيسي لفترة
ثانية ،بدأت أجهزة الدولة ًفي
إنهاء ملف إنجازاته تمهيدا
لعرضه على الشعب المصري،
قبل اإلعالن المتوقع والمرتقب
لخوضه انتخابات محسومة له
ً
سلفا لتعثر المنافسين.

بـ ـ ـ ــدأت ع ـج ـل ــة ح ـ ـمـ ــات دع ــم
ت ـ ــرش ـ ــح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
السيسي لالنتخابات الرئاسية،
ً
الـتــي تنطلق إجــراء ات ـهــا رسميا
 20يناير الجاري ،في الدوران بكل
قوتها ،أمــس ،في انتظار إعالنه
الترشح لــواليــة ثانية «وأخـيــرة»
تنتهي .2022
وواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
الـتــوقـيــع عـلــى اس ـت ـمــارات تزكية
ترشح السيسي أمس ،بالتوازي
مــع إع ــداد الحكومة لملف كامل
بإنجازاته منذ توليه الحكم في
يونيو .2014
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ح ـ ـكـ ــومـ ــي ،إن
الـسـيـســي سـيـقــدم كـشــف حساب
لما قدمه خــال فترته الرئاسية
األولـ ـ ـ ــى ،خ ـ ــال ي ـن ــاي ــر الـ ـج ــاري،
وكشف أن مجلس الوزراء انتهى
مــن إع ــداد كـتــاب عما تــم إنـجــازه
خالل السنوات األربــع الماضية،
م ـ ـ ــع اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض ل ـ ــإن ـ ـج ـ ــازات
المحسوسة في البنية التحتية
من مد طرق وشبكات تحلية مياه
وتحديث شبكة الكهرباء القومية،
فـ ـض ــا ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــروع ــات
الـمـلـيــون ونـصــف الـمـلـيــون فــدان
وال ـع ــاص ـم ــة اإلداريـ ـ ـ ــة والـ ـم ــزارع

ً
السمكية ،مضيفا «سيتم عرض
كشف حساب الرئيس تلفزيونيا».
وب ـي ـن ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل ال ـس ـي ـســي،
المدير التنفيذي لشركة «كاتربيلر»
العالمية ،أمس ،لمناقشة التعاون
مـ ــع الـ ـش ــرك ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـس ـكــك
الـحــديــديــة ،أعـلـنــت م ـبــادرة «اس ــأل
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس» فـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب اس ـت ـق ـب ــال
االستفسارات واالقتراحات بداية
م ــن أم ــس ،حـتــى االث ـن ـيــن الـمـقـبــل،
تـحــت ع ـنــوان «اطـ ــرح ســؤالــك ّ
عبر
عن رأيــك» ،على أن يجيب الرئيس
عن األسئلة خالل المؤتمر الوطني
للشباب المقبل.

تزكية وانتقادات
وفــي الـيــوم الـثــانــي ،وصــل عدد
ال ـن ــواب ال ــذي ــن حـ ــرروا اس ـت ـمــارات
الـتــزكـيــة إل ــى نـحــو ( 484م ــن أصــل
ً
نحو  595نائبا) ،معلنين تأييدهم
الستكمال ما بــدأه من مشروعات
في الفترة الرئاسية المقبلة ،وتتيح
الهيئة الوطنية لالنتخابات لكل
م ــرش ــح رئ ــاس ــي أن ي ـح ـصــل على
تــزك ـيــة عـ ــدد م ــن ن ـ ــواب ال ـبــرل ـمــان
المصري بما ال يقل عن  20نائبا.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ـع ـث ــرت ج ـهــود

رئيس حزب «اإلصالح والتنمية»،
محمد أنور السادات ،في الحصول
على تزكية أي من النواب ،فطالب
الـ ـم ــرش ــح ال ـم ـح ـت ـم ــل فـ ــي خ ـطــاب
رسـ ـم ــي رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
عـ ـل ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــال ،ب ــالـ ـسـ ـم ــاح لــه
ً
بجمع توقيع  20نائبا ،تمكنه من
استكمال أوراق ترشحه رسميا،
وقال السادات لـ«الجريدة»« :أجهزة
الدولة تعمل لمصلحة مرشح واحد
مـمــا ي ـنــذر ب ـعــدم حـيــاديــة اإلج ــراء
االنتخابي» ،منتقدا عــدم السماح
للمرشحين أو مندوبيهم بدخول
مجلس النواب لعرض برنامجهم
االنتخابي على أعـضــاء البرلمان
والحصول على توقيعاتهم.

حملة علي
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال ــت ال ــدك ـت ــورة
هالة فــودة ،مديرة حملة المرشح
ال ــرئ ــاس ــي الـمـحـتـمــل خ ــال ــد عـلــي،
إن الـ ـحـ ـمـ ـل ــة سـ ـتـ ـعـ ـل ــن م ــوق ـف ـه ــا
ال ـن ـه ــائ ــي م ــن ال ــدف ــع بـمــرشـحـهــا
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة مــن
عـ ــدمـ ــه ،ال ـ ـيـ ــوم ،م ـ ـشـ ــددة ع ـل ــى أن
ال ـح ـم ـلــة ت ــواج ــه تـضـيـيـقــات على
م ـ ـمـ ــارسـ ــة ن ـ ـشـ ــاط ـ ـهـ ــا ،وأنـ ـ ـ ـ ــه فــي

ح ــال تــأث ـيــر ه ــذا الـتـضـيـيــق على
عمل الحملة فقد ي ــؤدي ذلــك إلى
تــراجــع عـلــي عــن ال ـتــرشــح ،بينما
ن ـف ــى ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي بــاســم
ال ـح ـم ـل ــة ،خ ــال ــد ال ـب ـل ـش ــي ،إع ــان
ً
االنسحاب ،مشيرا إلى أن الحملة
ً
ً
ستعقد ال ـيــوم مــؤت ـمــرا صحافيا
إلعالن موقفها من قــرارات الهيئة
الوطنية لالنتخابات وتمديد حالة
الطوارئ.
وفــي حين بــدأ أنصار المرشح
الــرئــاســي الـمـحـتـمــل ،خــالــد عـلــي،
أمس ،تحرير توكيالت له في عدد
من مكاتب الشهر العقاري ،وسط
إقـبــال ضعيف للمواطنين ،قامت
«الـ ـج ــري ــدة» ب ـجــولــة ف ــي عـ ــدد من
مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة
وال ـج ـي ــزة ،ال ـت ـقــت خــال ـهــا عضو
البرلمان ،إبراهيم نجيب ،الذي أكد
أنه جاء لترشيح الرئيس السيسي
ً
لـفـتــرة ثــانـيــة ن ـظــرا لـمــا قــدمــه من
إنجازات.
ً
أمنيا ،أصيب جنديان من قوات
الجيش ،أحدهما بطلق ناري أثناء
حملة مداهمات ،والثاني لسقوطه
من برج حراسة ،أمس ،وقال مصدر
أمـنــي إن األج ـهــزة األمـنـيــة شمال
ً
س ـي ـن ــاء ،تـلـقــت إخ ـ ـطـ ــارا بــإصــابــة

مجند أث ـنــاء حملة مــداهـمــات في
مـنـطـقــة الـقـسـيـمــة وس ــط سـيـنــاء،
بطلق ناري في القدم اليمنى.

أزمة الوادي
ووس ــط تــوتــر غير مسبوق مع
ال ـس ــودان وإث ـيــوب ـيــا ،ت ــرأس وزيــر
الخارجية المصري سامح شكري،
مــع نـظـيــره الـتـنــزانــي أوجوستين
مــاه ـي ـجــا ،أع ـم ــال الـ ـ ــدورة الـثــالـثــة
لـلـجـنــة الـ ــوزاريـ ــة الـمـشـتــركــة بين
م ـصــر وت ـنــزان ـيــا ،وال ـم ـن ـع ـقــدة في
ال ـقــاهــرة أم ــس ،وت ـنــاولــت اللجنة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـثـ ـن ــائ ــي والـ ـقـ ـض ــاي ــا
اإلقليمية محل االهتمام المشترك
بين الجانبين ،وذلك غداة استقبال
الرئيس السيسي لنظيره اإلريتري
أسياس أفورقي.
وق ــال بـيــان لـ ــوزارة الـخــارجـيــة،
إن شـكــري نــاقــش خ ــال اجتماعه
ً
م ــع مــاه ـيـجــا ،ع ـ ــددا م ــن الـقـضــايــا
اإلقليمية ذات االهتمام المشترك
مـ ـث ــل نـ ـت ــائ ــج ال ـ ـجـ ــولـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
لمفاوضات سد النهضة المتعثرة،
خـصــوصــا أن مـصــر وتـنــزانـيــا من
دول حوض النيل ،فضال عن زيارة
شـكــري األخ ـيــرة إلثـيــوبـيــا ،الشهر

ً
الماضي ،والتي تضمنت اقتراحا
ً
مصريا بإشراك البنك الدولي في
مفاوضات السد ،وهو ما لم تتلق
عليه أي رد من إثيوبيا والسودان
حتى اآلن.
وبعد أسبوع من قرار الخرطوم
اس ـت ــدع ــاء س ـف ـيــرهــا م ــن ال ـقــاهــرة
لـلـتـشــاور ،قــال السفير الـســودانــي
بمصر ،عبدالمحمود عبدالحليم،
ً
والموجود حاليا في الخرطوم ،إن
حكومة بــاده ستقرر عــودتــه إلى
القاهرة من عدمها خالل الـ 48ساعة
المقبلة ،وأنه التقى وزير الخارجية
السوداني إبراهيم غندور وعــددا
من كبار المسؤولين السودانيين
ً
لـلـتـشــاور تـمـهـيــدا لـلـقــاء الــرئـيــس
ال ـس ــودان ــي ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ،لبحث
األزمة ومسألة عودته من عدمها.
مصدر مسؤول قال لـ»الجريدة»،
إن الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ي ــرف ــض
التصعيد في مواجهة التحركات
ال ـســودان ـيــة ،وأن ــه يـفـضــل اللهجة
الدبلوماسية الهادئة ،لكن المصدر
أشـ ــار إل ــى أن ال ـق ــاه ــرة راغ ـب ــة في
الجلوس على طــاولــة النقاش مع
الخرطوم دون أي شــروط مسبقة،
مــع الـتــأكـيــد عـلــى أن مـلــف حاليب
وشالتين غير قابل ألي نقاش.

الشريف لـ ةديرجلا  :المرشح الرئاسي «الوحيد» يحتاج إلى  3ماليين صوت

تعيين متحدث
باسم البرلمان

أعلن رئيس مجلس النواب
ً
علي عبدالعال ،أمس ،قرارا
بتعيين المتحدث باسم ائتالف
النائب
األغلبية «دعم مصر»ً ،
صالح حسب الله ،متحدثا
باسم المجلس ،بهدف التصدي
ألي اتهامات من دون دليل
بحق البرلمان ،سواء صدرت
من داخل المجلس أو خارجه.
وأوضح عبد العال أن وسائل
التواصل االجتماعي تداولت
اتهامات من دون دليل ضد
البرلمان ،وأنه آن األوان لتنظيم
وسائل التواصل االجتماعي،
في حين صرح حسب الله
بأن مهام منصبه كمتحدث
ال تتعارض مع حق النواب
في التعبير عن رأيهم في أي
موضوع.

 700مليون دوالر
لنادي باريس

•

المتحدث باسم «الوطنية لالنتخابات» :جدول «الرئاسية» راعى التسهيل على الناخبين والتيسير على القضاة
ُ
القاهرة ـ نهى رجب

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لالنتخابات
المستشار محمود الشريف في مقابلة مع «الجريدة» ،أن
الهيئة راعت المواعيد ًالدستورية إلجراء العملية االنتخابية،
ً
الفتا إلى أنه حتى المرشح الرئاسي
،140
للمادة
وفقا
ً
«الوحيد» بحاجة أيضا إلى الحصول على  3ماليين صوت
ليفوز في االنتخابات .وفيما يلي نص الحوار:
• مــا اإلج ــراء ات الفعلية التي بــدأت الهيئة
ً
الوطنية لالنتخابات تنفيذها وفقا للجدول
الزمني لالنتخابات الرئاسية؟
 بــالـفـعــل ب ــدأن ــا ال ـت ـحــرك بــات ـخــاذ خـطــواتمهمة ،عقب إعالن الجدول الزمني لالنتخابات

ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،ودعـ ـ ـ ــوة ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ال ـم ـصــري ـيــن
لالقتراع ،حيث بدأت مكاتب «الشهر العقاري»
على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين
الراغبين في ملء استمارات تأييد ترشيح َمن
يــرغــب فــي الـتــرشــح ،وه ـنــاك  389مكتب شهر

عقاري على مستوى الجمهورية ،بدأت التواصل
بالفعل منذ يوم أمس األول الثالثاء ،مع غرفة
العمليات فــي وزارة الـعــدل ،للتأكيد على بدء
ً
عمل المكاتب ،وأنها بالفعل استقبلت عددا من
المواطنين الراغبين في مــلء استمارة تأييد
ألي مرشح.
• هـنــاك انـتـقــادات ِّ
وجـهــت للجدول الزمني
لالنتخابات الذي وصفه البعض بالمضغوط...
ما تعليقكم على ذلك؟
 عندما بدأنا إعــداد الجدول الزمني داخلً
الهيئة ،كانت المواعيد الدستورية وفقا للمادة
 140من الدستور هي التي تحكمنا ،والمادة
تنص ـ كما يعرف الجميع ـ على أنــه يجب أن
تبدأ إجــراء ات االنتخابات الرئاسية قبل 120
ً
يوما من انتهاء فترة واليــة الرئيس ،على أن
تعلن النتيجة قبل شهر من مدة انتهاء الوالية،
ولذلك يجب أن نضع في االعتبار أن مدة الـ 120
ً
ً
يوما تتخللها  24يوما منذ فتح باب الترشيح،
خاصة بالتظلمات واالعتراضات والفصل فيها

والطعن عليها ،وهي فترة ليست قليلة ،والهيئة
راعــت المواعيد الدستورية والقانونية ،ومن
ً
وجهة نظري أعتقد أن الجدول منضبط تماما.
• الجدول الرئاسي َّ
نص على أن تكون أيام
االق ـتــراع ثــاثــة ،فــي حين أن الــدسـتــور أوضــح
أن االقـ ـت ــراع عـلــى ي ــوم واحـ ــد ،إال إذا اقتضت
الضرورة ...ما الضرورة في جعل االقتراع مدة
 3أيام؟
ً
ً
 الدستور حدد يوما واحدا أو أكثر حسبرؤيــة اإلدارة االنتخابية ،و»الهيئة الوطنية»
هي من ُيدير العملية االنتخابية ،ولها أن ِّ
تقدر
من الـظــروف بحسب األح ــوال ،فالمقيدون في
الجداول االنتخابية  60مليون ناخب ،ولدينا
مــا ي ـقــارب الـ ـ  25ألــف «لـجـنــة فــرعـيــة» ،وإذا ما
راعينا زيــادة الوعي االنتخابي للشعب ،وأن
هـنــاك  60مليون مـصــري ســوف يــذهـبــون إلى
التصويت ،فــإن كل لجنة فرعية ستستقبل 4
ً
آالف نــاخــب ،وفـعـلـيــا الـقــاضــي الـمـشــرف على
الـلـجـنــة ل ــن يـسـتـطـيــع أن يـسـتـقـبــل  4000في

يوم واحــد ،باإلضافة إلى أن الهيئة راعــت في
ذلــك التسهيل على الناخبين واالزدح ــام أمام
ً
اللجان ،وتيسيرا على القضاة المشرفين على
اللجان إلنجاز عملهم على أفضل نحو ،غير
أنــه من مهام الهيئة الوطنية لالنتخابات أن
ِّ
وتوعيه بأهمية
تزيد الوعي االنتخابي للشعب
المشاركة وضرورتها.
• م ـ ــاذا ل ــو ل ــم يـسـتـطــع ال ـم ــرش ـح ــون جمع
التوقيعات لضيق الوقت وأصبحنا أمام فكرة
«مرشح واحد»؟
ً
 سنتعامل معه وفقا للقانون ،والذي ينصعلى أن يحصل المرشح الواحد على  5%من
أصوات المقيدين في الجداول االنتخابية ،أي
يجب أن يحصل على  3ماليين صوت صحيح.
• ماذا لو لم يحصل المرشح الواحد على 3
ماليين صوت صحيح أو لم يصوت  3ماليين
ناخب؟
 فــي هــذه الحالة ستتم إع ــادة االنتخاباتً
خالل  15يوما من تاريخ إعالن النتيجة.

«النصر للمالحات» ًتتحدى «داعش سيناء» بمواصلة اإلنتاج

كشف البنك المركزي المصري،
أمس ،عن تسديد نحو 700
مليون دوالر كقسط من الديون
المستحقة لدول نادي باريس،
وتأتي هذه الدفعة في إطار
أقساط دورية تسددها مصر
كل ستة أشهر للنادي.
وأكد المركزي المصري
التزامه بسداد أقساط الديون
الخارجية في مواعيدها دون
تأخير ،مشيرا إلى أن مصر لم
تتخلف عن سداد أي أقساط
لديونها الخارجية منذ ثورة
 25يناير  2011وحتى اآلن،
وبلغت ديون مصر الخارجية
نهاية يونيو الماضي  79مليار
دوالر.

نجاة لواء من االغتيال

نعيم :الدواعش ينتهجون حاليا سياسة النكاية االقتصادية بعدما تراجعت استراتيجيتهم
●

شمال سيناء  -مصطفى سنجر

بـ ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن تـ ـه ــدي ــد ت ـن ـظ ـي ــم مــا
يعرف بـ«والية سيناء» الفرع المصري
لتنظيم «داع ــش» للعاملين فــي شركة
«النصر للمالحات» المملوكة للدولة،
باالستهداف حال استمرارهم في العمل
بالشركة كجزء من مسلسل استهداف
ال ـم ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـل ـح ـكــومــة،
حرص مجلس إدارة الشركة على نفي
فـكــرة «اإلغـ ــاق» عـقــب رســالــة التهديد
الداعشية.

وكــانــت «الـجــريــدة» أش ــارت قبل أيــام
إلى بيان داعشي ،حمل اسم «مناصحة
وإعذار» ،هدد جميع العاملين في شركة
ا لـنـصــر أو المتعاونين معهم بالقتل،
وتابع البيان« :هذه الخامات تخص دول
مـحــاربــة لــإســام» ،ليختموا حديثهم
بــالـقــول« :سـنـحــارب المرتدين والكفار
بكل وسيلة وبكل الطرق».
وتـســود حالة مــن القلق فــي صفوف
العاملين في الشركة مخافة تكرار مصير
مــا ح ــدث لـســائـقــي الـمــركـبــات الثماني
الذين كانوا ينقلون مواد بناء (أسمنت)

من مصنع يتبع الجيش ،وسط العريش
منتصف نوفمبر  .2017فيما قال مصدر
أمني لـ «الجريدة» :إن «األجهزة األمنية
تــأخــذ ت ـحــذيــرات الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة
لـلـعــامـلـيــن ف ــي ش ــرك ــة ال ـم ــاح ــات على
ً
م ـح ـمــل الـ ـج ــد» ،م ــوض ـح ــا أن األج ـه ــزة
الفنية تفحص في الوقت الحالي البيان
اإلرهابي ،للتأكد من مدى صحته.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـنــائــب الـبــرلـمــانــي
عــن دائ ــرة الـعــريــش ،حسام رفــاعــي ،إنه
تواصل مع رئيسة مجلس إدارة الشركة
سامية زيــن الــديــن ،وأك ــدت لــه عــدم نية

الشركة إغالق مالحة «سبيكة» في شمال
سيناء أو نقل العاملين فيها ،و تــا بــع:
«المهندسة سامية أكــدت أن ما يحدث
ظــرف طــارئ وال يمكن استمراره تحت
ً
أي شكل من األشكال» ،مطالبا الجميع
بتوخي الحذر والحرص األمني.
الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـحـ ــركـ ــات
األص ــولـ ـي ــة ،ال ــزع ـي ــم ال ـس ــاب ــق لـتـنـظـيــم
الـجـهــاد ،نبيل نعيم ،قــال ل ـ «الـجــريــدة»:
«ل ــأس ــف ال ـت ـن ـظ ـيــم قـ ـ ــادر ع ـل ــى تـنـفـيــذ
ت ـهــديــده والبـ ــد م ــن أخـ ــذه ع ـلــى محمل
ال ـج ــد» ،وت ــاب ــع« :ال ــدواع ــش ينتهجون

ً
حاليا سياسة النكاية االقتصادية في
الدولة ،بعدما تراجعت استراتيجيتهم
في المواجهة المسلحة».
وتقع شركة «النصر للمالحات» في
منطقة سبيكة شـمــال سـيـنــاء ،وفـقــدت
ال ـش ــرك ــة  16م ــن ال ـعــام ـل ـيــن ب ـهــا خــال
مذبحة «مسجد الــروضــة» الـتــي وقعت
فــي مـنـطـقــة بـئــر الـعـبــد نـهــايــة نوفمبر
الماضي ،فيما خطف مسلحون اثنين
م ــن ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـش ــرك ــة ،أغـسـطــس
الماضي ،وقتل التنظيم أحدهما وأفرج
عن الثاني.

نجا اللواء ضياء عطية ،من قوة مديرية أمن الدقهلية ،من محاولة
اغتيال ،مساء أمس األول ،بعدما أطلق ثالثة من الملثمين يستقلون
دراجــة نارية أعيرة نارية على سيارته ،أثناء توجهه إلى منزله بعد
انتهاء خدمته ،لكن سائق السيارة انحرف بها أثناء إطالق الرصاص
لينجو لواء الشرطة من القتل.
وأم ــر مــديــر أمــن الــدقـهـلـيــة ،ال ـلــواء أيـمــن ال ـمــاح ،بتفريغ كــامـيــرات
المراقبة الموجودة بالمنطقة لمحاولة تتبع خطوط سير العناصر
المنفذة للهجوم ،الذي لم يسفر عن أي إصابات ،لكنه تسبب في بعض
التلفيات في السيارة.

ةديرجلا
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رياضة

حسمت في «األولى»...
وتعقدت بـ «الثانية»
في ختام منافسات الجولة الخامسة
لمنافسات كأس سمو ولي العهد لكرة القدم
أحمد حامد

حجز الكويت والعربي بطاقتي التأهل للمربع الذهبي عن المجموعة
األولى في مسابقة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم مع نهاية
الجولة الخامسة ،في حين انحصرت المنافسة في «الثانية» بين
الجهراء ،والقادسية ،وكاظمة ،والنصر.

جانب من مباراة القادسية وكاظمة
مــا بين أداء قــوي لكاظمة والـتـضــامــن ،ومخيب
لـلـقــادسـيــة وال ـعــربــي وال ـســال ـم ـيــة ،انـتـهــت الـجــولــة
ال ـخــام ـســة م ــن م ـنــاف ـســات ك ــأس س ـمــو ول ــي الـعـهــد
لكرة القدم ،لتسفر عن تأهل الكويت والعربي
للمربع الذهبي قبل جولتين من نهاية الدور
التمهيدي ،فــي حين تــداخـلــت النتائج في
المجموعة الثانية ،بفارق متقارب من
ال ـن ـق ــاط ،م ـمــا يـتـطـلــب ال ـب ـق ــاء حتى
الـنـهــايــة لـحـســم الـمـتــأهـلـيــن لـلــدور
قبل النهائي.
وشـ ـه ــدت ال ـج ــول ــة ال ـخــام ـســة
ً
أداء متفاوتا ،ما بين مستفيد
م ـ ـ ــن ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ــوق ـ ــف الـ ـت ــي
دامـ ـ ــت شـ ـه ــرا ،ح ـي ــث كــانــت
ت ـق ــام ب ـط ــول ــة خ ـل ـي ـجــي ،23
كــال ـت ـضــامــن وك ــاظ ـم ــة ،ومــا
بين متأثر بفترة الغياب عن
ال ـم ـب ــاري ــات ال ــرس ـم ـي ــة كــال ـكــويــت،
والـ ـق ــادسـ ـي ــة ،وال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وال ـس ــال ـم ـي ــة،
والجهراء ،والنصر ،في حين بدا واضحا
أن فـ ـ ــرق ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى بــاس ـت ـث ـنــاء
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،يـ ـخ ــوض ــون مـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
مـ ـب ــاري ــات ال ـ ـكـ ــأس مـ ــن أج ـ ــل اإلع ـ ـ ــداد

لـلــدوري ،بعد أن تالشت حظوظهم في تحقيق أي
وجود في المربع الذهبي.
وحضرت اإلثارة في بعض المباريات السبع التي
أقيمت على يومين ،حيث سجلت الفرق  26هدفا،
منها أهداف قاتلة ،كهدف بوبي كليمنت في شباك
برقان في الوقت المحتسب بدال من الضائع ،وهدف
حمود ملفي العــب الجهراء في شباك الساحل في
الدقيقة األخيرة من الوقت األصلي.
وخطفت مباراة القادسية وكاظمة األنظار بعد
أداء مميز مــن البرتقالي ،فــي حين كانت الصدمة
في مباراة التضامن والسالمية ،حيث تالعب أبناء
الفروانية بالسماوي ،ولقنوه درسا في فنون الكرة،
لتنتهي المباراة بسباعية مقابل ثالثة في مفاجأة
من العيار الثقيل.

حاجة ماسة الى التعاقد مع مهاجم يستطيع ترجمة
الفرص المتاحة إلى أهداف.
ويـحـســب ل ـمــدرب الـتـضــامــن رادي ،تـطــويــر أداء
الـفــريــق كـثـيــرا عــن ال ـصــورة الـتــي ب ــدا عليها أبـنــاء
الـفــروانـيــة قبل الـتــوقــف ،فــي حين واص ــل أوليفيرا
العمل مع البرتقالي ،واستطاع تطوير أداء العبيه
سواء على مستوى اللعب الجماعي ،أو الفردي.

الموسوي وجمعة
العنزي يدخالن
تدريبات «األخضر»
ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق األول
لـكــرة ال ـقــدم بــال ـنــادي العربي
تـ ــدري ـ ـبـ ــاتـ ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة ت ـحــت
إشراف المدرب محمد إبراهيم،
استعدادا للمباراة المقبلة أمام
الفحيحيل ،في ختام مباريات
المجموعة األولى لكأس سمو
ولــي العهد ،والـتــي ضمن من
خــال ـهــا ال ـتــأهــل إل ــى الـمــربــع
الــذه ـبــي ،كـثــانــي الـمـجـمــوعــة،
الكويت المتصدر.
بعد َّ
وف ــض ــل إبــراه ـيــم اسـتـمــرار
تدريبات الفريق ،دون توقف،
بعد الفوز الصعب الذي حققه
"األخـ ـ ـض ـ ــر" ع ـل ــى بـ ــرقـ ــان ،فــي
محاولة منه لتطوير المستوى
والظهور بشكل أفضل.
وشهدت التدريبات مشاركة
حسين الموسوي ،بعد اإلجازة
الخاصة التي قضاها خــارج
البالد ،كما عاد مدافع الفريق
جـمـعــة ال ـع ـنــزي ،ال ــذي انقطع
عــن الـتــدريـبــات عــدة أي ــام .في
الــوقــت ذات ــه ،يستمر انقطاع
ع ـبــدال ـلــه ال ـب ـلــوشــي ،ألس ـبــاب
غير معلومة.
وي ـ ـغ ـ ـيـ ــب عـ ـ ــن "األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر"
حاليا حارس مرماه سليمان
عبدالغفور لإلصابة ،ومشاري
ال ـك ـن ــدري ل ـظــروفــه الــدراس ـيــة
خارج البالد.

السالمية أبرز الخاسرين
يعتبر السالمية أبــرز مــا فــي الجولة الخامسة،
حـيــث قـلـبــت الـهــزيـمــة الـثـقـيـلــة بـسـبـعــة أهـ ــداف من
التضامن األوجاع في قلعة السماوي ،وبات الحديث
دائرا عن أزمات مالية لالعبين ،ورغبة من بعضهم
في الرحيل ،وال شك أن السماوي في موقف ال يحسد
عـلـيــه ،بـعــد أن ّ
ودع ب ـصــورة كـبـيــرة الـبـطــولــة التي
حصدها فــي الموسم قبل الماضي ،قبل جولتين
من النهاية.

تراجع الكبار
لم يقدم الكويت ،والقادسية ،والعربي المردود
المطلوب ،على الرغم من مرورهم من دون أضــرار
كبيرة فــي الجولة الخامسة ،لكن الكويت تعرض
إلحراج كبير أمام الصليبيخات ،ولوال يقظة الحارس
حميد القالف ،ورعونة المهاجمين في الصليبيخات
لتغير الحال في نهاية المباراة.
وفي القادسية والعربي غابت الحلول الهجومية،
وبدا أغلب العبي الفريقين خارج نطاق التغطية ،كما
بدت الحلول من خارج الخطوط غير مؤثرة ،حيث
استمر أداء األصفر واألخضر في مواجهتي كاظمة
وبــرقــان على نفس الـحــال ،ول ــوال تسديدة مساعد
ندا من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ،الستمر
ال ـقــادس ـيــة غـيــر قـ ــادر عـلــى زيـ ــارة ش ـبــاك ال ـحــارس

كاظمة والتضامن األبرز
نجح كاظمة والتضامن في تقديم مستويات الفتة
في مواجهتي القادسية ،والسالمية ،وبدت بصمات
المدربين المخضرمين الصربي رادي ،والبرتغالي
أوليفيرا واضحة على أداء الالعبين من حيث االلتزام
الخططي ،وأداء المهام الدفاعية والهجومية على
أفضل حال ،مع االعتراف بأن البرتقالي ال يزال في

المجموعة األولى

فرحة العبي التضامن

الدوسري ،وهو الحال مع بوبي كليمنت الذي أنقذ
العربي في الوقت المحتسب بدال من الضائع.

النصر مستفيد
ّ
دب األمــل مــن جديد فــي صفوف النصر ،لبلوغ
ال ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي ،ب ـعــد أن ف ــاز بـصـعــوبــة على
ً
خـيـطــان ،مستفيدا مــن تعثر السالمية ،ال ــذي كان
ينافسه للحاق بكبار المجموعة ،وتنتظر العنابي
مهمتان أمام كاظمة والجهراء ،في حال تجاوزهما
بنجاح فسيكون له نصيب في الوجود بالدور قبل
النهائي.

المجموعة الثانية
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الجنفاوي :الجهراء حقق األهم بلقاء الساحل الخالدي :الخطيب مستمر مع «السماوي»
ِّ
●
وسنحاسب المقصرين
عبدالرحمن فوزان

أكد مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي
الجهراء صالح الجنفاوي ،أن الفريق حقق
فوزا صعبا على الساحل ،وكسب ثالث نقاط
مهمة مكنته من اعتالء صــدارة المجموعة،
وعــززت موقفه في التأهل إلــى الــدور نصف
النهائي ،في ظل التنافس الشرس في هذه
المجموعة بين  4فرق على أقل تقدير.
وأق ـ ــر بـ ــأن ال ـج ـه ــراء ل ــم ي ـق ــدم الـمـسـتــوى
ال ـم ـط ـل ــوب ،ل ـك ـنــه ح ـق ــق األه ـ ـ ــم ،وهـ ــو ن ـقــاط
المباراة.
وأضاف" :ما ظهر عليه الجهراء ال يعكس
صورته الحقيقة" ،مشيرا إلى أن ذلك قد يعود
إل ــى تــوقــف ال ـن ـشــاط الـمـحـلــي خ ــال الـفـتــرة

الماضية ،وهو األمر الذي عانتنه أغلب الفرق
خالل هذه الجولة.
وأب ـ ــدى ال ـج ـن ـفــاوي رضـ ــاه ال ـم ـبــدئــي عن
الثنائي المحترف الجديد؛ البرازيلي رينان
داسيلفا ،والكاميروني رونالد ،مؤكدا أنه "من
الصعب الحكم على أي محترف في ظهوره
األول ،لكن ظهورهما كــان مقبوال ،وننتظر
منهما تطورا كبيرا في الفترة المقبلة".
وشدد على أن "الجهراء يسعى إلى الفوز
بصدارة المجموعة ،وحجز البطاقة األولى
المؤهلة للدور القادم ،رغم صعوبة المهمة،
وسـيـخــوض الـفــريــق مـبــاراتـيــن قويتين مع
منافسين مباشرين ،هما :القادسية والنصر،
ك ـم ــا ت ــدخ ــل ن ـت ــائ ــج مـ ـب ــاري ــات ك ــاظ ـم ــة فــي
حسابات التأهل للجميع ،السيما أنه ثالث

ترتيب المجموعة ،برصيد  10نقاط ،متخلفا
عن الجهراء بفارق نقطتين ،وعن القادسية
بفارق نقطة وحيدة.
ويعود الجهراء إلى تدريباته مساء اليوم،
بعد توقفها أ مــس كــرا حــة سلبية لالعبين،
ويستعد الفريق حاليا لمواجهته القوية مع
القادسية ،السبت المقبل ،والتي سيخوضها
منقوصا مــن خــد مــات نجميه محمد سعد
وإبراهيم العتيبي ،الموجودين بالعاصمة
المصرية (الـقــاهــرة) حاليا ألداء اختبارات
دراسية وسيعودان  18الجاري.

العدواني :الغيابات مؤثرة على النصر
اع ـ ـتـ ــرف م ـ ـ ــدرب ف ــري ــق نـ ــادي
النصر لكرة القدم ظاهر العدواني
بأن فريقه تأثر بالغيابات الكثيرة
في صفوفه خالل مواجهة خيطان،
التي حسمها بهدفين مقابل هدف.
وقــال العدواني ،ان الفوز على
خـيـطــان رغ ــم ال ـغ ـيــابــات الـكـثـيــرة
التي يعانيها العنابي أمــر جيد،
الفتا ان النصر افتقد زبن العنزي،
وطالل العجمي ،وسلمان بورمية،
ومـحـمــد ج ـه ــاد ،وم ـســاعــد ط ــراد،
وأحـمــد عليان ،والـحــارس محمد

ه ـ ـ ـ ــادي ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة خـ ـيـ ـط ــان،
ألسباب مختلفة منها االختبارات
الدراسية واالصابات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـث ـ ــق ب ـب ـق ـي ــة
الالعبين وقدرتهم على تعويض
تلك الغيابات ،والمضي قدما في
مـســابـقــة ك ــأس ول ــي الـعـهــد حتى
النهاية.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن األم ـ ــل مـعـقــود
على مواجهتي كاظمة ،والجهراء
المتبقيتين في كأس ولي العهد،
ل ـح ـصــد ب ـطــاقــة ال ـت ــأه ــل لـلـمــربــع

الــذه ـبــي ،مــؤكــدا أن الـكــرة
ف ــي مـلـعــب فــري ـقــه ،حيث
سـيـكــون الـتــأهــل حليفه
في حال الفوز.
ولفت الـعــدوانــي الى
أن ال ــاع ــب الـبـحــريـنــي
س ـيــد ض ـي ــاء وص ــل الــى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ــان ـ ـخـ ــراط فــي
ال ـتــدري ـبــات ،م ــؤك ــدا ان ــه تــابــع
الـ ــاعـ ــب فـ ــي "خ ـل ـي ـج ــي ،"23
ً
واختاره ليكون بديال للسوري
يوسف القلفا.

جانب من مباراة السالمية والتضامن
نفى مدير فريق السالمية لكرة القدم ،بدر الخالد،
ما تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي وفي
بعض المواقع اإلخبارية عن انتقال فراس الخطيب
إلى فريق اإلمارات اإلماراتي.
وق ـ ــال ال ـخ ــال ــدي إن ال ــاع ــب مـسـتـمــر لـنـهــايــة
الموسم ،حيث ِّ
يعول عليه الفريق كثيرا في الخط
األم ــام ــي ،السـيـمــا أن ــه نـجــح مـنــذ بــدايــة الـمــوســم
بصورة الفتة مع "السماوي".
وأضاف أن "الخسارة الثقيلة أمام التضامن في
كأس ولي العهد لن تمر مرور الكرام" ،معترفا بأن
الفريق وقع في أخطاء فنية وإدارية قادته إلى تلقي
الخسارة القاسية.
واعترف بأن العبي فريق السالمية لم يحترموا
فريق التضامن ،معتقدين أن الفريق المنافس اليزال

عـلــى وض ـعــه ال ـســابــق ،لـكــن الـتـضــامــن خ ــال فـتــرة
ً
ً
التوقف استقدم مدربا جديدا ،ولعب وكأنه فريق
مختلف عنه قبل فترة التوقف.
ً
وأوضح الخالدي أن بعض الالعبين ،خصوصا
المحترفين منهم ،لم يظهروا بمستواهم المعهود،
إضافة إلى غياب بعض الالعبين المؤثرين.
واستبعد أن تكون المستحقات المالية لالعبين
سـبـبــب ال ـخ ـس ــارة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه س ـلــم بعضهم
رواتـبـهــم حتى بعد الهزيمة الـقــاسـيــة ،كاشفا عن
ِّ
المقصرين.
جلسة مع الالعبين لمحاسبة
وكــانــت حــالــة مــن ال ـحــزن سـيـطــرت عـلــى محبي
"الـسـمــاوي" ،بعد الخسارة الثقيلة بسبعة أهــداف
لثالثة في الجولة الخامسة لمنافسات كأس سمو
ولي العهد.

ةديرجلا
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القادسية يسقط «طائرة» كاظمة في الممتاز

اليوسف :الرعاية السامية تكللت
بنجاح «خليجي »23
تـقــدم رئـيــس االتـحــاد الكويتي لـكــرة الـقــدم،
الشيخ أحمد اليوسف ،بالشكر واالمتنان إلى
سمو أمـيــر ال ـبــاد ،لرعايته األبــويــة السامية
لـ»خليجي .»23
وق ـ ـ ــال« :لـ ـ ــوال دع ـ ــم ومـ ـس ــان ــدة سـ ـم ــوه ،لـمــا
استطعنا تحقيق هذا اإلنجاز ،الذي ُيعد مفخرة
للشباب والرياضيين على جميع المستويات».
وأعـ ــرب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة ع ــن اع ـتــزاز
وتقدير أعضاء اللجنة المنظمة وجميع اللجان
العاملة فــي البطولة لسمو أمير الـبــاد ،على
حرصه وتوجيهاته ،والـتــي رسخت األســاس
الذي قاد لهذا النجاح الباهر لفعاليات دورة
كأس الخليج العربي الــ 23التي استضافتها
الكويت.
وأعرب اليوسف عن فخره وامتنانه برسائل
التهنئة مــن سمو األمـيــر ،وسمو ولــي العهد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء ،بنجاح «خليجي
ً
 ،»23وقــدر عاليا بكل الوفاء والــوالء لقيادتنا
ال ــرشـ ـي ــدة ،ومـ ــا تـضـمـنـتــه هـ ــذه ال ــرس ــائ ــل من
ً
ً
عبارات صادقة ،معتبرا ذلك إكليال من النصر
فوق رؤوس الشباب والرياضيين ،وقالده فخر
تطوق أعناق الجميع.

ضربة ساحقة من سلطان أحمد وحائط صد قدساوي
ح ــاف ــظ ف ــري ــق ال ـق ــادس ـي ــة عـلــى
قمة ترتيب الدوري الممتاز للكرة
ال ـط ــائ ــرة بــرص ـيــد  12ن ـق ـطــة ،إثــر
فـ ــوزه عـلــى مـضـيـفــة كــاظـمــة ال ــذي
ظل في المركز الثالث برصيد 10
نقاط ،بنتيجة ثالثة أشواط مقابل
ال شــيء ،في المباراة التي جمعت
الفريقين ،أمــس ،األول على صالة
ي ــوس ــف ش ــاه ـي ــن الـ ـغ ــان ــم ،ضـمــن
الجولة السادسة (القسم الثاني)
من المسابقة.
ج ــاء ال ـم ـب ــاراة ســريـعــة وقــويــة،
وب ــأفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ط ـف ـي ـف ــة ل ـم ـص ـل ـحــة
الـقــادسـيــة ،بـعــدمــا اسـتـفــاد بشكل
ج ـي ــد م ــن ت ـغ ـي ـيــر الـ ـم ــراك ــز بـعــض

محمد عبدالعزيز
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ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـ ــرأ ت ـش ـك ـي ـلــة
ً
الـبــرتـقــالــي ،وظـهــر أكـثــر تنظيما،
على مستوى خطي الدفاع بحوائط
صــد قوية (ثنائية وثالثية) تألق
خاللها ناصر دشتي وراشد عنبر
وأ حـمــد المنيس ،باستقبال جيد
لـلـكــرة األول ـ ــى ،وال ـه ـجــوم الــدقـيــق
م ــن الـخـطـيــن األم ــام ــي والـخـلـفــي،
بفضل االع ــداد المتقن مــن المعد
عبدالناصر العنزي الذي نجح في
تهيئة الـضــربــات الساحقة لسعد
صالح وراشد عنبر وفهد الكوت.
وعلى الجانب اآلخر قدم كاظمة
أداء م ـق ـب ــوال ،ل ـكــن تـغـيـيــر مــراكــز
بعض الــاعـبـيــن ،وغـيــاب التركيز

وكثرت األخطاء الشخصية خاصة
على مستوى االرساالت أو استقبال
الـ ـك ــرة األولـ ـ ــى وال ـم ـت ــاب ـع ــة أه ــدر
ً
مجهود الــاعـبـيــن ،خـصــوصــا في
الجانب الهجومي مما مكن األصفر
من حسم األشــواط الثالثة واللقاء
لمصلحته.

الفوز األول لألخضر
وفـ ـ ــي م ـ ـبـ ــاراتـ ــان ضـ ـم ــن نـفــس
المرحلة ،حقق فريق العربي أول
فوز له في الدوري هذا الموسم على
حساب مضيفه اليرموك ،بنتيجة
ثــاثــة أشـ ــواط مـقــابــل ال ش ــيء في

رياضة

ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جـمـعــت الـفــريـقـيــن
ب ــوا ق ــع أ ش ـ ــواط (،14-25 ،16-25
 .)17-25وبالنتيجة نفسها تغلب
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ض ـي ـفــة ال ـت ـضــامــن،
وج ــاء ت نتائج األش ــواط كالتالي
(.)14-25 ،6-25 ،11-25
ب ـه ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ،ح ــاف ــظ فــريــق
ال ـكــويــت عـلــى مــوقـعــه ف ــي الـمــركــز
ً
الثاني برصيد  11نقطة ،متأخرا
بفارق نقطة واحدة خلف القادسية
الـمـتـصــدر ،بينما ارت ـقــى الـعــربــي
ل ـل ـمــركــز ال ــراب ــع بـ ـف ــارق األش ـ ــواط
عن التضامن الخامس واليرموك
السادس واألخير ،والفرق الثالثة
برصيد واحد  7نقاط.

األسرة الخليجية
وأش ــاد بـجـهــود سـمــو أمـيــر الـكــويــت فــي لـ ّـم
شـمــل األس ـ ــرة الـخـلـيـجـيــة ،ف ـكــان ه ــذا الـ ُـعــرس
ال ـك ــروي لـلـشـبــاب الــريــاضــي الـخـلـ َّيـجــي ال ــذي
تجاوز العقبات ،وذلل الصعاب ،ووفر كل شيء
إلنجاح هذه البطولة ،وإدخال الفرح والسرور
على الجماهير الرياضية ،ليس على مستوى
الخليج فحسب ،بل تجاوز ذلك إلى آفاق أرحب.
كـمــا ت ـقــدم بــالـشـكــر إل ــى سـمــو ول ــي الـعـهــد،
على دعمه وتوجيهاته إلنجاح أكبر تظاهرة
رياضية على مستوى الخليج ،فتحقق النجاح
لهذه البطولة ،وظهورها بمظهر مشرف.
وأع ـ ــرب ع ــن ش ـك ــره لــرئ ـيــس مـجـلــس األم ــة،
وسمو رئيس مجلس ال ــوزراء ،ونائب رئيس

أحمد اليوسف

مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـل ـيــا
ال ـت ـن ـس ـي ـق ـيــة لـ ـلـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ،ووزيـ ـ ـ ــر ال ـت ـج ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب،
والهيئة العامة للرياضة ،وإلى رؤساء وأعضاء
األندية الرياضية ،وممثلي ومسؤولي الوزارات
والمؤسسات ،ولجميع اللجان العاملة ،ولكل
من أسهم في إنجاح هذه البطولة ،وأشاد بما
قدموه من دعم ومساندة كان لهما أكبر األثر
في تحقيق هذا اإلنجاز الرياضي الكبير.
كذلك ،شكر الجماهير الكويتية والخليجية
ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ــوفـ ـ ــود ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة والـ ـضـ ـي ــوف
والشخصيات التي حضرت هــذه االحتفالية
الرياضية ،مــا كــان لــه أكبر األثــر فــي «تحقيق
طموحاتنا بهذا اإلنـجــاز الكبير الــذي تحقق
على أرض الكويت».

َ
ً
العصيمي يفتتح دورتي حكام أسلحة الرصاص «السلة» يختار  48العبا لمنتخبي األشبال والناشئين
افتتح األمين العام لالتحادين
الكويتي والعربي للرماية عبيد
العصيمي ،دورة حـكــام أسلحة
ال ــرص ــاص ،ودورة حـكــام رمــايــة
الـ ـخ ــرط ــوش ال ـل ـت ـيــن يـنـظـمـهـمــا
االتحاد الكويتي للرماية ،تحت
مـظـلــة االت ـح ــاد ال ــدول ــي للرماية
( ،)ISSFوتأتي ضمن االستعدادات
الن ـ ـطـ ــاقـ ــة م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ب ـط ــول ــة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح االحمد الدولية السنوية
الكبري السابعة للرماية ،وتقام
خالل الفترة من  12حتى  19من
الشهر الجاري.
ورحب العصيمي ،في افتتاح
دورة ح ـكــام ال ــرص ــاص المقامة
ً
حــال ـيــا وتـسـتـمــر ح ـتــى ال ـحــادي
عـ ـ ـش ـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري،
بـ ــال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــر الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــازم
ح ـس ـنــي ع ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة الـفـنـيــة
ب ـ ــاالتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـل ــرم ــاي ــة،
ورئـ ـي ــس االتـ ـح ــادي ــن ال ـم ـصــري
واالف ــريـ ـق ــي ل ـل ــرم ــاي ــة ،وبـجـمـيــع
المشاركين في الدورة ،الذين بلغ
عــددهــم  38حـكـمــا مــن البحرين
ولبنان والسعودية وجمهورية

●

جانب من المحاضرين
مـصــر الـعــربـيــة ،اضــافــة للحكام
المستجدين من الكويت.
ً
كـمــا رح ــب اي ـضــا بالمحاضر
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي أون ـ ـ ـيـ ـ ــس ه ـي ــرك ـل ــوس
ع ـضــو الـلـجـنــة الـفـنـيــة لــاتـحــاد
ال ــدول ــي ،وال ـم ـحــاضــر ف ــي دورة
ح ـك ــام أس ـل ـحــة ال ـخ ــرط ــوش (،)B
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت أم ـ ــس وت ـس ـت ـمــر
حـتــى ال ـح ــادي عـشــر م ــن الشهر

ال ـ ـجـ ــاري ،وت ـش ـهــد م ـش ــارك ــة 35
حـ ـكـ ـم ــا مـ ـ ــن مـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن
ولبنان ومنغوليا ،اضافة للحكام
ً
المستجدين من الكويت ،متمنيا
للجميع طيب االقامة في بلدهم
الثاني.
وحـ ـ ـ ـ ــث ال ـ ـع ـ ـص ـ ـي ـ ـمـ ــي ج ـم ـي ــع
الحكام المشاركين في الدورتين
على ضــرورة تحقيق االستفادة

ً
أزرق الصاالت يتجاوز البحرين وديا

ح ـق ــق م ـن ـت ـخــب الـ ـك ــوي ــت ل ـكــرة
الـصــاالت فــوزا بهدف مــن دون رد
على حساب نظيره البحريني ،في
اللقاء الودي الذي جمعهما مساء
أم ــس األول ف ــي ال ـم ـنــامــة ،بـصــالــة
مدينة خليفة الرياضية.
سـجــل لـ ــأزرق صــالــح الـفــاضــل
هدف المباراة الوحيد قبل صافرة
النهاية ب ــ 3دقــائــق ،بعد خطأ في
تمرير الـكــرة مــن حــارس البحرين
البديل سيد رضي.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـن ـت ـخ ــب ال ـك ــوي ــت
للصاالت تقديم أداء متميز ،وكان
الطرف األفضل في المباراة ،وهو
ما يحسب لالعبين ،والجهاز الفني
في ظل غياب طويل عن المباريات
الرسمية ،منذ اكتوبر  ،2015بسبب
االيـقــاف الــذي خيم على الرياضة
الكويتية.

أزرق الصاالت والبحرين
كذلك قدم منتخب البحرين أداء
م ـق ـبــوال ،وخ ــاص ــة حـ ــارس مــرمــاه
سيد محمد جيجي ،الذي وقف سدا
منيعا أمام المد الهجومي للكويت،
خالل الشوط األول.
ويلتقي المنتخبان مجددا مساء

اليوم على الصالة نفسها ،علما بأن
منتخب ال ـص ــاالت سـيـشــارك بعد
ذل ــك فــي الـبـطــولــة الــوديــة الــدولـيــة
التي ستقام فــي كرواتيا والمقرر
لها من  18إلى  21الجاري بمشاركة
العديد من المنتخبات األوروبية.

ال ـق ـصــوى خ ــال مـشــاركـتـهــم في
الـ ــدورات الـتــي تـقــام تـحــت مظلة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،وت ــؤه ـل ـه ــم
بــالـتــالــي لـلـحـصــول عـلــى اج ــازة
تحكيم دو لـيــة ،كخطوة لتمثيل
بالدهم في اي من االستحقاقات
ال ـت ــي ي ــرع ــاه ــا االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
ً
ً
ق ـ ـ ــاري ـ ـ ــا ودول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـن ـح ــو
المأمول.

جابر الشريفي

اخـ ـ ـت ـ ــارت ل ـج ـن ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب فــي
ً
اتحاد كرة السلة  26العبا لمنتخب
األشبال تحت  15سنة ،كما اختارت
ً
ً
أيضا  22العبا لمنتخب الناشئين
تحت  17سنة ،إذ سيقيم االتحاد
م ـع ـس ـكــريــن تــدري ـب ـي ـيــن ل ـه ـمــا فــي
اإلسكندرية من  20إلى  31الجاري.
وضمت قائمة منتخب األشبال:
دعـيــج الـمــريـشــد ،يــوســف الرشيد،
عبدالعزيز الـكــوح ،شاهين بــارون
(الـ ـك ــوي ــت) ،وأح ـم ــد ع ـن ـبــر ،محمد
الرشيدي ،فهد برجس (الجهراء)،
وزيـ ــد ن ــاص ــر ،عـبــدالـلــه الـبـلــوشــي،
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـعـ ـن ــزي ،ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
ال ــرشـ ـي ــدي (الـ ـتـ ـض ــام ــن) ،ومـحـمــد
دشـ ـت ــي ،ن ــاص ــر الـ ـبـ ـح ــوه ،عـيـســى
العيسى (القادسية) ،ومحمد الرويح
(كــاظ ـمــة) ،وط ــال مـحـمــد ،عبدالله
العجيل ،فهد المري (القرين) ،وفهد
ن ـجــف ،يــوســف ال ــزم ــان ــان ،يعقوب
الصفار ،أحمد العتيبي ،عبدالمطلب
الكاظمي (الـعــربــي) ،وفهد عبدالله
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـخـ ـض ــر (ال ـ ـسـ ــاحـ ــل)،
وعبدالعزيز الدويش (النصر).

سالم الداود

وليد الهندي

ف ـي ـم ــا ض ـم ــت ق ــائ ـم ــة مـنـتـخــب
الـنــاشـئـيــن :عـبــدالـعــزيــز الــرشـيــد،
مـ ـحـ ـم ــد عـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــان ،ح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـل ــي
(الكويت) ،وعبدالرحمن العتيبي،
ج ــراح الـنـعـيـمــي ،مـصـعــب الــزايــد،
س ـل ـم ــان ال ـع ـج ـم ــي (الـ ـتـ ـض ــام ــن)،
ويوسف البناق ومحمد الرشدان
(كاظمة) ،وفالح الظفيري ،برجس
الحسيني ،عبدالوهاب السعيدي،
سهو الشمري (الجهراء) ،وعبدالله
جمعة (القادسية) ،ومحمد العنزي

(الساحل) ،ومحمد بورحمه ،علي
سـ ـي ــزال ــي ،بـ ــدر م ـش ـع ــل ،ال ـع ـبــاس
ال ـ ـيـ ــوسـ ــف ،ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف الـ ـف ــرج
(ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــن) ،ومـ ـحـ ـم ــد ال ـش ـم ــال ــي
(ال ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك) ،وعـ ـ ـل ـ ــي ال ـع ـت ـي ـب ــي
(الـعــربــي) ،وعـبــدالــوهــاب الخريف
(النصر)
واختارت لجنة التدريب مدرب
ف ــري ــق ت ـح ــت  19س ـن ــة ف ــي ن ــادي
القرين الوطني سالم الداود ومدرب
ف ــري ــق ت ـح ــت  19س ـن ــة ف ــي ن ــادي

«يد» النصر يضم السناوي ويوسف من القرين
نجح مجلس إدارة نــادي النصر فــي الحصول على خــدمــات العبي
نــادي القرين لكرة اليد عبدالعزيز الـسـنــاوي ،وح ــارس المرمي مبارك
يوسف ،حتى نهاية الموسم ،وذلك لدعم صفوف الفريق األول خالل فترة
االنتقاالت الشتوية الحالية .واقترب العنابي أيضا من ضم العب السالمية
السابق رائد التراك الذي انقطع عن ممارسة اللعبة عدة مواسم سابقة.
من جهة أخرى ،باشر فريق النصر تدريباته اليومية المكثفة تحت
ً
قيادة مدربه الوطني مناور دهش على صالة النادي استعدادا الستئناف
باقي جوالت الدوري العام ،والتي ستبدأ منافسات جولته الحادية عشرة
في  29الجاري.
ً
ويــركــز الـجـهــاز الفني للفريق حــالـيــا على إع ــداد الالعبين بالشكل
ً
للمطلوب ،وخصوصا من الجوانب البدنية لرفع معدالت اللياقة والفنية
ً
وكذلك الخططية ،طمعا في النهوض من الكبوة التي يمر بها الفريق في
الفترة األخيرة من الدوري العام للعبة ،والتي أدت إلى تراجعه إلى المركز
الثالث عشر ،وتحقيق نتائج جيدة تمكنه من تحسين موقعه بين فرق
الدوري قبل نهاية المسابقة.
يذكر أن النصر صاحب المركز الثالث عشر حصد ثــاث نقاط من
 9مباريات ،ويتبقى له خمس مباريات حتى نهاية البطولة مع أندية
التضامن ،وخيطان ،والشباب ،والعربي ،والجهراء.

حارس المرمى مبارك يوسف في جانب من لقاء سابق

اإلسماعيلي يقلب الطاولة على النصر وينتزع صدارة الدوري
●

مباراة اإلسماعيلي والنصر

الـكــويــت الــوطـنــي خــالــد الـهـجــرس
للجهاز الفني لمنتخب األشـبــال،
كما اختارت مدرب فريق تحت 15
وت ـحــت  17س ـنــة ل ـفــريــق الـســاحــل
ال ــوط ـن ــي ولـ ـي ــد ال ـه ـن ــدي ومـ ــدرب
الجهراء المصري لفريق تحت 15
س ـنــة مـحـمــد أبــوالـعـيـنـيــن لـيـكــون
الجهاز الفني لمنتخب الناشئين
من جانبه ،أكد هيثم بارون أمين
سر االتحاد ،أن لجنة التدريب في
االتـ ـح ــاد وض ـع ــت خ ـطــة ت ـب ــدأ من
إقامة هذا المعسكر ،ومن ثم عمل
تجمعات للمنتخبات السنية في
نهاية كل شهر ،لتكون المنتخبات
ال ـس ـن ـي ــة م ـس ـت ـع ــدة فـ ــي أي وق ــت
لـلـمـشــاركــات الـخــارجـيــة ،فــي حــال
رفع اإليقاف عن اللعبة ،ال سيما أن
القانون المختلف عليه تم تغييره.
وقــال بــارون إن االتـحــاد بصدد
الـتـعــاقــد مــع جـهــاز تــدريـبــي كامل
لمنتخبات المراحل السنية خالل
ً
الفترة المقبلة ،متوجها بالشكر
لألندية ،على ما قامت به من جهود
كبيرة ،بالتعاون مع االتـحــاد ،من
خـ ــال إعـ ـ ــارة م ــدرب ـي ـه ــا ،واألم ـ ــور
األخرى التي ساعدت االتحاد بها.

القاهرة  -ةديرجلا
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ان ـ ـت ـ ــزع اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي ف ـ ــوزا
صعبا من أنياب مضيفه النصر
بثالثة أهداف لهدفين ،في اللقاء
ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم فـ ــي خـ ـت ــام ال ـج ــول ــة
ال ــ 17للدوري المصري الممتاز،
ل ـي ـس ـت ـع ـيــد الـ ـ ــدراويـ ـ ــش ص ـ ــدارة
ج ـ ـ ــدول ال ـت ــرت ـي ــب الـ ـت ــي ف ـقــدهــا
االثـنـيــن الـمــاضــي ،بـفــوز األهـلــي
عـ ـل ــى الـ ــزمـ ــالـ ــك بـ ـث ــاث ــة أهـ ـ ــداف
نظيفة ،ورفع اإلسماعيلي رصيده
إلى  40نقطة ،بينما تجمد رصيد
النصر عند  13نقطة في المركز
الـ.16
وت ـقــدم الـنـصــر ب ـهــدف سجله
محمد سعيد ( ،)40وتعادل محمد
أبــوال ـم ـجــد لــإسـمــاعـيـلــي (،)55
وأضاف دييجو كالديرون الهدف

ا ل ـث ــا ن ــي ( ،)57وا خ ـت ـت ــم حسني
عبدربه أهداف اإلسماعيلي ()76
من ركلة جزاء ،بينما جاء الهدف
الثاني للنصر عن طريق محمد
هاشم العب اإلسماعيلي ،بالخطأ
في مرمى فريقه.)87( ،
وخـ ـ ـ ــاض اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي أول
مباراة تحت قيادة مديره الفني
الجديد أبوطالب العيسوي ،الذي
ت ــول ــى ال ـم ـه ـمــة خـلـفــا لـلـفــرنـســي
سباستيان ديسابر.
وضـ ـم ــن م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـج ــول ــة،
واص ــل طــائــع الجيش صحوته
وحـقــق ف ــوزا مثيرا على حساب
ضـ ـيـ ـف ــه األسـ ـ ـي ـ ــوط ـ ــي ب ـث ـن ــائ ـي ــة
م ـقــابــل هـ ــدف ،وس ـج ــل لـلـطــائــع
عــاصــم ص ــاح الـظـهـيــر األي ـســر،
من تسديدة قوية ( ،)20وأضاف
صالح أمين ،قائد الفريق الهدف

الـ ـث ــان ــي ( )60مـ ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء،
فـيـمــا سـجــل شــريــف دابـ ــو هــدف
األسيوطي (.)90
ورف ـ ــع ال ـط ــائ ــع رصـ ـي ــده إلــى
 25نقطة ليتقدم للمركز الثامن
بـ ـقـ ـي ــادة مـ ــديـ ــره الـ ـفـ ـن ــي حـلـمــي
طوالن ،وتجمد رصيد األسيوطي
عند  19نقطة في المركز الثالث
عشر.

كأس مصر
وفـ ـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة كـ ـ ـ ــأس مـ ـص ــر،
يستعد اإل سـمــا عـيـلــي لمواجهة
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاولـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،ف ـ ــي دور
الثمانية ،بعدما تخطى األخير
عقبة المقاصة ،في ثمن النهائي،
ب ـ ــا لـ ـ ـف ـ ــوز ع ـ ـل ـ ـيـ ــه  5-6بـ ــر كـ ــات
الترجيح.

يتعاقد
الزمالك
ً
مع النقاز رسميا
●

القاهرة  -ةديرجلا
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أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد مــع
الـتــونـســي ح ـمــدي ال ـن ـقــاز ،الظهير
األيمن لنادي النجم الساحلي مدة
ثــاثــة م ــواس ــم ون ـص ــف ،ب ــداي ــة من
الموسم المقبل ،ووقع الالعب على
العقود في الجلسة التي عقدها مع
مــرتـضــى مـنـصــور رئ ـيــس ال ـنــادي،
ب ـح ـض ــور ب ـع ــض أعـ ـض ــاء مـجـلــس
إدارة النادي ،ووكيل أعماله ،واجتاز
الالعب الكشف الطبي ،ومن المقرر
أن يسافر اليوم إلى تونس لتوقيع
العقد الثالثي مع النجم الساحلي،
ثم يعود إلى القاهرة لالنتظام في
التدريبات.
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برشلونة يستقبل سلتا فيغو
لبلوغ ربع نهائي الكأس
يخوض برشلونة على أرضه
إياب ثمن النهائي اليوم أمام
سلتا فيغو ،ويأمل حامل اللقب
بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة
كأس إسبانيا في كرة القدم.

يأمل برشلونة ،حامل اللقب،
بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة
كـ ــأس اس ـبــان ـيــا ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم،
عندما يخوض على أرضه اياب
ثـمــن الـنـهــائــي ال ـيــوم ام ــام سلتا
فيغو.
وك ــان بــرشـلــونــة حــامــل اللقب
فــي الـمــواســم الـثــاثــة الماضية،
نــال أفضلية األس ـبــوع الماضي
ف ــي دور ال ــذه ــاب بـتـعــادلــه على
أرض مضيفه سلتا فيغو ،1-1
و يـخــوض برشلونة على كامب
نو مباراة اإلياب ضد سلتا فيغو،
ساعيا إلــى اخـمــاد ف ــورة ضيفه
الذي أرغمه على التعادل في آخر
م ـبــارات ـيــن بـيـنـهـمــا :االول ـ ــى 2-2
فــي بــرشـلــونــة فــي الـ ــدوري فــي 2
ديسمبر الماضي ،والثانية 1-1
في الكأس األسبوع الماضي.
وي ـم ـل ــك ب ــرش ـل ــون ــة األس ـل ـحــة
الـ ــازمـ ــة ل ـح ـس ــم ب ـط ــاق ـت ــه لــربــع
النهائي بانتظار مشاركة الدولي
البرازيلي فيليبي كوتينيو الوافد
الجديد من ليفربول اإلنكليزي،
م ـق ــاب ــل ص ـف ـق ــة ق ـي ــاس ـي ــة قـ ــدرت
قيمتها بـ 160مليون يورو.
ويـ ـع ــان ــي ك ــوت ـي ـن ـي ــو اص ــاب ــة
بـتـمــزق ف ــي الـفـخــذ االي ـم ــن ،ولــن
يـ ـب ــدأ م ـغ ــام ــرت ــه الـ ـج ــدي ــدة قـبــل
أواخر الشهر الحالي ،إما بضيافة

مباريات اليوم
9:30

اشبيلية  xقادش

beINSPORTS MAX1

9:30

ليفانتي  xاسبانيول

beINSPORTS MAX2

11:30

برشلونة  xسلتا فيغو

beINSPORTS 3

االف ـ ـ ـيـ ـ ــس فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري فـ ـ ــي 28
الحالي ،أو نصف نهائي مسابقة
الكأس في  31منه في حال تأهل
برشلونة ،أو  4فبراير المقبل في
ديــربــي المدينة ام ــام اسبانيول
الذي سبق لكوتينيو الدفاع عن
ألوانه لمدة  6اشهر على سبيل
اإلعارة عام .2012

تأهل أتلتيكو وفالنسيا
وكان يوم أمس األول قد تأهل
اتلتيكو مــدر يــد وفالنسيا لربع
نـهــائــي الـمـســابـقــة بـعــد ان جــدد
األول ف ـ ـ ــوزه ع ـل ــى ض ـي ـف ــه ل ـيــدا
اس ـبــورت ـيــو م ــن ال ــدرج ــة الـثــالـثــة
-3صـفــر ،واكتسح الثاني ضيفه
الس بــالـمــاس -4ص ـفــر فــي ايــاب
ثمن النهائي.
وكان اتلتيكو مدريد فاز ذهابا
-4صفر االسبوع الماضي ،فيما
تعادل فالنسيا مع منافسه .1-1
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ،خــاض
ات ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد الـ ـلـ ـق ــاء ام ـ ــام
مــدرجــات شبه خالية في ملعبه
وانـ ــدا مـتــروبــولـيـتــانــو ،وانـتـظــر
ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة  57ل ـي ـف ـت ـتــح لــه
الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو
الـتـسـجـيــل مستغال تـمــريــرة من
دييغو كوستا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ك ـي ـفــن
غاميرو الثاني بعد  17دقيقة اثر
مجهود فردي جيد لالرجنتيني
انخل كوريا داخل المنطقة ،قبل
ان يختتم فيتولو التسجيل قبل
ثالث دقائق من النهاية.
وفــي الـثــانـيــة ،التهم فالنسيا
ضـيـفــه الس بــال ـمــاس اح ــد فــرق

جانب من تدريبات برشلونة
ال ـمــؤخــرة ف ــي ال ـ ــدوري بــربــاعـيــة
نظيفة سجل منها االرجنتيني
ل ــوس ـي ــان ــو ف ـي ـت ــو ه ــات ــري ــك (30
و 48و )66واخ ــره ــا بـقــذيـفــة من
مسافة  40مترا ،واضاف الصربي
نيمانيا مكسيموفيتش الهدف
الرابع (.)54
ويلعب األرب ـعــاء فـيــاريــال مع
ل ـي ـغــان ـيــس (ال ـ ــذه ـ ــاب صـ ـف ــر،)1-
واالفـ ـي ــس م ــع فــورم ـن ـت ـيــريــا من
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ( ،)1-3وريـ ــال
مدريد مع فريق الدرجة الثانية
نومانسيا (-3صفر).

سيميوني :الريال ال يزال األفضل
اعتبر األرجنتيني دييغو سيميوني
ال ـمــديــر الـفـنــي ألتـلـتـيـكــو مــدريــد أن ريــال
مــدريــد "ال ي ــزال أفـضــل فــريــق فــي الـعــالــم"،
رغم تعثر الملكي في الدوري اإلسباني.
و ق ــال سيميوني ،عقب ا ل ـفــوز بثالثية
على فريق ييدا فــي كــأس الملك ،إن ريــال
مــدريــد "فــاز بكل شــيء تقريبا .كــرة القدم
عبارة عن لحظات".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :م ـ ـ ــازل ـ ـ ــت أضـ ـ ـع ـ ــه فـ ـ ــي هـ ــذا

مودريتش يسدد مليون يورو للضرائب

موناكو إلى نصف
نهائي كأس فرنسا
بلغ موناكو وصيف بطل الموسم
الـ ـم ــاض ــي ،ال ـ ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
لـمـســابـقــة ك ــأس الــراب ـطــة الفرنسية
لكرة الـقــدم ،بفوزه على جــاره نيس
 2-1فــي ديــربــي اإلمـ ــارة عـلــى ملعب
االخ ـيــر "ال ـيــانــز ريـفـيـيــرا" فــي ال ــدور
ربع النهائي.
وب ـك ــر مــونــاكــو بــالـتـسـجـيــل عبر
نـجـمــه ت ــوم ــاس ل ـي ـمــار ف ــي الــدقـيـقــة
الـثــالـثــة ،وأدرك نـيــس الـتـعــادل بعد
ربع ساعة بواسطة مهاجمه الحسن
بليا ،قبل ان يسجل المدافع مختار

ديــاخــابــي هــدف الـفــوز لموناكو في
الدقيقة .37
وك ـ ـ ـ ــان مـ ــونـ ــاكـ ــو خـ ـس ــر ن ـه ــائ ــي
الموسم الماضي امــام باريس سان
جرمان .1-4
ويـسـتـكـمــل الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي،
فيلعب ريــن مــع تــولــوز ،وأم ـيــان مع
بــاريــس س ــان جــرمــان حــامــل اللقب
والرقم القياسي في عدد األلقاب (7
مرات بينها األعوام األربعة األخيرة)،
وأنجيه مع مونبلييه.
جانب من لقاء موناكو

تيفيز يأمل المشاركة في كأس العالم
أعرب المهاجم االرجنتيني كارلوس تيفيز،
العائد الــى فريقه السابق بوكا جونيورز ،عن
أمله المشاركة مع منتخب بــاده في نهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي روس ـي ــا الـصـيــف
المقبل.
وقال تيفيز بعد ان قدمه النادي" :تبقى أمامي
بضع سنوات في كــرة القدم ،وأن يشارك العب
بسني في كأس العالم سيكون امرا جيدا جدا".
وتعود المرة االخيرة التي مثل فيها تيفيز
(يـبـلــغ الــراب ـعــة والـثــاثـيــن الـشـهــر الـمـقـبــل) في
اكتوبر .2015

التصنيف .كرة القدم بكل تأكيد عبارة
عن لحظات ،لكن نحن معشر المدربين
لــديـنــا اس ـت ـعــداد دائ ــم ل ـعــدم اإلف ـ ــراط في
ال ـف ــرح ــة ،حـيـنـمــا تـسـيــر األمـ ـ ــور ب ـصــورة
ج ـيــدة ،أو الـقـلــق حينما ال تـكــون األم ــور
على ما يرام".
(إفي).

وعــاد مهاجم مانشستر يونايتد االنكليزي
ويوفنتوس االيطالي الــى ناديه السابق بوكا
جونيورز االسبوع الماضي بعد سنة صعبة في
شنغهاي شينخوا الصيني برغم راتبه المرتفع،
حيث كان يتقاضى  730الف يورو في االسبوع
الواحد ،مما جعل منه واحدا من أعلى الالعبين
راتبا في العالم.
و تــا بــع تيفيز" :أر ي ــد أن أستمتع بالعامين
المقبلين مــع بــوكــا الن ــه آخ ــر ش ــيء تــركـتــه .أنــا
بحالة جيدة ،ويكون االمــر اسهل عندما اكون
سعيدا ،وأنا سعيد".

سدد الكرواتي لوكا مودريتش
العب وسط ريال مدريد اإلسباني،
المتهم باالحتيال الضريبي ،نحو
مليون يورو لمصلحة الضرائب
اإلسبانية ،بحسب ما ذكر مصدر
قضائي.
ويشتبه القضاء في أن الالعب
الكرواتي تهرب من دفع 870.728
ي ـ ــورو ( 1.04م ـل ـيــون دوالر) من
إيرادات حقوق بيع حقوق الصورة
العائدة له في  2013و ،2014عبر
شركة أنشئت في لوكسمبورغ.
وقــدم مــودريـتــش ،أمــس األول،
إلى محكمة في ألكوبنداس قرب
مدريد ،دليال على تسديده نحو
مليون يورو لمصلحة الضرائب
في الرابع من يناير ،وهو المبلغ
المتهم بالتهرب من دفعه ،إضافة
الى الفوائد.

وقال المصدر القضائي ،الذي
رفض الكشف عن اسمه لـ"فرانس
بــرس" إن مودريتش دفــع المبلغ
"طوعا".
ويلعب مــودريـتــش ( 32عاما)

في ريال مدريد منذ انضمامه اليه
عــام  2012من توتنهام هوتسبر
اإلنكليزي مقابل نحو  40مليون
دوالر.
والـ ــدولـ ــي الـ ـك ــروات ــي ه ــو أحــد
الالعبين المتهمين في اسبانيا
بالتهرب مــن دفــع الـضــرائــب ،في
قضايا تتعلق بالحقوق التجارية
لصورتهم .وكــان زميله في ريال
مدريد البرازيلي مارسيلو اعترف
ف ــي نــوف ـم ـبــر ب ــال ـت ـه ــرب م ــن دف ــع
ضرائب تصل الــى نصف مليون
يورو في .2013
ك ـم ــا ان ن ـج ــم ب ـط ــل اس ـبــان ـيــا
وأوروب ــا ،البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،متهم بالتهرب من دفع
مبلغ قدره  14.7مليون يورو بين
 2011و.2014

اإلنكليز سيعتمدون التنوع العرقي للمدرب الجديد
أع ـلــن االت ـح ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم أن
الـبـحــث مستقبال عــن م ــدرب لـخــافــة غــاريــث
ساوثغيت على رأس الجهاز الفني للمنتخب،
سـيـلـحــظ إجـ ــراء م ـقــابــات م ــع أش ـخ ــاص من
خلفيات عرقية متنوعة.
ويتبع االتـحــاد عبر هــذا اإلج ــراء خطوات
س ـبــق ألن ــدي ــة ال ــدرج ــات اإلن ـك ـل ـيــزيــة ال ـثــاث
(األولـ ــى والـثــانـيــة والـثــالـثــة) اعـتـمــادهــا منذ
األول م ــن ي ـنــايــر ،وت ـع ــرف ب ــ"ق ــاع ــدة رونـ ــي".
وبـ ــدأ تـطـبـيــق ه ــذه ال ـق ــاع ــدة ف ــي دوري كــرة
القدم األميركية عام  ،2003وهي تلزم األندية

بــاسـتـقـبــال مــرشـحـيــن ذوي خـلـفـيــات عرقية
مختلفة خالل البحث عن مدرب جديد.
واليـ ـ ـ ــزال س ــاوث ـغ ـي ــت مــرت ـب ـطــا ب ـع ـقــد مــع
المنتخب حتى سنة .2020
وق ــال الــرئـيــس التنفيذي لــاتـحــاد مــارتــن
غلين ،إن القاعدة ستطبق "بالطبع" في مرحلة
البحث عــن مــدرب مستقبلي للمنتخب بعد
ساوثغيت ،مضيفا "نريد ان نشكل مثاال".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :أع ـ ـت ـ ـقـ ــد ان (قـ ـ ــاعـ ـ ــدة رونـ ـ ـ ـ ــي) ال
ت ـك ـفــي .ك ــل ال ـب ــرام ــج األخـ ـ ــرى ال ـت ــي تــؤســس
ل ــوج ــود م ــدرب ـي ــن مــوهــوب ـيــن (مـ ــن األق ـل ـيــات

العرقية) هــي ذات أهمية فــي الــوقــت نفسه".
وواجـ ـ ــه االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـك ــرة ال ـقــدم
العام الماضي انتقادات واسعة ،على خلفية
االتهامات بالعنصرية التي شملت المدرب
السابق لمدرب منتخب كرة القدم النسائية
مارك طومسون.
واعتبر مسؤولون في االتـحــاد أن األخير
"خ ـس ــر ث ـقــة ال ـع ـم ــوم" ب ـعــد ه ــذه االت ـه ــام ــات،
مشيرين الى ضرورة معالجة نقص التنوع في
كرة القدم ،وفتح المجال أكثر أمام أشخاص
من أصول افريقية وآسيوية.

هدف قاتل ألغويرو يمنح السيتي الفوز على بريستول
في ذهاب الدور نصف النهائي
لمسابقة كأس رابطة األندية
اإلنكليزية المحترفة ،خطف
األرجنتيني سيرخيو
المهاجم
ً ً
أغويرو هدفا قاتال منح به
فريقه مانشستر سيتي الفوز
على ضيفه بريستول سيتي
.1-2

خطف المهاجم االرجنتيني سيرخيو اغويرو
هدفا قاتال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل
الضائع ،منح به فريقه مانشستر سيتي متصدر
ال ـ ــدوري ال ـف ــوز عـلــى ضـيـفــه بــريـسـتــول سيتي
من الدرجة االولــى  2-1في ذهــاب الــدور نصف
النهائي لمسابقة كأس رابطة االندية االنكليزية
المحترفة لكرة القدم.
ويلتقي الفريقان ايابا على ملعب بريتسول
سيتي في  23يناير الجاري.
و كــا نــت االفضلية لمانشستر سيتي طــوال
ال ـشــوط االول ،وح ـصــل عـلــى ع ــدد مــن الـفــرص
من دون ان ينجح في ترجمتها ،في حين كانت
لبريستول بعض االنطالقات المقلقة.
ونـجــح بريستول فــي افـتـتــاح التسجيل من
ركلة جــزاء اثــر تعرض بوبي ريــد الــى العرقلة
من المدافع جون ستونز فنفذها بنفسه واضعا
الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الدولي
التشيلي كالوديو برافو قبل نهاية الشوط األول
بدقيقة واحدة.
وسنحت فرصة لسيتي إلدراك التعادل في
الدقيقة الثانية مــن الــوقــت بــدل الضائع حين
ارسل رحيم سترلينغ المتوغل داخل المنطقة
كرة ساقطة "لوب" من الجهة اليمنى كانت في
طريقها الى المرمى قبل ان يبعدها المدافع آدن
فلينت بــرأ ســه فــي اللحظة المناسبة مــن باب
المرمى الى ركنية لم تثمر.
وسعى السيتي منذ بداية الشوط الثاني الى

التسجيل ،وحقق ذلك في الدقيقة  55اثر هجمة
منسقة قادها البلجيكي كيفن دي بروين من
منتصف ملعب فريقه اثر تلقيه كرة من الحارس
ب ــراف ــو فــانـطـلــق ب ـســرعــة ك ـب ـيــرة وت ـبــادل ـهــا مع
سترلينغ داخل المنطقة قبل ان يسددها قوية
بيمناه من مسافة قريبة وأسكنها على يسار
الحارس فرانك فيلدينغ.
وحــاصــر فريق الـمــدرب االسـبــانــي جوسيب
غ ــواردي ــوال ضـيـفــه فــي منطقته مـعـظــم فـتــرات
الشوط الثاني ،وكانت له فرص بالجملة عبر دي
بروين وااللماني لوروا ساني ورفاقهما ،الى ان
خطف زميلهما االرجنتيني سيرخيو اغويرو،
بديل العاجي يايا توريه ( ،)70هدف الفوز بكرة
رأسية من مسافة قريبة في منتصف المرمى اثر
تمريرة عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
ويسعى سيتي لبلوغ نهائي مسابقة كأس
الرابطة للمرة الثالثة منذ  2014وتجنب مصير
غــريـمــه وج ــاره مانشستر يــونــايـتــد ال ــذي فقد
لقبه االربعاء الماضي بخسارته امام بريستول
بالذات  1-2في ربع النهائي.
وي ــأم ــل غ ــواردي ــوال ب ــال ــذات بــالـمـضــي قــدمــا
وإحراز لقب المسابقة النه سيكون االول له مع
الفريق الــذي تولى االشــراف عليه في الموسم
الماضي خلفا للتشيلي مانويل بيليغريني.
وتقام المباراة النهائية في  25فبراير المقبل
على ملعب "ويمبلي".

ويحارب مانشستر سيتي بقوة على جميع
الجبهات هذا الموسم ،فهو يغرد خارج السرب
في الــدوري الممتاز الذي يتصدره برصيد 62
نقطة ،بفارق  15نقطة عن مانشستر يونايتد
اقرب منافسيه ،وسيلتقي ليفربول على ملعب
االخـيــر فــي مـبــاراة قمة األحــد المقبل .كما بلغ
ال ــدور الــرابــع مــن مسابقة كــأس انكلترا ،وثمن
نهائي دوري ابطال اوروبا حيث سيواجه بازل
السويسري.
وأش ــرك غــوارديــوال ام ــام بريستول تشكيلة
معظمها مــن األســاس ـي ـيــن ،عـلــى غ ــرار مــا فعل
السبت في الدور الثالث من مسابقة الكأس ضد
بيرنلي حين حول تخلفه الى فوز  4-1بفضل
ثنائية ألغــويــرو ،لكن االخير بقي على مقاعد
البدالء طوال الشوط االول قبل ان يزج به المدرب
في الثاني بدال من العاجي يايا توريه.
يــذكــر ان بــريـسـتــول سـيـتــي ي ـخــوض نصف
نهائي المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه ،بعد
 1971و( 1989أفضل نتيجة له) ،بعدما تخلص
من اربعة فرق من الدوري الممتاز وهي واتفورد
( 3-1خ ــارج ملعبه) وس ـتــوك سيتي (2-ص ـفــر)
وكريستال باالس ( )4-1وصوال الى مانشستر
يونايتد.
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موتكو و 42رياضيا روسيا يستأنفون العقوبة كوريا الشمالية ستشارك في «األلعاب األولمبية»
بشأن العقوبة التي فرضتها
عليهم اللجنة األولمبية
الدولية ،أعلنت محكمة
التحكيم الرياضي انها تلقت
طلب استئناف تقدم به نائب
رئيس الحكومة الروسية
ووزير الرياضة السابق فيتالي
موتكو ،و 42رياضيا روسيا.

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي ،أمس األول،
أنـهــا تلقت طلب استئناف تـقــدم بــه نــائــب رئيس
الحكومة الروسية ووزير الرياضة السابق فيتالي
موتكو ،بشأن العقوبة التي فرضتها عليه اللجنة
األولمبية الدولية بإبعاده مدى الحياة عن األلعاب
االولمبية .وأعلنت المحكمة أيضا أنها تلقت طلب
استئناف من  42رياضيا من أصل  43استبعدتهم
اللجنة الـتــأديـبـيــة للجنة االولـمـبـيــة الــدول ـيــة من
أولـمـبـيــاد سوتشي  ،2014لتورطهم فــي برنامج
التنشط الممنهج للدولة الروسية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس ،أكد متحدث
باسم المحكمة ان األخيرة "تلقت استئناف موتكو،
وثمة إجراء جار حاليا".
ووجهت الى موتكو أصابع االتهام في
فضيحة التنشط التي هزت الرياضة
الــروس ـيــة مـنــذ نـحــو ثــاثــة أع ــوام.
وشغل المسؤول الروسي منصب
وزير الرياضة بين العامين 2008
و ،2016وع ـي ــن ب ـعــد ذلـ ــك نــائـبــا
لــرئـيــس الـحـكــومــة ،اال ان ــه بقي
عمليا مشرفا على الملف
الرياضي.
اال ان دور موتكو بدأ
يـتــراجــع فــي األســابـيــع
الـ ـم ــاضـ ـي ــة .ف ـب ـعــدمــا
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
االول ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
الــدول ـيــة في
د يسمبر

الـمــاضــي إب ـعــاده مــدى الـحـيــاة عــن االل ـعــاب ،أعلن
موتكو في  25من الشهر نفسه تعليق مهامه في
رئــاســة اتـحــاد كــرة الـقــدم ،فــي خـطــوة أتبعها بعد
يــومـيــن بــاالسـتـقــالــة مــن رئــاســة اللجنة الــروسـيــة
المنظمة لمونديال .2018
وأشار موتكو لدى إعالن تعليق مهامه في اتحاد
الكرة ،انه أقدم على هذه الخطوة "لئال أتسبب في
االزع ــاج لهيئاتنا خــال التحقيق القضائي" ،في
إشارة الى طلب استئناف العقوبة األولمبية بحقه.
ومن جانب الرياضيين ،فتحت اللجنة التأديبية
برئاسة السويسري دينيس أوزفالد ،عضو اللجنة
االولمبية الدولية ،تحقيقا في  46حالة ،وعاقبت 43
رياضيا وأغلقت ملف  3حاالت .وكانت العقوبات
بحق الرياضيين الــ 43هي اإلقصاء من أولمبياد
 ،2014واإليقاف مدى الحياة من األلعاب األولمبية.
وت ـ ـقـ ــدم  22مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن الـ ـ ــروس
باستئنافهم قبل عيد الميالد ،بينهم أكبر األسماء
ف ــي ال ــري ــاض ــات ال ـش ـت ــوي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،خـصــوصــا
ألـكـسـنــدر لـيـغـكــوف (الـبـطــل االول ـم ـبــي فــي التزلج
ال ـط ــوي ــل ،م ـســافــة  50ك ـل ــم) ،وأل ـك ـس ـنــدر زوب ـك ــوف
البطل القومي في روسيا بعد ثنائيته الذهبية في
الزحافات (بوبسليغ ،الزوجي والرباعي).
ويتولى زوبكوف ،الذي اعتزل منذ ذلك الحين،
منصب رئيس االتحاد الروسي للبوبسليغ .واعتزل
رياضيون اخرون ايضا ولكنهم يشغلون وظائف
داخل اتحادهم ،لكن توقيفهم يمنعهم من الوجود
في أماكن المنافسات ،أو المشاركة في المسابقات
الرسمية.
ولـكــن آخــريــن مــن هــؤالء الرياضيين يعتزمون
الـمـشــاركــة فــي دورة االل ـعــاب االولـمـبـيــة الشتوية
المقبلة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية
(من  9الى  25فبراير المقبل).
وتـعـتــزم محكمة التحكيم الــريــاضــي اع ــان كل
قــرارات ـهــا بـحـلــول  31يـنــايــر ال ـحــالــي عـلــى أقصى
تقدير .ومن المقرر عقد "جلسة استماع مشتركة"
للرياضيين في  22يناير.

جانب من لقاء كوريا الجنوبية والشمالية

في أعقاب اللقاء األول بينهما
منذ عامين ،أعلنت كوريا الشمالية
والجنوبية أن رياضيين ومسؤولين
من الشمال سيشاركون في
االلعاب األولمبية الشتوية
 ،2018التي ستستضيفها مدينة
بيونغ تشانغ الجنوبية في فبراير.

أعلنت كــور يــا الشمالية والجنوبية فــي أعقاب
ال ـل ـق ــاء االول بـيـنـهـمــا م ـنــذ عــام ـيــن ان ريــاضـيـيــن
ومـســؤولـيــن مــن الـشـمــال سـيـشــاركــون فــي األلـعــاب
األولمبية الشتوية  ،2018التي ستستضيفها مدينة
بيونغ تشانغ الجنوبية في فبراير.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان م ـش ـتــرك ان "ال ـج ــان ــب ال ـك ــوري
ً
الشمالي سيرسل وفدا من اللجنة األولمبية الوطنية
مع رياضيين ومشجعين وفنانين ومراقبين وفريق
استعراضي للتايكواندو وصحافيين ،على ان تؤمن
كوريا الجنوبية المرافق والتسهيالت الضرورية".
وت ـقــام األل ـعــاب بـيــن الـتــاســع مــن فـبــرايــر المقبل
و 25منه.
ك ـمــا ات ـف ــق ال ـج ــان ـب ــان ع ـلــى "ن ـ ــزع ف ـت ـيــل ال ـتــوتــر
العسكري الحالي ،وإجراء محادثات عسكرية حول
المسألة" ،من دون ان يتضح موعد هذه المحادثات
التي ستكون األولى من نوعها منذ عام .2014
وجرت محادثات الثالثاء في بانمونغوم ،البلدة
الحدودية ،حيث تم توقيع اتفاق وقف اطالق النار

مانشيني :ال أستبعد تدريب
المنتخب اإليطالي

لوب بطل المرحلة
الرابعة في رالي داكار
أحرز الفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) ،أمس
األول ،المركز االول في المرحلة الرابعة من النسخة
األربـعـيــن لــرالــي دك ــار للطرقات الــوعــرة ،وحافظ
حامل اللقب مواطنه وزميله في الفريق ستيفان
بيترهانسل (بيجو) على صــدارة الترتيب العام،
فيما تــراجــع الـقـطــري نــاصــر العطية الــى المركز
الرابع.
وقطع لوب مسافة المرحلة األطول على الرمال
في النسخة ( 444كلم بينها  330كلم خاصة) في
مدينة ســان خــوان دي ماركونا البيروفية بزمن
ثالث ساعات و 57دقيقة و 53ثانية متقدما بفارق
دقيقة و 35ثانية أمام زميله في بيجو اإلسباني
كارلوس ساينز ،وبفارق  3دقائق و 16ثانية امام
مواطنه بيترهانسل.
وهو الفوز األول للوب ،بطل العالم للراليات 9

مرات ،في النسخة الحالية فانتزع المركز الثاني
فــي الـتــرتـيــب ال ـعــام ب ـفــارق  6دقــائــق و 55دقيقة
خلف بيترهانسل الذي حافظ على الصدارة التي
انتزعها االثنين.
وق ــال ل ــوب" :ان ــه ي ــوم رائ ــع ج ــدا خـصــوصــا في
مرحلة صعبة بالنظر الى التالل الرملية الكثيفة
التي تضمنتها".
وكان سائق تويوتا القطري ناصر العطية (47
عاما) الخاسر االكبر في مرحلة اليوم (أمس) ،حيث
توقفت سيارته اكثر من مــرة في التالل الرملية،
وانفجر اإلطار مرتين ،وانهى المرحلة في المركز
الحادي عشر بفارق  54دقيقة و 21ثانية عن لوب
البطل.
وخسر العطية المركز الثالث في الترتيب العام
للنسخة الحالية التي ظفر بلقب مرحلتيها األولى

والثالثة ،فتراجع الى المركز الرابع تاركا الثالث
لالسباني كــارلــوس ساينز ،وبــاتــت مهمته أكثر
صعوبة في التتويج بلقب الرالي للمرة الثالثة
بعد عامي  2011و.2015
وقــال العطية" :لم يكن يومنا ،قمنا بما يجب
لننهي المرحلة .لالسف اننا خسرنا الكثير من
الوقت" ،مضيفا" :لم ينته االمر ،سنهاجم غدا!".
كما عانى الفرنسي سيريل ديبري بطل المرحلة
الثانية ،وخسر زمنا كثيرا ،لتوقف سيارته مرات
عــدة خصوصا في الكلم  180عندما كسر اإلطــار
الخلفي.
في المقابل ،حل اإلماراتي الشيخ خالد القاسمي
(بـيـجــو) فــي الـمــركــز الـخــامــس للمرحلة الــرابـعــة
بفارق  40دقيقة و 29ثانية خلف لوب ،فيما جاء

عودة مشجعة لنوفاك في كويونغ
حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ــوف ـ ـ ــاك
ديوكوفيتش ،المصنف اوال
فــي الـعــالــم ســابـقــا ،عــودة
مشجعة الى مالعب كرة
الـ ـمـ ـض ــرب بـ ـع ــد غ ـي ــاب
نحو ستة أشهر بسبب
االصابة.
وتغلب ديوكوفيتش
ام ـ ــس ع ـل ــى ال ـن ـم ـس ــاوي
دومـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــك ت ـ ـي ـ ـيـ ــم 1-6
و 4-6ف ــي دورة كــو يــو نــغ
االسـتــرالـيــة االسـتـعــراضـيــة،
حـيــث يستعد لـلـمـشــاركــة في

بطولة استراليا المفتوحة ،أولى
ب ـط ــوالت ال ـغــرانــد س ــام االربـ ــع،
التي تنطلق االثنين وتوج بلقبها
ست مرات.
وهـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى
لديوكوفيتش منذ خسارته امام
التشيكي تــومــاس بــرديـتــش في
رب ــع ن ـهــائــي ب ـطــولــة ويـمـبـلــدون
اإلنكليزية فــي يوليو الماضي،
وابتعاده حتى نهاية العام بسبب
إصابة في مرفقه األيمن.
وقـ ـ ــال الـ ـص ــرب ــي ب ـع ــد الـ ـف ــوز:
"أش ـع ــر بــأن ـنــي ف ــي ح ــال ــة رائ ـعــة

فــي المنطقة الـمـنــزوعــة ال ـســاح الـتــي تفصل بين
الكوريتين.
وتصافح وزيــر الوحدة الكوري الجنوبي شون
ميونغ غيون ،الذي يترأس وفد بالده ،مع مسؤول
وفد الشمال ري سون غوون.
وقال وفد الشمال "لنقدم الى الشعب هدية ثمينة
بمناسبة العام الجديد".
ورد الوفد الجنوبي بأن "الشعب يأمل فعال رؤية
الشمال والجنوب يسيران نحو السالم والمصالحة".
وتتناقض هذه األجــواء بشكل كبير مع اللهجة
ً
العدائية الـتــي س ــادت مــؤخــرا ،والسـيـمــا اإلهــانــات
الـشـخـصـيــة وال ـت ـهــديــدات بـشــن ح ــرب بـيــن الــزعـيــم
الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس األميركي
دونالد ترامب.
ً
ويـشـهــد الــوضــع ت ــده ــورا مـنــذ سنتين فــي شبه
الجزيرة الكورية ،مع قيام الشمال بثالث تجارب
نووية وعدة عمليات اطالق صواريخ.

ومتلهف لـلـعــودة ال ــى الملعب"،
مضيفا" :واجهت منافسا قويا،
كان اختبارا لي لتحديد مستواي
ومعرفة نتيجة العمل الذي قمنا
به ،ويبدو أنه يسير بشكل جيد".
وكـ ــان م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـشــارك
ا ل ـ ـصـ ــر بـ ــي ف ـ ــي دورة ا ب ــو ظـ ـب ــي
االسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة ف ـ ــي االس ـ ـبـ ــوع
االخ ـي ــر م ــن ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي،
ودورة قطر مطلع العام الحالي،
لكنه أعلن انسحابه منهما.

السعودي يزيد الراجحي (ميني) في المركز التاسع
(بفارق  43:05دقيقة).
وارتقى القاسمي الى المركز السابع في الترتيب
ال ـع ــام ب ـف ــارق ســاعــة و 21دقـيـقــة و 9ثـ ــوان خلف
بيترهانسل.
و تـقــام المرحلة الخامسة التي تمتد لمسافة
 934كلم بينها  268كلم ،خصوصا أنها االطــول
في النسخة الحالية ،في البيرو بين مدينتي سان
خوان دي ماركونا واريكيبا امس.
وانطلقت هذه النسخة ،وهي العاشرة في أميركا
الجنوبية منذ نقلها ألسباب أمنية من الصحراء
االفريقية ،السبت في العاصمة البيروفية ليما،
وتختتم في  20يناير في قرطبة االرجنتينية.

أك ـ ـ ـ ــد اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي روبـ ـ ــرتـ ـ ــو
مانشيني ،الــذي يتولى حاليا
ت ـ ــدري ـ ــب نـ ـ ـ ــادي زيـ ـنـ ـي ــت س ــان
بـطــرسـبــرغ ال ــروس ــي ،انفتاحه
على امكان تولي المركز الشاغر
ل ـت ــدري ــب الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي
لكرة القدم (اآلزوري).
وتـ ــردد اس ــم مــانـشـيـنــي (53
ع ـ ــام ـ ــا) ،الـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـ ـمـ ــدرب
ال ـحــالــي لـتـشـلـســي االنـكـلـيــزي
أن ـط ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي ،والـ ـم ــدرب
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق لـ ـ ـب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ
األل ـم ــان ــي ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي،
لتولي اإلشراف على المنتخب
االيـ ـط ــال ــي خ ـل ـفــا لـجــانـبـيـيــرو
فنتورا ،الذي أقيل من منصبه
اثــر فشل "االزوري" في التأهل
لـنـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم 2018
فــي روسـيــا ،للمرة االول ــى منذ
 60عاما.
وتـ ـعـ ـق ــدت ع ـم ـل ـي ــة اخ ـت ـي ــار
مدرب جديد لمنتخب ايطاليا،
ألنـ ـ ـ ــه يـ ـتـ ـعـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد

ان ـت ـخــاب رئ ـيــس جــديــد ل ــه في
نـ ـه ــاي ــة يـ ـن ــاي ــر ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،بـعــد
استقالة الرئيس السابق كارلو
تافيكيو بسبب الفشل نفسه.
و ق ــال مانشيتي فــي حديث
لبرنامج "تيكي تاكا" االيطالي
"قبل اختيار مــدرب جديد ،من
البديهي بالنسبة إلــى اختيار
رئيس جديد لالتحاد".

دعوة إلى تعديل قوانين دورة أوكالند
د ع ـ ـ ــا مـ ــد يـ ــر دورة أو كـ ــا نـ ــد
ال ـن ـيــوزي ـل ـنــديــة ل ـك ــرة ال ـم ـضــرب
كـ ــريـ ــس ك ـ ـيـ ــرمـ ــود إل ـ ـ ــى ت ـع ــدي ــل
ق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن راب ـ ـ ـطـ ـ ــة العـ ـ ـب ـ ــي كـ ــرة
ال ـ ـم ـ ـضـ ــرب الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن ،ب ـعــد
انسحاب  4العبين قبل مباراتهم
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـسـ ـب ــب االص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة أو
المرض.
واستفاد  4العبين خاسرين
ف ــي الـتـصـفـيــات م ــن انـسـحــاب
االم ـ ـيـ ــركـ ــي رايـ ـ ـ ــن ه ــاريـ ـس ــون
( مـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــف  44عـ ـ ــا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا)،
الروسي أنــدري روبليف (،)32

واألرجنتيني غويدو بيا (،)56
والبريطاني كايل إدموند (.)49
ورغـ ـ ــم ان ـس ـح ــاب ـه ــم ،حـصــل
الالعبون األربعة على الجائزة
ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
الدور االول ،وتجنب التعرض
لـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل راب ـ ـ ـطـ ـ ــة
المحترفين.
وأعـ ـل ــن كـ ـي ــرم ــود ،وهـ ــو اي ـضــا
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ــرابـ ـط ــة
المحترفين ،ان القواعد المتعلقة
بانسحاب الالعبين محط دراسة
لـتـغـيـيــرهــا ،مــوضـحــا ان ــه مقتنع

باالسباب التي ادت الى انسحاب
الالعبين.
وقـ ـ ــال كـ ـي ــرم ــود ،ل ــ"ف ـي ــرف ــاك ــس
مـ ـي ــدي ــا" ،ف ــي أوكـ ــانـ ــد إن "أك ـب ــر
م ـ ـصـ ــدر ل ـل ـق ـل ــق كـ ـ ــان انـ ـسـ ـح ــاب
الالعبين قبل وصولهم الى هنا،
كانت ستكون مشكلة .بذلوا جهدا
للقدوم الى الدورة ،وهذا يعبر عن
رغبتهم (باللعب)".
وذكر هاريسون ،وصيف دورة
بريزبين االحد ضد االسترالي نيك
كيريوس ،انه كان مرهقا لخوض
مباراة الثالثاء في أوكالند.

أما روبليف ،الذي خسر نهائي
الدوحة قبل أسبوع أمام الفرنسي
غــايــل مونفيس ،فــادعــى االصــابــة
عـلــى غ ــرار ب ـيــا ،ال ــذي بـلــغ نصف
ال ـن ـهــائــي ف ــي ال ــدوح ــة ،وإدم ــون ــد
الذي شارك في بريزبين.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع ان ي ـخ ــوض
ال ــاع ـب ــون األربـ ـع ــة غ ـمــار بـطــولــة
اس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة ،أولـ ـ ــى
البطوالت األربــع الكبرى في كرة
الـمـضــرب ،والـتــي تقام فــي مدينة
ملبورن االسـتــرالـيــة بين  15و29
يناير الجاري.

تورونتو وأوكالهوما يتعثران ...وفوز معنوي لداالس
في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،تعرض كل من
تورونتو رابتورز وأوكالهوما
سيتي ثاندر لتعثر جديد ،إذ
سقط األول أمام ضيفه ميامي
هيت  ،90-89والثاني أمام
ضيفه بورتالند ترايل باليزرز
.117-106

ت ـ ـعـ ــرض ك ـ ــل م ـ ــن تـ ــورون ـ ـتـ ــو رابـ ـ ـت ـ ــورز
وأوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر لتعثر جديد،
إذ سـقــط األول أم ــام ضـيـفــه مـيــامــي هيت
 ،90-89والثاني أمام ضيفه بورتالند ترايل
بــايــزرز  ،117-106فــي حـيــن حـقــق كــل من
داالس مــافــريـكــس ول ــوس أنـجـلــس ليكرز
فوزا معنويا في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
في المباراة األولى ،مني تورونتو ،ثاني
تــرتـيــب المنطقة الـشــرقـيــة خـلــف بوسطن
سلتيكس المتصدر ،بالهزيمة الثالثة في
آخر  10مباريات والـ 11منذ بداية الموسم
(مقابل  28فوزا).
وح ـس ــم م ـي ــام ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ف ــي ال ـش ــوط
األول (الربع االول  ،21-22والثاني ،)20-29
وانتقلت السيطرة فــي ا لـثــا نــي لتورونتو
(الربع الثاني  ،21-23واالخير  ،)18-25دون
ان يتمكن مــن قـضــم كــامــل ال ـف ــارق ،وبقي
مـتـخـلـفــا ب ـف ــارق نـقـطــة واح ـ ــدة م ــع جــرس
النهاية.
وكان العب تورونتو ديمار ديروزان (25
نقطة و 4متابعات و 6تمريرات حاسمة)
اف ـض ــل م ـس ـجــل ف ــي ال ـل ـق ــاء ،ل ـك ـنــه ل ــم يلق
المساندة الكافية من ديلون وايت ( 13نقطة
و 7متابعات و 4تـمــريــرات) والكونغولي-
االسـ ـب ــان ــي س ـي ــرج اي ـب ــاك ــا ( 11ن ـق ـطــة و5
متابعات).

في المقابل ،كانت السلة االخيرة لواين
ايلينغتون قبل  0.3ثانية من اصل  15نقطة
لالعب مفتاح فوز ميامي ،بعد أن سجل له
السلوفيني غوران دراغيتش ( 24نقطة و12
متابعة) واالحتياطي بام اديبايو ( 16نقطة
و 15متابعة) وحسن وايتسايد ( 13نقطة
و 15متابعة).
وتابع ميامي ،الذي حقق فوزه الخامس
ت ــوال ـي ــا والـ ـث ــام ــن ف ــي آخـ ــر  10م ـب ــاري ــات،
صحوته وصعوده في سلم ترتيب المنطقة
ذاتها الى ان بلغ المركز الرابع ( 23فوزا و17
خ ـســارة) ،بعد أن كــان قبل نحو شهر في
دائــرة الـصــراع على المركز الثامن االخير
المؤهل لألدوار النهائية (بالي اوف).
في المباراة الثانية ،تغلب بورتالند على
اوكالهوما ،وانتزع منه المركز الخامس في
ترتيب المنطقة الغربية ( 22فــوزا مقابل
 18خ ـســارة) ،بعد ان خسر االخـيــر مـبــاراة
اكثر منه.
وساهم سي دجــاي ماكولوم ( 27نقطة
و 7تمريرات حاسمة) ،وشاباز نابيار (21
نقطة و 5متابعات) والبوسني يوسوف
نوركيتش ( 20نقطة و 8متابعات) في الفوز
الثاني تواليا لبورتالند والخسارة الثالثة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي الوك ــاه ــوم ــا ،الـ ــذي تغص
صـفــوفــه بــالـنـجــوم مـثــل راس ــل وسـتـبــروك
( 22نقطة و 9متابعات و 12تمريرة) وبول

جــورج ( 22نقطة) وكارميلو انطوني (19
نقطة و 6متابعات) والنيوزيلندي ستيفن
ادامز ( 26نقطة و 6متابعات).
وغاب عن ميامي أحد أبرز العبيه داميان
ليالرد فكان بديله نابيار على الموعد وسد
الفراغ الناجم عن هذا الغياب الثاني على
التوالي.
وق ــال مــاكــولــوم بعد الـفــوز "ان ــه انتصار
كبير ،انتصار وضعنا في المركز الخامس.
يستطيع دام ـيــان اآلن ال ـعــودة فــي اي يوم
يريد ،وسنحاول الحفاظ على هذا المستوى
حتى عودته".
وأض ــاف" :حــاولــت أن ألـعــب فــي مكاني،
وعندما كنت أقوم بتسديدة كبيرة ينتابني
الخوف .قام الالعبون بعمل كبير ،وفتحوا
الطريق امامي للتسديد فقمت بالواجب".
وقاد االلماني ديرك نوفيتسكي ودينيس
سميث جونيور فريقهما داالس مافريكس
الى فوز معنوي على ضيفه اورالندو ماجيك
 99-114بتسجيل كل منهما  20نقطة.
وخــاض نوفيتسكي المباراة رقــم 1435
مــع داالس ،وازاح ك ــارل مــالــون عــن المركز
الثاني فــي اطــول سلسلة لالعب مــع فريق
واحد ،وأصبح على بعد  69مباراة من الرقم
القياسي المسجل باسم جون ستوكتون،
علما بــأن االخـيــر ومــالــون حققا رقميهما
مع يوتا جاز.

جانب من لقاء كلفالند ومينيسوتا

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

سفاح يغتصب ويقتل الفتيات
ع ـ ـثـ ــرت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ع ـلــى
ج ـثــة طـفـلــة ( 8أعـ ـ ــوام) في
مـ ـ ـك ـ ــب ن ـ ـ ـفـ ـ ــايـ ـ ــات بـ ــوسـ ــط
باكستان بعد أن تعرضت
ل ـ ــاغـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاب ،م ـ ـمـ ــا أثـ ـ ــار
احـ ـتـ ـج ــاج ــات ع ـن ـي ـف ــة فــي
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة وغ ـض ـب ــا واس ــع
النطاق.
وق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ال ـش ــرط ــة
المحلية ذو ا لـفـقــار أحمد
أم ـ ــس ،إن ال ـش ــرط ــة عـثــرت
على جثة الطفلة في مكب
نفايات بمدينة كاسور في
إقليم بنجاب أمــس األول،
بعد أسبوع من اختطافها.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـت ـشــريــح
أظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـطـ ـفـ ـل ــة
ل ــاغ ـت ـص ــاب ق ـب ــل خـنـقـهــا
حتى الموت منذ ما ال يقل
ً
عن خمسة أيام ،مشيرا إلى
ً
أنــه تــم تسجيل  12حــادثــا
ً
مماثال فــي مدينة كاسور
خالل العام الماضي ،حيث

عدلوا ظلم «الجرائم
اإللكترونية»!

تعرضت فتيات صغيرات
ل ــاخ ـت ـط ــاف واالغ ـت ـص ــاب
والقتل.
وذك ـ ــر ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم م ــال ــك
أ حـمــد أن "جميع القضايا
بـيـنـهــا م ـت ـشــاب ـهــات .يـبــدو
ً
ً
ً
أن سفاحا محترفا مختال
يقف وراء هذه الحوادث".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــات م ــن
ا لـمـتـظــا هــر يــن المحتجين
ا ق ـ ـت ـ ـحـ ــام مـ ـك ــا ت ــب اإلدارة
الــوطـنـيــة ومــراكــز الشرطة
في المنطقة قبل أداء صالة
الجنازة على جثة الطفلة.
(د ب أ)

الزهايمر يفوز على شركات الصيدلة
خلصت دراســة نشرت نتائجها مجلة "جــورنــال أوف ذي
أميركان ميديكل أسوسييشن" (جــامــا) ،في عددها األخير،
إلى أن جزئية واعدة ضد مرض الزهايمر لم تظهر الفعالية
المتوقعة ،إثر سلسلة من التجارب السريرية.
ودفعت دراسات سابقة إلى االعتقاد بأن مادة أيدالوبيردين
مــن مجموعة "لــونــدبــك" الدنماركية لصناعة األدوي ــة قــادرة
على تحسين القدرات اإلدراكـيــة لدى األشخاص المصابين
بمرض الزهايمر ممن يعالجون بأدوية موجودة ،للتقليل
مــن األع ــراض مــن دون وقــف تـطــور هــذا االنـتـكــاس العصبي
المستعصي.
وأتــت نتائج مخيبة لــآمــال ،ألن هــذا الـجــزيء الجديد لم
يعط أي مفعول على صعيد تحسين القدرات اإلدراكية لدى
ً
المشاركين أو احتواء تدهور هذه القدرات ،أيا كانت الجرعات
المستخدمة.
وكتب معدو الدراسة وبينهم علي رضا عطري من مركز
"كاليفورنيا باسيفيك" الطبي في سان فرانسيسكو ،أن "هذه
النتائج تظهر أن مــادة أيدالوبيردين يجب أال تستخدم في
عالج مرض الزهايمر".
وحصلت هذه االنتكاسة بعد بضعة أيام من إعالن مجموعة
"ف ــاي ــزر" األمـيــركـيــة الـعـمــاقــة إن ـهــاء بحوثها المكلفة وغير
المجدية لتوظيف هذه األموال على أمراض أخرى.
(أ ف ب)

«مهد البشرية» ...تراث وطني مغربي
صنفت السلطات المغربية موقع جبل إيغود
"مهد البشرية" منذ اكتشاف بقايا عظام عائدة
لإلنسان العاقل فيه تعود إلى  300ألف سنة،
ً
ً
وتعد األقدم في العالم ،تراثا وطنيا.
وورد الـ ـق ــرار ف ــي ن ـس ـخــة ال ـش ـهــر ال ـج ــاري
للجريدة الرسمية المغربية.

اليابان «بيضاء» وحركة النقل معطلة
ضربت عاصفة شتوية مناطق
واسعة باليابان ،وأدت إلى هطول
ً
نحو  75سنتيمترا من الثلوج في
بعض أنحاء البالد.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة ه ــوك ــاي ــدو
شـ ـيـ ـمـ ـب ــون ،أمـ ـ ــس ،إن ال ـع ــاص ـف ــة
تسببت في إلغاء  149رحلة قطار
في جزيرة هوكايدو ،الواقعة شمال
اليابان ،إضافة إلى ثماني رحالت
بحرية.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن زواب ــع
ً
تسير بـســرعــة  124كـيـلــومـتــرا في

الساعة ضربت بلدة ماشيكي ،في
حين شهد جزء من الجزيرة هطول
ثـ ـل ــوج .وت ــوق ـع ــت ه ـي ـئــة األرص ـ ــاد
ً
ال ـيــابــان ـيــة ه ـطــول  60سـنـتـيـمـتــرا
إضافية من الثلوج على هوكايدو،
في منطقة هوكوريكو شمال شرق
البالد .كما حذرت الهيئة من هبوب
عــواصــف ثلجية ،وارت ـف ــاع أم ــواج
الـبـحــر ،وعــرقـلــة حــركــة ال ـمــرور في
شمال اليابان والمناطق الساحلية
غد.
قبالة بحر اليابان حتى يوم ٍ
(د ب أ)

وقال األستاذ في المعهد الوطني المغربي
لعلوم اآلثــار والـتــراث والمشارك في األبحاث
بالموقع ،عبدالواحد بن نصر ،لوكالة فرانس
ب ــرس ،إن "تـصـنـيــف مــوقــع ب ـهــذا الـحـجــم مهم
ً
جدا لحفظه".
وأض ـ ــاف أنـ ــه إج ـ ــراء إي ـج ــاب ــي لـلـبــاحـثـيــن،

ً
موضحا أن التصنيف سيؤدي إلى إقامة منطقة
عازلة حــول الموقع الــذي أجــرى فيه فريق من
اآلثــار ،بقيادته وقيادة عالم األنتروبولوجيا
ً
الفرنسي جان-جاك أوبالن ،أبحاثا فيه.
ً
ويمتد الموقع على ثالثة هكتارات تقريبا
في منطقة صافي الجبلية ،الواقعة على ُبعد
 400كيلومتر من الرباط ،والتي تضم مناجم
ال ـبــاريــت ،وه ــو حـجــر ُيـسـتـخــدم فــي صناعات
النفط.
وباشرت السلطات المغربية ،كذلك ،دراسة
ً
لتطوير الموقع تشمل خصوصا إقامة سياج
وتــرت ـي ـبــات ،لتسهيل ال ــوص ــول إل ـيــه ،عـلــى ما
أوضح بن نصر.
وب ـ َّـي ــن أن إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـم ــاي ــة وال ـت ـطــويــر
ضرورية قبل إدراج الموقع على قائمة التراث
العالمي للبشرية التي تعدها منظمة يونسكو.
ً
واش ـت ـهــر ج ـبــل إي ـغ ــود عــال ـم ـيــا ف ــي يــونـيــو
ً
الماضي عندما نشر بن نصر وأوبالن أعماال
حول تأريخ عظام بشرية تعود إلى  300ألف
س ـنــة ،أي "أقـ ــدم إن ـســان عــاقــل يـعـثــر عـلـيــه في
إفريقيا والعالم".
وهي أقدم بأكثر من مئة ألف سنة من بقايا
عظام بشرية اكتشفت في إثيوبيا.

النوم «الخطأ» يقتل آالف المواليد
ي ـمــوت ن ـحــو  3500مــولــود
ً
ج ــدي ــد س ـنــويــا خ ــال نــومـهــم
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وفــق
مـ ــا أظـ ـه ــر تـ ـق ــري ــر ل ـل ـس ـل ـطــات
الصحية في هذا البلد البالغ
عدد سكانه  320مليون نسمة
ً
تقريبا.
وش ـ ـ ـ ــددت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات عـلــى
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـ ـح ـ ـتـ ــرم األهـ ـ ــل
أكثر التوصيات التي تسمح
لألطفال بالنوم بأقل قدر من
المخاطر المتعلقة بمتالزمة

الموت الفجائي لدى الرضع أو
االختناق العرضي وبأسباب
أخرى.
ف ـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات س ـجــل
تــراجــع كبير فــي ع ــدد وفـيــات
المولودين الجدد في نومهم
إثـ ـ ـ ــر حـ ـمـ ـل ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـج ـعــل
األط ـفــال يـنــامــون عـلــى الظهر
فقط.
(أ ف ب)

َرائد فضاء يعتذر:
َّ
طولت نفسي
اع ـت ــذر رائـ ــد ال ـف ـضــاء ال ـيــابــانــي نــوريـشـيـجــي كــانــاي،
المشارك في مهمة بمحطة الفضاء الدولية ،أمــس ،عن
إعالنه أن طوله زاد تسعة سنتيمترات في الفضاء ،وعن
إبدائه القلق من أال يسمح له ذلــك بالعودة إلــى األرض
بأمان.
و"يـنـمــو" أكـثــر رواد الـفـضــاء خــال الـمـهــام الفضائية
الطويلة مع تمدد عمودهم الفقري في غياب الجاذبية،
لكن الزيادة ال تتعدى سنتيمترين عــادة ،وتختفي فور
عودتهم إلى األرض.
ً
وانطلق كاناي ( 41عاما) إلى الفضاء الشهر الماضي
في مهمة تستغرق قرابة ستة أشهر .وكتب في تغريدة
ً
ً
على "تويتر" ،االثنين الماضي ،أن لديه "إعالنا مهما".
وأضــاف" :قيس طولي هنا في الفضاء ،وبطريقة ما،
نموت  9سنتيمترات! في ثالثة أسابيع فقط زاد طولي
ً
حقا .شيء لم أره منذ الدراسة الثانوية".
وتابع" :يثير هذا قلقي بعض الشيء من أال تالئمني
مقاعد المركبة سويوز عند عودتنا".
لكن بعد مــرور أكثر من  24ساعة بقليل ،وفــي أعقاب
تتابع األخبار عن األمر ،اعتذر ،وقال إنه قاس طوله بعد
تساؤل قائده عن هذا النمو ،ووجد أنه زاد سنتيمترين
فقط مقارنة بطوله على األرض.
(رويترز)
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عبدالمحسن جمعة

كــل تـشــريــع قــابــل للمراجعة والـتـعــديــل عـنــد تــراكــم
االجتماعية السيئة ،ومن أسوأ
سلبياته ،وكذلك آثاره
ً
القوانين التي صدرت مؤخرا تلك المتعلقة بالجرائم
اإللكترونية ،وإساء ة استخدام الهاتف ،وبعض بنود
قانون أمن الدولة ،الذي ّ
دمر مستقبل كثير من الشباب
بدخولهم السجن أو هروبهم إلى خارج البالد.
ً
ـدث عـمــن يـمــس أع ـًــراض ال ـن ــاس ،بل
عـمـلـيــا ال أت ـح ـ ً
هؤالء
عن أناس أبدوا رأيا أو انتقدوا بلدا بشكل ماَ ُ ،
يمكن أن يؤاخذوا عليه أو تسلب
هم أصحاب رأي ال ً
حــريــات ـهــمً ،خ ـصــوصــا أن ال ـق ـضــاء يـتـعــامــل م ــع هــذه
بأشد العقوبات ،وفي النهاية ال يوجد
األفعال غالبا ً
عــدالــة؛ ألن شــابــا فــي الكويت يعبر عــن رأيــه باعتدال
ُي َج ُّر إلى السجن ،بينما في كل الدول المجاورة هناك
من يتعرض لبلدنا بشكل وقح دون أن يترتب عليه أي
عواقب قانونيةً .
وه ـن ــاك أي ـض ــا ن ـصــوص ع ـفــا عـلـيـهــا ال ــزم ــن تـجــرم
بعض األفعال مثل "بــث أخبار كــاذبــة" ،وال يوجد في
أي بلد ديمقراطي حر مثل هذه الجريمة أو الجنحة،
ونصوص أخرى كثيرة زجت بمواطنين ومواطنات في
ودمرتهم ،ورغم كل هذا التشدد في العقوبات،
السجن
ً
فإن شخصا آخر يقيم في النرويج أو سويسرا أو أي
أن يبث على ًحسابات مختلفة
العالم يمكنه ً
موقع في ً
ً
نقدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا شديد الخطورة
دون أي رادع ،بينما نظيره هنا يعاني تبعات قانونية
شديدة الخطورة.
وال ندعو هنا إلى الفوضى ،ولكن ندعو نواب األمة
إلى مراجعة تلك القوانين لتتناسب مع العصر وتعدد
وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم ًوحرية التعبير
بعد األحكام القاسية التي صدرت مؤخرا تجاه عدد من
المقيدة للحرية بالغرامات
العقوبات
الشباب ،وتبديل
ً
ً
المالية الكبيرة ،خصوصا أن كثيرا من نواب المجلس
الحالي هم من شرعوا تلك القوانين المشددة.

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

معرض "حكاية أبواب".
ً
مساء.
الوقت :السادسة
المكان :برج الحمرا.
عرض الفيلم الياباني
"."Dreams
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :مسرح الدسمة.

● الفعالية:

وفيات
بتول حسن أحمد

أرملة شهريان حسن علي
 76عاما ،شيعت ،رجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،نساء:
الــرمـيـثـيــة ،ق ،4ش نــاصــر ال ـم ـبــارك ،حسينية الـمـهـنــا ،ت:
95582007 ،98011009

أيوب يعقوب يوسف الغيص

 85عاما ،شيع ،رجال :هدية ،ق ،5ش ،28م ،15نساء :القرين،
ق ،3ش ،36م ،16ت99078990 ،50074500 :

يعقوب أحمد الحسن

 87عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :غــرب مـشــرف( ،م ـبــارك العبدالله)،
ق ،3ش ،313م ،23نـســاء :مـشــرف ،ق ،1ش الــرابــع ،م ،35ت:
99367992

مسفر عبيد مسفر الشالحي

 56عاما ،شيع ،إشبيلية ،ق ،4ش ،424م ،74ت51530098 :

عباس عبدالرضا حاجيه محسني

 69عــامــا ،شيع ،رج ــال :حسينية سيد محمد ،سـلــوى ،ش
المسجد األقصى ،نساء :الحسينية الزينبية ،بنيد القار،
(الفترة المسائية فقط) ت99411195 ،50060606 :

حنان محمد جاسم الصقر

 38عاما ،تشيع التاسعة من صباح الـيــوم ،رجــال :ديــوان
الصقر ،الشامية ،ق ،9ش ابن بطوطة ،م ،3نساء :الشويخ
الجنوبي ،ق ،6ش ،63م ،10ت24814260 ،24834383 :

عبدالرحمن محمد مبارك الشرهان الشمري

 16عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجــال :الظهر،
ق ،2ش ،6م ،4نساء :الظهر ،ق ،2ش ،6م ،4ت،66027512 :
97642208 ،66500677 ،69393700 ،65928398 ،96660990

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى

18

الشروق

06:44

الصغرى

07

الظهر

11:56

أعلى مد

ً
 07:23صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:49

 07:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:08

ً
أدنى جزر  01:31صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:30

ً
 01:05ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

التوزيع:

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

