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ً
 60مواطنا يتخلون عن «خيطان» بسبب «اإلقامة»
لم يقدموا شهادة «المنافذ» ...و«السكنية» ترصد  10حاالت في «جنوب عبدالله المبارك»
يوسف العبدالله

وقـ ــف ت ـط ـب ـيــق ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة
اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة عـلــى الــراغـبـيــن فــي الـحـصــول على
ً
ً
سكن حائال دون التخصيص لـ 70مواطنا في مشاريعها
الحكومية ،بعدما تخلفوا عن تقديم شهادة من إدارة المنافذ
بوزارة الداخلية ،تبين حركة دخول أفراد أسرهم وخروجهم
من البالد ،إلثبات إقامتهم فيها.
وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر إسـكــانـيــة مـطـلـعــة ،أن
ً
«السكنية» كشفت الستار عــن  60مواطنا مــن أصــل ال ـ 70

منعوا من التخصيص على قسائم خيطان الجنوبي لعدم
تقديمهم األوراق الـمـطـلــوبــة ،ومـنـهــا مــا يفيد بــوجــودهــم
داخل البالد.
وأضــافــت المصادر أن المؤسسة رصــدت  10مواطنين
آخرين مشتبه في عدم إقامتهم في الكويت ،تقدموا على
قسائم جنوب عبدالله المبارك منذ فتح تخصيص المشروع
في يوليو من العام الماضي ،ولم يثبتوا حتى اآلن صحة
إقامتهم من عدمها لعدم إغالق باب التقديم على المشروع.

وبـ ــدأت الـمــؤسـســة بـمــواجـهــة الـمـتــاعـبـيــن والمقيمين
خارج البالد للحصول على الرعاية السكنية ،بعد إصدار
ً
وزي ــر اإلس ـك ــان الـســابــق يــاســر أب ــل ق ـ ــرارا فــي مــايــو 2016
بتعديل الالئحة اإلسكانية يشترط فيه إحضار المواطنين
المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص شهادة من «المنافذ»
تبين حــركــة دخــول أف ــراد أســرهــم وخــروجـهــم ،إضــافــة إلى
شهادة التحاق أبنائهم بمدارس التعليم بالكويت المعمول
ً
بها سابقا.
02

واشنطن تعتمد «القضم
المتدرج» لـ «النووي اإليراني»
وقف التداول في السوق األول
إذا انخفض المؤشر  %5وإيقاف
نهائي حال التراجع %10
١٣

إفريقيا تطالب ترامب باالعتذار
●

واشنطن – جاد يوسف

ب ـ ـ ــات م ـ ــن ا لـ ـ ــوا ضـ ـ ــح أن إدارة
الرئيس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
ق ــررت اعـتـمــاد «الـقـضــم الـمـتــدرج»
ل ـم ـف ــاع ـي ــل االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي مــع

ً
إيران ،بدال من إلغائه دفعة واحدة.
ف ـق ــد م ـن ــح ت ــرام ــب ذل ـ ــك االتـ ـف ــاق
«مهلة أخ ـيــرة» ،لكنه طالب حلفاء ه
األوروبـيـيــن و«الكونغرس» بالعمل
معه إلصالح «عيوب مروعة» فيه ،وإال
فإن بالده ستنسحب منه02 .

ً
مصافحا طبيب البيت األبـيــض فــي «مــركــز وولـتــر ريد
تــرامــب
(أ ف ب)
الطبي» في ماريالند أمس األول

سيرة

٢٢
صالح السعدني ...عمدة
التمثيل التلفزيوني ()٣-١
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ً
الخارجية المصريةّ :
نثمن عاليا
عالقاتنا الراسخة مع الكويت

مجلس الوزراء يتجه إللحاق «الزراعة» بوزير اإلعالم
تبعيتها تنقل للمرة الخامسة خالل  7سنوات
محمد الجاسم

علمت «الجريدة» ،من مصادر
مطلعة ،أن مجلس الوزراء يتجه
لنقل تبعية الهيئة العامة لشؤون
ال ــزراع ــة والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة من
وزي ــر الـبـلــديــة إل ــى وزي ــر اإلع ــام
محمد الجبري بعدما كان األخير
ً
يشرف عليها ،عندما كان وزيرا
ل ـل ـب ـل ــدي ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي قـبــل
استقالة الحكومة السابقة.
وذك ــرت الـمـصــادر أن مرسوم
نقل الهيئة سيتم إ عــا نــه خالل
األ ي ــام القليلة المقبلة ،ليصبح
هــذا النقل الخامس لها خــال 7
سنوات منذ عام .2011
ولـ ـ ــم ت ـس ـت ـق ــر «الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة» فــي
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى وزي ــر
ثــابــت ،كـمــا أن ـهــا اصـبـحــت تركة
ثقيلة عـلــى الـحـكــومــة وال ـ ــوزراء،
ليتقاذفها الجميع عند التشكيل
الـ ـ ـ ــوزاري ف ــي ك ــل مـ ــرة م ـنــذ عــام
 ،2014إذ جرى العرف منذ تولي
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك رئ ــاس ــة

رئيس الجمعية العامة األممي
يحاضر في المعهد الدبلوماسي
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى دعـ ـ ـ ــوة ن ــائ ــب
رئيس مجلس الــوزراء وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الـخــالــد ،ي ــزور الـبــاد رئيس
الدورة الـ 72للجمعية العامة
لــأ مــم المتحدة فيروسالف
الجاك ابتداء من الغد وحتى
يومين.
ويـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــي الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ،خ ـ ــال
زيــارتــه ،محاضرة في معهد
س ـ ـعـ ــود ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ال ـص ـب ــاح
ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي ،ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء
المقبل ،بعنوان «العالقة بين
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ومـجـلــس
األمن».
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى أن
الج ـ ــاك ش ـغــل مـنـصــب وزي ــر
خ ــارج ـي ــة ب ـ ــاده سـلــوفــاكـيــا
لسنوات طويلة.

وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادف ه ـ ـ ـ ـ ــذه
المحاضرة لهذه الشخصية
ال ــدول ـي ــة ال ـ ـبـ ــارزة م ــع بــدايــة
ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة غ ـ ـيـ ــر الـ ــدائ ـ ـمـ ــة
ل ـل ـكــويــت ف ــي م ـج ـلــس االم ــن
لعامي  2018و ،2019حيث
تـ ـت ــول ــى الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ــاس ــة
الشهرية لمجلس األمن خالل
فبراير المقبل.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ـ ــوة
ل ـح ـض ــور ه ـ ــذه ال ـم ـحــاضــرة
إلـ ــى ك ـب ــار م ـس ــؤول ــي وزارة
الخارجية ورؤســاء البعثات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة
لـ ــدى الـ ـب ــاد واالكــادي ـم ـي ـيــن
والشخصيات ذات االهتمام
بـمـثــل ه ــذا ال ـش ــأن ووســائــل
االعالم.

الــوزراء أن تتأرجح الهيئة تحت
إش ـ ـ ــراف وزيـ ـ ــر م ـح ـل ــل ،وإذا تــم
استعراضها خــال تلك األع ــوام
بغض النظر عن بداية إنشائها
ف ــي  ،1983ي ـت ـضــح أنـ ـه ــا كــانــت
تابعة لوزير األشـغــال ،وانتقلت
بعد ذلك إلى وزير البلدية حتى
عام .2011
ومـ ـ ــع بـ ــدايـ ــة ت ــول ــي ال ـم ـب ــارك
رئاسة الــوزراء في  2011تم نقل
الهيئة إلــى وزيــر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء ،الذي كان يشغله
محمد العبدالله ،وفي عام 2014
أصـبــح اإلشـ ــراف عليها ًفــي كف
ال ــوزي ــر ال ـم ـح ـلــل ،وب ــداي ــة كــانــت
م ــع وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط ع ـل ــي الـعـمـيــر
بـصـفـتــه ال ــوزي ــر ال ـم ـش ــرف على
أعـ ـم ــال ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة،
لتستقيل الحكومة انذاك ،وتشكل
أخــرى ويصدر مرسوم رقــم 327
لسنة  2015بنقل اإلش ــراف على
«الـ ـ ــزراعـ ـ ــة» إل ـ ــى وزيـ ـ ــر األشـ ـغ ــال

حذرت من محاوالت الوقيعة بين البلدين

ً
العامة ،الــذي كــان العمير أيضا
يشغل منصبه ،وفــي عــام 2017
بعد إجراء االنتخابات البرلمانية
صدر مرسوم رقم  39لسنة 2017
بنقل اإل ش ــراف على الهيئة إلى
وزيـ ــر ال ـب ـلــديــة مـحـمــد ال ـج ـبــري،
و مــع تشكيل الحكومة الجديدة
فــي أواخ ــر الـعــام الـمــاضــي شغل

الــوزيــر المحلل الجبري منصب
وزير اإلعالم ،و«الزراعة» اآلن في
طريقها لتتبع وزير اإلعالم.

الدمج
ووضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ع ـ ــام
ً
 2016توجها من خــال تقليص

ال ـه ـي ـئــات ال ـح ـكــوم ـيــة ع ـبــر دمــج
ذات االختصاصات المتشابهة،
ح ـيــث وعـ ــدت ب ــدم ــج أك ـث ــر م ــن ٨
هيئات ،منها دمج الهيئة العامة
للبيئة مــع «ال ــزراع ــة» ،ولـكــن إلى
اآلن لم يتم وضع الدراسات لدمج
الهيئتين.

أ ك ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
الـ ـمـ ـص ــري ــة أن مـ ـص ــر ت ـثـ ّـمــن
ع ــالـ ـي ــا ،وتـ ـ ـق ـ ــدر بـ ـك ــل إعـ ـ ــزاز
عالقاتها الراسخة والقوية مع
دولة وشعب الكويت ،وهو ما
برهنت عليه تاريخيا مواقف
ال ــدولـ ـتـ ـي ــن والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــن فــي
ً
تضامنهما معا في مواجهة
التحديات المختلفة.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان
ل ـل ـم ـت ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي بــاســم
وزارة ال ـخــارج ـيــة الـمـصــريــة
ال ـم ـس ـت ـش ــار أحـ ـم ــد أبـ ــوزيـ ــد،
ً
مساء امس األول ،تعقيبا على
ما تم تداوله في بعض وسائل
اإلعالم من تسريبات تتناول
بـشـكــل سـلـبــي ع ــاق ــات مصر
مع الكويت الشقيقة ،وبعض
دول الخليج.
وحذر أبوزيد من «خطورة
االل ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــات إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت

الــوقـيـعــة واالضـ ــرار بعالقات
مصر مع أشقائها العرب».
وق ـ ـ ــال إنـ ـ ــه «رغ ـ ـ ــم س ـيــاســة
وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة ا ل ـث ــا ب ـت ــة
بعدم التعليق على مثل تلك
األع ـم ــال الـمـشـبــوهــة ،الـتــي ال
تعبر اال عن يــأس مقترفيها،
ً
ً
فإنه تقديرا وإع ــزازا للعالقة
الوثيقة التي تربط الشعبين
المصري والكويتي ،واحتراما
لمواقف دولة الكويت الراسخة
في دعــم مصر وشعبها ،فقد
ً
آثرت أن تؤكد مجددا موقفها
تجاه دولة الكويت وأشقائها
من دول الخليج».

«بوم قائد العمل اإلنساني» ...لفتة حب شبابية للقيادة
ف ــي ل ـف ـتــة ش ـبــاب ـيــة ت ـج ـســد ح ــب ال ـش ـبــاب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن واعـ ـت ــزازه ــم ال ـك ـب ـيــر بـقـيــادتـهــم
الحكيمة ،قامت مجموعة من العاملين بالمركز
الحرفي التراثي التابع للهيئة العامة للشباب
ب ـص ـنــاعــة سـفـيـنــة خـشـبـيــة ش ــراع ـي ــة بشكل
يدوي ،وأطلقوا عليها اسم «بوم قائد العمل
اإلن ـســانــي» ،إلهــدائـهــا إلــى سمو أمـيــر البالد
الشيخ صباح األحمد في قرية «صباح األحمد»
التراثية ،التي تستضيف مهرجان الموروث
الشعبي الخليجي.
وي ــرم ــز ب ـنــاء ه ــذا الـ ـب ــوم ،وه ــو م ــن ال ـنــوع
«السفار» ،وأنشأه فريق يتكون من  8أشخاص،
إل ــى مــاضــي ال ـكــويــت الـجـمـيــل ،وك ـيــف واج ــه
اآلب ــاء واألج ــداد الصعاب والمخاطر لكسب
الرزق وتأمين معيشتهم بركوب البحر بسفن
خشبية ،قبل أن يمن الله على البالد بنعمه
الكثيرة.
واس ـت ـغ ــرق ب ـن ــاء «ال ـ ـبـ ــوم» ق ــراب ــة شـهــريــن
ً
ونـصــف الـشـهــر ،بينما بـلــغ طــولــه  16مـتــرا،
وسـطـحــه الــداخ ـلــي ثـمــانـيــة أم ـت ــار ،ويـتـكــون
من مستلزمات السفن مثل السارية «الدقلة»
والدقة وغير ذلك.

بوم قائد العمل اإلنساني

مساعدات الكويت اإلنسانية تبلسم جراح المنكوبين في العام الجديد

إغاثة الالجئين السوريين والفلسطينيين وحمالت في اليمن والسودان وصربيا
مـ ــع إطـ ــالـ ــة ع ـ ــام جـ ــديـ ــد ،أط ـل ـقــت
الـ ـك ــوي ــت ،ع ـب ــر م ـخ ـت ـلــف ه ـي ـئــات ـهــا،
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ف ــي م ـجــال
المساعدات اإلنسانية ،من أجل رسم
البهجة على وجــوه المحتاجين في
مختلف المناطق.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،أعـلـنــت الهيئة
الخيرية اإلسالمية العالمية إطالق
حـمـلــة «ج ـســد واحـ ـ ــد» ،ال ـه ــادف ــة إلــى
ت ـخ ـف ـيــف م ـع ــان ــاة ال ـم ـت ـض ــرري ــن فــي
مـ ـخـ ـيـ ـم ــات ال ــاجـ ـئـ ـي ــن الـ ـس ــوريـ ـي ــن
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ،جـ ـ ــراء ان ـخ ـفــاض
درجـ ــات الـ ـح ــرارة ،وارت ـف ــاع مــوجــات
البرد في فصل الشتاء.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،ع ـبــدال ـلــه
ال ـم ـع ـت ــوق ،ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي،
إن الـهـيـئــة تـسـعــى عـبــر الـحـمـلــة إلــى
ت ـســويــق مـجـمــوعــة م ــن الـمـنـتـجــات،
ومـنـهــا ط ــرد غ ــذائ ــي يـكـفــي لخمسة
أف ــراد لمدة شهر ،إضــافــة إلــى وجبة
طـ ـ ـع ـ ــام سـ ــاخ ـ ـنـ ــة وك ـ ـ ـسـ ـ ــوة الـ ـشـ ـت ــاء
ومـ ــدفـ ــأة وزيـ ـ ــت ال ـت ــدف ـئ ــة (م ـ ـ ــازوت)
للعائلة الواحدة ،وبطانية مزدوجة
لشخصين.
وأكد أن الهيئة وفرقها التطوعية
لم تتوان عن تقديم السالل الغذائية
وال ـم ــاب ــس ال ـش ـتــويــة وال ـب ـطــان ـيــات
ووسائل التدفئة والوقود لالجئين
السوريين والفلسطينيين ،بالتعاون

م ــع ال ـش ــرك ــاء ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـحـقــل
اإلنساني.
ودع ـ ـ ــا الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
والـمـقـيـمـيــن الـمـحـسـنـيــن وأص ـحــاب
األي ــادي البيضاء وشــركــات القطاع
الـ ـخ ــاص إل ـ ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــة ف ــي دع ــم
مشاريع الحملة ومنتجاتها ،بغية
تـقــديــم ال ـعــون لالجئين والـنــازحـيــن
وأسرهم من األطفال والنساء.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــؤالء الــاج ـئ ـيــن
والنازحين يواجهون البرد بصدور
عـ ـ ــاريـ ـ ــة ،ويـ ـسـ ـكـ ـن ــون ف ـ ــي م ـخ ـي ـمــات
مـتـهــالـكــة تـفـتـقــر إل ــى أدنـ ــى مـقــومــات
الحياة ،ويعانون ضعفا في اإلمكانات
الـ ـم ــادي ــة ،ال ـت ــي ت ـح ــول بـيـنـهــم وبـيــن
تدبير احتياجاتهم اليومية من الغذاء
ووسائل التدفئة في مواجهة ظروف
الطقس شديدة القسوة.
من جانبها ،أعلنت جمعية الهالل
األحمر التكفل بعالج عدد من مرضى
غسل الكلى مــن النازحين السورين،
وتـخـفـيــف األع ـب ــاء االسـتـشـفــائـيــة عن
ال ـنــازح ـيــن ال ــذي ــن يـعـيـشــون بـظــروف
صعبة في لبنان.
وقـ ــالـ ــت األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـلـجـمـعـيــة
مـ ـه ــا ال ـ ـبـ ــرجـ ــس ل ـ ـ ــ»كـ ـ ــونـ ـ ــا» ،إن دع ــم
الـجـمـعـيــة ل ـع ــاج م ــرضــى ال ـك ـلــى بــدأ
مـنــذ ع ــام  ،2013مــا يعكس االهـتـمــام
الكبير ا لــذي يوليه الشعب الكويتي

 60مواطنًا يتخلون عن...
من جانبها ،أكدت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان ،وزيرة
الــدولــة لـشــؤون الخدمات د .جنان بوشهري أن سياسة
األبواب المفتوحة ستكون دائمة في جميع الجهات التابعة
لـ «اإلسكان».
وص ــرح ــت ب ــوش ـه ــري ،ع ـقــب ل ـقــائ ـهــا ال ـمــراج ـع ـيــن في
المؤسسة أمس ،بأن اللقاءات هدفت لالستماع لمالحظات
واقتراحات المواطنين المتعاملين مع «السكنية» وبنك
االئتمان بحضور قياديي الجهتين.
وذكــرت أن واجــب المسؤولين يحتم عليهم االستماع
للمواطنين ،وحل قضاياهم وفق األطــر القانونية ،الفتة
إل ــى أنـهــا وجهتهم لــدراســة الـقـضــايــا الـمـتـكــررة ،ووضــع
حلول دائمة لها.

واشنطن تعتمد «القضم المتدرج»...
ويريد ترامب تشديد االتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق به
ً
ً
خالل  120يوما ،وإال فستنسحب الواليات المتحدة فرديا منه.
ويوضح مسؤول أميركي أن هــذه السياسة قد تكون
ً
تستهدف أيضا شركاء الواليات المتحدة أنفسهم في هذا
االتفاق ،بعدما تمكن ترامب من نزع الشرعية عنه لناحية
شروط التزام واشنطن به ،وعبر تحويل مطلب تحسين
ً
ً
ً
شروطه أمرا مقبوال ،أو على األقل قابال للتفاوض ،سواء

مها البرجس خالل زيارتها مقر المنظمة العربية للهالل والصليب األحمر بالرياض
لقضية الالجئين السوريين ،وتلبية
احتياجاتهم اإلنسانية والطبية.
وأش ــارت الـبــرجــس إلــى المصاعب
التي يواجهها الالجئون السوريون
ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي عـ ــاج ال ـك ـل ــى ،لــرفــض
ب ـع ــض ال ـج ـم ـع ـيــات اإلن ـس ــان ـي ــة دف ــع
بدالت غسل الكلى لهم ،األمر الذي دفع
الجمعية لالستجابة إلى مناشداتهم

بالنسبة إلى سرعة امتالك إيران القدرة على تطوير سالح
نووي بعد انقضاء مدة االتفاق ،أو لناحية القبول بمبدأ
فورية فــرض عقوبات جديدة عليها إذا تبين أنها تخل
بتطبيقه.
لكن اإلن ـجــاز األكـبــر فــي رأي هــذا الـمـســؤول هــو قبول
الحلفاء األوروبيين مبدأ محاسبة إيران ومساءلتها عن
تطوير صواريخها البالستية ،والعمل على محاسبتها عن
أنشطتها المزعزعة لالستقرار وتدخالتها في المنطقة.
ً
ويضيف أن الواليات المتحدة تعلم تماما مدى تعلق
األوروبـيـيــن بهذا االتـفــاق ،بعد «ف ــورة» العقود التجارية
واالقتصادية الموعودة لشركاتهم المتعطشة لسوق واعد،
وذات إمكانات ومصادر ثروة هائلة ،ليس في مجال النفط
فحسب ،بل في كل المجاالت.
لكن هذا األمر قد يتحول إلى سالح ذي حدين إذا لم يحسن
األوروب ـيــون استخدامه فــي عالقاتهم مــع إي ــران والمنطقة،
ً
وخصوصا أنهم باتوا على دراية واسعة بسياسات واشنطن
الجديدة تجاه النظام اإليراني ،في وقت ستتصاعد اإلجراءات
وال ـض ـغــوط األم ـيــرك ـيــة عـلــى إيـ ــران إلج ـبــارهــا عـلــى تعديل
ً
سـيــاســاتـهــا فــي الـمـنـطـقــة ،وخ ـصــوصــا دعـمـهــا للجماعات
ً
المسلحة ،السيما ميليشيا «حزب الله» الذي نال أخيرا حزمة
وافرة من القرارات السياسية التي تستهدفه من الكونغرس
األميركي.
وبحسب المسؤول أعــاه ،فــإن إدارة تــرامــب مقتنعة بأن
الوضع داخــل إيــران مقبل على تـطــورات سياسية إضافية،

للجمعيات الخيرية ،وبادرت بتقديم
الدعم الفوري بالتكفل بعالج ثمانية
من مرضى الكلى.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـج ـم ـع ـيــة أط ـل ـقــت
ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى م ــن مـ ـش ــروع عــاج
مــرضــى الـقـصــور الـكـلــوي ع ــام ،2013
واس ـت ـم ــرت خـ ــال م ــراح ــل ال ـم ـشــروع
المتتالية بـتــو فـيــر ا ل ـعــاج المجاني

لعشرات المصابين بذلك المرض من
الالجئين السوريين في لبنان.

مرضى غسل الكلى
وأفـ ــادت ب ــأن م ـشــروع دع ــم مرضى
غـســل الـكـلــى يشكل م ـبــادرة إنسانية
بــا مـتـيــاز قــد مـتـهــا الجمعية لمرضى

ً
وخصوصا أن حزمة العقوبات الجديدة التي أقرتها وزارة
الخزانة األميركية ،أمس األول ،من شأنها أن تبعث برسالة
ً
ً
قوية إلى طهران ،وستترك أثرا كبيرا على أجسام وكيانات
إيرانية كبيرة مسؤولة عن قمع اإليرانيين.
ويقول المسؤول إن «فترة السماح» اإلضافية والمشروطة
ال ـتــي أعـطـيــت لــاتـفــاق ال ـن ــووي سـتـكــون ف ـتــرة اخـتـبــار لكل
األطـ ــراف مــن جــانــب إدارة تــرامــب الـتــي قــد تلجأ فــي نهاية
المطاف إلــى تطبيق وعــودهــا االنتخابية فــي هــذا المجال،
مثلما طبقتها في قضية القدس.
وف ــي ط ـهــران ،رفـضــت وزارة الـخــارجـيــة االيــران ـيــة إع ــادة
التفاوض على االتـفــاق الـنــووي ،مشددة على أن طهران لن
تقبل بتغييرات وال التزامات جديدة.
وعلقت «الـخــارجـيــة» على قــرار وزارة الـخــزانــة األميركية
ً
ً
ً
فــرض عـقــوبــات تستهدف  14كـيــانــا وف ــردا إيــران ـيــا ،بينهم
رئيس السلطة القضائية صادق الريجاني ،الحليف الوثيق
للزعيم األعلى علي خامنئي ،بأن «عمل نظام ترامب العدائي
ضد الريجاني تجاوز جميع الخطوط الحمر للسلوك في
ً
المجتمع الدولي ،ويمثل انتهاكا للقانون الدولي ،وسترد
عليه بالتأكيد الجمهورية اإلسالمية بجدية».
على صعيد آخــر ،طالب سفراء  54دولــة إفريقية في األمم
المتحدة ،في بيان شديد اللهجة ،الرئيس ترامب بـ«التراجع»
و«االعتذار» ،بعد تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل إعالم،
وتضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة ،إذ وصف فيها بعض
بلدان المصدر بأنها «أوكار قذرة» (حثالة الدول).
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م ــن ال ـنــازح ـيــن ال ـس ــوري ـي ــن ،وتـكـفـلــت
بعالجهم لمدة خمسة أشهر.
وفي اليمن ،أعلنت «الهالل األحمر»
تسييرها خمس شاحنات َّ
محملة بـ 90
طنا من المساعدات اإلغاثية والمواد
الغذائية للشعب اليمني ضمن سلسلة
الـتـحــركــات الـتــي تـقــوم بـهــا الجمعية
لتقديم العون واإلغاثة لألشقاء هناك.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية
د .ه ــال الـســايــر ل ــ»كــونــا» ،إن الـمــواد
الـغــذائـيــة سيتم تــوزيـعـهــا بالتعاون
مع شبكة استجابة لألعمال اإلنسانية
واإلغاثية على المتضررين بالمناطق
التي يوجد فيها اليمنيون.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ــدفـ ـ ـع ـ ــة م ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات مـ ـق ــدم ــة مـ ـ ــن ال ـش ـع ــب
الكويتي ،وتمثل جزءا من المساعدات
ال ـتــي تـقــدمـهــا الـجـمـعـيــة مـنــذ حــدوث
األزمــة اليمنية ،وتشمل مــواد غذائية
وطبية وصحية وتنموية.
وذكر أن المتضررين والمحتاجين
من الشعب اليمني بحاجة إلى مساندة
كـبـيــرة م ــن جـمـعـيــات ال ـه ــال األحـمــر
الخليجية وال ـعــرب ـيــة ،مــؤكــدا أهمية
تفاعل وتجاوب المنظمات الدولية مع
األشقاء في اليمن ،خصوصا النازحين
من مناطقهم.
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـم ـس ــاع ــدات اإلغــاث ـيــة
واإلنسانية التي تقدمها الكويت إلى

الشعب اليمني ،قامت حملة «الكويت
إلى جانبكم» بتسليم السلطة المحلية
بمحافظة الـجــوف مـشــروع لتحسين
المياه.
وزودت حملة «الكويت إلى جانبكم»
ال ـم ـشــروع ال ــواق ــع بـمــركــز المحافظة
(مــديــريــة ال ـحــزم) بمضخات غاطسة
تعمل بالطاقة الشمسية من شأنه ضخ
ال ـمــاء للمواطنين مــن اآلب ــار وزي ــادة
كفاءة الضخ واستمراره.
وفي السودان سلمت جمعية إحياء
التراث االسالمي الكويتية ،بالتعاون
مــع جماعة أنـصــار السنة المحمدية
اآلالف من البطاقات البنكية ليتامى
تكفلهم المنظمة في السودان.
وفــي إطــار المساعدات أيضا سلم
سـفـيــر ال ـكــويــت ل ــدى صــربـيــا يوسف
عبدالصمد ،تبرعا كويتيا بقيمة 165
ألف دوالر لرئيس المشيخة اإلسالمية
في صربيا د .مولود دوديتش ،بهدف
دعم مشروع إنشاء مركز لتعليم اللغة
العربية في صربيا.
والقت جهود الكويت على الصعيد
اإلنساني العديد من اإلشادات ،حيث
أثنى األمين العام للمنظمة العربية
لـلـهــال األح ـمــر والـصـلـيــب األح ـمــر د.
صالح السحيباني على دور البالد في
مجال العمل اإلغاثي واإلنساني على
المستويين اإلقليمي والدولي.

ةديرجلا
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محليات
العازمي :الحركة الكشفية الكويتية رائدة ودعمها ضرورة
افتتح المخيم الكشفي الـ  71بحضور القيادات التربوية
أكد وزيــر التربية وزيــر التعليم
العالي د .حامد العازمي أن الحركة
الكشفية الكويتية رائدة ولها تاريخ
ً
عريق ،مشددا على ضرورة دعمها
بـجـمـيــع ال ــوس ــائ ــل ل ـل ـح ـفــاظ على
إنجازاتها على المستويين العربي
والدولي ،منوها إلى أن "التربية" ال
ً
تألو جهدا في دعم الكشافة وتوفر
كل سبل النجاح لها.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح أدل ـ ــى
ب ــه ال ـعــازمــي لـلـصـحــافـيـيــن ،خــال

فهد الرمضان

حـ ـض ــوره ورع ــاي ـت ــه ح ـفــل اف ـت ـتــاح
المخيم الكشفي الــ 71صباح أمس
بمقره بمنطقة كبد ،وحضور عدد
من القيادات التربوية ،ومنتسبي
الحركة الكشفية في الكويت.
وق ــال الـعــازمــي إن "مــا شاهدته
الـ ـي ــوم ش ـ ــيء ن ـف ـت ـخــر ون ـع ـت ــز ب ــه،
خصوصا بالمشاركة الطيبة من
الــدول الشقيقة والصديقة في هذا
المخيم" ،مشيرا إلى أن "ذلــك دليل
ع ـلــى دور الـ ـ ـ ــوزارة مـمـثــا بـقـطــاع

استقبال تظلمات طلبة الـ  12اليوم
بينما تفتح وزارة التربية باب استقبال تظلمات
طلبة الصف الثاني عشر بقسميه؛ العلمي واألدبي،
والتعليم الــديـنــي ،ح ــول نـتــائــج اخ ـت ـبــارات الفترة
الدراسية األولى من العام الحالي صباح اليوم في
كنترول القسم األدبــي بمنطقة القادسية بمدرسة
صقر الشبيب االبتدائية ،أكدت مصادر تربوية أن
عملية استقبال التظلمات مستمرة لمدة ثالثة أيام
حتى نهاية دوام يوم الثالثاء ( 16الجاري).
ولفتت إلى أن "العاملين في الكنترول سيبحثون
هـ ــذه ال ـت ـظ ـل ـمــات ،وس ـت ـتــم إعـ ـ ــادة م ــراج ـع ــة أوراق

اإلجابات ،والتحقق من النتائج المسجلة للطلبة
الـمـتـظـلـمـيــن ،وف ــي ح ــال وجـ ــود أي خ ـطــأ ،فستتم
إعــادة تعديل الدرجة في نظام سجل الطالب ،بعد
عــرض نتيجة التظلم على الجهات المختصة في
التعليم العام".
ُي ــذك ــر أن "ال ـتــرب ـيــة" ت ـقــوم بـفـتــح ب ــاب اسـتـقـبــال
التظلمات لطلبة الصف الثاني عشر ،بعد انتهاء
كل فترة اختبارات سنويا ،ولمدة أسبوع ،إال أنها
ارتأت هذا العام أن يكون استقبال التظلمات لمدة
 3أيام فقط.

الـتـنـمـيــة ال ـتــربــويــة واألن ـش ـطــة في
االه ـت ـم ــام بــال ـم ـجــال ال ـك ـش ـفــي من
خ ـ ــال رعـ ــايـ ــة م ـن ـت ـس ـبــي ال ـح ــرك ــة
الكشفية ،وتوفير كل ما يحتاجون
إليه ،خصوصا أن الكشافة تغرس
روح االعـتـمــاد على النفس وبناء
الشخصية لدى الطلبة".

مشاركة متميزة
من جانبه ،قال الوكيل المساعد
للتنمية التربوية واألنشطة بوزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـي ــد ،إن ــه
يشارك في المخيم ما يقارب 1500
كشاف وقائد من مختلف المناطق
التعليمية والتعليم الخاص ،إضافة
الــى مشاركة متميزة مــن قبل دول
مجلس التعاون الخليجي ،ومن دول
عربية شقيقة وصديقة ،معربا عن
بالغ شكره وتقديره لكل من شارك
وس ــاه ــم ف ــي إن ـج ــاح ه ــذا المخيم
الكشفي السنوي.
بدوره ،أكد الموجه العام للتربية
الكشفية بــالــوزارة إبراهيم العيد،
أن بــرامــج الحركة الكشفية تمتاز
بتنوعها التي تلبي رغبات الشباب
في هــذه المرحلة العمرية ،مشيرا

العازمي مكرما أحد الكشافة خالل افتتاح المخيم أمس
إلــى "أنـنــا حرصنا هــذا الـعــام على
ً
أن يـشـمــل بــرنــامــج الـمـخـيــم ع ــددا
ً
كبيرا من هذه األنشطة ،التي تحث
الـكـشــافــة عـلــى تحمل المسؤولية
والـمـغــامــرة واالسـتـكـشــاف ،وكذلك
األنشطة الرياضية بأنواعها".

وأضاف العيد أنه ضمن أنشطة
ال ـم ـخ ـي ــم س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك زي ـ ــارات
ل ـب ـعــض ال ـم ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة
واأله ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ت ــرف ـي ـه ـي ــة
ً
ومـ ـح ــاض ــرات م ـت ـن ــوع ــة ،م ـت ـقــدمــا
بــال ـش ـكــر إلـ ــى الـ ــوفـ ــود ال ـم ـشــاركــة

لتلبيتها الدعوة ،مرحبين بهم في
وطنهم الثاني.
ون ـ ــوه إلـ ــى أن ن ـج ــاح الـمـخـيــم
ال ـك ـش ـفــي الـ ـح ــادي وال ـس ـب ـع ـيــن لم
يكن ليتحقق إال بتضافر الجهود
من الجميع ،الفتا إلــى أن "التربية

حرصت على تذليل كل الصعوبات
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى افـ ـتـ ـت ــاح مـخـيـمـنــا
هـ ـ ــذا ،الـ ـ ــذي ش ـه ــد فـ ـق ــرات ج ــدي ــدة
أهمها عــرض وزارة الــدفــاع لفرقة
الموسيقى التي أعطت رونقا جيدا
لحفل االفتتاح".

ّ
الجمعيات الخيرية عدلت أوضاعها وتعهدت «التربية» :المكتبة المدرسية إلكترونية بتطبيق ذكي
المقصيد لـ ةديرجلا  :ستكون متاحة للجميع من خالل أجهزتهم الذكية
التبرعات
جمع
مخالفات
تكرار
بعدم
●
•

أكدت لـ «الشؤون» أن هذه المخالفات فردية ال تمثلها وعاقبت المتسبب فيها
●

جورج عاطف

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" م ــن م ـصــادر
م ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــة فـ ـ ـ ــي وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية أن "الجمعيات الخيرية،
التي رصدت فرق التفيش الميداني
للعمل الخيري في البالد مخالفات
جمع تـبــرعــات بحقها ،استجابت
لنداءات الوزارة وتالفت مخالفتها،

وعـ ـ ّـدلـ ــت أوض ــاعـ ـه ــا ف ـ ــور وص ــول
م ـخ ــاط ـب ــات "ال ـ ـش ـ ــؤون" ل ـه ــا ب ـهــذا
ال ـص ــدد" .وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن
"وزارة ال ـش ــؤون ،ممثلة فــي إدارة
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـيــريــة وال ـم ـب ــرات،
ُ
وج ـهــت ك ـت ـبــا لـبـعــض الـجـمـعـيــات
الـخـيــريــة ف ــي ال ـب ــاد ،لالستفسار
منها حول دعوتها لجمع التبرعات
لتنفيذ مشروعات خيرية داخلية،

ونشرها إعالنات للتبرع عبر مواقع
ً
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ف ـضــا عن
مـشــاركـتـهــا ال ـفــرق الـتـطــوعـيــة غير
المرخصة في عمليات الجمع ،دون
الحصول على موافقتها المسبقة".
وأشارت إلى أن "هذه الجمعيات
ل ـ ـ ّـب ـ ــت دعـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وت ــاف ــت
ً
مخالفاتها فـ ــورا ،وتـعـهــدت بعدم
تكرارها" ،مــؤكــدة ،في الوقت ذاتــه،

 717بطاقة «أولوية» لكبار السن
كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية
االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية ،د .فاطمة
المال ،عن «إصدار إدارة رعاية المسنين في الوزارة
 717بطاقة لكبار السن ،ليست من بينها بطاقات
الـمـســن ال ـم ـعــوز ،وف ـقــا لـبـنــود الــائـحــة التنفيذية
للقانون رقم  18لسنة  ،2016الصادر بشأن الرعاية
االجتماعية للمسنين».
وأوضحت المال ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن
«بطاقات المسن مستند رسمي تثبت أن حاملها
يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز
الكويتي البالغ من العمر  65عــامــا» ،الفتة إلــى أن
«هناك نوعين من بطاقات المسن؛ األولى (أولوية)،
التي تمنح حاملها أفضلية إنجاز المعامالت كافة

في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة».
وأضــافــت أن «الـنــوع الثاني هــو بطاقة (المسن
ال ـم ـع ــوز) ،ال ـت ــي تـتـمـيــز ب ــإع ـف ــاء حــام ـل ـهــا م ــن دفــع
الرسوم مقابل استخدام وسائل النقل العام ،ورسوم
تسجيل مركبته الخاصة ،فضال عن استثنائه من
رسوم الخدمات العامة ،كما يتم إعفاؤه من الرسوم
الـجـمــركـيــة عـلــى األدوات واألجـ ـه ــزة التعويضية
والمركبات المجهزة لكبار السن».
وأك ـ ــدت ال ـمــا «حـ ــرص م ـســؤولــي ال ـ ـ ــوزارة على
االرت ـقــاء بــالـخــدمــات كــافــة الـتــي تـقــدم لكبار السن،
وت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــل ،ب ـم ــا ي ـس ــد اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم ،عـبــر
التسهيالت التي تقدم لهم ،وتسخير الطاقات لتذليل
الصعوبات والمعوقات التي قد تقابلهم».

أن "مثل هــذه المخالفات فــرديــة ال
تمثلها ،بل عاقبت المتسبب فيها".

ترخيص «الشؤون»

قال الوكيل المقصيد إن «وزارة
التربية بصدد وضع العناوين
والكتب والمؤلفات في المكتبات
المدرسية ضمن برنامج ذكي،
لتكون في متناول الجميع».

وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن "الـ ـ ــوزارة
شـ ــددت ع ـلــى الـجـمـعـيــات ض ــرورة
ع ــدم ت ـكــرار مـثــل ه ــذه الـمـخــالـفــات،
التي تتنافى وقرار مجلس الوزراء
رقم  836لسنة  ،2004الصادر بشأن
أســس وضــوابــط إشـهــار جمعيات
النفع العام ،الــذي قضى في مادته
العاشرة بأنه "ال يجوز ألي جمعية
أن تتسلم أو تحصل مـبــاشــرة أو
بالواسطة أو بأي طريقة على نقود
أو منافع في صــورة اشتراكات أو
إعانات من أي نوع ،من شخص أو
جمعية أو ناد مقره خارج الكويت،
إال بعد الحصول على ترخيص من
وزارة الشؤون".
وأكــدت "استمرار فرق التفتيش
ال ـم ـش ـك ـلــة م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي رصــد
وإزالـ ــة مخالفات الـتـبــرعــات ســواء
عبر مواقع التواصل ،أو من خالل
الـصـحــف الـمـحـلـيــة ،حـتــى يتسنى
تفويت الفرصة على الدخالء على
ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري أو الـمـجـهــولـيــن،
الذين يشوهون صورته ،ويضيعون
أهدافه المرجوة".

فهد الرمضان

ك ـشــف وك ـي ــل ق ـط ــاع الـتـنـمـيــة
ال ـتــربــويــة واألن ـش ـط ــة الـطــابـيــة
فـ ـيـ ـص ــل الـ ـمـ ـقـ ـصـ ـي ــد عـ ـ ــن خ ـطــة
ً
تنفذها وزارة "الـتــربـيــة" حاليا،
ل ــوض ــع ج ـم ـيــع ع ـن ــاوي ــن الـكـتــب
والمؤلفات الموجودة في مكتبات
المدارس ضمن تطبيق للهواتف
الذكية ،كي يستفيد منها الطالب
وأولـيــاء أمــورهــم ،منوها إلــى أن
ً
هـ ــذا الـتـطـبـيــق س ـي ـكــون م ـتــاحــا
للجميع فــي أي وق ــت ،وه ــذا ما
ي ـم ـيــز الـ ـب ــرام ــج ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
الحديثة ،مضيفا "أن مكتباتنا
ستكون متاحة للجميع من خالل
هواتفهم وأجهزتهم الذكية".
وق ــال المقصيد ل ــ"ال ـجــريــدة"،
إن "ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـت ــرب ــوي ــة
ً
واألنشطة الطالبية يسعى جاهدا
ل ـم ــواك ـب ــة الـ ـتـ ـط ــورات الـعــالـمـيــة
فــي كــل الـخـطــط وال ـبــرامــج الـتــي
ينفذها" ،الفـتــا إلــى أن "مـشــروع
ت ـحــويــل ال ـك ـتــب وال ـمــؤل ـفــات في
المكتبات إ ل ــى م ــواد الكترونية
ً
م ـت ــاح ــة ل ـل ـج ـم ـيــع ي ـن ـفــذ حــال ـيــا
بالتعاون مع الجهات المختصة".
وأش ـ ــار إل ــى أن الـمـكـتـبــات لم
تعد كما كانت في السابق مجرد
أرفــف للكتب توضع بها الكتب،
وت ـن ـت ـهــي م ـس ــؤول ـي ــة الـقــائـمـيــن
عليها ،إنما اآلن أصبحت مصدر
ب ـح ــث وت ـح ـل ـي ــل وثـ ـق ــاف ــة ،وه ــي

رحلتا «كن من المتفوقين» انطلقتا إلى ألبانيا والمغرب

ً
ينظمهما «الصندوق الكويتي» تكريما للطلبة المتفوقين

مساعدة
الطلبة في
اكتشاف
قدراتهم
واالعتماد على
أنفسهم

الصراف

ان ـط ـل ـقــت أم ـ ــس رح ـل ـت ــا طـلـبــة
"كن من المتفوقين" ،حيث توجه
الطلبة إلى ألبانيا والطالبات إلى
الـمـغــرب فــي زيــارتـيــن ينظمهما
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
ً
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـع ــرب ـي ــة س ـنــويــا
للمتفوقين والمتفوقات من طلبة
المرحلة الثانوية ،بالتعاون مع
وزارة التربية ،وتستمر حتى 20
الجاري.
وقـ ــال رئ ـيــس ق ـســم الـصـحــافــة
في اإلدارة اإلعالمية بالصندوق
أحمد الصراف لـ"كونا" ،إن "تسيير
الــرحــات إلــى ال ــدول المستفيدة
ً
يأتي إيمانا من الصندوق بأهمية
ت ـح ـف ـيــز ال ـط ـل ـب ــة ع ـل ــى ال ـت ـف ــوق،
وتنمية الحس الوطني لديهم عن
طريق تعريفهم بمكانة الكويت
في المجتمعات العربية والنامية
و ج ـهــود هــا فــي تحقيق التنمية
العالمية".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــراف ،وه ـ ــو
الـ ـمـ ـش ــرف ع ـل ــى رحـ ـل ــة ال ـط ـل ـب ــة،
أن م ـب ــادرة "ك ــن مــن المتفوقين"
ً
تهدف أيضا إلى تطوير مهارات
البحث عــن المعرفة لــدى الطلبة
ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ـ ــي اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف
قــدراتـهــم ،السيما االعـتـمــاد على
أن ـف ـس ـه ــم ،وت ـح ـم ــل ال ـم ـســؤول ـيــة
وإدراك أهمية العمل الجماعي،

إلى جانب إدراك أهمية وضرورة
التواصل واالنـفـتــاح على العالم
الخارجي".
وأوض ــح أن إدارة اإلع ــام في
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق تـ ـت ــول ــى م ـس ــؤول ـي ــة
اإلشــراف على الرحالت ،ويتكفل
الصندوق بالرحالت كاملة منذ
انطالقها عام  ،2010إذ بلغ عدد
ال ـم ـت ـف ــوق ـي ــن ح ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ــذا
نـحــو  190طــالـبــا وطــالـبــة زاروا
ً
ً
عددا كبيرا من الدول مثل مصر،

خدمة المناهج
فيصل المقصيد

عـلــم قــائــم بـحــد ذاتـ ــه ،الف ـتــا إلــى
أن ال ـق ـط ــاع ي ـس ـعــى إلـ ــى إحـ ــداث
هجرة عكسية باتجاه المكتبات
المدرسية والمكتبات العامة.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـصــدد
إدخ ـ ـ ــال ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـشــاريــع
والبرامج اإللكترونية التي تخدم
المنظومة التعليمية ،سواء داخل
الـ ـ ـم ـ ــدارس أو خ ــارجـ ـه ــا ،حـيــث
ي ـس ـت ـف ـيــد الـ ـط ــاب وال ـم ـع ـل ـمــون
وأول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ــور وكـ ـ ــل ش ــرائ ــح
ال ـم ـج ـت ـمــع م ــن هـ ــذه ال ـت ـط ــورات
التكنولوجية الحديثة ،بما يعود
بالنفع على الكويت وأهلها.
ولفت المقصيد إلى أن القطاع
خاطب قطاع المنشآت التربوية
والتخطيط لألخذ في االعتبار،
ف ــي حـ ــال ب ـن ــاء مـ ـ ــدارس جــديــدة

جورج عاطف

أك ـ ــدت م ــدي ــرة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة د .شفيقة
العوضي ان "الهيئة ال يمكنها فتح
ملفات جــديــدة لـحــاالت المرضى
ال ـم ـق ـي ـم ـيــن فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات،
إال ب ـ ـعـ ــد خـ ـ ــروج ـ ـ ـهـ ـ ــم" ،م ـش ـي ــرة
إلـ ـ ــى أن "وج ـ ـ ـ ــود هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت
بالمستشفيات الحكومية يجعلهم
يحظون برعاية صحية متكاملة".
وقالت العوضي ،في تصريح
أم ـ ــس ،إن "ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
تـكـمــل بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،ومنعا
ل ــازدواج ـي ــة فــي تـقــديــم الــرعــايــة
والخدمة للمواطنين فإن الهيئة
لــن تستقبل طلبات فتح ملفات
إع ــاق ــة ج ــدي ــدة ل ـل ـمــرضــى لحين
خروجهم من المستشفى ،وانتهاء
فترة تلقيهم الرعاية الطبية".
ث ـق ــاف ــي ك ـب ـي ــري ــن ،م ـم ــا يـجـعـلـهــا
وج ـهــة مـثــالـيــة لتحقيق أه ــداف
البرنامج.
بدورها ،قالت نائبة مدير إدارة
االع ــام فــي ال ـص ـنــدوق ومشرفة
رحـلــة الطالبات أمـيــرة الكندري
لــ"كــونــا" ،إن "هــذه الرحلة تهدف
إلــى اطــاع الطالبات على ثالثة
مشاريع فــي المغرب ممولة من
الصندوق الكويتي للتنمية".
وأضـ ــافـ ــت الـ ـكـ ـن ــدري ان ه ــذه

ليست الــزيــارة األول ــى للمغرب،
"فقد تم في السابق تنظيم مثل
هذه الرحلة للطالبات المتفوقات
قبل سنتين ،وكانت ناجحة بكل
المقاييس".
وأوض ـ ـحـ ــت أن ه ـ ــذه الــرح ـلــة
تشكل فرصة لتتعرف الطالبات
عـلــى دور ال ـكــويــت ف ــي مـشــاريــع
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ومـ ـ ــدى
تأثيرها اإليجابي على المملكة
المغربية.

يـ ــذ كـ ــر أن إدارة ا ل ـم ـك ـت ـب ــات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــة ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
التربوية تشرف على المكتبات
الـ ـ ـم ـ ــدرسـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ـه ـ ـتـ ــم ب ـخ ــدم ــة
المقررات والمناهج المدرسية،
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ال ـح ــدي ـث ــة
والـ ـج ــاري ــة ،وم ـس ــان ــدة الـعـمـلـيــة
ال ـتــربــويــة بـمـفـهــومـهــا ال ـشــامــل،
وتـنـمـيــة ال ـم ـيــول ال ـقــرائ ـيــة لــدى
الـمـسـتـفـيــديــن ،وتـعــويــد الـطــاب
على التحصيل الــذاتــي ،وكيفية
عمل البحوث العلمية ،إضافة إلى
ربط تكنولوجيا المعلومات في
المنظومة التعليمية بالمكتبة
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا مــركــز
مصادر التعلم بالمدرسة ،السيما
ان نـشــأة المكتبات فــي الكويت
ارتبطت بنظام التعليم.

«اإلعاقة» :فتح ملف ألي مواطن
يتطلب عرض الحالة على اللجان
●

وفد طالبات «كن من المتفوقين» قبل توجههن إلى المغرب أمس
واألردن ،وأوزبكستان ،والصين،
وت ــرك ـي ــا ،ول ـب ـن ــان ،وســريــان ـكــا،
وال ـم ـغ ــرب ،وك ــوب ــا ،وال ـس ـن ـغــال،
وألبانيا.
وذك ـ ـ ـ ــر أن اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار أل ـب ــان ـي ــا
كوجهة لرحلة الطلبة يأتي ألنها
إح ــدى الـ ــدول ال ـتــي ت ـت ـعــاون مع
الصندوق الكويتي منذ أكثر من
 25سنة ،ومــول فيها العديد من
المشاريع التنموية ،إضافة إلى
تمتعها بتاريخ حضاري وإرث

أو ترميم المدارس القائمة ،بأن
تكون هذه المباني مهيأة بشكل
مناسب لوجود مكتبات عصرية
ومتطورة ،وتتوافر فيها الجوانب
التكنولوجية الحديثة وشبكات
(اإلنترنت) ،إضافة إلى المساحات
ال ـم ـن ــاس ـب ــة وال ـت ــأث ـي ــث ال ـمــائــم
وغير ذلك من األمور التي تخدم
خططنا في القطاع لتطوير عمل
المكتبات ،وتحقيق اال سـتـفــادة
القصوى منها للطالب.

الحاالت السريرية
وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـع ــوض ــي أن "ف ـتــح
مـلــف إع ــاق ــة جــديــد ألي مــواطــن،
ســواء كان طفال أو شابا أو فتاة
أو حتى مــن كبار الـســن ،يتطلب
ع ــرض الـحــالــة عـلــى لـجــان طبية
فــي الهيئة الـعــامــة لـشــؤون ذوي
اإلع ــاق ــة ،أم ــا ال ـحــاالت السريرية
في المنزل فتتم زيارتها من قبل
فريق الزيارات المشكل من الهيئة،
وإذا منح الشخص شهادة إعاقة

شفيقة العوضي

فإنه يتلقى جميع الخدمات التي
ضمنها القانون له".
وشددت على أن "الهيئة ال تألو
جهدا في تقديم افضل الخدمات
إل ــى مـنـتـسـبـيـهــا ،وف ـقــا لـلـقــانــون
ر ق ـ ـ ــم  8ل ـس ـن ــة  ،2010ا ل ـ ـصـ ــادر
ب ـش ــأن ح ـق ــوق األش ـ ـخـ ــاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،والقرارات
التنظيمية المنفذة له".
وانتشرت عبر مواقع التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
الماضية ،مقاطع فيديو لمرضى
معاقين يتلقون الرعاية الصحية
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
ويرغبون في فتح ملفات بالهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،رغم
اسـ ـتـ ـم ــراره ــم فـ ــي ت ـل ـق ــي ال ـع ــاج
بالمستشفيات.

محليات
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ً
وزير الصحة :إعطاء كل ذي حق حقه ...ولن نظلم أحدا
استقبل مجلس إدارة جمعية التمريض لمناقشة قضاياها
عادل سامي

طالبنا
بتعديل الكادر
واستحداث
وكيل لشؤون
«التمريض»

العنزي

استقبل وزير الصحة د .باسل
ا لـصـبــاح مـجـلــس إدارة جمعية
التمريض ،برئاسة بندر العنزي،
ل ـم ـنــاق ـشــة أهـ ــم ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
تخص مهنة "التمريض".
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي إن ـ ـ ــه ت ـمــت
مناقشة تعديل كادر التمريض
 ،٢٠٠٩ا ل ـ ـ ــذي مـ ـ ـ ــازال حـبـيــس
أدراج ديوان الخدمة المدنية،
مشيرا إلى أن الوزير الصباح
و عــد بمتابعة هــذا الموضوع
مع الديوان.
و كـشــف عــن طـلــب الجمعية
من الوزير الصباح استحداث
مـنـصــب و ك ـيــل وزارة مـســا عــد
لشؤون التمريض ،لما يمثله
العاملون مــن الممرضين من
حيث الـعــدد ال ــذي وصــل على
نصف موظفي الوزارة ،والذين
يحتاجون إلى وكيل مختص
لالهتمام بشؤونهم ،الفتا إلى
أن وزير الصحة وعد بدراسة
هذا الموضوع.
و ب ـي ــن أن ا ل ـج ـم ـع ـيــة طـلـبــت
م ــن ال ــوزي ــر ال ـص ـب ــاح إصـ ــدار

قـ ــرار رس ـمــي بــاع ـت ـمــاد يــومــي
را حــة للممرضين الكويتيين
المتمتعين بالراحة ،فضال عن
إ ص ــدار ق ــرار آ خــر للممرضين
الـخـلـيـجـيـيــن والـ ـب ــدون ،الفـتــا
الى ان الوزير وعد بدراسة هذا
الموضوع ايضا.
واف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
نـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــت ايـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
ت ــدوي ــر م ـس ــؤول ــي ال ـت ـمــريــض
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـمـسـتـشـفـيــات ،والـ ــذي جــاء
في عهد الوزير السابق ،حيث
ط ـل ـبــت إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي هــذا
القرار بسبب كثرة التظلمات
م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ،كـ ـم ــا ت ـمــت
مـنــاقـشــة وض ــع آل ـيــة أو إلـغــاء
اال خ ـت ـبــارات عـلــى الممرضين
خريجي ا لـكــو يــت ،إ ضــا فــة الى
م ـنــاق ـشــة إح ــال ــة م ــدي ــرة ادارة
الخدمات التمريضية للتقاعد
لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزه ـ ــا سـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة،
وت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذا لـ ـحـ ـك ــم ال ـم ـح ـك ـم ــة
الـ ـص ــادر بــأح ـق ـيــة زم ـي ـلــة لـهــا
بالمنصب.

ً
وزير الصحة متوسطا أعضاء مجلس إدارة جمعية التمريض
واشار العنزي الى ان وزير
ا لـصـحــة ك ــان متفهما لجميع
المطالبات وجمع المالحظات،
ووع ـ ـ ـ ــد ب ـ ــدراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ووضـ ـ ــع

الـحـلــول الـمـنــاسـبــة لـهــا ،واكــد
خــال االجتماع ا نــه "سيعطي
ك ــل ذي ح ــق ح ـقــه ،و ل ــن يظلم
احدا" ،مؤكدا تفاؤل الجمعية

بـ ــالـ ــوزيـ ــر الـ ـصـ ـب ــاح لـ ـح ــل كــل
قضايا الممرضين والنهوض
بالخدمات الصحية واالرتقاء
بها الى االمام.

local@aljarida●com

ممثلة الكويت رئيسة لدورة
«استشارية» وزراء الصحة العرب
اخـ ـ ـت ـ ــارت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة
االس ـت ـش ــاري ــة ل ـم ـج ـلــس وزراء
الـصـحــة ال ـعــرب فــي اجتماعها
الرابع ،الذي عقد يومي  10و11
ال ـج ــاري بـمـقــر األم ــان ــة الـعــامــة
لجامعة الــدول العربية ،ممثلة
الـ ـك ــوي ــت ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـس ــاعــدة
ل ـل ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ب ـ ــال ـ ــوزارة د.
ماجدة القطان لرئاسة اللجنة
خالل الدورة المقبلة.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـق ـ ـطـ ــان ل ـ ــ"كـ ــونـ ــا"
أمـ ــس ،إن "اخ ـت ـيــارهــا لــرئــاســة
هذه اللجنة في الدورة المقبلة
الممتدة حتى يناير عام 2019
ً
ي ــأت ــي م ـت ــواف ـق ــا م ــع ال ـ ـقـ ــرارات
ال ـصــادرة عــن ال ــدورة السابقة،
بـشــأن تمكين ال ـمــرأة عـلــى هــذا
الصعيد".
وأوض ـح ــت أن "الـلـجـنــة يقع
على عاتقها التحضير ألعمال
ا ج ـ ـت ـ ـمـ ــا عـ ــات مـ ـجـ ـل ــس وزراء
ال ـص ـح ــة ال ـ ـعـ ــرب ،إض ــاف ــة إل ــى
اقتراح ومتابعة أعمال األمانة
الفنية لمجلس وزراء الصحة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب" ،م ـض ـي ـف ــة أن ج ـه ــود
اللجنة تهدف إلى خلق تكامل
عربي في المجال الصحي.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن "ال ـل ـج ـنــة

ماجدة القطان

راجعت التوصيات الصادرة عن
اللجان المنبثقة عــن المجلس
الـتـنـفـيــذي ،وال ـت ــي تـعـمــل على
مدار السنة".
ولفتت إلى أن من أهم البنود
التي طرحت على جدول األعمال
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـم ـ ـحـ ــور ال ــرئ ـي ـس ــي
ألع ـم ــال الـ ـ ــدورة ( )49لمجلس
وزراء ال ـص ـحــة الـ ـع ــرب ،ودور
الصحة اإللكترونية وأهميتها
ف ــي ت ـطــويــر مـنـظــومــة الــرعــايــة
الصحية ،واختيار شعار اليوم
العربي للصحة لعام .2018

ً
احتواء لكبار السن
رئيس «القلب الخليجية» :دعم البحث العلمي «العاصمة» أكثر المحافظات
بنسبة  ٪13.5والجهراء األقل بـ ٪٤.٥
للحد من األمراض المزمنة
أكد رئيس جمعية القلب الخليجية أستاذ أمراض القلب في جامعة
الكويت د .محمد زبـيــد ،أمــس ،أهمية دعــم البحث العلمي الطبي في
تعزيز الصحة العامة ،والحد من المخاطر الناجمة عن األمراض المزمنة
وتطوير العمل الطبي.
وقــال الزبيد ،وهــو رئيس وحــدة أم ــراض القلب بمستشفى مبارك
الكبير لــ"كــونــا" ،على هامش المؤتمر ال ــ 14للجمعية في الــدوحــة ،إن
"جمعية القلب الخليجية اعتنت بالبحث العلمي وجعلته على رأس
ً
أولوياتها ،نظرا ألهمية نتائجه الكبيرة لكل من الطبيب والمريض".
وأشــار إلــى دراســة حديثة تقوم بها الجمعية تتعلق بمرض فشل
عضلة القلب ،حيث تم إدخال بيانات  3500مريض فشل عضلة القلب من
ً
ً
ً
دول الخليج العربي ،مضيفا أن البيانات تشمل عددا كبيرا من األمور
المتعلقة بالمرض مثل التاريخ المرضي ،ومسببات فشل عضلة القلب،
ونوع األدوية التي توصف لهم.
وتوقع معرفة نتائج هذه الدراسة في الربع الثاني من هذا العام،

ً
مبينا أنها ستلقي الضوء على طرق العالج المناسبة لهؤالء المرضى،
ومعرفة مدى توافقها مع النظم العالمية.
وأشــاد بجهود الجمعية على مــدى  16عاما ومنذ إنشائها ،حيث
نجحت في جمع أطباء القلب على مستوى الخليج العربي تحت مظلة
جمعية واحدة.
وعــن المؤتمر الـحــالــي قــال إنــه "يكتسي أهمية بــالـغــة ،ألنــه يجمع
نخبة كبيرة من اطباء القلب من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد،
لتبادل اآلراء والخبرات حول مستجدات الطب في عالج أمراض القلب
والتشخيص".
وأضاف أن جمعية القلب الخليجية اصبحت من الجمعيات القوية
في هذا المجال ،وهي معترف بها على مستوى العالم بين الجمعيات
األوروبية واألميركية ،وان مؤتمراتها تحظى دائما بحضور عدد مهم
من األطباء المعروفين من مختلف دول العالم الذين يقومون بعرض
خبراتهم وتجاربهم في جلسات تفاعلية".

ً ً
 52818كويتيا مسنا في محافظات الكويت الست
●

عادل سامي

ك ـش ــف ت ـق ــري ــر ح ــدي ــث ص ــادر
عــن وزارة الـصـحــة ،أن محافظة
العاصمة تأتي في المرتبة األولى
مــن حيث وجــود المسنين فيها
بـنـسـبــة  13.5ف ــي ال ـم ـئــة ،تليها
محافظة حولي بـ 11.4في المئة،
ث ــم م ـحــاف ـظــة األح ـ ـمـ ــدي ب ـ ــ 9فــي
المئة ،ومحافظة الفروانية بـ8.8
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ث ــم م ـحــاف ـطــة م ـبــارك
الكبير بـ 5.3في المئة .فيما تأتي
محافطة الجهراء كأقل محافظة
من حيث عدد السكان المسنين
بـ 4.5في المئة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ــدد
المسنين في الكويت يبلغ 95159
ش ـخ ـص ــا حـ ـت ــى ي ــونـ ـي ــو ،2017
وفقا إلحصائيات الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ،منهم 52818
كــويـتـيــا فــي مـحــافـظــات الـكــويــت
الست.
وأكد التقرير حدوث طفرة في
عالج وتشخيص كبار السن في
الـبــاد خــال الـسـنــوات األخـيــرة،
مشيرا إلى إنشاء عشرات عيادات
كـبــار الـســن فــي جميع المناطق
الصحية.

«عمال الكويت»
يحتفل بيوبيله
ً
الذهبي غدا
أعـ ـل ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـع ــام
لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ــت أن
اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــالـ ـ ــه بـ ــال ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــل
الـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي ،ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة
ً
مـ ـ ـ ـ ــرور  50عـ ـ ــا مـ ـ ــا ع ـل ــى
تــأس ـي ـســه ،س ـي ـقــام تـحــت
رعـ ــايـ ــة وزي ـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـم ــل
وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون
االق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـنـ ــد
الصبيح.
وشـ ـ ـك ـ ــر االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ف ــي
بيان له الوزيرة الصبيح
عـ ـ ـل ـ ــى رع ـ ــايـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـهـ ــذا
ال ـح ــدث ،مـعـتـبــرا أن ذلــك
يعتبر شرفا كبيرا له.
وسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــام االح ـ ـت ـ ـف ـ ــال
غـ ـ ــدا ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـس ــاب ـع ــة
مساء في فندق ومنتجع
ا لـنـخـيــل بمنطقة ا ل ـبــدع،
بمشاركة عدد من ممثلي
المنظمات ومنها منظمة
العمل العربية ،ومنظمة
العمل الدولية ،واالتحاد
ا لــدو لــي لنقابات العمال
العرب ،واالتحاد الدولي
ل ـ ـل ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــات ،وع ـ ـ ـ ــدد م ــن
االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة وال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة،
وك ـب ــار ض ـيــوف االت ـحــاد
العام.
وأكد االتحاد العام في
هـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة حــرصــه
الـشــديــد عـلــى االسـتـمــرار
فــي ب ــذل كــل الـجـهــود من
أج ـ ــل صـ ـي ــان ــة ال ـم ـس ـي ــرة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ل ـل ـحــركــة
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
وسـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،وع ـ ـ ـ ـ ــدم
الـسـمــاح بــالـعـبــث بـهــا أو
ت ـحــوي ـل ـهــا ع ــن م ـســارهــا
ال ــوط ـن ــي والــدي ـم ـقــراطــي
ا ل ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم م ـ ـ ــن أي ج ـه ــة
كانت.

ورح ــب بــوجــود استراتيحية
وط ـن ـيــة لــرعــايــة ك ـبــار ال ـســن في
ال ـكــويــت مــن  2016حـتــى ،2020
وال ـتــي تـهــدف إل ــى تـقــديــم رعــايــة
صحية متكاملة وخدمة مميزة
ل ـح ـيــاة صـحـيــة م ــدي ــدة وجـ ــودة
حياة عالية لكبار السن.
وأض ـ ـ ــاف أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ـص ـح ـيــة ل ـك ـبــار ال ـس ــن ت ـضــم 6
غ ـ ــاي ـ ــات ،وت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى ت ـطــويــر
الخدمات الصحية لكبار السن،

ب ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع اح ـت ـي ــاج ــات
المجتمع الكويتي .وتهدف إلى
تحقيق التعاون مع الجهات ذات
الصلة ،وبعض الوزارات المعنية،
وم ــؤسـ ـس ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ــدن ــي،
لضمان تحقيق خدمة متكاملة
عالية الجودة للمسنين.
وأش ــار إلــى أن االستراتيجية
تهدف أيضا إلى تطوير الخدمات
الصحية الـمـقــدمــة لـكـبــار الـســن،
ب ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع اح ـت ـي ــاج ــات

الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ع ــن طــريــق
دع ــم الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،وتــوفـيــر
كـ ـ ــوادر ط ـب ـيــة مــؤه ـلــة وم ـ َّ
ـدرب ــة،
واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث خـ ــدمـ ــات ج ــدي ــدة
توفر الرعاية الصحية المتكاملة
لهم بمختلف مستويات تقديم
الخدمة الصحية ،سواء الوقائية،
أو الـحــادة ،أو طويلة األم ــد ،إلى
جانب تقديم الخدمات التأهيلية
لهم.

ةديرجلا
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برلمانيات

«الميزانيات» تطالب بتشكيل لجنة لدراسة تجاوزات «أمانة األوقاف»

«صرف مبالغ مالية كبيرة للخاصة من موظفي األمانة على بند الفوارق الوقفية»
أكدت لجنة الميزانيات أن جميع
ما تضمنه تقرير المحاسبة
من قضايا مأخوذ في األصل
من مستندات األمانة العامة
لألوقاف.

ق ــال رئ ـي ــس لـجـنــة الـمـيــزانـيــات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي عـ ــدنـ ــان
عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت مع
األمــانــة العامة لــأوقــاف لمناقشة
ت ـق ــري ــر دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة بـشــأن
الـتـجــاوزات التي شابت استخدام
أموال الوقف؛ والذي أعد بناء على
طلب اللجنة بعدما تبين لها وجود
مــآخــذ ي ــورده ــا ديـ ــوان المحاسبة
س ـ ـنـ ــويـ ــا فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــرف الـ ـمـ ـك ــاف ــآت
واالم ـت ـي ــازات لممثلي األم ــان ــة في
الشركات التي تساهم فيها.
وأضاف عبدالصمد في تصريح
ص ـحــافــي امـ ــس أن ال ـل ـج ـنــة أب ــدت
تحفظها الشديد الدعاء األمانة عدم
جاهزيتها في مناقشة هذا التقرير
وتحججها بقصر الوقت في إعداد
الـ ـ ــردود ال ــازم ــة عـلـيــه؛ خــاصــة أن
اللجنة سبق لها إلـغــاء االجتماع
وتأجيله لذات السبب الذي أوردته
األمانة رغم عدم إبالغ اللجنة بوقت
كاف مما تسبب في تعطيل أعمالها
ٍ
وعدم مقدرتها على ترتيب اجتماع
مع جهة حكومية أخرى.
وتابع ان اللجنة أكدت أن جميع
مـ ــا ت ـض ـم ـنــه ال ـت ـق ــري ــر فـ ــي األصـ ــل
ق ـض ــاي ــا مـ ــأخـ ــوذة م ــن م ـس ـت ـنــدات
األم ــان ــة وي ـف ـتــرض أن ت ـك ــون على
درايــة تامة بها؛ وأن هــذه الحقيقة
تــأكــدت للجنة أثـنــاء المناقشة من

إحاطة مسؤولي األمانة بمضمون
هذا التقرير الضخم بشكل تام بما
فيه مرفقاته.
وزاد عبد الصمد أنه رغم تأكيد
األم ــان ــة ت ـعــاون ـهــا ف ــي ان ـج ــاز هــذا
التقرير فــإن ديــوان المحاسبة ظل
مؤكدا أنه واجه عدة معوقات أثناء
أدائــه لمهمته منها امتناع األمانة
ع ــن ت ــزوي ــده بـبـعــض الـمـسـتـنــدات
وال ـت ــأخ ــر ف ــي ال ـ ــردود والـمـمــاطـلــة
وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــف ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر ب ـعــض
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ورج ـ ـ ـ ـ ــوع ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
ل ـل ـق ـيــادات الـعـلـيــا ب ـغ ــرض تنقيح
المعلومات؛ بل ان الديوان طلب دعم
اللجنة في إنجازه ألعماله الرقابية
في أمور أخرى.

آليات التواصل
وبين عبدالصمد أن اللجنة دعت
إلــى قـيــام الـقـيــادة الـجــديــدة ل ــوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بإعادة
النظر بشكل جاد في آليات التواصل
ما بين األمــانــة والجهات الرقابية
وتدارك هذه اإلشكاليات السيما أن
قضية التعاون مع الجهات الرقابية
وتمكينها أمور ال تستطيع اللجنة
التساهل فيها.
وقال عبدالصمد ان اللجنة أبدت
تأكيدها على ما أورده التقرير من

«الميزانيات» في اجتماع سابق
ت ـجــاوزات ينبغي تصويبها على
وج ــه الـســرعــة حـفــاظــا عـلــى مكانة
ال ــوق ــف الس ـي ـمــا أن ح ـجــم األمـ ــوال
المستثمرة يصل إلى أكثر من 900
مـلـيــون دي ـن ــار ووج ـ ــود نـحــو 200
دعوى قضائية تتعلق بإنهاء الوقف
في ظل وجود هدر في أموال الوقف
حسب حصر الديوان لها في تقريره
ج ــاوزت ال ـ  84مليون ديـنــار خالل
الفترة من  2012إلى .2016
وأشار إلى أن التقرير تطرق إلى
مالحظات منها صرف مبالغ مالية
ّ
(للخاصة) من موظفي األمانة
كبيرة
على بند الفوارق الوقفية وتحقيق
بعض الموظفين لمنافع شخصية
رغــم الخسائر التي لحقت بأموال

الــوقــف؛ ووج ــود مــاحـظــات أخــرى
ت ـت ـع ـلــق ب ـط ـمــس األمـ ــانـ ــة لـلـعــائــد
المتعاقد عليه مــع إح ــدى البنوك
اإلسالمية الذي تركزت به الودائع
االستثمارية بشكل كبير مع تأكيد
الديوان عدم حسن إدارة األمانة لتلك
الفوائض المالية وتــدنــي معدالت
األرب ـ ـ ــاح الـمـثـبـتــة ف ــي ال ـح ـســابــات
ال ـمــال ـيــة وال ـس ـج ــات المحاسبية
عما هو معلن في المواقع الرسمية
للبنوك.

إلغاء تعاقدات
وتابع ان ديوان المحاسبة ّ
«بين
أن األمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف قامت

بــإلـغــاء تعاقداتها سابقا مــع أحد
مكاتب التدقيق بعدما أبدى تنبيها
ف ــي ت ـق ــري ــره أن ك ــل م ــن ال ـع ـق ــارات
االس ـت ـث ـمــاريــة واالس ـت ـث ـم ــارات في
الصناديق االستثمارية في األوراق
المالية أدرجت بغير القيمة العادلة
خ ــاف ــا ل ـمــا تـقـتـضـيــه ال ـس ـيــاســات
المحاسبية؛ ومن ثم أعيد تعيينه
واالستمرار بالعمل معه بعدما أزال
ه ــذا التنبيه مــن تـقــاريــره الالحقة
إلـ ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة رغـ ــم اس ـت ـمــرار
ه ــذه ال ـمــاح ـظــة وف ــق رأي دي ــوان
المحاسبة؛ حيث لــم تــدرج القيمة
السوقية لـ  272عقارا من أصل 512
عقارا تديرها األمــانــة وأنها تدرج
قيمة عدة عقارات في كل سنة كلما

اس ـت ــدع ــت ال ـح ــاج ــة ل ــذل ــك بـغــرض
رفع العائد المحقق على المحفظة
العقارية التي تديرها؛ إضافة إلى
تغيير معدل االستهالك للعقارات
لتحسين صورة الميزانية».
وأك ـ ــد ع ـب ــدال ـص ـم ــد أن الـلـجـنــة
خلصت فــي نهاية اجتماعها إلى
ضرورة قيام الوزير بتشكيل لجنة
محايدة مــن خ ــارج األمــانــة العامة
لـ ــأوق ـ ــاف ل ـ ــدراس ـ ــة ه ـ ــذا ال ـت ـقــريــر
ورف ــع نـتــائـجــه للجنة خ ــال شهر
من تاريخه ،مع ضــرورة اتخاذ ما
ي ـل ــزم م ــن إجـ ـ ـ ــراءات بـشـكــل عــاجــل
لوقف التجاوزات على أموال الوقف
عـلــى ض ــوء مــا أب ــداه تـقــريــر دي ــوان
المحاسبة من مالحظات.

العتيبي :استمرار مخالفات «الشؤون» الدوسري لصرف دعم ألصحاب المشاريع المنزلية

يعمق مسؤولية الوزيرة ويدينها
أكد النائب خالد العتيبي ان استجواب وزيرة الشؤون الذي تم
تقديمه الخميس الماضي سيكون بمثابة كشف تسلل لكل من دافع
عــن قضايا المواطن فــي العلن ويعمل ضدها فــي الخفاء ،مشيرا
الى ان محاوالت الطعن في محاور االستجواب فرصة للشارع لكي
يدرك الحقائق وما يحيط بها عندما تسقط االقنعة التي تتعارض
مصالحها مع مصالح السواد األعظم من الشعب الكويتي.
وأضـ ــاف الـعـتـيـبــي :تــوقـعــت ان تـسـعــى أطـ ــراف بعينها الفـشــال
االستجواب ،فالقضايا محل االستجواب تدين أطرافا عدة ،لكني لم
أتوقع ان تأتي هذه المحاوالت بتلك السرعة التي ظهرت عقب تقديم
االستجواب مباشرة ،مشددا على ان «كل القضايا التي تضمنها
االستجواب قضايا شعبية ،وسنستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا
بكامل أدواتنا حتى لو كلفنا ذلك الكثير».
وتابع ان «استمرار المخالفات في وزارة الـشــؤون من مجالس
سابقة وحتى اآلن امــر يعمق مسؤولية الــوزيــرة ويدينها ويؤكد
صـحــة موقفنا مــن تـقــديــم االس ـت ـجــواب ،فــالــوزيــرة تـتــولــى ال ــوزارة
مـنــذ س ـنــوات ولــم تـعــالــج هــذه ال ـت ـجــاوزات او عـلــى األق ــل استمرت
في سياستها التي جعلت كل تلك المخالفات تتفاقم واستفحلت
بشكل مرعب».
واختتم العتيبي تصريحه قائال :استجوابنا أقوى من أي محاولة
إلضعافه ،ويكفي تصدي مغردين ومواطنين بعيدين عن السياسة
للمحاوالت االخيرة إلضعافه وستكون جلسة االستجواب فرصة
لكشف كافة الحقائق امام الشعب الكويتي.

خالد العتيبي

أكد حرصه على تمكين الشباب من الحصول على فرص لتحقيق طموحهم
أك ــد الـنــائــب نــاصــر الــدوســري
أن ــه حــريــص عـلــى دع ــم وتمكين
الشباب الكويتيين من الحصول
ع ـل ــى ف ـ ــرص ح ـق ـي ـق ـيــة لـتـحـقـيــق
طـمــوحـهــم وأه ــداف ـه ــم سـ ــواء من
خـ ــال ت ـط ــوي ــر ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل فــي
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص أو مـ ــن خ ــال
الحصول على فــرص ومناصب
إشــرافـيــة فــي الـقـطــاع الحكومي؛
الفتا إلى أن الحكومات المتعاقبة
م ـ ـ ــع األس ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد ح ـم ـل ــت
شـ ـع ــارات ب ــراق ــة ل ــدع ــم ال ـش ـبــاب
ول ـك ـن ـه ــا ل ــأس ــف ك ــان ــت م ـجــرد
ش ـعــارات تمخضت عنها وزارة
وهيئة بــاســم الـشـبــاب ولكنهما
لـ ـ ــأسـ ـ ــف التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاالن ت ـ ـ ــراوح ـ ـ ــان
مكانهما دون أن تقدما مشاريع
ح ـق ـي ـق ـي ــة ت ـ ـعـ ــود ب ــالـ ـنـ ـف ــع ع ـلــى
الشباب.
وق ــال ال ــدوس ــري فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي إن بـ ــرنـ ــامـ ــج إع ـ ـ ــادة
هيكلة ا لـقــوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة من المؤسسات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ن ـج ـح ــت ال ــى

حـ ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم الـ ـشـ ـب ــاب
الكويتيين العاملين في القطاع
ال ـخــاص مــن خ ــال تـقــديــم الــدعــم
المادي والمعلوماتي والمعنوي
والقرارات التي تهدف إلى تكويت
القطاع الخاص؛ الفتا إلى أن دمج
ه ــذا ال ـج ـهــاز مــع الـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـقــوى الـعــامـلــة سـتـكــون لــه آثــار
كارثية على الشباب الكويتيين
العاملين في القطاع الخاص كما
أنه سيؤثر سلبا على العاملين
فــي المؤسستين أل ن ــه سيقلص
فرص الحصول على ترقية.

تمكين الشباب
وأضـ ــاف ال ــدوس ــري أن ــه تـقــدم
بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ل ـ ـصـ ــرف دعـ ـ ــم ع ـمــالــة
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن أص ـح ــاب
المشاريع المنزلية أو المشاريع
ال ـم ـت ـنــاه ـيــة ال ـص ـغــر وذل ـ ــك كــون
ق ـض ـي ــة دع ـ ــم وت ـم ـك ـي ــن ال ـش ـب ــاب
تـ ـتـ ـص ــدر أول ـ ــوي ـ ــات ـ ــه لـ ــذلـ ــك ق ــدم
ال ـع ــدي ــد م ــن االق ـ ـتـ ــراحـ ــات لــدعــم

ال ـش ـب ــاب ك ـمــا ان وزي ـ ــر ال ـش ـبــاب
واألجـ ـ ـه ـ ــزة والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـتــي
ت ـع ـن ــى ب ــال ـش ـب ــاب م ـث ــل جــام ـعــة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب والجامعات
الخاصة والبعثات تحت المجهر
وال ـم ـتــاب ـعــة؛ م ــؤك ــدا أن حـصــول
ا لـشـبــاب الكويتيين على فرصة
مناسبة للتعليم ما بعد الثانوية
العامة يتطلب من الحكومة دراسة
مـسـتـمــرة ل ـســوق الـعـمــل لتوفير
ال ـت ـخ ـص ـصــات الـ ـت ــي يـحـتــاجـهــا
سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل حـ ـت ــى ال يـضـطــر
الخريج االنتظار في قائمة ديوان
الخدمة المدنية للحصول على
وظيفة بعد التخرج.
وأوضـ ــح ال ــدوس ــري أن غـيــاب
التخطيط والتنسيق بين سوق
الـعـمــل والـمــؤسـســات التعليمية
تـسـبــب ف ــي ض ـيــاع اح ــام بعض
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن ف ــوجـ ـئ ــوا بـعــد
تعيينهم بأنهم يعملون في مجال
ي ـخ ـت ـلــف ت ـم ــام ــا ع ــن مــؤهــات ـهــم
العلمية.

سلة برلمانية
عبدالله :انتقاد النواب بكلمات
جارحة ومسيئة قلة أدب

قال النائب د .خليل عبدالله
ان تعرض النائب لالنتقاد
الموضوعي امر محمود
ومطلوب ومرحب به ،اما
االنتقاد المصحوب بكلمات
جارحة ومسيئة او التدليس
واالفتراء فذلك يعد قلة ادب
ووقاحة.
وأضاف عبدالله :عندما تخرج
هذه الكلمات من سياسيين
فهو دليل على االرتباك
واالفالس التام ،مؤكدا ان االزمة
الحقيقية التي نواجهها في
المجتمع اليوم هي ازمة اخالق.

وفد برلماني يشارك في مؤتمر
منظمة التعاون اإلسالمي
يشارك وفد برلماني برئاسة
أمين سر الشعبة البرلمانية
النائب د.عودة الرويعي في
أعمال الدورة الثالثة عشرة
لمؤتمر مجالس الدول
األعضاء بمنظمة التعاون
اإلسالمي والمقرر عقدها في
العاصمة اإليرانية طهران
خالل الفترة من  13إلى 17
الجاري.
ويضم الوفد الذي توجه صباح
امس السبت إلى طهران عضو
الشعبـ ــة البرلمانية النائب
د .خليل عبدالله أبل واألمين
العام لمجلس األمة عالم
الكندري.

عسكر إللزام الشركات
األجنبية بتعيين الكويتيين

ناصر الدوسري

واكــد أن ما يقدم من مكافآت
لـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــز الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب لـ ـلـ ـت ــوج ــه
التخصصات النادرة غير كاف؛
الفتا إلى أهمية أن يكون الحافز
س ــرع ــة ال ـت ـع ـي ـيــن ب ـعــد ال ـت ـخــرج
وحصول على بدل مالي مناسب
عند توظيفهم نظير دراستهم
وعـ ـمـ ـلـ ـه ــم فـ ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات
النادرة.

قدم النائب عسكر العنزي
اقتراحا بقانون بإلزام تعيين
الخريجين الكويتيين في
الشركات األجنبية المتعاقدة
مع الجهات الحكومية.
ونص االقتراح على إلزام
الشركات األجنبية التي
رسا عليها العطاء من قبل
لجنة المناقصات المركزية
وتم التعاقد معها بتعيين
الخريجين الكويتيين في هذه
الشركات.

رفض المجلس إعادة تشكيل  3لجان مؤقتة يزحم جدول «الدائمة»
موضوعات «الظواهر السلبية» تذهب لـ «المالية» و«التعليمية» ...و«البدون» إلى «الداخلية والدفاع»
●

محيي عامر

بعدما رفض مجلس األمة اعادة تشكيلها،
طلبت اال مــا نــة ا لـعــا مــة للمجلس ممثلة في
ق ـطــاع الـلـجــان تــوزيــع مــوضــوعــات  3لجان
برلمانية على اللجان الدائمة ،ليزدحم بذلك
جدول اعمالها المليء اساسا بالموضوعات.
لجنة دراس ــة الـظــواهــر السلبية الـتــي لم
تـنـجــز س ــوى تـقــريــر واح ــد مــن  4صـفـحــات،
طـ ــوال دور االن ـع ـق ــاد ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد قــرابــة
خمسة أشهر من تكليفها التحقيق في ظاهرة
تـفـشــي ال ـم ـخ ــدرات ب ــال ـم ــدارس وال ـس ـجــون،
تمت احالة جميع موضوعاتها الستة الى
لـجـنــة ش ــؤون الـتـعـلـيــم وال ـث ـقــافــة واالرشـ ــاد
البرلمانية ،اضــافــة الــى اق ـتــراح مــن النائب
محمد هــايــف تمت احــالـتــه للجنة الـشــؤون
الصحية واالجتماعية والعمل البرلمانية.
أما لجنة دراسة اوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية ،التي لم تقدم اي شيء لقضية
ال ـبــدون ،خــال دور االنـعـقــاد الـفــائــت ،فتمت
احالة كل الموضوعات الثمانية الــى لجنة
شؤون الداخلية والدفاع.
وأخ ـي ــرا تـمــت اح ــال ــة مــوضــوعـيــن للجنة
شؤون الزراعة والثروة السمكية التي كانت
ح ــاض ــرة دور االن ـع ـق ــاد االول وغ ــاب ــت في
الـ ــدور ال ـثــانــي ،ال ــى لـجـنــة ال ـش ــؤون المالية
واالقتصادية البرلمانية ،فيما احيلت بقية
موضوعاتها الى لجنة المرافق العامة.
وجاء في نص رسالة قطاع اللجان ما يلي:
«نظرا الى ان المجلس في جلسته الخامسة
ل ــدور االن ـع ـقــاد ال ـع ــادي الـثــانــي مــن الفصل
التشريعي الخامش عشر لــم يشكل بعض
اللجان المؤقتة التي سبق تشكيلها في دور
االنـعـقــاد ال ـعــادي االول وه ــي :لجنة دراســة
الـظــواهــر السلبية الــدخـيـلــة عـلــى المجتمع
الكويتي ،ولجنة دراس ــة اوض ــاع المقيمين
بصورة غير قانونية ،ولجنة شؤون الزراعة
وال ـث ــروة الـحـيــوانـيــة والـسـمـكـيــة ،وحـيــث ان
هناك موضوعات مدرجة على جدول اعمال
تلك اللجان فمن المقترح احالة كل موضوع
منها الــى اللجنة الــدا ئـمــة المختصة اصال
بنظره وذلك على الوجه التالي:
اوال الموضوعات المقترح احالتها الى
لجنة الـشــؤون الداخلية والــدفــاع مــن لجنة
دراسـ ـ ـ ــة اوضـ ـ ـ ــاع ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ب ـ ـصـ ــورة غـيــر
قانونية :رسالة واردة من رئيس مجلس االمة

بالموافقة على رسالة رئيس اللجنة بتكليف
اللجنة دراسة بعض الموضوعات المتعلقة
باوضاع المقيمين بصورة غير قانونية:
 - 1القيود االمنية التي توضع على عدد
كبير من غير محددي الجنسية بال سند او
مسوغ قانوني معقول.
 - 2اصدار شهادات الميالد وعقود الزواج
وازالـ ــة الـعــراقـيــل الـتــي تــواجــه غـيــر مـحــددي
الجنسية في الحصول عليها.
 - 3الهويات الشخصية وتراخيص القيادة
ما يعانيه غير محددي الجنسية للحصول
عـلـيـهــا ومـنــاقـشــة م ــد س ـن ــوات الـعـمــل بـهــذه
الهوايات والتراخيص.
 - 4مناقشة تجنيس المستحقين من غير
محددي الجنسية خاصة بعد انتهاء الجهاز
المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية الــى استحقاق عــدد غير قليل
منهم على ان يتم االستعجال فــي معالجة
هذا االمر بشكل كامل في فترة زمنية تحدد
بالتنسيق مع الحكومة.
 - 5مـنــاقـشــة تـسـهـيــل اجـ ـ ــراء ات ال ــدراس ــة
ال بـنــاء غير مـحــددي الجنسية ومعاملتهم
كمعاملة الكويتي في المؤسسات التعليمية
ودراس ـ ـ ـ ـ ــة رف ـ ـ ــع ع ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـق ــاع ــد الـ ــدراس ـ ـيـ ــة
المخصصة لهم في جامعة الكويت والمعاهد
التطبيقية.
 - 6مـنــاقـشــة ال ـتــوســع ف ــي تــوظ ـيــف غير
م ـحــددي الجنسية فــي الـجـهــات الحكومية
خــاصــة فــي الـقـطــاعــات التعليمية والطبية
وغيرها من القطاعات التي يغلب توظيف
الوافدين فيها.
 - 7مناقشة اصدار الجوازات الخاصة بغير
محددي الجنسية وتسهيل اجراء اتها ومد
فترة صالحية هذه الجوازات.
 - 8مـ ـن ــاقـ ـش ــة اعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ك ـ ـشـ ــف ب ــاسـ ـم ــاء
شخصيات من غير محددي الجنسية ممن
حصلوا على جوائز واسهامات عالمية او
اقليمية كــان لها اثــر علمي وادب ــي ينعكس
ايجابا على الدولة لتكريمهم ودراسة منحهم
الجنسية الكويتية على بند االعمال الجليلة.
ثانيا :الموضوعات المقترح احالتها الى
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية من لجنة
شؤون الزراعة والثروة السمكية:
*اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ب ــرغ ـب ــة مـ ــن ال ـع ـض ــو د .ول ـيــد
الـطـبـطـبــائــي االس ـت ـم ــرار ف ــي دع ــم االع ــاف
لمربي الماشية واالبل طوال العام مع زيادة

اجتماع سابق للجنة الظواهر السلبية بدور االنعقاد الفائت
نـسـبــة ال ــدع ــم وذلـ ــك ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع اسـعــار
االعالف وقلة اماكن الرعي في البالد.
* اقتراح برغبة مقدم من العضو عبدالله
فهاد فتح مــراكــز لبيع االع ــاف تكون قريبة
من اماكن الحاجة اليها مثل العبدلي والوفرة
وكبد والجهراء تسهيال على المواطنين مربي
المواشي.
ثالثا :الموضوعات المقترح احالتها الى
لجنة شــؤون التعليم والثقافة واالرشــاد من
لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على
المجتمع:
اق ـتــراح برغبة مـقــدم مــن العضو د.محمد
الحويلة بشأن:
تـفـعـيــل دور ال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة لـمـكــافـحــة
الـمـخــدرات بشكل مجتمعي مــن خــال اقامة
فروع لها في كل محافظة والعمل على نشر
التوعية الالزمة لمحاربة افة المخدرات ورصد
ميزانية خاصة لها.
رابعا :الموضوعات المقترح احالتها الى
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل
من لجنة الظواهر السلبية:
اقتراح برغبة مقدم من العضو محمد هايف
المطيري بوضع ضوابط وقرارات تمنع مثل
هــذه الـظــواهــر السلبية واالسـتـعــاضــة عنها
ببرامج وانشطة ايجابية تعود على البالد
والعباد بالنفع والفائدة وتظهر وجه الكويت
الحضاري.
خامسا :الموضوعات المقترح احالتها الى

لجنة المرافق العامة من لجنة شؤون الزراعة
والثروة السمكية:
 اقـتــراح برغبة مقدم من العضو د .وليدالطبطبائي باجراء تعديل على بعض مواد
ال ـقــرار رقــم ( )911لسنة  2010بـشــأن تنظيم
العالقة بين الهيئة العامة لـشــؤون الــزراعــة
والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية
على النحو التالي:
اوال :شرط تخصيص القسائم الزراعية.
ال يجوز ادخــال شريك في عقود القسائم
الزراعية التي تقل مساحتها عن (2500م )2اال
بعد موافقة الهيئة كتابيا.
ثــانـيــا :ش ــروط ال ـت ـنــازل عــن حــق االنـتـفــاع
بالخيارات للغير:
 - 1ال ـق ـســائــم ال ــزراع ـي ــة الـنـبــاتـيــة اال تقل
مساحة الحيازة المتنازل عنها عن (2500م)2
ف ــي مـنــاطــق ال ــوف ــرة والـصـلـيـبـيــة والـعـبــدلــي
ويستثنى من ذلك الحيازة االصلية التي تقل
عن ذلك والحيازات الصادرة بشأنها احكام
نهائية.
 - 2ال يجوز التنازل عن الحيازة للغير اال
بعد مرور سنة من تاريخ التعاقد.
يجوز فــرز الـحـيــازات باسم حائز او اكثر
على اال يــزيــد عــدد الحائزين عــن اثنين واال
ت ـقــل ال ـم ـســاحــة ال ـم ـق ــررة ع ــن (2500م )2في
مناطق الوفرة الزراعية والصليبية والعبدلي
الزراعية مع مراعاة الشكل التنظيمي والمرافق
والخدمات وانشاء (مداخل ومخارج) للحيازة

المفرزة لتسهيل الوصول اليها والتزام الحائز
بذلك وعدم معارضته والتوقيع على االقرار
ومخططات الفرز.
رابـ ـع ــا :ش ـ ــروط ت ـعــديــل وضـ ــع ال ـح ـي ــازات
الزراعية او نقلها:
 يجوز فرز الحيازات باسم حائز او اكثرعلى اال يزيد عدد الحائزين عن اثنين.
 ال تزيد مساحة تعديل الوضع او النقلعن مساحة الحيازة المبرم بشأنها عقد او
ترخيص وكذلك تؤول المساحة المستقطعة
منها او الكلية المــاك الــدولــة بحيث ال تقل
المساحة المنقولة للحائز في مناطق الوفرة
والصليبية الزراعية والعبدلي الزراعية عن
(2500م.)2
خامسا :يلغى كل حكم يتعارض مع بنود
هذا االقتراح
 اق ـت ــراح بــرغـبــة م ـقــدم م ــن الـعـضــو سعدالخنفور بتشجير شوارع منطقة العارضية
الصناعية.
 اقـتــراح برغبة مقدم من العضو د .وليدالـطـبـطـبــائــي بـبـنــاء ح ــزام اخ ـضــر عـلــى طــول
الشريط الحدودي بين دولة الكويت والدول
ال ـم ـج ــاورة وال ـع ـمــل عـلــى زيـ ــادة الـمـســاحــات
الخضراء داخل البالد.
 اق ـتــراح برغبة مـقــدم مــن العضو صالحعاشور بتخضير المساحات الجانبية لمطار
ال ـكــويــت ال ــدول ــي وج ــوان ــب م ــدرج ال ـطــائــرات
لتحسين صورة المطار دوليا.

 اقتراح برغبة مقدم من االعضاء د .عودةالرويعي ،وسعدون حماد ،وخليل الصالح،
وفيصل الكندري ،بأن تتولى الهيئة العامة
ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة زراع ــة
وتـجـمـيــل منطقة الـشــامـيــة قـطـعــة  8بـشــارع
محمد حمود الشايع متفرع من شارع  83على
ان تنجز اعمال الزراعة قبل نهاية عام .2017
 اقتراح برغبة مقدم من العضو ناصرالدوسري بتصميم وتنفيذ اطار تشجيري
لتجميل الـ ـش ــوارع الــرئـيـسـيــة والــداخـلـيــة
فــي مدينة صباح االحـمــد وانـشــاء حدائق
عامة فيها وتزويدها بااللعاب الترفيهية
لــاطـفــال وان ـشــاء ممشى ريــاضــي بها مع
تزويدها بما يلزم من خدمات.
 اقتراح برغبة مقدم من العضو اسامةالـشــاهـيــن االسـتـعــاضــة عــن زراعـ ــة اشـجــار
«الـ ـك ــونـ ـك ــاري ــس» وغـ ـي ــره ــا مـ ــن االشـ ـج ــار
المستوردة التي لها مخاطر على البيئة
الطبيعية للبالد في المرافق العامة بأشجار
مالئمة لبيئة الـبــاد وظــروفـهــا المناخية
الصعبة كما يتم حظر استيرادها وبيعها.
 اقتراح برغبة مقدم من العضو د .وليدالطبطبائي بإنشاء ا س ــواق مركزية لبيع
المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية
بــالـجـمـلــة والـتـجــزئــة فــي كــل مـحــافـظــة مع
ت ــزوي ــده ــا ب ـج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ــراف ــق
الضرورية التي يحتاج اليها السوق.
 اقتراح برغبة مقدم من العضو عبداللهف ـهــاد بــإن ـشــاء ح ــزام اخ ـضــر ح ــول منطقة
(الـ ـمـ ـط ــاع) وج ـم ـي ــع ال ـم ـن ــاط ــق الـسـكـنـيــة
الجديدة وتخضير جميع الساحات الترابية
في جميع مناطق الكويت.
 ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب م ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس االم ـ ـ ــةبالموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق
ف ــي كــافــة الــوقــائــع الـمـتـعـلـقــة بتخصيص
حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة
العامة لشؤون الــزراعــة والـثــروة السمكية
لشركات صورية اسست ورخصت بموجب
مـسـتـنــدات مـ ــزورة ولـبـعــض ال ـق ـيــادات في
تلك الهيئة وبعض المسؤولين في وزارة
التجارة والصناعة واقــاربـهــم بــدون وجه
حـ ــق وب ــال ـم ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـق ــوان ـي ــن والـ ـل ــوائ ــح
الـمـنـظـمــة ل ــذل ــك (ت ـم ــت اح ــال ـت ــه م ــن لجنة
حـمــايــة االمـ ــوال الـعــامــة بجلسة المجلس
بتاريخ  )2017/1/31احالة اصلية بتاريخ
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الطراروة لـ ةديرجلا• :القناة الرياضية أثبتت
تميزها في مواكبة مباريات «خليجي »23
«حرصنا على وجود ضيوف وخبرات إعالمية في برامجنا من جميع الدول المشاركة»
محمد راشد

ذكر مدير القناة الرياضية في
تلفزيون الكويت بدر الطراروة
أن القناة تميزت بشكل كبير في
مباريات بطولة الخليج،
نقل ً
موضحا أن استراتيجيتها
للمرحلة المقبلة ستكون مواكبة
ألي تطور إعالمي أو تكنولوجي.

أكـ ــد م ــدي ــر ال ـق ـن ــاة الــريــاض ـيــة
الثالثة في تلفزيون الكويت بدر
الطراروة أن "القناة تميزت بشكل
الف ــت ف ــي ب ـطــولــة ك ــأس الخليج
«خليجي  »٢٣التي اقيمت أخيرا
في الكويت" ،موضحا ان "التميز
لــم يقتصر على نقل المباريات
فـحـســب ،ب ــل ف ــي االس ـتــديــوهــات
التحليلية وضيوف البرامج".
وق ــال الـ ـط ــراروة ،لــ"الـجــريــدة"،
ان "الحكم فــي أداء وعمل القناة
الرياضية الكويتية خالل البطولة
للمتابعين مــن الجمهور ســواء
كانوا داخل الكويت أو خارجها"،
م ـش ـيــرا إلـ ــى ان "ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
وال ـت ـطــور فــي الـمـجــال اإلعــامــي
ال يقفان عند حد معين ،السيما
ان ال ـن ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي يـتـطــور
دائما وبشكل مستمر ،ومن هذا
المنطلق نجد أنــه مــن الطبيعي
أن نواكب هذه القفزة المتصاعدة
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ف ــإن
استراتيجية القناة ستكون مبنية
على أي تغييرات تكنولوجية أو
إعالمية تخدم الشاشة الكويتية
والجمهور بكل أطيافه".
وأضــاف أن "القناة الرياضية
ت ـل ـق ــى دعـ ـم ــا غ ـي ــر م ـ ـحـ ــدود مــن
ال ــوزي ــر مـحـمــد ال ـج ـبــري ووكـيــل

بدر الطراروة

ال ـ ـ ـ ــوزارة ط ـ ــارق ال ـ ـمـ ــزرم ووك ـي ــل
قطاع التلفزيون مجيد الجزاف،
وذلك بهدف تقديم صورة متميزة
للمشاهد ،وبالتالي فإن آلية عمل
القناة تتمثل في نقل المباريات
لمختلف األنشطة والمسابقات،
فـ ـض ــا عـ ــن ال ـ ـبـ ــرامـ ــج الـ ـج ــدي ــدة
والمتجددة مــن أجــل جــذب أكبر
نسبة من المشاهدين".

المرحلة المقبلة
وب ـ ـي ـ ــن أن "اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ـ ـنـ ــا ف ــي
المرحلة المقبلة سينصب على

بطولة كأس ولي العهد ،ثم نعود
إل ــى م ـبــاريــات ال ـ ــدوري المحلي
وبعدها بطولة كأس سمو أمير
البالد ،األمر الذي يؤكد ضرورة
ال ـت ـم ـيــز ف ــي ن ـقــل ت ـلــك األحـ ـ ــداث،
وخ ـصــوصــا بـعــد ال ـن ـجــاح ال ــذي
تـحـقــق ف ــي ن ـقــل م ـب ــاري ــات كــأس
الخليج الحالية ،وهــذا ال يعني
ان نغفل البرامج ،بل ستشهد تلك
البرامج تطويرا إلى األفضل خالل
الفترة القادمة".
وزاد" :بصفتي مــد يــرا للقناة
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة أسـتـطـيــع
ال ـق ــول إن ال ـق ـنــاة تـمـيــزت بشكل
كـبـيــر ف ــي نـقــل م ـبــاريــات بطولة
ال ـخ ـل ـيــج ،إض ــاف ــة إل ــى (اس ـتــديــو
خـلـيـجــي  )23م ــن خ ــال الـتـنــوع
في ضيوف البرنامج من جميع
دول ال ـخ ـل ـي ــج ،وال ـ ـحـ ــرص عـلــى
اختيار خبرات إعالمية ورياضية
تتمتع بثقل إعالمي ولها جمهور
عــر يــض" ،مبينا ان "التميز كان
أيـ ـض ــا ف ــي الـ ـص ــراح ــة والـ ـح ــوار
الــراقــي والـقـضــايــا الـهــادفــة التي
كانت تطرح يوميا ،لذا فإنني أرى
ان القناة  -وهي حكومية -األفضل
بين نظيراتها مع وجود منافسة
من قنوات خاصة التي تتوفر لها
إمكانات مختلفة".

local@aljarida●com

عزام :زيارة وزير الدفاع للبحرين ناجحة بكل المقاييس
لتأكيد وحدة المصير والتعاون لمواجهة التحديات
وصف عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت
لــدى البحرين الشيخ ع ــزام الـصـبــاح ،أم ــس ،زيــارة
النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدفاع
الشيخ ناصر الصباح للمنامة بأنها "كانت ناجحة
ً
ب ـكــل ال ـم ـقــاي ـيــس ،وج ـ ــاءت ت ــأك ـي ــدا لــدعــم ال ـت ـعــاون
الخليجي المشترك".
وقال الصباح في تصريح لـ"كونا" ،إن "زيارة النائب
األول للبحرين وما تخللها من حفاوة واهتمام كبيرين
من القيادة البحرينية به ،واالجتماعات التي عقدها
معها جــاءت لترسخ العالقات التاريخية واألخوية
بين البلدين الشقيقين ،وتضيف لبنة جديدة في صرح
تلك العالقات".
ً
وأضاف أن الزيارة تأتي كذلك "تأكيدا على وحدة
المصير المشترك ،وضــرورة التعاون والتعاضد،
لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة".
ً
ً
وذكــر أنها تضيف بعدا جديدا لضرورة العمل
الخليجي المشترك على جميع الصعد ،والحرص

ً
الدائم على التالقي والتنسيق المشترك ،إيمانا بأن
مــا يمس البحرين يمس الـكــويــت ،وأن دعــم األمــن
واالس ـت ـقــرار فــي كــا البلدين مصير وه ــدف واحــد
ومشترك".
وكــان النائب األول زار األربعاء الماضي مملكة
ال ـب ـح ــري ــن ،ت ـل ـب ـيــة ل ــدع ــوة م ــن ول ـ ــي ال ـع ـه ــد نــائــب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
البحريني األمير سلمان بن حمد آل خليفة ,والتقى
خ ــال ال ــزي ــارة الـعــاهــل الـبـحــريـنــي الـمـلــك حـمــد بن
عيسى آل خليفة ،وولي العهد رئيس مجلس الوزراء
البحريني األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،والقائد
ال ـعــام لـقــوة دف ــاع الـبـحــريــن المشير الــركــن الشيخ
خليفة بن أحمد آل خليفة.
كما ش ــارك الشيخ نــاصــر صـبــاح األحـمــد ،خالل
الزيارة ،في افتتاح مركز الشيخ إبراهيم بن محمد
آل خليفة للثقافة والبحوث (مركز إبحث) ،برعاية
وحضور ولي العهد البحريني.

الكويت وتونس تشكالن لجنة للتعاون العسكري
اتفقت الكويت وتــونــس ،أمــس األول ،على
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة م ـش ـتــركــة ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون
العسكري بين البلدين ،السيما في مجاالت
التكوين والتدريب ومراقبة الحدود.
ج ــاء ذل ــك خ ــال م ـحــادثــات أج ــراه ــا سفير
الـكــويــت ل ــدى تــونــس عـلــي الـظـفـيــري ،ووزي ــر
الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي ،وفق ما
ذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عسكرية
م ـش ـتــركــة الس ـت ـك ـش ــاف "مـ ـس ــال ــك" ل ـل ـت ـعــاون
الـعـسـكــري ف ــي م ـيــاديــن الـتـكــويــن وال ـتــدريــب
وم ــراقـ ـب ــة الـ ـ ـح ـ ــدود ،ف ــي ح ـي ــن ث ـ ّـم ــن ال ــوزي ــر
التونسي استعداد الكويت لدعم تونس في

جميع المجاالت بما فيها المجال العسكري،
"وهـ ــو م ــا يـجـســد مـتــانــة ال ـعــاقــات األخــويــة
العريقة القائمة بين البلدين".
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـي ــان أن تـ ــونـ ــس والـ ـك ــوي ــت
يـتـقــاسـمــان اه ـت ـمــامــات وم ـشــاغــل مـشـتــركــة،
باعتبارهما يعيشان نفس التحديات األمنية،
داع ـيــا إل ــى ض ــرورة االس ـت ـفــادة مــن التجربة
الـكــويـتـيــة ف ــي م ـج ــاالت الـتـكــويــن وال ـتــدريــب
ومراقبة الحدود.
واسـ ـتـ ـع ــرض فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ال ـج ـهــود
المبذولة لتركيز منظومة المراقبة اإللكترونية
على الحدود الجنوبية -الشرقية لتونس بدعم
من بعض الــدول الصديقة ،وكذلك التنسيق

ال ـم ـح ـكــم م ــع ال ـج ــزائ ــر ف ــي م ــراق ـب ــة ال ـح ــدود
الغربية.
من جهته ،أكد السفير الظفيري استعداد
الكويت التام لدعم التعاون مع تونس على
جميع الصعد ،بما فيها التعاون العسكري
ً
ال ــذي سيشهد ت ـطــورا فــي ضــوء مــا ستفرزه
نتائج أعمال اللجنة المشتركة التي ستشكل
في اقرب اآلجال.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة تـ ـط ــوي ــر الـ ـ ـق ـ ــدرات
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة فـ ــي ه ــذه
المرحلة ،لرفع التحديات األمنية خدمة ألمن
المنطقة واستقرارها.

«قائمة الجميع» تفوز بانتخابات نقابة «التأمينات»
المطيري :مد يد التعاون مع إدارة المؤسسة والجهات المعنية
أس ـف ــرت ن ـتــائــج ان ـت ـخــابــات
ن ـقــابــة الـعــامـلـيــن بــالـمــؤسـســة
العامة للتأمينات االجتماعية،
الخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
اإلدارة ،عن فوز قائمة الجميع
ب ـكــل ال ـم ـق ــاع ــد ،ب ـعــد مـنــافـســة
شــد يــدة ،وبحضور كثيف من
أعضاء الجمعية العمومية.
وأ ع ـلــن ا لـمـجـلــس المنتخب
عــن تشكيله ا لـجــد يــد برئاسة
فـهــد الـمـطـيــري وعـبــدالــرحـمــن
ً
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــا ل ـل ــرئ ـي ــس
ً
و عـبــدا لـعــز يــز ا لـهــا جــري أمينا
لـ ـلـ ـس ــر ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ع ـمــر
ً
الـفـيـلـكــاوي أم ـي ـنــا لـلـصـنــدوق
وع ـب ــدال ــوه ــاب اب ــراه ـي ــم رضــا
ً
مـســاعــدا ألمـيــن الـســر وسعود
ال ـ ـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــي وح ـ ـ ـسـ ـ ــن الـ ـحـ ـم ــد
أعضاء.
وبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ،تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم فـ ـه ــد
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـنـ ـق ــاب ــة
ب ــال ـش ـك ــر ألع ـ ـضـ ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة
ً
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،مـ ـثـ ـمـ ـن ــا ث ـق ـت ـهــم
ً
بــأعـضــاء الـقــائـمــة ،ومــؤكــدا أن
قائمة الجميع هــي فــي خدمة
جميع الموظفين وصوت لهم.
وت ـق ــدم ال ـم ـط ـيــري بــالـشـكــر
ً
أي ـ ـضـ ــا ل ـج ـم ـي ــع ال ـم ـن ــاف ـس ـي ــن
ً
فـ ـ ــي االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ،م ـ ـنـ ــوهـ ــا
بــو حــدة ا لـهــدف و هــو مصلحة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة
بحقوقهم المشروعة.
مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أك ـ ـ ــد
الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ح ـ ـ ـ ــرص أعـ ـ ـض ـ ــاء
مـ ـجـ ـل ــس االدارة ع ـ ـلـ ــى س ـلــك

عزام الصباح

أعضاء «قائمة الجميع» الفائزون بانتخابات نقابة «التأمينات»
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
والمشروعة في سبيل االرتقاء
بــا لــو ضــع الوظيفي للعاملين
بالمؤسسة.
و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــد يـ ــد
ا لـتـعــاون مــع إدارة المؤسسة
وجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة
ب ـه ــدف ال ــوص ــول الـ ــى ال ـهــدف
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،وه ـ ــو خ ـل ــق بـيـئــة
جيدة للعاملين في المؤسسة،
م ــؤك ــدا أح ـق ـيــة ال ـعــام ـل ـيــن فــي
المؤسسة بمساواتهم بجهات
أخرى ال تقل التأمينات عنها
أهمية.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح نـ ـ ــائـ ـ ــب
ال ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن

«تأمين األسرة» :نخدم الشرائح
الصادرة لها أحكام نفقة
«بادرة في رصيد إنجازات الكويت الحضارية»
ث ـم ــن عـ ــدد م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات إط ـ ــاق "ص ـ ـنـ ــدوق تــأم ـيــن
األ س ــرة" ،وا ع ـت ـبــروه ب ــادرة اجـتـمــا عـيــة تسجل فــي رصيد
إنجازات الكويت الحضارية واإلنسانية ،في ظل قيادة قائد
العمل اإلنساني سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
في السياق ،أشادت مديرة إدارة الصندوق ضياء الحلبي
"ب ـف ـك ــرة ال ـص ـن ــدوق ،الـ ــذي يـتـكـفــل بـتـغـطـيــة االح ـت ـيــاجــات
ا لـضــرور يــة لــأ ســر الكويتية المتعسرة مــاد يــا ،عــن طريق
صرف نفقة من الحساب البنكي الخاص بالصندوق ،على
أن يتم استردادها بعد تحسن الوضع المادي للمدين".
وأشـ ـ ــارت ال ـح ـل ـبــي ال ــى أن "الـ ـصـ ـن ــدوق ي ـخ ــدم شــرائــح
مـخـتـلـفــة م ــن الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ،م ـثــل األب ـن ــاء وال ــزوج ــة
والمطلقة واألقارب ،الصادرة لهم أحكام نفقة من محكمة
األسرة المتعذر تنفيذها".
بدوره ،ذكر رئيس إدارة تنفيذ محكمة األسرة القاضي
ب ــدر ال ـع ـنــزي ان ــه "ي ـل ــزم ع ـلــى ال ـص ــادر لـمـصـلـحـتــه الـسـنــد
الـتـنـفـيــذي قـبــل إص ــدار الـشـهــادة الـمـطـلــوبــة لـلـصـنــدوق أن
يودع أصل السند التنفيذي في إدارة تنفيذ محكمة االسرة
ال ــواق ــع بــدائــرتـهــا مـحــل إقــامــة ال ـمــديــن ،كـمــا يـجــب الـتـقــدم
بطلب إعالن الصيغة التنفيذية للسند للمدين ،من خالل
إدارة التنفيذ".
من جهته ،أكد عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة
الكويت د .حمود القشعان ان "الكويت يضرب بها المثل
في قضية نفاذ القوانين ،فالكثير من دول الجوار تصدر
فيها األحكام ،لكن يستحيل تنفيذها ،لعدم وجود جهاز
مركزي للتنفيذ ،إذ يتم وضع منع سفر على المحكوم أو
يستقطع من راتبه بشكل مباشر ،وبالتالي تعد إجراء ات
الـتـنـفـيــذ ف ــي ال ـكــويــت رادعـ ـ ــة ،سـ ــواء ف ــي ق ـضــايــا األحـ ــوال
الشخصية أو غيرها".

ا لـكـنــدري ب ــأن ا لـعـمــل النقابي
ً
ً
يـ ـنـ ـسـ ـج ــم انـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــام ـ ــا كـ ــامـ ــا
م ــع الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
ويـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاش ـ ــى م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون،
م ــؤك ــدا وجـ ــود رؤيـ ــة طـمــوحــة
ل ــدى ال ـن ـقــابــة إلي ـص ــال صــوت
ال ـمــوظ ـف ـيــن الصـ ـح ــاب ال ـق ــرار
لتحقيق األ ه ــداف المشتركة،
ب ـمــا ي ـت ـمــاشــي م ــع ال ـقــوان ـيــن،
ً
وتـ ـق ــدي ــرا أله ـم ـي ــة ال ـمــؤس ـســة
التي تعد من اهم المؤسسات
الحكومية ،إن لم تكن األهم من
نــاح ـيــة خــدمــة جـمـيــع شــرائــح
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي لـتـطــويــر
أع ـم ــال ـه ــا ،وذلـ ــك بــالـمـحــافـظــة
ع ـلــى ال ـك ـف ــاء ات الـكــويـتـيــة من

التسرب بالتعاون مع االدارة
العامة.
وفــي سـيــاق آخــر ،قــال أمين
سـ ـ ــر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
ا ل ـهــا جــري إن أ ع ـض ــاء مجلس
اإلدارة ا ل ـجــد يــد لــد ي ـهــم ر غـبــة
جـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي تـ ـفـ ـعـ ـي ــل الـ ـج ــان ــب
االج ـت ـمــاعــي لـلـنـقــابــة ،م ـشــددا
عـ ـ ـل ـ ــى أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـف ـ ـع ـ ـيـ ــل ت ـل ــك
النشاطات ،بما يحقق أ جــواء
صحية للمو ظفين للتخفيف
من األعباء الوظيفية الكبيرة
الملقاة على عاتقهم.

الثالثاء آخر موعد
للمشاركة في مسابقة
«التميز الصحفي»
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت مـ ـس ــابـ ـق ــة
ا لـشـيــخ مـبــارك الحمد
لـلـتـمـيــز ال ـص ـح ـفــي أن
آخ ـ ـ ــر مـ ــوعـ ــد ل ـت ـق ــدي ــم
ال ـط ـل ـب ــات ل ـل ـم ـشــاركــة
فــي دورت ـهــا الـعــاشــرة
بعد غد.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ال ـم ـســاب ـقــة ،ف ــي ب ـيــان
أ مـ ـ ــس ،ان ا ل ـم ـش ــار ك ــة
م ـتــاحــة لـفـئـتــي عـمــوم
الصحافيين والشباب
ال ـك ــوي ـت ــي ،ف ــي م ـجــال
أف ـض ــل لـ ـق ــاء ،واف ـضــل
تـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــر ،واف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل
ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ،وص ـ ـ ـ ـ ــورة،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى أفـ ـض ــل
رسم كاريكاتير.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ـ ـهـ ــا
تـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــل األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ا لـمــر ئـيــة والمسموعة
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـج ــرائ ــد
االلكترونية الكويتية
ا ل ـمــر خ ـصــة م ــن وزارة
اإلعالم ،مؤكدة أهمية
مشاركة الصحافيين
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
فيها ،والذين توليهم
الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة ج ـ ــل
اهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــا ،ت ـن ـف ـي ــذا
لـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات راع ـ ـ ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس
مجلس ا ل ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.

ةديرجلا
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ً
«األنظمة الهندسية» في البلدية أجابت عن  153استفسارا
علي حسن

أعلنت إدارة العالقات العامة
بـ ـبـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت أن ال ـت ـق ــري ــر
اإلحـ ـص ــائ ــي الـ ـسـ ـن ــوي الـ ـص ــادر
عــن إدارة التخطيط والـبـحــوث،
الـ ــذي يـتـضـمــن جـمـيــع إن ـج ــازات
ال ـق ـطــاعــات واإلدارات بــالـبـلــديــة
وتحليلها كشف أن إدارة األنظمة
ال ـه ـنــدس ـيــة ح ـق ـقــت ال ـع ــدي ــد مــن
اإلنجازات خالل عام .2017/2016
وقــالــت "ال ـعــاقــات الـعــامــة" إن

قسم الدراسات التابع لإلدارة قام
بالرد على  9أسئلة واستفسارات
مقدمة من أعضاء مجلسي األمة
والبلدي ،و 12استفسارا مقدما
من وزير الدولة لشؤون البلدية،
و 89اس ـت ـف ـس ــارا م ــن م ــدي ــر عــام
البلدية ،و 43استفسارا لــإدارة
القانونية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن قـ ـس ــم مـ ــزاولـ ــة
الـ ـمـ ـهـ ـن ــة سـ ـج ــل  13ت ــرخ ـي ـص ــا

ل ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــا تـ ـ ــب ه ـ ـ ـنـ ـ ــد س ـ ـ ـيـ ـ ــة ودور
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة ،و 47ت ـج ــدي ــد قـيــد
لمكتب هندسي ودار استشارية،
و 214مهندسا معتمدا من مكتب
هـنــدســي ودار اسـتـشــاريــة ،و96
نقل اعتماد مهندس ،إضافة إلى
تسجيل  893تجديد قيد مهندس.
ولفتت إلــى قيام قسم مزاولة
الـمـهـنــة الـتــابــع لـ ــإدارة بــإصــدار
 3776تعهد إش ــراف بـنــاء هيكل

«البيئة» تكرم فريق «أمنية» التطوعي
كرمت الهيئة العامة للبيئة
مـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي مـ ــديـ ــرهـ ــا ال ـ ـعـ ــام
الشيخ عبدالله األ حـمــد فريق
"أمنية" التطوعي البيئي.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال مـ ـش ــارك ــة
ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـ ـنـ ــدوة الـبـيـئـيــة
"إدارة النفايات لحفظ الصحة
والـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة" ،الـتــي
أقـيـمــت تـحــت رعــايــة وحـضــور
األحمد ،والتي نظمها المركز
ال ـط ـبــي ال ـص ـنــاعــي م ــع مـكـتــب
المدن الصحية بإدارة الصحة
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة بـ ـ ــ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة،
بــالـتـعــاون مــع الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـل ـب ـي ـئــة ،و"أم ـن ـي ــة" الـتـطــوعــي
البيئي.
وتحدث خالل الندوة طاهر
الهزيم ،وعدد من المختصين
فـ ــي م ـج ــال إدارة ا ل ـن ـف ــا ي ــات،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ت ـ ـ ـ ــم ط ـ ـ ـ ـ ــرح ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
المواضيع البيئة ،التي تهدف
إلى تسليط الضوء على أهمية
تدوير النفايات لحفظ الصحة
والتنمية المستدامة.
وق ـ ــال ـ ــت س ـ ـنـ ــاء الـ ـغـ ـم ــاس،
مــن مؤسسي مـشــروع "أمنية"

ً
مكرما فريق «أمنية»
األحمد
لتدوير البالستيك ،إن "الفريق
مـ ـ ـش ـ ــروع وطـ ـ ـ ــن ،وأخـ ـ ـ ــذ ع ـلــى
ع ــات ـق ــه ن ـش ــر الـ ــوعـ ــي ال ـب ـي ـئــي
ل ـل ـفــرز م ــن ال ـم ـص ــدر ،وإع ـ ــادة
التدوير بالطريقة الصحيحة"،
الفتة إلى "اننا نطمح وندعو
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن إلـ ــى

المكاتب الهندسية :جمعية
عمومية لتطوير النظام

انطالق الدورة
الربيعية في
«األبحاث» اليوم
•

عادل سامي

تنطلق في معهد الكويت لألبحاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـ ـيـ ــوم ،ولـ ـم ــدة  10أي ـ ــام،
فعاليات الدورة التدريبية الربيعية
الـ ـ ـ ــ 30لـ ـط ــاب وط ــالـ ـب ــات ال ـمــرح ـلــة
ال ـم ـتــوس ـطــة ،ب ـم ـشــاركــة  41طــالـبــا
وطالبة.
وذكرت مديرة دائرة تنمية القوى
العاملة ،منى الفيلكاوي ،أن "الدورة
سوف تناقش برامج األحياء الدقيقة،
وتـطـبـيـقــاتـهــا ف ــي ح ـيــات ـنــا ،تــدويــر
النفايات ثروة صناعية مستقبلية،
طرق وأساليب معالجة مياه الصرف
الصحي".
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــاوي الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المقبولين إلى ضرورة التواجد في
قاعة المنهل بمقر المعهد الرئيس
بالشويخ ،فــي التاسعة مــن صباح
اليوم.
وأكـ ــدت أن تنظيم الـمـعـهــد لهذه
ً
الدورة يأتي إيمانا بأهمية العنصر
ال ـب ـش ــري ،ك ــون ــه أحـ ــد أهـ ــم عـنــاصــر
الثروة القومية ،كما أن استثمار هذا
المصدر على أسس علمية مدروسة
ُيعد أفضل أنواع االستثمار البشري،
ً
وأضمنها مردودا.

دعا رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور االستشارية،
بدر السلمان ،أعضاء االتحاد ،إلى المشاركة في الجمعية
العمومية غير العادية التي ستعقد في السادسة من مساء
غد بمقر االتحاد في جمعية المهندسين ،لتعديل وإضافة
ٍ
بنود على النظام األساسي والالئحة الداخلية.
وأوضــح السلمان أن االجتماع تقرر من مجلس إدارة
االتحاد في وقت سابق ،وتم تعميمه على أصحاب المكاتب
الهندسية والـ ــدور االسـتـشــاريــة الـكــويـتـيــة ،الفـتــا إل ــى أن
"التعديالت تهدف إلى تعزيز دور هذه المكاتب في مزاولة
وممارسة المهنة ،والدفاع عن حقوق ومكتسبات مزاوليها".
وأضاف أن التعديالت تقضي بأن يسمح لالتحاد بعمل
مقابالت للمهندسين الراغبين في فتح مكتب هندسي،
ومقابالت العتماد مهندسي المكاتب الهندسية والــدور
االس ـت ـش ــاري ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـتـصـمـيــم واإلش ـ ـ ــراف وإصـ ــدار
شـ ـه ــادات ل ـهــم ،م ــع ال ـس ـمــاح بـعـضــويــة ال ـم ـكــاتــب والـ ــدور
االستشارية األجنبية العاملة بالكويت كعضو منتسب
باالتحاد ،بشرط تقديم المستندات المطلوبة ،مع إصدار
شهادة لهم ،لتقديمها للجهاز المركزي للمناقصات العامة
والـ ــوزارات والهيئات والجهات الحكومية واألهـلـيــة ،مع
عدم قبول ترشحهم النتخابات مجلس إدارة االتحاد أو
لجانه العاملة.
وذكر السلمان" :من التعديالت أيضا؛ السماح لمجلس
اإلدارة لـيـحــدد قيمة رس ــوم إصـ ــدار ال ـش ـهــادات الخاصة
بتأهيل مهندسي المكاتب الهندسية والدور االستشارية،
وكذلك تحديد الرسوم واالشتراكات لألعضاء المنتسبين
وم ــدة عـضــويـتـهــم ،وأن يـتــم إصـ ــدار تــراخ ـيــص الـمـكــاتــب
الـهـنــدسـيــة وال ـ ــدور االس ـت ـشــاريــة الـكــويـتـيــة مــن االت ـحــاد،
بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص ،مثل :البلدية ووزارة
التجارة وجامعة الكويت".

جمعية اإلغاثة تواصل
«معروفك لن أنساه»
واصلت جمعية اإلغاثة اإلنسانية مشروعها "معروفك لن أنساه"
الخاص بتعليم األطفال السوريين.
وصرح المدير العام للجمعية خالد الشامري بأن المشروع نجح
حتى اآلن في توفير تكلفة تعليم  500طالب مدة عام.
وأضاف" :لقد حرم الكثير من أطفال سورية من مواصلة دراستهم،
ورأينا في المخيمات أطفاال ال يذهبون للمدارس ،لعدم قدرة أسرهم
على توفير نفقات تعليمهم ،وهو ما دفعنا إلى طرح المشروع ،إلنقاذ
أكبر عدد منهم من الجهل والضياع".
وأكد أن المشروع يهدف إلى تعليم  3000طالب ،بتكلفة إجمالية
تبلغ  120ألف دينار.

«النجاة» تطلق مبادرتها
الرقمية لالرتقاء بلجانها
أعلن مدير العالقات العامة
ب ـج ـم ـع ـيــة الـ ـنـ ـج ــاة ال ـخ ـيــريــة
عمر الشقراء إطــاق "النجاة"
ال ـخ ـي ــري ــة م ـ ـشـ ــروع "ال ـن ـج ــاة
الرقمية الــرائــد" ،الــذي يهدف
إلـ ـ ـ ــى االرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء وال ـ ـن ـ ـهـ ــوض
ب ـم ـس ـت ــوى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ــي
تقدمها الجمعية ومدارسها،
حـيــث ت ــم الـتـعــاقــد م ــع شــركــة
"ب ـ ــاي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــرز" ،وه ـ ـ ــي إح ـ ــدى
ال ـش ــرك ــات الـمـتـخـصـصــة في
األنظمة التعليمية واإلدارية.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :ق ـ ـ ـ ــام ف ـ ــري ـ ــق مــن
الجمعية بزيارة الشركة األم
لـلـتـعــرف ع ــن ك ـثــب ع ـلــى آلـيــة
عـمــل ال ـم ـشــروع ،ال ــذي نطمح
من خالله إلى تحقيق النجاة
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـلــب

االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه نـ ـح ــو إث ـ ـ ـ ــراء ق ـط ــاع
صـ ـن ــاع ــي جـ ــديـ ــد ه ـ ــو إع ـ ـ ــادة
التدوير".
وعبرت الغمالس عن اعتزاز
ف ــريـ ـقـ ـه ــا الـ ـتـ ـط ــوع ــي ب ـت ــأث ـي ــر
مشروع "أمنية" على الشباب،
ً
الذي كثيرا ما ثقت بإمكاناته

تـحــديــث كــل الـبـنـيــة التحتية
الـخــاصــة ب ـم ــدارس الجمعية
ولجانها".
وأض ــاف "وم ــن خــال هذه
ال ـخ ـط ــوة ت ـك ــون ال ـن ـج ــاة هي
ال ـج ـم ـع ـيــة األول ـ ـ ــى بــال ـكــويــت
ودول الخليج العربي الشرق
األوسـ ـ ــط ،م ــن ح ـيــث األنـظـمــة
وتطبيق هذا البرنامج المميز،
والـتــي تـعــود بــاإليـجــاب على
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن وال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن وال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب
المنتسبين لمدارس النجاة،
حيث تسهل العمل وتجعلنا
مواكبين ألحــدث البرمجيات
الجديدة".

وأدائ ـ ــه ال ـم ـم ـيــز ،والـ ــذي يـقــدم
أمـ ـثـ ـل ــة مـ ـش ــرف ــة بــال ـم ـســاه ـمــة
فــي كــل الـمـجــاالت الـتــي تخدم
الوطن والمجتمع.

«نماء» توزع كسوة
الشتاء على األسر
المتعففة
أعلنت "نماء" للزكاة والتنمية
الـمـجـتـمـعـيــة بـجـمـعـيــة اإلص ــاح
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـ ـشـ ــروع
"امنحهم شتاء دافئا" لهذا العام،
والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
ال ـم ــوس ـم ـي ــة ال ـم ـه ـم ــة مـ ــع دخـ ــول
فصل الشتاء ،بهدف توفير كسوة
الشتاء لألطفال األيتام والفقراء،
وأبناء األسر المتعففة ،وأصحاب
ال ـع ــوز وال ـح ــاج ــات ،حـيــث ت ــم مع
بـ ــدايـ ــة ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
ديــوان المحاسبة توزيع الكسوة
ً
ال ـش ـت ــوي ــة ع ـل ــى  262عـ ــامـ ــا فــي
جــامـعــة ال ـكــويــت ،بــاإلضــافــة إلــى
توزيع كوبونات مشتريات لعدد
 156أسـ ــرة ل ـش ــراء الـمـسـتـلــزمــات
الشتوية لها.
ً
ّ
وبين أن "نماء" تحرص سنويا
على تنفيذ هــذا الـمـشــروع ،الــذي
ا نـ ـطـ ـل ــق فـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  2005ل ـي ـســد
حاجة ضرورية في ظل التقلبات
المناخية التي تشهدها الكويت،
ً
مشيرا إلى أن المشروع يستهدف
تخفيف هموم الحياة المعيشية
ع ـ ـ ــن عـ ـ ــاتـ ـ ــق األس ـ ـ ـ ـ ــر ال ـم ـت ـع ـف ـف ــة
ومـعــانــاتـهــا وحـمــايـتـهــم م ــن بــرد
الشتاء القارس.

(سكن خاص) وإصدار 596تعهد
إشراف بناء كامل (شامال جميع
التراخيص) ،إصدار  1614تعهد
هدم (كل أنواع التراخيص).
وب ـي ـن ــت أن ق ـس ــم ال ـم ـقــاول ـيــن
الـتــابــع ل ــإدارة قــام بــإصــدار489
تــرخ ـي ـصــا ،إل ــى جــانــب تسجيل
وت ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـج ـن ــة ال ـم ـن ــاق ـص ــات
ً
المركزية لـ 591مقاوال.
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محليات

ً
إنجاز  2256ترخيصا في بلدية العاصمة
أعـلـنــت إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة بـبـلــديــة الـكــويــت
اإلنجازات التي حققتها إدارة التراخيص الهندسية
بالعاصمة ،خــال الـعــام الـمــاضــي ،إذ قــامــت االدارة
ً
بإصدار  2256ترخيصا (بناء حديث -ترميم -تعديل
وإضافة– زراعة -مظالت) برسوم بلغت  20803دنانير.
وفــي هــذا الصدد ،أوضــح مدير إدارة التراخيص
الهندسية م .نــزار الـعــواد أن االدارة قامت بإصدار
جميع التراخيص الخاصة بالبناء ،بالسكن الخاص
واالس ـت ـث ـمــاري ،ال ــى جــانــب اصـ ــدار كــل الـتــراخـيــص
الخاصة بالتعديالت واإلضــافــة والترميم والـهــدم،
ودراس ـ ـ ــة ك ــل ال ـم ـخ ـط ـطــات االن ـش ــائ ـي ــة ل ــإع ــان ــات،

ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـتــابـعــة أع ـم ــال ت ـع ـهــدات االشـ ــراف
ً
الخاصة بالمكاتب الهندسية ووقت انتهائها ،الفتا
إلى أنه قد تم اصدار  2256ترخيص برسوم 20803
دينار كويتي.
وأضاف العواد أنه تم إصدار  638ترخيص بناء
جديد ،و 25ترخيص ترميم ،و 1254ترخيص تعديل
وإضافة ،و 96ترخيص زراعة.
وأشار إلى انه تم إصــدار 312ترخيص هدم ،و22
ً
ترخيص مظالت ،مشيرا إلى أن اجمالي الكتب التي
تم الــرد فيها على وزارة التجارة  15030كتابا ،في
حين بلغ اجمالي الكتب الصادرة من االدارة  903كتب.
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الديحاني لـ ةديرجلا  :انتخابات «اتحاد بريطانيا»  24فبراير
•

 3قوائم تستنكر اإلعالن المفاجئ لتسجيل العضوية وتطالب بتمديد الفترة
حمد العبدلي

يختار طلبة الكويت في المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة م ـم ـث ـل ـي ـهــم فـ ــي الـهـيـئــة
اإلدارية النتخابات االتحاد الوطني
لـطـلـبــة ال ـكــويــت بــالـمـمـلـكــة ف ــي 24
فبراير المقبل.
وفــي هــذا الـصــدد ،أوض ــح نائب
رئـيــس الهيئة التنفيذية لالتحاد
مشاري الديحاني أن "باب التسجيل
لعضوية الجمعية العمومية فتح
في  6الجاري ولمدة  ٥أيام حتى 10
منه ،من خالل موقع اتحاد الطلبة
بالمملكة".
وذكـ ــر الــدي ـحــانــي ،ف ــي تصريح
لـ"الجريدة" ،أن باب االنسحاب من
الترشح النتخابات الهيئة اإلدارية
لـلـعــام الـنـقــابــي  ٢٠١٩ /٢٠١٨أغلق

أمــس األول ،بعد أن استمر  5أيــام
بدءا من  6الجاري ،مبينا أن "الهيئة
الـتـنـفـيــذيــة اتـبـعــت ك ــل اإلجـ ـ ــراءات
إلنجاح العرس الطالبي ،وتقف على
مـســافــة واح ــدة مــن جميع الـقــوائــم
الـمـتـنــافـســة ،وهــدفـنــا الــوحـيــد هو
تحقيق مصلحة الحركة الطالبية،
والحفاظ على مكتسباتها ،والدفاع
عن قضاياها ،ونحن حريصون على
الخروج بهذا العرس االنتخابي في
أفضل صورة".
م ــن جــانـبـهــا ،اسـتـنـكــرت قــوائــم
"الـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ــة" ،و"الـ ـ ــوسـ ـ ــط الـ ـط ــاب ــي"،
و"المستقلة" ،في بيان ،قرار الهيئة
اإلداري ــة غير الـمــدروس بفتح باب
ال ـت ـس ـج ـيــل النـ ـتـ ـخ ــاب ــات االتـ ـح ــاد

بالمملكة ،رافضة المدة المطروحة
للتسجيل ،التي لم تتجاوز خمسة
أيــام ،وذلك نظرا لفترة االختبارات
التي يمر بها طلبة المملكة المتحدة
حــالـيــا ،ونـظــرا لـعــدم تمكن الطلبة
المقبلين على بدء دراستهم الشهر
الجاري من التسجيل.
وق ــدم ــت ال ـقــوائــم طـلـبــا لتمديد
ف ـت ــرة الـتـسـجـيــل ل ـم ــدة ال ت ـقــل عن
أس ـبــوع ـيــن لـيـتـنـســى ل ـكــل الـطـلـبــة
المشاركة في انتخابات ،الفتة الى ان
اقامة االنتخابات بهذه اآللية التي
تفتقر للدراسة ،وتبعد عن الهدف
المرجو من العملية برمتها ،تفقدها
شفافيتها ومـصــداقـيـتـهــا ،وتــؤثــر
بشكل مباشر على اإلرادة الطالبية.

وطالبت الهيئة االدارية بالنزول
عند رغبات الجموع الطالبية التي
يـسـتـمــد االتـ ـح ــاد مـنـهــا شــرعـيـتــه،
مبينة أن جميع الخيارات متاحة،
ب ـمــا ف ـي ـهــا االل ـ ـتـ ــزام ب ـع ــدم خــوض
االنتخابات المقبلة ،وأن أي إخالل
بنزاهة العملية االنتخابية سيواجه
بــوقـفــة جـ ــادة حـفــاظــا عـلــى حقوق
ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي االق ـ ـت ـ ــراع وان ـت ـخ ــاب
ممثليهم.
ووقـ ـ ــع ال ـب ـي ــان ال ـم ـن ـســق ال ـع ــام
لـقــائـمــة ال ــراي ــة مـنـصــور التميمي،
وال ـم ـن ـســق ال ـع ــام لـقــائـمــة الــوســط
الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــي مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـحـ ــري ـ ـصـ ــي،
والمنسق الـعــام لقائمة المستقلة
قتيبة الهاجري.

«أسئلة عامة» في المركز الثقافي بـ «»AUM
المسابقة تنسجم مع فلسفة الجامعة التعليمية
نـ ـظـ ـم ــت ج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
األميركية ( )AUMللمرة األولى مسابقة
أس ـئ ـل ــة ع ــام ــة ف ــي م ــرك ــزه ــا ال ـث ـق ــاف ــي،
م ــن إعـ ـ ــداد ق ـس ــم ال ـف ـن ــون ال ـل ـي ـبــرال ـيــة،
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع كـ ـلـ ـيـ ـت ــي الـ ـهـ ـن ــدس ــة
والتكنولوجيا وإدارة األعمال.
وقالت الجامعة ،في بيان صحافي
ا مــس ،إن المسابقة تضمنت مشاركة
ثمانية فــرق مــن مختلف ا لـكـلـيــات في
ال ـجــام ـعــة ،ح ـيــث أت ـيــح لـلـطـلـبــة فــرصــة
اخـ ـتـ ـب ــار ث ـق ــاف ـت ـه ــم الـ ـع ــام ــة فـ ــي إطـ ــار
تنافسي ،من خالل اإلجابة عن أسئلة
متعلقة بمواضيع مختلفة ،كالتاريخ
والـ ــريـ ــاضـ ــة والـ ـصـ ـح ــة وال ـم ــوس ـي ـق ــى
والرسم واألدب اإلنكليزي وغيرها.
واو ض ـحــت ان هــذه المسابقة ،التي
تنسجم مــع فلسفة  AUMالتعليمية،
تعتبر من األحداث المهمة التي تحفز
الطالب على تقديم أداء أكاديمي أفضل،
وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي
الـمـنـظــم م ــن مـنـطـلــق ال ـفــريــق ال ــواح ــد،
و تـشـجـعـهــم عـلــى ا لـمـطــا لـعــة وتدفعهم
ل ــاه ـت ـم ــام ب ـم ــواض ـي ــع م ـخ ـت ـل ـفــة ،كـمــا
تساهم في د عــم التواصل بين الطلبة
والـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ،ع ـب ــر م ـش ــارك ــة

جانب من الفائزين في المسابقة
األس ـ ــات ـ ــذة خـ ـب ــراتـ ـه ــم ال ـم ـك ـت ـس ـب ــة مــع
المشاركين.
وذكـ ـ ــرت ال ـج ــام ـع ــة" :فـ ــي ح ـي ــن تـعــد
إح ـ ــاط ـ ــة الـ ـطـ ـلـ ـب ــة بـ ــوسـ ــائـ ــل م ـخ ـت ـل ـفــة
الكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرفـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن أفـ ـ ـض ـ ــل
الممارسات التعليمية اليوم ،أكد أحد

الطالب المشاركين أن المسابقة كانت
تجربة فــر يــدة جعلت ا لــدرا ســة وسيلة
ممتعة لتحقيق هــدف معين ،مع أنها
تطلبت الكثير من التحضير".
واضافت انها تواصل تطوير الطرق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة الـ ـت ــي ت ـن ـت ـه ـج ـهــا ل ـت ـقــديــم

تـجــربــة تــربــويــة ريــاديــة لـطــابـهــا ،كما
تسعى مــن خــال ا لـنـشــا طــات الثقافية
واالجـتـمــاعـيــة والـصـحـيــة والــريــاضـيــة
المتنوعة التي توفرها إلى إعداد جيل
م ـث ـقــف ي ـت ـم ـتــع ب ـق ــدر عـ ــال م ــن ال ــوع ــي
واإلدراك في جوانب حياتية مختلفة.

ً
العتيبي منسقا
لـ «الوحدة الطالبية»
شـ ـكـ ـل ــت ق ــائـ ـم ــة ال ـ ــوح ـ ــدة
ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـخ ــوض
انـتـخــابــات االت ـحــاد الوطني
ل ـط ـل ـبــة ال ـك ــوي ــت ب ــال ــوالي ــات
المتحدة ،هيئتها التنسيقية
لـلـعــام الـنـقــابــي ،2018-2017
ب ـ ـع ـ ــد ان ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
العمومية العادية للقائمة.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ،ع ـبــر
حسابها في "تويتر" ،أسماء
أع ـضــاء الـهـيـئــة ،وه ــم محمد
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي مـ ـنـ ـسـ ـق ــا عـ ــامـ ــا،
ومحمد الزامل نائب المنسق،
ويوسف الزامل امينا للسر،
وخ ـل ـي ـف ــة الـ ـشـ ـح ــوم ــي ام ـي ــن
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،وفـ ـج ــر قـ ـب ــازرد
رئ ـي ـس ــة ال ـل ـج ـنــة االع ــام ـي ــة،
وعـ ـل ــي ن ـظ ــر رئـ ـي ــس الـلـجـنــة
الثقافية ،وعبدالعزيز القبندي
رئ ـيــس الـلـجـنــة االجـتـمــاعـيــة
والرياضية.
واشـ ـ ــارت ال ــى ان ـه ــا تعمل
جاهدة على تخطي العقبات
التي تواجه الطلبة ،وتحقيق
ك ــل ال ـم ـك ـت ـس ـبــات ال ـطــاب ـيــة،
متمنية لهم التوفيق والسداد
في حياتهم الدراسية.

«تدريس التطبيقي»:
ً
األساتذة بذلوا جهودا
وطنية تجاه طلبتهم
أك ــد رئ ـيــس راب ـطــة أعـضــاء
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ل ـل ـك ـل ـي ــات
ا لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،د .سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
السويط ،أن الهيئة التدريسية
أدت واج ـب ـهــا الــوط ـنــي تـجــاه
العملية التعليمية ،متوجها
بشكره لزمالئه أعضاء هيئة
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ،لـ ـم ــا ب ـ ــذل ـ ــوه مــن
ج ـه ــود وط ـن ـي ــة م ـخ ـل ـصــة فــي
ت ــدري ــس ط ــاب ـه ــم ع ـل ــى م ــدار
الفصل الدراسي المنقضي.
وتمنى السويط ،في تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ل ــزم ــائ ــه
األس ــات ــذة االسـتـمـتــاع بــإجــازة
م ـن ـت ـصــف ال ـ ـعـ ــام فـ ــي س ـع ــادة
وسـ ـ ــرور ،ل ـت ـجــديــد نـشــاطـهــم،
وم ـ ـع ـ ــاودة الـ ـقـ ـي ــام بــواج ـب ـهــم
الـ ـت ــدريـ ـس ــي مـ ــع ب ـ ــدء ال ـف ـصــل
ال ــدراس ــي الـمـقـبــل ،كـمــا تمنى
عـلــى إدارة الهيئة االسـتـعــداد
ال ـ ـج ـ ـيـ ــد الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ال ـف ـص ــل
الدراسي الجديد ،والعمل على
تــذل ـيــل أي ص ـع ــوب ــات تــواجــه
أع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس أو
الطلبة.

مشاري الديحاني

«مستقلة التطبيقي» تطالب باسترجاع
مواعيد «اإلضافة» بالتسجيل
طالبت القائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب باسترجاع مواعيد اإلضافة بالتسجيل مع بداية كل فصل
دراسي ،مشيرة الى ان عددا كبيرا من الطلبة المسجلين من  10إلى
 11أو  12وحدة يأملون استرجاعها بعد أن تم إلغاء هذا التسجيل،
ليتمكنوا من استكمال جداولهم.
وشددت القائمة ،في تصريح أمس ،على ضرورة استرجاع أيقونة
"السجل األكاديمي" في نظام المرشد اإللكتروني بالتسجيل ،حتى
يسهل للطالب طباعة ومعرفة الدرجات ومعدالته وسجله بشكل
مباشر مــن نظام التسجيل ،فضال عــن المطالبة بـضــرورة إرجــاع
أيقونة "كيفية احتساب المعدل" ،حتى يسهل للطالب المفصول
معرفة إذا تمت إعادة قيده تلقائيا في نظام التسجيل.
وأشارت الى أن نظام "المرشد اإللكتروني" تطبيق ممتاز ويفيد
الطلبة بشكل كبير ،لكن يجب استرجاع االيقونات المذكورة حتى
يسهل على الـطــالــب بشكل اكـبــر واوض ــح ،مضيفة أن إلـغــاء فترة
السحب واإلضــافــة ادى الــى تضرر عــدد كبير مــن الطلبة ،ممن لم
يسمح لهم استكمال جداولهم ،متمنية تفاعل المسؤولين في إعادة
نظام التسجيل على وضعه السابق.

«الهندسة» تختتم معرض التصميم الـ ٣٣
اختتمت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت
فعاليات معرض التصميم الهندسي ال ــ ،33الــذي أقيم
تحت رعاية وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة
لشؤون الخدمات د .جنان بوشهري ،ونظمه مركز التدريب
الهندسي والخريجين بالكلية ،تحت إشراف مدير المركز
د .بدر البصيري ،وذلك بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي لمشاريع التصميم الهندسي بفندق كراون بالزا
قاعة البركة.
وقــال عميد الكلية د .عبداللطيف الخليفي ،إن هذا
المعرض يقام لتشجيع الطلبة على إب ــراز انجازاتهم
ً
العلمية وتوثيقها تـقــديــرا لجهودهم ومثابرتهم في
ً
التحصيل العلمي ،مبينا أنــه يقام في نهاية كل فصل
دراسي ،وشارك فيه  320طالبا وطالبة ،وعدد المشاريع
المشاركة فيه بلغ  83مشروعا.
جاء ذلك خالل حفل تكريم الفائزين بمسابقة أفضل
مشروع من األقسام العلمية بالكلية ،والجائزة مقدمة
مــن مــؤسـســة الـكــويــت للتقدم الـعـلـمــي ،وذل ــك بحضور
عميد الكلية د .عبداللطيف الخليفي ،ومدير إدارة الثقافة

العلمية بالمؤسسة د .ســام العبالني ،ومــديــرة مركز
التحفيز والمشاركة بالمؤسسة م .منار الراشد ،ومدير
مركز التدريب الهندسي والخريجين د .بدر البصيري.
وأش ــار الخليفي إلــى ال ــدور الرئيسي ال ــذي تقوم به
مؤسسة العطاء التي تسعى إلبــراز الكفاءات المتميزة
وحثهم على اإلبــداع ومواكبة التكنولوجيا في الحياة
العملية ،وهي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تهدف
ً
دائما إلى السعي في دعم العناصر المتميزة لمواجهة
تحدي التطور التكنولوجي وخلق المناخ المناسب
لجميع الــدارس ـيــن والباحثين فــي مختلف المجاالت
العلمية ،فلهم منا كل الشكر والتقدير.
م ــن ج ـه ـتــه ،ذكـ ــر م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـت ــدري ــب الـهـنــدســي
والخريجين د .بدر البصيري ،أن هذا الحفل تقيمه كلية
الهندسة والـبـتــرول ممثلة بمركز الـتــدريــب الهندسي
والخريجين تكريما للطلبة الفائزين بـجــائــزة أفضل
ً
م ـش ــروع ف ــي م ـعــرض الـتـصـمـيــم ال ـه ـنــدســي ،مـبـيـنــا أن
المؤسسة تساهم فــي تقديم الــدعــم ال ـمــادي للطاقات
الشبابية لما لها من حيوية ونشاط في إبراز إبداعاتهم.
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«ما هو المجتمع المدني؟»
دراسة تعرض أهم التعريفات الرئيسة لهذا المجتمع في الفكر األوروبي
ً
ً
تمتد جذور المفهوم المعاصر لمصطلح المجتمع المدني زمانيا ومكانيا إلى
دول أوروبا الغربية في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر
ً
الميالدية ،وبدأت الكتابات التنظيرية الرئيسة بالظهور في إنكلترا أوال،
لتنتقل بعدها إلى اسكتلندا وألمانيا.
وتقتصر هذه الدراسة على التعريف بالمحطات التأصيلية والتنظيرية

ّ
الرئيسة لمصطلح المجتمع المدني ،التي تصدى لها أكبر منظريه ،وهم
ً
اإلنكليزيان توماس هوبز وجون لوك واالسكتلندي آدم فيرغسون ،وصوال
األلمانيين جورج هيغل وفرديناند توينيس.
إلى
ً
وتوفر نوعا من اإلطار العام والمالمح الرئيسة لتعريفات المجتمع المدني
عبر الرجوع للمصادر األساسية ،وبما أن موضوع المجتمع المدني ّ
متشعب

ومترامي األطراف ،والكتابات حوله يصعب حصرها واإلحاطة بها في
ً
فضال عن أن هذه الورقة معدودة الصفحات ،فقد َّ
تعمد
كتاب ضخم،
الكاتب التلخيص واالختصار ،ألن هذه الورقة موجهة باألساس للناشطين
في هذا الميدان وللمهتمين به من غير المتخصصين ،ليتصوروا ويستوعبوا
ً
أبعاده أوال ،ثم ليعملوا في وسطه وباتجاهه على هدى وبصيرة.

يعرف المجتمع المدني في األدبيات العلمية
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،مـ ــن خـ ـ ــال بـ ـي ــان الـ ـح ــال ــة ال ـم ـخــال ـفــة
والمناقضة له على هيئة ثالث ثنائيات متضادة
وهي:

 -1التضاد بين المجتمع الطبيعي والمجتمع
المدني

بدر ناصر الحتيتة المطيري

المجتمع المدني
هو وضع يناقض
نمط العيش في حالة
الطبيعة باألدبيات
المبكرة لنظرية العقد
االجتماعي

توماس هوبز أول
من أطلق وصف
ومسمى «حالة
الطبيعة» على نوع
من الحياة العامة
التي يحياها الناس

المجتمع المدني هو وضع يناقض نمط العيش
فــي حالة الطبيعة فــي األدبـيــات المبكرة لنظرية
العقد االجتماعي ،كما وضعها َّ
وأصل لها المفكران
اإلنكليزيان توماس هوبز وجون لوك.
ك ــان تــومــاس هــوبــز هــو أول مــن أط ـلــق وصــف
ومسمى حالة الطبيعة على نوع من الحياة العامة
التي يحياها الناس قبل التحول للحالة المدنية،
وذلك ضمن المقدمات التي طرحها كلوازم لنظريته
ً
للعقد االجـتـمــاعــي ،والبشر وفـقــا لطروحاته في
الـمــرحـلــة الطبيعية يـعـيـشــون ويـتـصــرفــون على
سجيتهم وهواهم لتحقيق مصالحهم؛ ألنهم أنداد
ً
مـتـســاوون ومـتـكــافـئــون .لكن نـظــرا لشح الـمــوارد
ومحدوديتها والتنافس المحموم عليها مع عدم
وجــود سلطة ق ــادرة على ضبط التعامالت فيما
بينهم وإجبارهم على التعاون لإلفادة من الموارد
الـضـئـيـلــة ب ـعــدالــة ،فـقــد أصـبـحــت حــالــة الطبيعة
ً
جحيما ال ُيطاق ،وهكذا أصبح كل إنسان يخشى
على نفسه وممتلكاته من اعتداءات اآلخرين.
ويفترض هوبز أن الناس بحكم أنهم شديدو
ال ـح ــرص ع ـلــى تــأم ـيــن حـيــاتـهــم وم ـعــاش ـهــم ،فقد
استنتج أن حالة الطبيعة هي أســوأ وضع يمكن
أن يـعـيــش ف ـيــه هـ ــؤالء الـ ـن ــاس ،ف ـهــي حــالــة حــرب
مستمرة ال فـكــاك مـنـهــا ،وألن الـبـشــر بطبيعتهم
عقالء ،فإنهم يدركون أن المخرج من هذه الحالة
ُ
المزرية بالتعرف على قوانين الطبيعة واتباعها،
وه ــي الـقــوانـيــن الـتــي تــدلـهــم عـلــى الــوســائــل التي
يستطيعون بها النجاة من شرور حالة الطبيعة
وتكوين مجتمع مدني.
وأول وأه ــم قوانين الطبيعة هــو ال ــذي يوجب
على كل فرد أن يفضل العيش بسالم عندما يجنح
اآلخرون لذلك ،مع االحتفاظ بحق اللجوء إلى خيار
استخدام القوة ،وخوض الحرب عندما ال يرضى
اآلخــرون بالسلم .وألن البشر عقالء ،فيمكنهم أن
يتوافقوا على إنشاء عقد اجتماعي فيما بينهم،
يتيح لهم العيش في نمط من الحياة يخالف ما
ألفوه.
َّ
يتكون هــذا العقد االجتماعي
وفــي رأي هوبز
مــن مـبــدأيــن أســاسـيـيــن :األول ،أن ــه الب ــد أن يتفق
الناس ويتعاقدوا على تكوين مجتمع عبر التخلي
ً
جماعيا ،وبشكل متبادل ،عن الحقوق والمطالبات
والمظالم والثارات التي لهم تجاه اآلخرين ،والتي
ورثوها عن المعيشة في حالة الطبيعة .والمبدأ
الـ ـث ــان ــي ،أن ي ــوك ـل ــوا إلـ ــى ش ـخ ــص أو مـجـمــوعــة
أش ـخــاص صــاحـيــة وسـلـطــة اإلل ـ ــزام ب ـهــذا العقد
االجتماعي الضروري.
والعقد االجتماعي هو المصدر الجوهري لكل
ما هو حسن وإيجابي ،وما ُيعتمد عليه من أصول
لـكــي يحيا الـنــاس حـيــاة طـيـبــة ،والـخـيــار المتاح
أمامنا هو أن نلتزم بشروط هذا العقد ،أو أن نرجع
الطبيعة أو شريعة الغاب ،ألنه ال
إلى حمأة حالة
ِّ
يوجد إنسان عاقل يفضل العيش في كنفها.

تنافس غير محدود

جون لوك يرى أن
حالة الطبيعة تعني
ً
وضعا من التنافس
غير المحدود
المؤدي إلى الجنوح
للتهديد باستعمال
القوة والعنف لحسم
النزاعات

ويـ ــرى ج ــون لـ ــوك ،الـ ــذي ت ـن ــاول نـظــريــة العقد
االجتماعيَّ ،
وطورها بعد توماس هوبز ،أن حالة
ً
الطبيعة تعني وضعا من التنافس غير المحدود
الـمــؤدي إلــى الجنوح للتهديد باستعمال القوة
ً
والـعـنــف لحسم الـنــزاعــات ،كما أنـهــا تمثل مــأزقــا
تتصادم فيه إرادات األفراد والجماعات بشأن كيفية
التصرف مع اآلخرين ،بحيث ال يوجد مخرج من
النزاع وحله ،كما ال توجد إجابة للتساؤل المطروح
َ َ
الحكم الفصل؟».
«من سيكون
ويــؤكــد كــذلــك أن الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي هــو حــالــة
خال من هذه الفوضى العارمة قدر اإلمكان؛
ووضع ٍ
فالحالة المدنية هي وضــع تتوافر فيه وتسوده
قوانين سارية وقضاة مستقلون وسلطة تنفيذ
ً
فاعلة ،ويعتبر ذلك الوضع ،إذا ما تحقق ،إنجازا
ً
ً
ً
سياسيا ومــدنـيــا مـتـقــدمــا ،وإن كــان يتم بوتيرة
وشكل غير مضمونين.
ً
كما أن المجتمع المدني فــي رأيــه ليس كيانا
ً
نمطيا ،أو من شاكلة واحدة ،بل هو ببساطة يتكون
من مجموع األفراد المتمدنين والمتحضرين.

توماس هوبز

جون لوك

وه ـنــاك ش ــروط تمثل الـحــد األدن ــى ال ـضــروري
لوجود المجتمع المدني والمتحضر ،منها :وجود
نظام سياسي نيابي ،ووجود نظام لحقوق الملكية
الخاصة ،والسماح بحرية العبادة.
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وه ــو اخ ـت ــاف الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ع ــن الــدولــة
وت ـمــايــزه عـنـهــا بـمـكــونــاتـهــا ووظــائـفـهــا ،ويشيع
استخدام هذا النوع من تعريفات المجتمع المدني
في كل الطروحات والكتابات الليبرالية.
ف ـت ــوم ــاس ه ــوب ــز س ـب ــق أن أكـ ـ ــد ،ف ــي م ـع ـ ِـرض
صياغته لنظرية العقد االجتماعي ،أن الدولة بحد
ُ
ذاتها تعتبر «رابطة مدنية» ال غنى عنها ،بل ُيعتبر
ً
ً
ً
ً
ً
تأسيسها إنجازا مدنيا جماعيا وعقالنيا ضخما.
وج ــاء جــون لــوك مــن بـعــده ،وأش ــار إلــى وجــود
ت ـمــايــز م ــن ح ـيــث الـمـبــدأ
ب ـيــن ال ــدول ــة والـمـجـتـمــع
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،وذل ـ ـ ــك ع ـنــدمــا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـور ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــأداة
حتمية لـضـمــان وتأمين
وجود نظام عام يستطيع
ع ـمــوم األف ـ ــراد م ــن خــالــه
أن ي ـ ـمـ ــارسـ ــوا ح ـي ــات ـه ــم
ُ
دون مضايقة ،وتفرز تلك
الممارسة بدورها حضارة
إنسانية.
لكن بلورة هذا التمايز
ب ـي ــن الـ ــدولـ ــة وال ـم ـج ـت ـمــع
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي بـ ـشـ ـك ــل أوض ـ ــح
ت ـت ـط ـل ــب مـ ـ ـ ــرور مـ ــا ي ــزي ــد
ع ـل ــى خ ـم ـس ـيــن ع ــام ــا مــن
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،ك ـم ــا ت ــم ذل ــك
في بيئة مغايرة إلنكلترا،
وهـ ـ ــي اسـ ـكـ ـتـ ـلـ ـن ــدا ،ال ـت ــي
كانت تمر بحقبة التنوير
االسـكـتـلـنــدي ،الـتــي امتدت
بين عامي  1748و.1785
وأولــى آدم فيرغسون ،وهــو أحــد أقطاب حركة
التنوير االسكتلندي ،مفهوم المجتمع المدني
َّ
عناية خاصة ،حيث ألف كتابا عنه في عام 1767
أسماه «مقال عن تاريخ المجتمع المدني» ،ويرى
فيه أن المجتمع المدني هــو النتاج والمحصلة
الـتــراكـمـيــة لــأفـعــال الـبـشــريــة الـتــي أف ــرزت نتائج
متشابكة وغير مقصودة وغير متوقعة.
وهناك موضوعان رئيسان يتخلالن طروحات
فيرغسون بشأن المجتمع المدني ،هما :اعتماده
على الطبيعة النشطة للناس ،والنمو التدريجي
الجـتـمــاعـهــم دون تـخـطـيــط ُمـ ْـس ـبــق وبـشـكــل غير
متوقع.
ولعل أهم ما جاء في كتابه عن هذا المجتمع
هو نقده وتفكيكه وتفنيده للغة والثقافة َ
القدرية
ال ـســائــدة وقـتـهــا ،واسـتـبــدالـهــا ب ـطــروحــات تؤكد
ُ
المسؤولية السياسية للفرد وت ْع ِلي من شأنها،
ألن ــه ي ــرى أن تحقيق س ـعــادة األفـ ــراد هــو الـغــايــة
والمحصلة النهائية للمجتمع المدني.
كان فيرغسون في استعماله لمصطلح المجتمع
المدني معنيا بتتبع الظهور التدريجي لمالمحه
وسماته األساسية ،وتتمثل تلك السمات في وجود
ِ
نطاق وتشكيلة من المؤسسات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ــام ـ ــات
االجتماعية المرتبطة ببعضها
بأواصر غير منظمة.

المجتمع المدني والديمقراطية
ل ـقــد ت ـمــت عــول ـمــة ف ـك ــرة الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي مـثـلـمــا حـ ــدث لـفـكــرة
الديمقراطية قبلها والتسليم بهما ،وأصبح التأصيل األوروبي الغربي
لهما المسطرة والمعيار الــذي يتم الرجوع إليه واستنساخه عند
تناولهما والحديث والتأليف عنهما في العالم الثالث.
ويتفرع النقاش والتداول حول المجتمع المدني في العالم الثالث
من قضية الديمقراطية ،رغم أن المجتمع المدني يتمايز عنها ،بحيث
ال يمكن اختزاله بها أو االستعاضة عنه بمناقشة العمل السياسي
الديمقراطي وآلياته فقط.
وترتبط الديمقراطية بفكرة المجتمع المدني بطريقتين ،هما:
أ -أنــه مــن أجــل أن تتم ممارسة الديمقراطية بطريقة سليمة ،ال
يكفي أن تكون هناك إجراءات لحكم األغلبية ،لكن يجب أن تكون هذه
األغلبيات من نوع َّ
معين ،فاألغلبيات المنتمية إلى الجماعات القرابية
ووضـ ــع هيغل
آراء ه ا لـفـلـسـفـيــة
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
وصاغها ونشرها
ف ــي خـضــم ح ــراك
وصــراع سياسي
مصيري محتدم
عـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــاه ب ـ ـ ـلـ ـ ــده
(مملكة بروسيا)
منذ بداية القرن
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاسـ ـ ــع ع ـش ــر
ب ـ ـعـ ــد الـ ـه ــزيـ ـم ــة
النكراء واالنهيار
ال ـســريــع لـلــدولــة
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ــرن ـ ـسـ ــا
جورج هيغل
الثورية ،بقيادة
اإلمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــور
نابليون بونابرت،
ف ــي م ـعــركــة جـيـنــا أو يـيـنــا ع ــام  ،1806وكـشـفــت
المعركة والهزيمة عن مدى تخلف بروسيا في كل
المجاالت وحاجتها الماسة إلى إدخال إصالحات
اجتماعية وعسكرية وسياسية ،ال سيما في نمط
اإلدارة الحكومية.
ً
عمل هيغل أستاذا للفلسفة في جامعة برلين
منذ  1818حتى وفاته عام  ،1831وهي (الجامعة)
إحــدى ســاحــات هــذا الـصــراع الفكري والسياسي
اإلص ــاح ــي ال ـم ـح ـتــدم ،وراجـ ــع مـخـطــوطــة كتابه
الـمـقــرر «مـقــومــات فلسفة ال ـحــق» ،ال ــذي طــرح فيه
فكرة المجتمع المدني ،وكتب له مقدمة جديدة في
يونيو  ،1820ونشره في أوائل عام ُ ،1821
ويعتبر
هذا الكتاب آخر مؤلفاته الكبرى.
ك ـ ــان ه ـي ـغــل م ــؤي ــدا ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـس ـيــاســات
االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة اإلصــاح ـيــة ف ــي بـلــده
بروسيا وزمــانــه (الثلث األول مــن الـقــرن التاسع
عشر ال ـم ـيــادي) ،وط ــرح فـكــرة المجتمع المدني
َ
كمفهوم أو صيغة ُمبتك َرة ضمن مجال أو فضاء
الروح الموضوعية التي يمكن من خاللها أن تزدهر
الحرية الشخصية لألفراد.
وأورد هذا التنظير حول المجتمع المدني في
الجزء الثالث من كتابه (مقومات فلسفة الحق)،
ح ـي ــث خ ـص ــص ال ـق ـس ــم ال ـث ــان ــي ف ــي ه ـ ــذا ال ـج ــزء
للمجتمع المدني ،بعد أن خــص األســرة بالقسم
األول ،وأتـبـعــه بــالـقـســم الـثــالــث ال ــذي ت ـنــاول فيه
الدولة.

ينشأ عنها نــوع من االلـتــزام وال ــوالء الجمعي الكلي (أو العصبية)
الــذي من شأنه أن يــؤدي عند تفعيله واستثارته إلى جعل القواعد
المؤسسية الرسمية المنظمة للعمل الديمقراطي شكلية وال معنى
لها بالنسبة إلى األقليات.
ب -لكي تـكــون االل ـتــزامــات والـ ــوالء ات مستقلة ومـتـمــايــزة ،فعلى
يتمتعون بكيان ذي نزعة
األف ــراد أن ينظروا ألنفسهم باعتبارهم
ُ ُ
فــرديــة حــداثـيــة ،وأن يعيشوا حياتهم فــي أط ــر مختلفة ومتنوعة،
َّ
وتتغير وفق قناعاتهم وإراداتهم المستقلة،
وأن تتشكل توجهاتهم
ً
فــاإلدارة السليمة للدولة الدستورية الحديثة ال تتطلب تمايزا بين
مكونات الدولة والمؤسسات األخــرى في المجتمع فقط ،بل ان يتم
أيضا تنظيم نطاق الجمعيات غير الحكومية وفق مبادئ المجتمع
المدني ومقتضياته.

وص ـ ـ َّـور هـيـغــل الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ك ـف ـضــاء أو
االجتماعي واالقتصادي العام يتم
مجال للنشاط
ُ
اسـتـحــداثــه بـيــن نـطــاق األ ْسـ ــرة والـكـيــان الرسمي
لـلــدولــة ،وأك ــد أن المجتمع الـمــدنــي ذات ــه يستلزم
ويقتضي وج ــود مــؤسـســات وكـيــانــات اعتبارية
تتجاوز األغ ــراض واأله ــداف الشخصية لألفراد،
ويــرى كذلك وجــوب تنظيم المجتمع المدني في
مــؤسـســات أو كـيــانــات أو هـيـئــات ذات شخصية
قانونية اعتبارية أو معنوية تعترف بها الدولة.
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الثنائية المتضادة الثالثة واألخيرة التي ُيعرف
المجتمع المدني من خاللها هي مخالفته وتمايزه
عــن الجماعة ُالـقــرابـيــة ،وتـقــوم الجماعة القرابية
على روابط ُ الق ْربى بالنسب والمصاهرة ،وينطبق
ـرة والقبيلة ،ويطلق عليها إجماال
ذلك على األسـ ُ
مصطلح ذوي الق ْربى أو األقربين.
وكان عالم االجتماع األلماني فرديناند توينيس
أبرز َمن أطلق مصطلح الجماعة القرابية َّ
وميزها
عن المجتمع المدنيَّ ،
وأصــل لها بشكل منهجي
فــي عـلــم االجـتـمــاع الـحــديــث فــي كـتــابــه المشهور
(الجماعة القرابية والمجتمع المدني) ،وسعى في
كتابه هذا إلى طرح إطار منهجي ال زمني لتحليل
وبيان لبنات البناء الرئيسة ألي مجتمع بشري.
َّ
وضم الكتاب ثالثة أقسام :تناول في القسم األول
منه الترتيبات االجتماعية-االقتصادية المتناقضة
السائدة في «الجماعة القرابية» الصغيرة الحجم،
وفـ ــي «ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـم ــدن ـي ــة» ال ـك ـب ـيــرة الـحـجــم
والقائمة على أســاس اقـتـصــادات الـســوق .وطــرح
ً
فــي الـثــانــي بـيــانــا نوعين متناقضين مــن الــذكــاء
والعقالنية الـبـشــريــة .أمــا الـثــالــث ،فقد فصل فيه
الـمــؤسـســات الـمـتـضــادة أو المتقابلة والـمـبــادئ
التي تقوم عليها في مجاالت السياسة والحكومة
والقانون.
ي ــرى تــويـنـيــس ف ــي ال ـق ـســم الـمـتـعـلــق ب ـ ــاإلرادة
البشرية أن كل النشاط البشري الواعي ،الممتد من
الحركات الالإرادية للعضالت ،وصوال إلى التجريد
العقلي الرفيع ،إنما يرجع في المآل األخير إلى
سعي الفرد إلشباع «شهواته».
وف ـ ــي ق ـس ــم الـ ـكـ ـت ــاب ال ـم ـخ ـص ــص ل ـل ـتــرت ـي ـبــات
االجـتـمــاعـيــة -االقـتـصــاديــة المتناقضة الـســائــدة
في الجماعة القرابية والمجتمعات المدنية ،ألقت
التركيبة الثنائية أو الـمــزدوجــة لـلــروح البشرية
لــدى توينيس ظــاال كثيفا على طروحاته بشأن

التنظيم االجتماعي واالق ـت ـصــادي ،بــل تمازجت
معها بشكل كلي.
إن ال ـت ـمــايــز ب ـيــن ه ــذي ــن الـنـمـطـيــن م ــن أن ـمــاط
االجتماع البشري هنا يكون بين جماعة ُقرابية
«ع ـضــويــة» مــرتـبـطــة ببعضها ب ــأواص ــر الــقــربــى،
ُْ
والصحبة أو الصداقةُ ،
والملك
والعرف ،والتاريخ
الـمـشــاع لـلـمــوارد والـ ُـمـ ْـمـتـلـكــات األســاسـيــة ،وبين
مجتمع مدني «ميكانيكي» يتفاعل ويتعامل فيه
األفراد المستقلون مع بعضهم بمعيار المصلحة
الــذات ـيــة ،وال ـع ـقــود الـتـجــاريــة ،وب ـنــوع مــن الــوعــي
المتبادل «المكاني» ،بدال من «التاريخي» ،ووفق
قيود خارجية رادعة مصدرها القوانين الرسمية
السارية.
وي ـم ـك ــن ال ـت ـع ــرف ع ـل ــى م ـث ــل هـ ــذه ال ـث ـنــائ ـيــات
المتقابلة ومالحظتها في كل مجاالت الوجود ،بدءا
من العالقات االقتصادية ،وصوال إلى أعمق نقطة
في تراكيب وتضاعيف الفكر البشري .فاإلنتاج
ال ـمــادي لــدى الجماعة الـقــرابـيــة يـكــون مخصصا
أساسا «لالستهالك» ال «الكسب» ،ويكون مرتبطا
أســاســا بـحــاجــات الـجـمــاعــة ومــوجـهــا لتلبيتها،
ويستثنى مــن ذلــك السلع والـخــدمــات البسيطة،
ً
ً
كما أن الفنون والدين ُيعتبران جزءا لصيقا غير
قابل للفصل عن الممارسات النمطية المعتادة في
الحياة المنزلية والمهنية والحضرية.
هذه الثنائيات المتقابلة لدى الجماعة القرابية
والمجتمع المدني تنسحب بالضرورة على عوالم
السياسة والفقه والحقوق والقانون وتشيع فيها،
وهــي التي أسماها توينيس «الـتــراث المشترك»،
وخصص لها القسم الثالث من كتابه (الجماعة
القرابية والمجتمع المدني).
كما يشترك المجتمع المدني كنظام لممارسة
ال ـس ـيــاســة بــال ـعــديــد م ــن األشـ ـك ــال ال ـظــاهــريــة مع
ال ـج ـمــاعــة ال ـق ــراب ـي ــة ،ل ـكــن ج ــوه ــر هـ ــذه األش ـك ــال
ً
الـظــاهــريــة مختلف تـمــامــا ،وشـيــوع نـمــط األف ــراد
«النشطاء العقالنيين» السائد في المجتمع المدني
وال ــذي ــن ي ـت ـص ـفــون ب ــاالس ـت ـق ــال وي ـغ ـلــب عليهم
الـتــوجــس واالرت ـي ــاب والـحــريـصـيــن عـلــى تعظيم
ثرواتهم ومكاسبهم الشخصية ال يمكن أن يتوقعوا
ً
مطلقا أن يشكلوا بذواتهم شخصية «طبيعية»
موحدة ،لكن ضرورات األعمال التجارية أملت على
كل واحد منهم الحاجة للجوء إلى نوع من سلطة
أعلى ،لإللزام بالوفاء بما تتضمنه بنود العقود
ُ
المبرمة مع مواطنيهم اآلخرين.

مفهوم المواطنة ومكوناتها

آدم فيرغسون

تمت بلورة فكرة المواطنة ومفهومها والتنظير لها
عـلــى يــد عــالــم االج ـت ـمــاع الـبــريـطــانــي تــومــاس همفري
م ــارش ــال ضـمــن مـحــاضــرتــه الـشـهـيــرة ال ـتــي أل ـقــاهــا في
جامعة كامبردج عام  ،1949وعنوانها «المواطنة والطبقة
االجتماعية» ،والذي طرح في محاضرته تحليال وتأصيال
لما تعنيه المواطنة ،وأشار إلى أن المواطنة تتألف من
ثــاثــة عـنــاصــر أو م ـكــونــات :ه ــي عـنـصــر م ــدن ــي ،وآخ ــر
سياسي ،وثالث اجتماعي.
 -1المكون الـمــدنــي :هــو عـبــارة عــن مجموع الحقوق
الضرورية والالزمة لحرية الفرد ،وتشمل :الحرية العامة
لإلنسان ،وحرية اإليمان والفكر والتعبير ،وحرية التملك،
وحق الدخول في عقود صحيحة ،وحق التمتع بالعدالة،
الذي ُيعد نمطا مختلفا عن الحقوق األخــرى ،ألنه حق
يتصل بإثبات كل حقوق الفرد ،والــدفــاع عنها ،بشرط
تحقيق المساواة مع اآلخــريــن ،وفقا لمسطرة القانون
العادلة ،وأقرب المؤسسات ارتباطا بالحقوق المدنية
هي مؤسسات السلطة القضائية.

 -2المكون السياسي :يتمثل بحق المشاركة َفي
تولي مسؤولية سياسية كعضو في هيئة ُمنتخبة
تتمتع بـصــاحـيــات سـيــاسـيــة ،أو كـنــاخــب يختار
ُ ْ
السلطة السياسية،
وينتخب أعضاء هذه الهيئة أو
وال ـم ــؤس ـس ــات ذات ال ـص ـلــة ب ـه ــذا ال ـح ــق الـسـيــاســي
هي البرلمان أو مجلس األمــة أو الشعب ومجالس
الحكومات المحلية.
 -3ال ـم ـكــون االج ـت ـمــاعــي :يـتـمـثــل بـنـطــاق الـحـقــوق
العريضة الممتدة من حق الحصول على قدر معقول
ً
مــن األم ــن والــرفــاهـيــة االقـتـصــاديــة ،وص ــوال إل ــى حق
المشاركة والتمتع الكاملين في الموروث االجتماعي
ال ـم ـش ـتــرك ،وأن يـعـيــش الـ ـف ــرد ح ـي ــاة إنـ ـس ــان مـتـمــدن
ومتحضر ،طبقا لــأعــراف السائدة ُ
المتعارف عليها
في المجتمع ،وأكثر المؤسسات التصاقا بهذه الحقوق
ه ــي مــؤس ـســات ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي وق ـط ــاع ال ـخــدمــات
االجتماعية.

فيرديناند توينس

زوايا ورؤى
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ما قـل ودل :رثاء حنان محمد
جاسم الصقر
المستشار شفيق إمام

أبا حنان ...عزاء وصبرا عظيما على المبتلى.
كلمات من القلب يذرفها كالدمع من لم يذق فقد البنين
والبنات رغم الكبر.
قد هاله أن يرى صقرا وقد زعزعته يد القضاء وزلزلته
يد القدر ،ولكن هيهات أن ينكسر.
قد كانت حنان زينة الدنيا وفرحتها وأريج الزهور
وروضتها ،وعقد هناء صقر وأمها ،فانفطر فؤادهما
وقد ردا الوديعة إلى ربها ،ودفناها في السرائر
ّ
والمحاجر عندما عز على الموت أن يلمس التراب غض
شبابها.
صبرا أبا حنان فإن الباقيات لمن صبر ،وبقدر صبر المبتلى
طول المصيبة والقصر.

ةديرجلا

•
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مظفر عبدالله

يبدو أن الدولة كما أهملت
التعليم الذي هو ركن
أساسي للتقدم وسلمته
ألناس غير أكفاء ،قد أهملت
الحفاظ على سمعتها
داخليا وخارجيا بتسليم ملف
حقوق اإلنسان لقيادات
إدارية ال ّ
تقدر كم الحرج
الدولي الذي تسببه كلماتهم
وتصريحاتهم في اإلعالم
في قضايا الجنسية والعمالة
الوافدة والنظرة لآلخر.

شارلوت أوبين*

* الرئيسة التنفيذية لشركة غرينويش بارتنرز ،وهي
منتجة للطاقة المتجددة المخصصة لمنطقة جنوب
الصحراء الكبرى اإلفريقية.
«بروجيكت سنديكيت »2017 ،باالتفاق مع «الجريدة»

َ
لتكون قرارات المجلس المركزي
بمستوى التحدي التاريخي

mudaffar.rashid@gmail.com

 ٩١ألف دينار لحقوق اإلنسان!

تسريع عملية تحول الطاقة
في إفريقيا

فــي مـعـظــم ب ـلــدان إفــريـقـيــا ،يعتبر ال ـت ـحــول مــن الــوقــود
األحـفــوري إلــى أشـكــال أنظف للطاقة ض ــرورة بيئية ،ولكن
ال يزال الوقود األحفوري يشكل غالبية -تصل إلى  ٪70في
بعض الحاالت -مزيج الطاقة ،مما يعني أن الوضع في القارة
هو وضع مفزع للغاية من الناحية البيئية.
ً
ً
ً
ولكن يعد تحول الطاقة في إفريقيا أمرا ملحا اقتصاديا
ً
أيضا ،حيث يستهلك الدعم المالي المتعلق بالنفط في كل
عام  1.5في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للقارة ،أي نحو
 50مليار دوالر ،وهذا مبلغ يكفي لتوفير الطاقة الشمسية
لنحو  300مليون شخص ،وإذا تمكنت القارة من إعادة توازن
ً
ملف الطاقة في الـقــارة ،بعيدا عن الهيدروكربونات بشكل
تدريجي فإنه يمكنها إعادة تخصيص هذا الدعم بطرق من
شأنها أن تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
واليوم ال يمكن حماية أي من مصدري أو مستوردي النفط
بشكل كاف من صدمات أسعاره ،فعندما انخفضت أسعار
النفط بسرعة في عام  ،2015على سبيل المثال ،كان مستوردو
الطاقة في إفريقيا ينفقون مبالغ أقل على النفط ،في حين
ً
عانت البلدان المصدرة ماليا هذه المشكلة ،وعندما انتعشت
األسعار انقلبت األحوال ،فارتفعت عائدات البلدان المصدرة
للطاقة في حين عانت البلدان المستوردة من أجل الحفاظ
على مستويات االستهالك.
إن تلك دورة مفرغة ال داعــي لها ،فلن يــؤدي دمج الطاقة
األنظف في نظم الطاقة الوطنية إلى زيادة القدرات المحلية
فحسب ،بــل إنــه سـيــؤدي إلــى تخصيص الهيدروكربونات
للتصدير ،ويمكن بعد ذلك استثمار العائدات الناتجة عن
ذلــك فــي أشـكــال جــديــدة مــن الـطــاقــة الـخـضــراء ،ويبشر هذا
التحول الذي يتطلب التعاون مع قطاع النفط بتعزيز التقدم
االجتماعي واالقتصادي.
و مــن بين أكبر الفوائد كهربة المناطق التي تعيش في
الظالم حاليا في ظل أنظمة التوزيع الحالية ،واليوم يمكن
لثالثين في المئة من األفارقة فقط الحصول على الكهرباء
بشكل يمكن التعويل عليه ،ولكن يمكن للطاقة الشمسية
التي تقدر سعتها بعد التركيب بنحو عشرة تيراوات أن تزيد
بشكل كبير من قدرة األفارقة على الحصول على الكهرباء،
ً
ووفقا لبعض التقديرات يمكن أن تتراوح الزيادة في توليد
الطاقة الشمسية بحلول عام  2030من  15إلى  62غيغاواط.
ليس من المتوقع التخلص التدريجي من الوقود األحفوري
في أي وقت قريب ،ولكن سيكون لمزيج الطاقة الذي يتضمن
زي ــادة كبيرة فــي الطاقة الشمسية مــزايــا اقتصادية كبيرة
ً
إلفريقيا ،وخصوصا في المناطق التي يعتبر قطاع الزراعة
فيها أكبر قطاع اقتصادي ،وستسهل كهربة المناطق الزراعية
تخزين ونقل المنتجات الزراعية وتحسين األمــن الغذائي
وزيادة قدرة المزارعين على الكسب.
وف ــي مـحــاولــة إلعـ ــادة تـ ــوازن مــزيــج الـطــاقــة فــي إفريقيا،
تحافظ القارة على ميزة حاسمة واحــدة تتفوق فيها على
االق ـت ـص ــادات الـمـتـقــدمــة ،وه ــي إمـكــانـيــة ال ـبــدء مــن الـصـفــر،
حيث يعد الغياب النسبي لالستثمارات القديمة هو السبب
الرئيس في أن الطاقة الخضراء هي الخيار األفضل للطاقة
في إفريقيا ،وعلى الرغم من أنه يجب على كل بلد الموازنة
بـيــن احـتـيــاجــاتــه مــن الـطــاقــة ف ــإن االع ـت ـمــاد عـلــى الـمـصــادر
المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص هو أكثر
االستراتيجيات فعالية من حيث التكلفة لتعزيز التنمية
االقتصادية السريعة في جميع أنحاء القارة.
ويمكن العثور على أدلة على هذه اإلمكانات في محطات
توليد الطاقة الكهربائية الضوئية القليلة التي بدأت العمل
فــي إفريقيا ،فعلى سبيل المثال تبيع محطة سينرجي 2
للطاقة الشمسية في السنغال الكهرباء إ لــى مرفق الطاقة
السنغالي بسعر يقلل مــن تكلفة مــز يــج الطاقة بنسبة 50
فــي الـمـئــة ،ويـجــري تنفيذ حـلــول شمسية مماثلة مــن قبل
االتصاالت اإلفريقية من أجل كهربة أبراج االتصاالت.
إن أفضل طريقة لتسريع االنتقال من الهيدروكربونات
إلى أشكال صديقة للبيئة فيما يتعلق بالطاقة هي إعادة
توجيه جزء من الدعم المتعلق بالنفط إلى مصادر الطاقة
المتجددة ،ومــن شــأن ذلــك أن يخلق حوافز أقــوى للحد من
استهالك الوقود األحفوري مع تشجيع االستثمار والنمو في
إنتاج الطاقة الخضراء ،وعالوة على ذلك فإن هذه السياسات
من شأنها أن تساعد المجتمعات المحلية على الخروج من
الظالم وتــؤدي إلــى إنشاء عناصر البنية التحتية األخــرى
التي يتطلبها النمو االقتصادي.
ولكن في حين أن الطاقة المتجددة تحمل مفتاح االزدهار
الطويل األجل إلفريقيا ،فإن تحول القارة إلى الطاقة األنظف
ال ينبغي أن يؤدي إلى نبذ فوري وكامل للهيدروكربونات
وسيظل للقطاع النفطي دور مهم يؤديه ،حيث نحتاج إلى
خبرة قطاع النفط في توجيه هذا التحول في مجال الطاقة،
ً
ً
ونظرا ألن الوقود األحفوري سيبقى جزءا من مزيج الطاقة
في القارة ،فيجب تشجيع قطاع النفط على تحسين سلوكه.
وع ـل ــى ضـ ــوء ذلـ ــك ق ــد ي ـب ــدو هـ ــذا األم ـ ــر وك ــأن ــه تـحــالــف
م ـس ـت ـح ـيــل ،ل ـك ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى ف ـي ــه صــان ـعــو
السياسات في جميع أنحاء القارة إلى تأمين إمدادات كافية
من الطاقة النظيفة لضمان نمو اقتصادي سريع وشامل
ً
وبيئة مستدامة ،فمن المرجح أال يجدوا بديال آخــر ،وقد
يكون التعاون بين قطاعات الطاقة القديمة والجديدة هو
المحرك الوحيد القادر على دفع إفريقيا إلى األمام.

opinion@aljarida●com

أول العمود :مــاذا تعني كلمة استجواب راق
التي رافقت تقديم االستجواب األخير للوزيرة
هـنــد الـصـبـيــح؟ أظ ــن أن ـهــا إشـ ــارة سـيــاسـيــة إلــى
ال ـب ــراءة مــن مـمــارســات حــدثــت فــي اسـتـجــوابــات
سابقة كونها مدفوعة وال مصلحة وطنية وراءها
وغــرضـهــا االنـتـقــام الشخصي وتنفيذ أجـنــدات
خاصة.
***
ال خ ــاف عـلــى ال ـج ـهــود ال ـتــي يـبــذلـهــا السلك
الدبلوماسي ممثال بوزارة الخارجية في مشروع
"تعزيز دور الكويت وجهودها في حقوق اإلنسان
ضمن خطة التنمية  ،"2035وقد تداولت الصحف
تخصيص مبلغ  91ألف دينار ميزانية سنوية
للصرف على هذا البرنامج حتى  ،2020نقول ال
خالف على ذلك.
ل ـك ــن الـ ـتـ ـس ــاؤالت ت ـب ـقــى واردة ح ـ ــول ال ـش ــأن
اإلنـســانــي فــي الـكــويــت ،وح ــول كيفية تحسينه
وتطويره بعد جهد سمو األمير الذاتي في لفت
أن ـظــار دول الـعــالــم إل ــى الـعـقـيــدة السلمية التي
تتحلى بها دولة صغيرة كالكويت ،وسنتحدث
بـصــراحــة هـنــا ون ـقــول لـ ــوزارة الـخــارجـيــة بأنكم
مخذولون– برغم جهودكم– من ممارسات بعض
الـ ــوزارات والـمــؤسـســات الـتــي تتقاطع معكم في
شؤون حقوق اإلنسان.
ّ
األمـ ـ ــور ال ت ـح ـتــاح إلـ ــى ن ـف ــاق ول ـ ــف ودوران،
هـنــاك أجـنــدة عتيقة يجب االنـتـهــاء منها ،وهي
التي ستسعف بلدنا الصغير بأن يجني المزيد
مــن االح ـتــرام الــدولــي ال ــذي يـســاوي فــي مفاهيم
السياسة الــدولـيــة :تأمين حماية أ فـضــل لألمن
الوطني وسط إقليم ملتهب.
خطة التنمية والصرف المالي الذي أشرنا إليه
ال قيمة لهما ما لم تأخذ الدولة موقفا حاسما
من قضية البدون وحلها وفقا لألطر اإلنسانية
والوطنية ،نعم ال قيمة لجهود المسؤولين في
قضية وصل عمرها إلى أكثر من  50سنة.
مسألة تجارة اإلقــامــات التي تترعرع بفضل
نظام الكفيل يجب إلغاؤها فورا ألن مفاهيم العالم
المعاصر الذي يواجهه مندوبو وزارة الخارجية

د .مصطفى البرغوثي*
في محافل األمم المتحدة ،وهم يلقون كلماتهم
الــرسـمـيــة ،ليس لها ســوى معنى واح ــد :إتجار
بالبشر ،العبودية.
الهجمة الشرسة التي طالت وجه الكويت الذي
تربينا عليه في مجال َحرية الصحافة واإلعالم
ُ
والـتـعـبـيــر ي ـجــب أن ت ــوق ــف ألن ـهــا تـهـتــك أسـســا
دس ـتــوريــة راس ـخ ــة ،وال يـمـكــن إق ـحــام تغييرات
غريبة وخطرة على النظام العام الذي وضع في
المجلس التأسيسي لمصلحة فئات اجتماعية
وسياسية ،وال يمكن إال البناء والتطوير على ما
تأسست عليه الدولة في ستينيات القرن الماضي،
وهنا يجب وقف العبث الذي يحدث في مناهج
التعليم العام.
م ـســألــة ال ـع ـمــالــة ف ــي ال ـق ـطــاع األه ـل ــي تتطلب
ً
ً
جهدا كبيرا يوقف الهجوم البذيء تجاه العمال،
ً
خصوصا بعد التقدم الذي أحرزته التشريعات
األخيرة بضمان حقوق جديدة لهم ،أما العمالة
المنزلية فهي على العكس مــن ذل ــك ،إذ ال تــزال
الشركة الـمــوعــودة لترتيب هــذا المشكلة غائبة
منذ  !2015وهذا مأخذ إنساني على اإلدارة العامة.
األصـ ــل أال ت ـكــون ه ـنــاك مـشــاكــل بـحـجــم الـتــي
عــرضـنــاهــا فــي بـلــد غـنــي يحكمه دس ـتــور وعــدد
سكانه قليل بالمقارنة مع دول أخرى ،لكن يبدو
أن ال ــدول ــة ك ـمــا أه ـم ـلــت الـتـعـلـيــم الـ ــذي ه ــو ركــن
أساسي للتقدم وسلمته ألنــاس غير أكفاء ،فقد
أهملت الحفاظ على سمعتها داخليا وخارجيا
بتسليم ملف حقوق اإلنـســان لقيادات إداري ــة ال
ت ـقـ ّـدر كــم ال ـحــرج الــدولــي ال ــذي تسببه كلماتهم
وتصريحاتهم في اإلعــام في قضايا الجنسية
والعمالة الوافدة والنظرة لآلخر.
وبالمناسبة وحـتــى نختم الـكــام نـســأل :أين
دي ــوان حـقــوق اإلن ـســان ال ــذي ص ــدر قــانــونــه عــام
2015؟ لماذا هو غائب أيضا؟
إخــوانــي ،مندوبي وزارة الخارجية األفاضل،
ألــم أقــل لكم إن مــا تـحــاولــون عــرضــه بشكل راق
في األمم المتحدة أمام مندوبي السويد وفنلندا
وكـنــدا يتم تخريبه مــن قبل ق ــادات إداري ــة يجب
إحالتها إلى التقاعد!

ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم ،بعد
مــرور أكثر من سنتين وعشرة أشهر على اجتماعه األخير ،وجزء
مهم من قرارات المجلس السابق لم تنفذ بعد ،كما ينعقد المجلس
هذه المرة في أخطر ظرف مرت به قضية فلسطين ،إذ وصل مستوى
التآمر عليها إلى درجة محاولة تصفيتها بالكامل.
وي ـح ــاول أعـ ــداء الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي اسـتـثـمــار االخ ـت ــال غير
الـمـسـبــوق فــي م ـيــزان ال ـق ــوى ،وان ـح ـيــاز اإلدارة األمـيــركـيــة الـكــامــل
لمخططاتهم ،لـفــرض مـشــروع تصفية كاملة ب ــدء ا بتكريس ضم
وتهويد القدس وشطب حتى إمكانية التفاوض حولها ،إلى تصفية
قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم فــي ال ـعــودة ،إلــى التوسع
الجنوني لالستيطان بهدف نسف أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية
مستقلة وذات سيادة حقيقية.
وما أثبتته األحداث واألفعال اإلسرائيلية ومواقف ترامب األخيرة،
أن مشروع الحل الوسط بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية قد
فشل بالكامل ،ألن إسرائيل لم ،وال ،ولن تريده ،فكل ما أرادته الحركة
الصهيونية من اتفاق أوسلو كان تحييد تأثير ونتائج االنتفاضة
الشعبية األولى ،وكسب الوقت الستكمال عملية ضم وتهويد الضفة
الغربية بما فيها القدس ،باإلضافة إلى إحــداث انقسام عميق في
الساحة الفلسطينية.
وبما أن اتفاق أوسلو قد فشل ،وبما أن المراهنة على حل وسط مع
إسرائيل ،مثل المراهنة على دور الواليات المتحدة كوسيط ،فشلت
بالكامل ،فقد آن أوان إدراك أننا كفلسطينيين لسنا في "مرحلة حل"
للصراع مع الحركة الصهيونية وإسرائيل ،بل في مرحلة نضال
وكفاح من أجل أهداف شعبنا في الحرية والعودة والتحرير.
وبالتالي فإن المطلوب من المجلس المركزي الفلسطيني ،والذي
كــان مـســؤوال عــن إق ــرار اتـفــاق أوسـلــو ،أن يقر بــأن نهج التفاوض،
ونهج أوسلو قد فشل وانتهى ،وأن يتبنى نهجا بديال ،بدل البحث
عــن وسـطــاء لمفاوضات جــديــدة لــن تـحــدث ،نهج يركز على تبني
استراتيجية وطنية لتغيير ميزان القوى ،باعتماد المقاومة الشعبية
الشاملة ،وحركة المقاطعة وفرض العقوبات ( ،)BDSوتحقيق وحدة
وطنية حقيقية ،وبناء قيادة وطنية موحدة تعيد تحفيز مشاركة
كل مكونات الشعب الفلسطيني في النضال لتحقيق حقوقه ،بما
في ذلك تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واستعادة دورها الذي
ُ
همش لمصلحة السلطة.
وال ب ــد لـلـمـجـلــس ال ـم ــرك ــزي أن ي ـت ـخــذ ق ـ ـ ــرارات ت ـح ــرر الـشـعــب
الفلسطيني ومؤسساته من كل قيود والتزامات اتفاقات لم تحترمها
إســرائ ـيــل ،بــل تـخــرقـهــا كــل ي ــوم ،بـمــا فــي ذل ــك إل ـغــاء كــل الـتـنــازالت
التاريخية التي منحت لها على أمل الوصول إلى حل وسط أو ما
سمي "بحل الدولتين".
ومــن الـضــروري للمجلس المركزي أن يكون قــادرا على إيصال
رسالة للشعب الفلسطيني وللعالم بأن قراراته هذه المرة لن تكون
مجرد مناورة تكتيكية ،بل ستكون استراتيجية وتاريخية وستوضع
موضع التنفيذ.
كـمــا أن مــن الـمـهــم أن تـصــل رســالــة واض ـحــة للعالم كـلــه ب ــأن ما
يواجهه الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل هو مزيج من ثالث
عمليات إجرامية ،التشريد والتطهير العرقي ،واالحـتــال ،ونظام
األبارتهايد العنصري ،وإنــه إن قضت إسرائيل ،بدعم من اإلدارة
األميركية ،على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة فستتحمل
هي وحدها المسؤولية التاريخية عن فشل ما يسمى "حل الدولتين".
وإن البديل للدولة المستقلة لن يكون وال يمكن أن يكون األمر
الواقع الحالي ،وهو دولة األبارتهايد والتمييز العنصري الواحدة،
بل إن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ويناضل بكل الوسائل
إلسقاط نظام األبارتهايد اإلسرائيلي في كل فلسطين ،وإقامة الدولة
الديمقراطية الواحدة على كل فلسطين والتي يتساوى فيها الجميع
ليس في الحقوق المدنية فقط بل في الحقوق القومية.
وبكلمات أخرى ،إن كانت إسرائيل تريد بمستوطنيها االستيالء
على القدس المحتلة ،ومواصلة سلب أراضي نابلس والخليل وبيت
لحم ورام الله ،فإن من حقنا ،ونحن نقاوم لصوصيتهم ،أن نعيد
المطالبة بحقوقنا كفلسطينيين ،بما في ذلك حقوق الالجئين في
يافا وحيفا وعكا والجليل والنقب والمثلث.
هناك فرصة تاريخية لشق طريق جديد مختلف عن كل ما جرى
خــال السنوات الخمس وعشرين الماضية ،وإذا التقط المجلس
المركزي هذه الفرصة فسيجد الشعب الفلسطيني بأسره إلى جانبه،
وهو شعب لم يبخل يوما بالتضحيات والعطاء ،ولكنه لن يقبل ،وال
يستطيع أن يحتمل ،أي إحباط جديد.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ياسر عبد العزيز*

سنة صعبة على «فيسبوك»
يسعى مارك زوكربيرغ إلى
تحسين صورة «فيسبوك»،
وتقليل الضغوط على
الشركة ،وهو التحدي الذي
 ،2018والذي
اختاره لعام ً ً
يحتاج جهدا كبيرا الجتياز
الضغوط التي يواجهها،
ومنها اتهامه بأنه منصة
للكراهية ،وانحيازه
السياسي ،و«سرقة»
المحتوى من بعض وكاالت
األنباء ،واألخبار الزائفة.

«فيسبوك»
الذي يبلغ عدد
مستخدميه
نحو ملياري
مستخدم أعلن
أنه سيجري
تعديالت
على طريقة
عرض األخبار
والمنشورات

ً
يسعى الشاب مارك زوكربيرغ إلى أن يظل دوما في
موضع اإللهام ،إلى جانب اهتمامه الرئيس المنصب
على تعزيز مداخيل موقع "فيسبوك" الشهير ،باعتباره
مؤسسه ،ورئيسه التنفيذي.
ً
ورغــم أنــه يبدو ،حتى وقتنا هــذا ،ناجحا بامتياز
في كلتا المهمتين ،فإن األيام المقبلة ستكون صعبة
عليه وعلى موقعه الذي يمأل الدنيا ويشغل الناس.
وعلى صعيد اإللهام ،فقد دأب هذا الشاب المميز
ً
ً
على أن يعلن تحديا سنويا في مطلع كل عام ،حيث
ً
يختار شيئا يكرس سمة إيجابية ،يريد من خاللها
إثبات رقي مناقبه من جانب ،وتشجيع اآلخرين على
انتهاج سلوكيات مماثلة مــن جانب آخــر ،ومــن ذلك
ً
ً
مثال أنه تعهد في أحد األعوام بقراء ة  25كتابا ،وفي
ً
عام آخر بالركض ميال كل يوم ،وفي عام ثالث بتعلم
لغة جديدة.
لكنه مع بــدء العام الجاري  ،2018لم يجد أفضل من
ً
ً
"تـطــويــر فـيـسـبــوك" لـيـكــون تـحــديــا ج ــدي ــدا؛ وه ــو أمــر
ُ
يعكس مدى حدة الضغوط التي تمارس ضد شركته،
بعدما زادت المشكالت الناجمة عن أدائها ونزعتها
الربحية.
وبــالـفـعــل ،لــم يكد الـعــام يـبــدأ ،حتى أعـلــن الموقع،
الــذي يبلغ عدد مستخدميه نحو ملياري مستخدم،
أن ــه سـيـجــري ت ـعــديــات عـلــى طــريـقــة ع ــرض األخ ـبــار
وال ـم ـن ـشــورات ،مــن جـهــة األفـضـلـيــة ،بـشـكــل يـقـلــل من
إمكانية عــرض المنشورات ذات الطبيعة التجارية،
لمصلحة اإلف ــادات التي تــرد مــن العائلة واألصــدقــاء
المقربين وتسهم في تكريس الروابط االجتماعية.
يريد الموقع أن يقول إنه يضحي بالربح الذي يعود
عليه من جراء إفساح المجال أمام العروض التجارية
في المحتوى الذي يعرضه على جمهوره ،في مقابل
تعظيم العائد االجتماعي.
ً
يسعى زوكربيرغ إذا إلى تحسين صورة "فيسبوك"،
وتقليل الـضـغــوط على الـشــركــة ،وهــو الـتـحــدي الــذي
ً
ً
اختاره لعام  ،2018والذي يحتاج جهدا كبيرا الجتيازه.
ف ـمــا ال ـض ـغ ــوط ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا م ــوق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي األشهر؟

ً
أوال :منصة للكراهية

ً
تتوالى االتهامات لـ"فيسبوك" ألنه تحول أحيانا،
مع غيره من منصات التواصل االجتماعي الشهيرة،
إ لــى منصات لبث محتوى يثير الكراهية ويحرض
على العنف ،إلى درجة دعت وزير األمن البريطاني بن
واالس ،قبل أيام ،إلى انتقاد الشركة بسبب "تباطؤها

في حذف المحتوى المشجع على التطرف" ،كما طالب
بتطبيق عقوبة ضريبية ،في حال إخفاقها ،وغيرها
من شركات التواصل االجتماعي ،في ضبط المحتوى
من خالل بذل المزيد من الجهد في التدقيق والمتابعة.
تـعــا نــي بريطانيا بسبب دور متصاعد لشبكات
التواصل االجتماعي في بث المحتوى المحرض على
التطرف والعنف ،حتى إنها احتلت المرتبة األو لــى
ضمن دول أوروبا لجهة التعرض للمحتوى المتطرف
عبر تلك الوسائط ،والمرتبة الخامسة بين دول العالم.
ً
ألمانيا أ يـضــا تشن حملة على " فـيـسـبــوك" وبقية
شركات التواصل االجتماعي ،إذ تسعى إلى تطبيق
قــانــون يـهــدف إل ــى إج ـبــار "فـيـسـبــوك" و"تــوي ـتــر" على
ً
الخضوع لشرطة "مراقبة المحتوى" ،فضال عن االتجاه
لتوقيع غرامة تصل إلى  50مليون يورو على الشركة
ال ـتــي تـخـفــق ف ــي رص ــد وحـ ــذف ال ـم ـح ـتــوى الـمــرتـبــط
بالتحريض على العنف والدعوة إلى النازية.

ً
ثانيا :االنحياز السياسي

االتهامات لـ"فيسبوك" بتأدية أدوار سياسية تتخطى
ً
ال ـتــرويــج لـلـعـنــف ،وال ـع ـمــل أح ـيــانــا كمنصة للحشد
والتأييد أو استقطاب العناصر المتطرفة وتجنيدها
لمصلحة الجماعات اإلرهابية ،إذ ثمة الكثير مما يقال
عن انحيازات سياسية لمصلحة تيارات بعينها على
حساب تيارات أخرى.
وف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة األخ ـي ــرة،
ً
رصدت مراكز بحوث معتبرة ما اعتبرته انحيازا من
جــا نــب "فيسبوك" لمصلحة المرشحة الديمقراطية
هـيــاري كلينتون على حـســاب المرشح الجمهوري
ً
(الرئيس الحـقــا) تــرامــب ،وهــو االنحياز الــذي تجسد
في "اختيارات مواد تصب في مصلحة الديمقراطيين
وتعزيز وجــودهــا على المنصة" ،وهــو االدع ــاء الــذي
وجد القائمون على "فيسبوك" أنه جدير بالمناقشة،
كما وعدوا باتخاذ خطوات للحد من آثاره.
ً
ً
لم تتوقف تلك االتهامات أب ــدا ،وصــوال إلــى إعالن
لـجـنــة ال ـت ـجــارة فــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ األم ـيــركــي فتح
تحقيق في  9يناير الجاري بخصوص طريقة تعاطي
"فيسبوك" مع األخبار ،مطالبة بالرد على سؤال بشأن
ً
"التالعب بالقصص األكثر رواجا بشكل ال يخدم صورة
المحافظين".

ً
ثالثا« :سرقة» المحتوى

فــي شهر ديسمبر الـمــاضــي تقدمت تسع وكــاالت

أن ـبــاء أوروب ـي ــة كـبــرى بطلب إل ــى االت ـحــاد األوروبـ ــي
لبحث إمكان فرض بدل مالي على شركات التواصل
االجتماعي النافذة ،وعلى رأسها "فيسبوك" ،يتم دفعه
لتلك الــوكــاالت لتعويضها عــن اسـتـخــدام المحتوى
الــذي تنتجه وتنفق مبالغ كبيرة على جمعه ،ليقوم
"فيسبوك" ،وغيره من المنصات ،بعرضه والتربح منه
من دون بذل مجهود أو دفع نفقات.
مــن المنتظر أن يـتـخــذ االت ـح ــاد األوروب ـ ــي خطوة
ً
إيجابية على هذا الصعيد ،خصوصا أن تلك المشكلة
تـهــدد وســائــط اإلع ــام التقليدية ،وجــامـعــي األخـبــار
الكبار ،بالفناء؛ إذ يتم تقويض قدراتهم المالية عبر
حــرمــانـهــم مــن ع ــائ ــدات اإلعـ ــان عــن عـمـلـهــم ،ودفعها
ً
عوضا عن ذلك إلى شركات مثل "فيسبوك" ،الذي جنى
ً
أرباحا بلغت عشرة مليارات دوالر أميركي في ،2016
ً
ومــن المنتظر أن تبلغ  12مليارا في  ،2017باعتبار
ً
أنـهــا تــزيــد سـنــويــا بنسبة  ،%20مــن دون أن يوظف
صحافيين ،أو يمتلك ماكينات جمع أخبار.

ً
رابعا :األخبار الزائفة

أم ـ ــا االت ـ ـهـ ــام الـ ــرابـ ــع الـ ـ ــذي ي ــدي ــم الـ ـضـ ـغ ــوط عـلــى
"فيسبوك" ،وغيره من وسائل التواصل االجتماعي
ال ـش ـه ـيــرة ،فيتعلق بـتـحــولـهــا ،كـمــا ي ـقــول ن ـق ــاد ،إلــى
منصات لبث األكاذيب واألخبار المضللة.
وكما كان مصطلح "ما بعد الحقيقة" هو المصطلح
األكثر تمتعا باالهتمام في القواميس اإلعالمية لعام
 ،2016فإن مصطلح "األخبار الزائفة"  Fake Newsكان
مصطلح عام .2017
ال يبدو أن "فيسبوك" اتخذ اإلجراءات الالزمة للحد
من األخبار الزائفة التي تبث عبره ،وهو لينجح في
ذلك في حاجة ماسة إلى تخصيص جزء من أرباحه
لتوظيف مشرفين ومــراجـعـيــن ،وإل ــى أن ي ــوازن بين
رغبته في النشر (إعالء لقيمة حرية الرأي والتعبير)،
وبين مقتضيات األمن والسالم.
ً
بتلك الضغوط يصبح التحدي أمام "فيسبوك" كبيرا،
ً
بشكل يحتاج قــدرا من التعقل والمرونة والرشد في
إدارة تلك اآللة الجامحة والمبهرة والخطيرة في آن.
* كاتب مصري

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.560

415

958

2.417 2.719 3.317

وقف التداول في السوق األول إذا انخفض المؤشر %5
وإيقاف نهائي حال التراجع %10
قراءة في قواعد البورصة الجديدة وأثرها على المؤشرات واألسواق
عيسى عبدالسالم

يمكن لتقسيم السوق أن يساعد
في تجاوز تحديات عدة كتراجع
السيولة ،وعدم توافر قاعدة
مصدرين جاذبة ،وتدني كفاءة
المعلومات ،وقصور قواعد
اإلدراج ،ومن المزمع تقسيمه
إلى ثالثة مستويات هي سوق
األسهم األول ،واألسهم
الرئيسي ،والمزادات ،وذلك
ً
وفقا لمعايير عدة.

مهلة سنة للشركات
لتوفيق أوضاعها
لالنتقال بين
األسواق الثالثة

عقد مؤتمر
بشكل ربع سنوي
للمحللين خالل
 5أيام من إصدار
البيانات المالية

مؤشرات وزنية
سيتم استبدال المؤشرات
الحالية للسوق والقطاعات،
بحيث تحل محلها مؤشرات
وزن ـي ــة عـلــى ال ـن ـحــو ال ـتــالــي:
مؤشر الـســوق األول ،مؤشر
ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،مــؤشــر
السوق العام (يشمل السوقين
األول والرئيسي) ،إضافة إلى
مؤشرات القطاعات المصنفة.

توفيق األوضاع
عند إخالل أي شركة من
ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة بــأحــد
معايير اإلدراج في السوق
األول تمنح الشركة المدرجة
مدة سنة لتوفيق اوضاعها،
وفـ ــي حـ ــال وف ـق ــت ال ـشــركــة
الـمــدرجــة أوضــاعـهــا بشأن
مـتـطـلـبــات ال ـس ـيــولــة خــال
فترة توفيق األوض ــاع يتم
وضعها على قائمة مراقبة
االلتزامات المستمرة ،وذلك
مدة ثالث سنوات متتالية.

تـعـمــل بــورصــة ال ـكــويــت خــال
الفترة المقبلة على العمل بنظام
تقسيم السوق للشركات المدرجة
ب ـهــا إلـ ــى ث ــاث ــة اس ـ ـ ــواق؛ ال ـســوق
االول ،والسوق الرئيسي ،وسوق
ال ـ ـمـ ــزادات ،وذلـ ــك وف ـقــا لمعايير
متقدمة تلبي احتياجات السوق
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـح ــال ــي ،ال ـ ــى جــانــب
وضـ ــع ق ــواع ــد م ـت ـنــوعــة لتعليق
ال ـت ـع ــام ــات وفـ ـق ــا ألداء ال ـس ــوق
وحركة مؤشراته.
وحسب كتاب قواعد البورصة،
الـ ــذي ص ــدر االسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
يـجــوز وق ــف ال ـت ــداول فــي الـســوق
األول كـلـمــا انـخـفــض مؤشرهما
الرئيسي ،حيث يتم وقف السوق
مــدة  15دقيقة فــي حــال انخفض
المؤشر  5فــي المئة ،و 30دقيقة
ف ــي حـ ــال ان ـخ ـفــض  7ف ــي ال ـم ـئــة،
وإيقاف نهائي في حال انخفاض
المؤشرات  10في المئة.
وال يــؤدي إيـقــاف ســوق معين
ال ــى اي ـقــاف ال ـســوق اآلخ ــر بشكل
ت ـل ـق ــائ ــي ،ويـ ـج ــوز أن ي ـت ــم وق ــف
التداول أكثر من مرة اثناء جلسة
ال ـ ـتـ ــداول ،وت ـن ـت ـهــي ال ـج ـل ـســة إذا
تــم وقــف ال ـتــداول بالسوق للمرة
الثالثة أثناء الجلسة ويلغى مزاد
االغـ ـ ـ ــاق ،واذا ان ـخ ـف ــض الـسـهــم
أو صعد  5فــي المئة فــي السوق
الرئيسي يتم ايقافه مدة دقيقتين.
وت ــم تـنــويــع أوام ــر ال ـســوق في
قواعد التداول الجديدة من خالل
وجـ ــود أم ــر م ـحــدد ال ـس ـعــر ،وهــو
األم ــر الـقــائــم حــالـيــا ،وأم ــر بسعر
السوق ،وهو أن تشتري أو تبيع
أي كمية دون تحديد سعر محدد،
ومن األوامر الجديدة التي لم تكن
مستخدمة سابقا:
 أمر التنفيذ أو اإللغاء fill and ،killويعني تنفيذ جزء من الكمية
وإلغاء المتبقي منها في حال عدم
تنفيذها بالكامل.
 أمر التنفيذ أو اإللغاء fill or killويعني تنفيذ األمــر بالكامل
أو إلغاءه.

تقسيم السوق
وي ـم ـك ــن ل ـت ـق ـس ـيــم ال ـ ـسـ ــوق أن
يساعد في تجاوز تحديات عدة
مثل تراجع السيولة وعدم توافر
قــاعــدة مصدرين جــاذبــة ،وتدني
كـ ـ ـف ـ ــاءة الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وقـ ـص ــور
قـ ــوا عـ ــد اإلدراج ،و مـ ـ ــن ا ل ـم ــز م ــع
تقسيم ا ل ـســوق ا ل ــى المستويات
الـ ـت ــالـ ـي ــة :س ـ ــوق األس ـ ـهـ ــم األول،
وسوق األسهم الرئيسي ،وسوق
المزادات ،وذلك وفقا لمعايير عدة،
منها السيولة والقيمة السوقية
واإلف ـصــاح واالل ـتــزام ،والسنوات
الـتـشـغـيـلـيــة ،وال ـس ـعــر ال ــى قيمة
األسـ ـه ــم ،ك ـمــا يـسـتـهــدف تقسيم
السوق على صعيد قواعد اإلدراج
الجديدة تشجيع إدراج الشركات
العائلية وا لـحـكــو مـيــة والنوعية
على االدراج.
ووف ـ ــق تـقـسـيــم الـ ـس ــوق ،ال ــذي
أقرته هيئة اسواق المال ووافقت
عـلـيــه س ـت ـكــون ب ــورص ــة الـكــويــت
اول بورصة في المنطقة تعتمد
وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف
ال ـســوق ،وذل ــك لمواكبة األس ــواق
العالمية ،مما يتيح المجال الى
اسـتـحــداث األدوات االستثمارية
التي يطمح لها المستثمر ،حيث
ي ـه ــدف الـ ـمـ ـش ــروع الـ ــى ان ـت ـعــاش
الـ ـس ــوق م ــن خـ ــال زي ـ ـ ــادة نـسـبــة

نقل مصانع المناطق الخدمية
والحرفية إلى «الشدادية»
●

سند الشمري

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة ستنقل كل المصانع
الموجودة في المناطق الحرفية ،مثل الشويخ والري ،أو في أي منطقة
حرفية اخرى الى منطقة الشدادية الصناعية.
وبينت المصادر لـ«الجريدة» أن الهيئة ستعمل على تنظيم المناطق
الصناعية الحالية ،عبر ترتيب وتحديد نشاط عمل تلك المناطق الحرفية
والخدمية االساسية ،الى جانب دورها في الرقابة واالشراف عليها.
واضافت ان «الصناعة» ستصنف تلك المناطق ،وسيتم فصل الحرفية
والـخــدمـيــة عــن المناطق الـتــي يــوجــد بها مصانع اغــذيــة او صناعات
اخرى ،موضحة ان الهدف من تلك الخطوة هو تنظيم وترتيب المناطق
الصناعية.
واوضحت المصادر ان «الصناعة» تعمل حاليا لالسراع في انجاز
البنية التحتية لمنطقة ا لـشــداد يــة الصناعية ،عقب إ عــا نـهــا توزيع
قسائم صناعية خالل العام الجاري ،حيث رصدت الهيئة خالل السنة
المالية  2018-2017المبالغ المطلوبة للصرف على مشروع الشدادية،
حيث بلغت كلفة إنشاء البنية التحتية والمباني الصناعية نحو 40
مليون دينار.

االسهم المتداولة ،وبالتالي زيادة
السيولة.

 3أسواق
وتـجــري عملية تقسيم السوق
ضـمــن معايير م ـحــددة لـكــل ســوق
ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى ال ـس ـي ــول ــة ،وال ـق ـي ـمــة
ال ـس ــوق ـي ــة ،والـ ـسـ ـع ــر ال ـ ــى الـقـيـمــة
االسـمـيــة ،وال ـس ـنــوات التشغيلية،
بــاإلضــافــة الــى االفـصــاح وااللـتــزام
بضوابط وشروط اإلدراج ،وسيتم
تقسيم السوق الى:
ال ـس ــوق االول :ه ــو «»Premier
م ــن ضـمــن االسـ ـ ــواق ال ـثــاثــة الـتــي
تشكل بورصة الكويت حسب نظام
ال ـت ـق ـس ـيــم ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي يـضـمــن
شـفــافـيــة أع ـلــى ،هــو س ــوق النخبة
ال ـ ــذي ي ـعــد أف ـض ــل األس ـ ـ ــواق الـتــي
أوجدتها بورصة الكويت ،والــذي
يستهدف الشركات الممتازة ذات
السيولة العالية والقيمة السوقية
المتوسطة الــى الكبيرة .وتخضع
الشركات فــي مؤشر الـســوق األول
إلى مراجعة سنوية ،وذلك لمعرفة
مستوى أدائها ومستوى التداول
فــي أسهمها فــي بــورصــة الكويت
خــال عــام كــامــل ،ليحدد بعد ذلك
تصنيفها للعام المقبل إن كانت
ستبقى ضمن السوق االول أم انه
سيتم إعادة تصنيفها إلى السوق
الرئيسي أو ســوق ال ـم ــزادات ،كما
تكون الشركات المصنفة في السوق
األول من ضمن مؤشر السوق األول
ومؤشر السوق العام.

استخدام سعر
اإلقفال لليوم السابق
ً
ً
سعرا مرجعيا
لألوامر األولى التي
ُ َ
تدخل في أول جلسة
من سوق المزادات

 عقد مؤتمر بشكل ربع سنويللمحللين خالل خمسة أيام بعد
اصدار البيانات المالية المرحلية
والسنوية ،على أن يتضمن اعالن
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة م ــوع ــد ه ــذا
الـمــؤتـمــر ،وت ـقــوم الـشــركــة بنشر
مـحـضــر ال ـمــؤت ـمــر ع ـلــى الـمــوقــع
االلكتروني للبورصة في موعد
اق ـ ـصـ ــاه  40دق ـي ـق ــة ق ـب ــل جـلـســة
التداول التالية للمؤتمر.
 عدم تكرار ارتكاب مخالفات،وخصوصا تلك المخالفات التي
تـ ــؤدي ال ــى وق ــف ت ـ ــداول ال ــورق ــة
المالية المصدرة عن الشركة.
 االل ـت ــزام بنشر االفـصــاحــاتواالع ــان ــات بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة
واالنكليزية.
الـســوق الرئيسي :هــو السوق
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــدرج ض ـم ـن ــه ال ـش ــرك ــات
الـ ـت ــي ال ت ـت ــأه ــل ل ـل ـس ــوق األول،
ولـ ـك ــن ل ــدي ـه ــا س ـي ــول ــة تـجـعـلـهــا

قادرة على التداول ضمن السوق
الــرئ ـي ـســي وت ـك ــون مـطــابـقــة لكل
ش ــروط االدراج األســاس ـيــة .كما
أن ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة ف ــي هــذا
ال ـ ـسـ ــوق ت ـخ ـض ــع إلـ ـ ــى م ــراج ـع ــة
سـنــويــة لتقييم مـسـتــوى أدائـهــا
في تداوالت بورصة الكويت ،فإذا
اس ـتــوفــت شـ ــروط ال ـس ــوق األول
ف ــإن ــه يــؤه ـل ـهــا لــان ـض ـمــام إل ـيــه،
أم ــا إذا ك ــان أداؤهـ ـ ــا ف ــي تــراجــع
ول ـ ــم ت ـس ـت ــوف ــي ش ـ ـ ــروط ال ـس ــوق
الرئيسي فإن هذا يعرضها إلعادة
تصنيفها إل ــى س ــوق ال ـم ــزادات.
كما نجد الشركات المصنفة في
ال ـس ــوق الــرئـيـســي ضـمــن مــؤشــر
السوق الرئيسي ،ومؤشر السوق
العام.
س ــوق الـ ـم ــزادات :هــو الـســوق
ال ــذي يضم الـشــركــات المدرجة
في البورصة والتي ال تستوفي
ش ــروط ال ـســوق األول وال ـســوق

الــرئ ـي ـســي .وتـصـنــف ف ــي ســوق
المزادات الشركات ذات السيولة
المنخفضة قليلة ا ل ـت ــداول من
ح ـيــث ال ـع ــرض وال ـط ـلــب بغض
ال ـن ـظــر ع ــن قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة،
فالشركات المصنفة بهذا السوق
ال تستوفي شرط السيولة وعليه
ال تطبق الحدود السعرية على
األسـهــم المدرجة بهذا السوق،
وال يوجد لها مؤشر خاص بها،
وال ن ـجــدهــا ض ـمــن ال ـمــؤشــرات
األخ ـ ـ ــرى .ك ـمــا ت ـق ــوم ال ـشــركــات
ال ـم ــدرج ــة ف ــي سـ ــوق الـ ـم ــزادات
ب ـع ـقــد م ـ ـ ــزادات يــوم ـيــة لـتــركـيــز
مستوى السيولة.
ويجوز اعادة تصنيف الشركة
المدرجة في سوق المزادات لكي
تتأهل وتدرج في السوق الرئيسي
أو السوق األول ،ويتم استخدام
سعر االقفال لليوم السابق كسعر
مرجعي لألوامر األولى التي يتم

ادخالها في أول جلسة من سوق
المزادات ،علما بأنه ال يتقيد بأي
ق ـيــود عـلــى الـسـعــر فـيـمــا يخص
ادخ ــال األوام ـ ــر ،وال نطبق عليه
أي قـيــود فيما يتعلق بتقلبات
االسعار.

قوائم محددة
وس ـت ـض ــع الـ ـب ــورص ــة قــائـمــة
تسمى قائمة مراقبة االلتزامات
المستمرة تخصص للشركات
التي أخلت بالتزام أو أكثر من
االلـتــزامــات المستمرة للسوق،
كما تضع قائمة أخ ــرى تسمى
«ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـق ــابـ ـل ــة
للتأهيل» وتخصص للشركات
ال ـمــدرجــة فــي ال ـبــورصــة والـتــي
ت ـح ـتــاج الـ ــى أحـ ــد الـمـتـطـلـبــات
الالزمة للتأهل من اجل االدراج
في السوق األول.

معايير التأهيل
وض ـعــت شــركــة ال ـبــورصــة عــدة
متطلبات على الشركات المدرجة
الوفاء بها لضمان التأهل للسوق
األول:
 أن تـكــون الـشــركــة مــدرجــة فيال ـبــورصــة م ــدة عــامـيــن عـلــى االقــل
وأن تبلغ القيمة السوقية لمجموع
األوراق الـمــالـيــة ال ـم ـصــدرة عنها
ال ـق ـي ـمــة الـ ـمـ ـح ــددة وال ـم ـع ـل ـنــة مــن
الـبــورصــة ،لكل سنة مــن السنتين
الـمـنـتـهـيـتـيــن ال ـســاب ـق ـت ـيــن لــوقــت
المراجعة السنوية.
 أن يتم تــداول األوراق الماليةالـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة عـ ـنـ ـه ــا وفـ ـ ـ ــق ش ـ ــروط
الـسـيــولــة ال ـم ـحــددة والـمـعـلـنــة من
ال ـبــورصــة لـكــل سـنــة مــن السنتين
الـمـنـتـهـيـتـيــن ال ـســاب ـق ـت ـيــن لــوقــت
المراجعة.
 أال يقل متوسط سعر الورقةالمالية عــن قيمتها االسـمـيــة لكل
سنة من السنتين السابقتين.
 تستمر الـشــركــة فــي ممارسةأنشطتها فترة سبع سنوات مالية
متتالية.

شروط االستمرارية
واشترطت البورصة عدة معايير
الس ـت ـم ــرار تـصـنـيــف ال ـش ــرك ــة في
السوق األول من خالل:
 أن ي ـب ـل ــغ مـ ـت ــو س ــط ا ل ـق ـي ـمــةالسوقية لمجموع األوراق المالية
ال ـم ـصــدرة عنها القيمة الـمـحــددة
والمعلنة من البورصة.
 أن يتم تــداول األوراق الماليةالـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة عـ ـنـ ـه ــا وفـ ـ ـ ــق ش ـ ــروط
السيولة المحددة من البورصة.
 أال تنخفض نسبة قيمة السعرالى القيمة االسمية لسهم الشركة
الى أقل من واحد عند نهاية السنة.

النتائج السنوية لتقسيم
ً
الشركات ...قريبا
أعلنت بورصة الكويت أنها
بصدد إعــان النتائج السنوية
ل ـت ـق ـس ـيــم الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
ح ـس ــب ال ـم ـع ــاي ـي ــر وال ـض ــواب ــط
الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــورة ف ـ ــي ك ـ ـتـ ــاب ق ــواع ــد
ال ـب ــورص ــة ال ـج ــدي ــد ،وسـيـنـشــر
هذا اإلعالن عبر موقع البورصة
اإللـكـتــرونــي بـعــد إغ ــاق جلسة
التداول.
وسـ ـيـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـهـ ــذا ال ـت ـق ـس ـيــم
ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء مـ ـ ــن تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ان ـ ـطـ ــاق
المرحلة الثانية لتطوير السوق
( ،)MD-2وا لـ ـ ـ ــذي س ـي ـع ـلــن فــي
ت ــاري ــخ الحـ ـ ــق ،ع ـل ـمــا أن ك ـتــاب
قواعد البورصة ينص على أن
ي ـجــرى ه ــذا الـتـصـنـيــف سنويا
حسب المعايير التي وضعتها
البورصة.
وتقضي األح ـكــام االنتقالية
بــأن تعطى الشركات المتوجب
تصنيفها فــي س ــوق ال ـم ــزادات
ف ـت ــرة س ـم ــاح ل ـم ــدة س ـن ــة ،تظل
الشركة مدرجة فيها في السوق
الرئيسي.

معايير االنتقال
ُيـعــاد تصنيف الـشــركــات الـمــدرجــة بعد اجــراء
المراجعة السنوية التي ستقوم بها البورصة،
حيث ستعتمد معايير سيتم نقل الشركات بين
هذه األسواق من خاللها وهي:
 السيولة :سيتم احتساب السيولة عن طريقمتوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة
على مدار السنة السابقة لفترة المراجعة السنوية
الـتــي تجريها الـبــورصــة ،وسيكون الـحــد األدنــى
للسيولة المحدد مــن الـبــورصــة لتقسيم السوق
هــو مجموع المتوسط الحسابي لكل الشركات

تعديالت اإلدراج
المدرجة في األسواق على مدى سنتين منتهيتين
سابقتين ،وتحسب كل سنة على حدة.
 القيمة السوقية :وسيعتمد الحد األدنى المطلوبللقيمة الـســوقـيــة عـلــى اي ــام ال ـت ــداول خ ــال الـسـنــة،
متوسط القيمة اليومية المتداولة في البورصة مدة
سنتين ،باالضافة أن معدل دوران قيمة التداول في
البورصة المحسوبة سنويا مدة سنتين.
ويتم احتساب القيمة السوقية من خالل حاصل
ضــرب ايــام الـتــداول مع متوسط القيمة اليومية
المتداولة مقسومة على معدل دوران قيمة التداول.

تصنيف جديد
تهدف كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة
الـكــويــت ل ــأوراق المالية الــى الـتــوصــل الــى تطبيق
أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال نشاط
األوراق المالية والمتوافقة مع مبادئ البنى التحتية
لسوق المال ،حيث نجحا في تطبيق المرحلة األولى
من منظومة التداول ،وجار العمل حاليا على تجهيز
البنية التحتية لتطبيقات المرحلة الثانية ،ومن أهم
الـخـطــوات الـتــي سيتم الـبــدء بها فــي هــذه المرحلة
تصنيف وتقسيم الـشــركــات الـمــدرجــة فــي بــورصــة
األوراق المالية.
وسيتم عمل تصنيف جديد للشركات المدرجة

من خالل دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا
المجال ،وكذلك االطــاع على التصنيفات القطاعية
لبعض البورصات العربية والعالمية ،إضافة الى أن
تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة سيكون لهما
ميزات عديدة ،حيث يساعد في إظهار طبيعة وغايات
عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين ،مما
يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع
الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي إليه،
كما يمكن للمستثمرين متابعة التغيرات في أسعار
أسهم القطاعات المختلفة من خالل المؤشرات التي
تنوي البورصة احتسابها لكل قطاع رئيسي وفرعي.

«بن الدن» :مساهمون مستعدون للتنازل
عن حصصهم للحكومة
ذك ـ ـ ــرت م ـج ـم ــوع ــة بـ ــن الدن الـ ـسـ ـع ــودي ــة أن بـعــض
مساهميها قــد يتنازلون عــن حصص فــي المجموعة
للحكومة ،في إطار تسوية مالية مع السلطات.
ومجموعة بن الدن ،التي كان يعمل بها أكثر من 100
ألــف موظف في ذروة نشاطها ،هي أكبر شركة للبناء
والتشييد فــي المملكة ،وتلعب دورا مهما فــي خطط
الــريــاض إلقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية
كبرى للمساعدة في تنويع االقتصاد.
ل ـكــن ال ـم ـج ـمــوعــة تـ ـض ــررت مــال ـيــا ع ـلــى مـ ــدى ثــاث
سنوات من انخفاض أسعار النفط والــركــود في قطاع
التشييد ،واسـتـبـعــاد مــؤقــت مــن عـقــود جــديــدة للدولة
بعد حادث سقوط رافعة عمالقة قتل فيه  107أشخاص
بالحرم المكي في  ،2015واضطرت الى االستغناء عن
آالف الـمــوظـفـيــن .وقــالــت الـمـجـمــوعــة ،فــي ب ـيــان ،أرســل
إلى «رويترز» بالبريد اإللكتروني« ،حسب المعلومات
المتوفرة إلدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون

ع ــن ح ـصــص ف ــي ال ـشــركــة لـمـصـلـحــة ال ـح ـكــومــة مـقــابــل
استحقاقات قــائـمــة» .وأف ــادت مـصــادر ل ــ»روي ـتــرز» بأن
السعودية تتولى السيطرة اإلداريــة على مجموعة بن
الدن ،وتناقش انتقاال محتمال لبعض أصول مجموعة
التشييد العمالقة إلى الدولة أثناء توقيف رئيس مجلس
إدارتها وأفراد آخرين من عائلة بن الدن.
وبينت مصادر في القطاعين المصرفي والصناعي
لـ«رويترز» انه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف
إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من مواصلة خدمة خطط
التنمية السعودية .وقــال البيان الـصــادر عــن الشركة:
«تــؤكــد شركة مجموعة بــن الدن أنها مستمرة كشركة
خاصة يملكها شركاؤها ،كما تؤكد أنها مستمرة في
أعمالها مع الحكومة ،والتي تشكل اغلب أعمالها ،بما في
ذلك األعمال في مشاريع الحرمين الشريفين ،والتي بدأ
بعضها منذ عدة أشهر إلعادة تأهيل بئر زمزم ،ومجدول
انتهاؤه قبل رمضان .»1439

أجرت شركة بورصة الكويت
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق الـ ـم ــالـ ـي ــة تـ ـع ــدي ــات
عـلــى ق ــواع ــد إدراج األس ـه ــم في
الـ ـب ــورص ــة ،ل ـم ــواك ـب ــة األسـ ـ ــواق
الـعــالـمـيــة ،وم ــن أه ــم التغييرات
الـتــي ج ــاءت فــي قــواعــد اإلدراج؛
إلغاء شرط الـ 5في المئة ربحية
ل ـل ـس ـهــم ل ـس ـن ـت ـيــن مـتـتــالـيـتـيــن،
وتـحــديــد قيمة سوقية لألسهم
غير المملوكة للمسيطر ،بدال من
نسبة  30فــي المئة مــن رأسمال
الشركة ،ووضــع حد أدنــى لعدد
المساهمين ،ب ــأال يـقــل عــن 450
مـســاهـمــا ،ب ـشــرط أن يمتلك كل
منهم أسهما ال تقل عــن  5آالف
دي ـنــار .كما تــم تعديل إج ــراءات
إدراج األسـ ـه ــم ف ــي ال ـب ــورص ــة،
حيث كان يتم تقديم طلب اإلدراج
ودراس ـ ـتـ ــه والـ ـب ــت ف ـيــه م ــن قبل
هيئة أســواق المال .أمــا القواعد
الـ ـج ــدي ــدة ،ف ـق ــد قـ ـ ــررت أح ـكــامــا
أخــرى ،بحيث يتم تقديم الطلب
إلى البورصة التي تقوم بدراسته،
وإعــداد توصية بشأنه ،ثم يرفع
ملف الشركة الراغبة في اإلدراج
إلى الهيئة ،للبت في طلب اإلدراج.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  15سنتا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  15سنتا في تداوالت أمس
األول ،ليبلغ  65.93دوالرا ،مقابل  66.08دوالرا للبرميل ،في تداوالت
الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط أمــس األول بعد
تصريحات لوزير الطاقة الروسي أكد فيها أن إمدادات الخام العالمية
لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن الكامل ،وهو ما خفف قلق األسواق
من إنهاء مبكر التفاق خفض االنتاج الذي تقوده منظمة «أوبك».
وارت ـ ـفـ ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ن ـف ــط خ ـ ــام ال ـق ـيــاس
ال ـعــال ـمــي م ــزي ــج ب ــرن ــت  61سنتا
ليصل عند التسوية الى
مستوى  ،69.87كما
ارتفع سعر برميل
نفط خــام القياس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي غـ ــرب
تكساس الوسيط
 50س ـن ـتــا لـيـصــل
الى مستوى 64.30
دوالرا.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

العمالت الرقمية فقاعة وتفتقد وظائف العملة
• ال أحد يستطيع النصح بشرائها أو عدمه وصعودها لن يستمر إلى األبد
ً
• قد تكون مقبولة مستقبال بشروط وضمن رقابة صارمة
أي عملة ،لها وظائف
اثنتان،
عديدة ،لعل أهمهما ً
األولى ،قبولها «مستودعا
للقيمة» ،والثانية ،قبولها ً
على نطاق واسع «وسيطا
للتبادل» ،والعمالت الرقمية
تملك هاتين الخاصيتين
ال ً
حاليا.

قال تقرير الشال األسبوعي،
إن األسئلة هذه األيام تكثر حول
ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة ،وأش ـهــرهــا
الـ"بتكوين" ،والرؤى حولها تبلغ
حدود التناقض الكامل ،وإن كان
معظم المتخصصين يعتقدون
بــأن ـهــا ف ـقــاعــة م ـمــاث ـلــة لـفـقــاعــة
"زهرة التوليب" في هولندا التي
استمر هوسها نحو  3سنوات
 1637- 1634قبل أن تبدأ مرحلة
الهبوط الحاد بتاريخ  5فبراير
عام  ،1637قبل انفجار الفقاعة
بشهر واحد ،بلغ الهوس أقصاه،
ففي شهر يناير  ،1637ارتفعت
ق ـي ـم ــة ب ـص ـي ـلــة ت ــول ـي ــب تــدعــى
 White Croonen" " 2600في
ً
المئة ،وك ــان ذلــك كافيا إن ــذاره
بــالـنـهــايــة ،وت ـقــديــرنــا أن ـهــا في
تعامالتها الحالية هــي فقاعة
بكل تأكيد ،لكن ،قــد ال تختفي
ً
ت ـ ـمـ ــامـ ــا ك ـ ـمـ ــا خ ـ ــرج ـ ــت "زه ـ ـ ــرة
التوليب" من التعامالت ،إذ قد
ً
تـكــون عملة مقبولة مستقبال ،
ب ـش ــروط ،وض ـمــن ن ـظــام محكم
ورقابة صارمة.
ف ــالـ ـعـ ـمـ ـل ــة ،أي ع ـ ـم ـ ـلـ ــة ،ل ـهــا
وظ ــائ ــف ع ــدي ــدة ،لـعــل أهمهما
اثـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان ،األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،قـ ـب ــولـ ـه ــا
ً
"مستودعا للقيمة" ،والثانية،
قـ ـب ــولـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـط ـ ــاق واسـ ـ ــع
ً
"وس ـي ـطــا لـلـتـبــادل" ،والـعـمــات
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ت ـ ـم ـ ـلـ ــك ه ــاتـ ـي ــن
ً
الخاصيتين حــا لـيــا  .معنى أن
ً
تكون مستودعا للقيمة ،هو أن
تكون حركة قيمتها ،إما ثابتة،
ك ـم ــا فـ ــي نـ ـظ ــام الـ ــذهـ ــب ،الـ ــذي
تـخـلــى ع ـنــه الـ ـ ــدوالر األم ـيــركــي

في  15أغسطس  ،1971أو حركة
إلى األدنى واألعلى ،لكن ضمن
ن ـطــاق م ـحــدود ومــرت ـبــط ب ــأداء
اقتصاد الدولة -أو الدول -التي
تصدرها.
وتفقد العملة تلك الوظيفة،
أو تلك الخاصية ،إذا كان تذبذب
سعرها حــاد ،مثل بلوغه نحو
ً
 18ضعفا للـ"بتكوين" في عام
 ،2017حينها تتحول إلى أصل
أو سلعة عالية المخاطر تجذب
المقامرين أو مالكي األموال غير
النظيفة.
وظ ـي ـف ـت ـهــا ال ـث ــان ـي ــة ،وسـيــط
ً
ً
للتبادل ،تتطلب قبوال واسعا
مــن بــائـعـيــن ومـشـتــريــن للسلع
واألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ف ــي
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاده ـ ــا ل ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد س ـع ــر
لمنتجاتهم ،ومعظم هــؤالء لن
يقبلوها وسيطة إذا كان تذبذب
قيمتها بمستوياته الحالية،
ً
وهو وضع تلك العمالت حاليا.
ون ـع ـت ـق ــد ،أن ت ـل ــك ال ـع ـمــات
الرقمية خاضعة في مستقبلها
الحتمالين ،األول ،هو أن يتوسع
ال ـ ـم ـ ـعـ ــروض ويـ ـسـ ـتـ ـم ــر ه ــوس
ال ـم ـض ــارب ــة عـلـيـهــا ح ـتــى أكـثــر
ً
مـمــا هــو حــالـيــا ،حينها ســوف
ي ـ ـ ــؤول م ـص ـي ــره ــا إل ـ ــى مـصـيــر
مشابه لفقاعة شركات اإلنترنت
التي انفجرت في مطلع األلفية
الحالية ،أو "زهرة التوليب" ،أي
ً
تختفي تـقــريـبــا .أم ــا االحـتـمــال
الـثــانــي ،فـهــو مـمــاثــل لـمــا حــدث
بداية إصدار العمالت التقليدية،
ال يـ ـصـ ـم ــد مـ ـنـ ـه ــا س ـ ـ ــوى ع ــدد
ً
محدود جدا ،بما يحقق وظيفتا

"مـ ـسـ ـت ــودع ال ـق ـي ـمــة" و"وس ـي ــط
تـبــادل" ،وذلــك يتطلب استقرار
تــذبــذب أسـعــارهــا ،وخضوعها
لما يكفي من تنظيم ورقابة .وإن
تحقق االحتمال الثاني ،سوف

تفقد بريقها الـحــالــي ،وتخفت
ح ـمــى شــرائ ـهــا كــاسـتـثـمــار من
أجـ ـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ع ـ ــائ ـ ــد م ــرت ـف ــع
وسريع.
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤال الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ال ي ـم ـك ــن

ال ـم ـغــامــرة ب ــاإلج ــاب ــة ع ـن ــه ،هو
ال ـ ـن ـ ـصـ ــح ب ـ ـشـ ــرائ ـ ـهـ ــا أو عـ ــدم
شـ ــرائ ـ ـهـ ــا ،فـ ــا أحـ ـ ــد يـسـتـطـيــع
ً
الـجــزم بــرأي حولها ،وتحديدا
ح ــول حــركــة قـيـمـتـهــا ،وال ـمــدى

األفراد اليزالون أكبر المتعاملين في البورصة خالل 2017

المؤسسات والشركات استحوذت على  %21.5من قيمة األسهم المشتراة و %21.1من المبيعة
ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة
أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي
ً
طبقا لجنسية المتداولين" ،عن الفترة من 2017/01/01
إلــى  ،2017/12/28أي عن عــام  ،2017والمنشور على
الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت.
وأفاد التقرير أن األفراد اليزالون أكبر المتعاملين،
ونصيبهم إلــى ارتـفــاع ،إذ استحوذوا على  48.9في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة 46( ،في المئة
فــي ع ــام  ،)2016و 48.7فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة
األسهم ُ
المشتراة 42.1( ،في المئة في عام  .)2016وباع
ً
المتعاملون األفراد أسهما بقيمة  2.800مليار دينار،
ً
كما اشتروا أسهما بقيمة  2.787مليار ،ليصبح صافي
ً
تداوالتهم ،بيعا ،بنحو  12.655مليونا.
وأضاف "ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق
هو قطاع حسابات العمالء (المحافظ) ،فقد استحوذ
على  22.3في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة،
( 18.7فــي الـمـئــة فــي ع ــام  ،)2016و 21فــي الـمـئــة من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة 16.3( ،في المئة في
ً
عام  ،)2016وباع أسهما بقيمة  1.277مليار ،في حين
ً
اشترى أسهما بقيمة  1.202مليار ،ليصبح صافي
ً
تداوالته ،األكثر بيعا ،بنحو  75.778مليونا".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ث ــال ــث ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن هـ ــو ق ـطــاع
المؤسسات والشركات ،واستحوذ على  21.5في المئة
من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة 32.4( ،في المئة في
عام  ،)2016و 21.1في المئة من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة 26.2( ،في المئة في عام  ،)2016وقد اشترى
ً
هذا القطاع أسهما بقيمة  1.232مليار ،في حين باع
ً
أسهما بقيمة  1.208مليار ،ليصبح صافي تداوالته،
ً
شراء ،بنحو  23.922مليونا.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق
االستثمار ،فقد استحوذ على  8.9في المئة من إجمالي
قيمة األسهم ُ
المشتراة 9.2( ،في المئة في عام ،)2016

و 7.7فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة األسـهــم المبيعة،
ً
( 9.1في المئة في عام  ،)2016واشترى أسهما بقيمة
ً
 507.536ماليين دينار ،في حين بــاع أسهما بقيمة
 443.025مليونا ،ليصبح صافي تداوالته ،األكثر شراءً،
بنحو  64.511مليونا.
وذك ــر "م ــن خـصــائــص بــورصــة الـكــويــت اسـتـمــرار
ك ــون ـه ــا ب ــورص ــة م ـح ـل ـي ــة ،ف ـق ــد ك ـ ــان ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون
ً
الكويتيون أكبر المتعاملين فيها ،إذ باعوا أسهما
بقيمة  5.053مليارات دينار ،مستحوذين بذلك على
 88.2فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة األسـهــم المبيعة،
ً
( %86.1ف ــي ع ــام  ،)2016ف ــي حـيــن اش ـت ــروا أسـهـمــا
بقيمة  4.960مليارات ،مستحوذين ،بذلك ،على 86.6
في المئة ،من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة%86.8( ،
في عــام  ،)2016ليبلغ صافي تداوالتهم ،الوحيدون
ً
بيعا ،بنحو  92.714مليونا ،وهو مؤشر على استمرار
ميل المستثمر المحلي فــي خفض استثماراته في
البورصة المحلية".
وأض ـ ــاف أن "ح ـص ــة الـمـسـتـثـمــريــن اآلخ ــري ــن ،من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ،بلغت نحو  9.2في
ال ـم ـئــة %9.3( ،فــي ع ــام  ،)2016واش ـت ــروا مــا قيمته
 525.575مليون دينار ،في حين بلغت قيمة أسهمهم
ُ
المباعة ،نحو  465.872مليونا ،أي ما نسبته  8.1في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة %10.8( ،في
ً
شراء ،بنحو
عام  ،)2016ليبلغ صافي تداوالتهم ،األكثر
 59.702مليون دينار ،أي ثقة المستثمر الخارجي أعلى
في البورصة المحلية.
ً
وتغير قليال التوزيع النسبي بين الجنسيات عن
سابقه ،إذ أصبح نحو  87.4في المئة للكويتيين و8.7
في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى ،و 4في
المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي،
مـقــارنــة بنحو  86.5فــي المئة للكويتيين ،و%10.1
للمتداولين مــن الجنسيات األخ ــرى ،و 3.4فــي المئة

للمتداولين مــن دول مجلس التعاون الخليجي في
عام  ،2016أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية
وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة،
بــإقـبــال أكـبــر مــن جــانــب مستثمرين ،مــن خ ــارج دول
مجلس التعاون الخليجي ،يفوق إقبال نظرائهم ،من
داخل دول المجلس ،وغلبة التداول فيها لألفراد ،الذين
ً
زادوا من نصيبهم أيضا مع ازدياد نشاط البورصة.
وأشار التقرير إلى أن عدد حسابات التداول النشطة
ارتفع بما نسبته  14.2في المئة ،ما بين نهاية ديسمبر

 2016ونهاية ديسمبر ( ،2017مقارنة بانخفاض بلغت
نسبته  -39.6في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2015
ونهاية ديسمبر  ،)2016وبلغ عدد حسابات التداول
الـنـشـيـطــة فــي نـهــايــة ديـسـمـبــر  ،2017نـحــو 17.821
ً
حسابا ،أي ما نسبته نحو  4.7في المئة من إجمالي
ً
الحسابات ،مقارنة بنحو  17.101حسابا في نهاية
نوفمبر  ،2017أي ما نسبته نحو  4.5في المئة من
إجـمــالــي الـحـســابــات للشهر نفسه ،وبــارتـفــاع بلغت
نسبته  4.2في المئة خالل شهر ديسمبر .2017

الــزم ـنــي ح ـتــى تـبـلــغ ف ـيــه أعـلــى
مستوياتها وتتحضر النفجار
فقاعتها .كــل مــا نـعــرفــه هــو أن
صعودها لن يستمر إلى األبد،
وإن ارت ـف ــاع قـيـمـتـهــا يضاعف

ع ــائ ــد االس ـت ـث ـم ــار ف ـي ـهــا ،لكنه
ً
ي ـض ــاع ــف أي ـ ـضـ ــا مـ ــن م ـخــاطــر
ذلــك االسـتـثـمــار ،بما قــد يفقده
ك ــل قـيـمـتــه ،لــذلــك يـبـقــى ال ـقــرار
مسؤولية المستثمر.

 %6.6ارتفاع مؤشر بورصة
الكويت في 2017
ذكر تقرير "الشال" أن أداء معظم
م ــؤش ــرات أسـ ــواق ال ـعــالــم ،تحسن
خالل عام  2017مقارنة بــأداء عام
 ،2016فمؤشر "مــورغــان ستانلي
كابيتال إنترناشيونال" "،"MSCI
للعالم ارتفع بنحو  26.5في المئة
مع نهاية العام ،مقارنة بارتفاع في
المؤشر نفسه ،في عام  2016بنحو
 2.4في المئة.
وشـ ـم ــل االرتـ ـ ـف ـ ــاع ع ـ ــام ،2017
مؤشر " ،"MSCIللواليات المتحدة،

ال ــذي ارتـفــع ،بما نسبته  30.5في
المئة ،ويعتبر وزن السوق األميركي
ً
ودرجة تأثيره ،كبيرين ،جدا ،على
بقية األسواق العالمية ،كما ارتفع
ال ـم ــؤش ــر ال ـش ــام ــل لــأم ـيــرك ـت ـيــن،
بنسبة بلغت نحو  31.4في المئة.
أم ـ ــا م ــؤش ــر " ،"MSCIال ـشــامــل
ألوروبــا ،فقد ارتفع بنسبة  18في
الـمـئــة ،وارت ـفــع الـمــؤشــر ذات ــه -إذا
استثنينا المملكة المتحدة -بنحو
 20.3في المئة .وكــان وضــع آسيا
ً
مماثال لوضع األسواق األوروبية،
معظمها ،فمؤشر " ،"MSCIآلسيا/
الهادئ ،ارتفع بنحو  31.7في المئة،
مقارنة بانخفاض عام  2016بنحو
 -2.1ف ــي ال ـم ـئــة ،وارت ـف ــع الـمــؤشــر
الياباني بنحو  22.3في المئة.
وارت ـف ــع مــؤشــر أسـ ــواق الـعــالــم
بنحو  20.9في المئة ،لو استثنينا
منه الواليات المتحدة األميركية،
ويعكس ذلك ثقل السوق األميركي
في تكوين المؤشر كما أسلفنا.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت،
ً
ط ـب ـقــا ل ـمــؤشــر الـ ـش ــال ،لـيـحــل في
المركز الرابع عشر ،بارتفاع بلغت
نسبته نحو  6.6في المئة ،مقارنة
بانخفاض ،بلغ نحو  -0.8في المئة،
وبالمركز الثالث عشر ،بين هذه
األسواق ،لعام .2016
وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط
االرتفاع ،لألسواق بمجملها ،بلغ
نحو  14.7في المئة ،في نهاية عام
 ،2017مقارنة بارتفاع بلغ نحو 4.7
في المئة ،خالل عام .2016

استمرار انخفاض سيولة السوق العقاري خالل 2018
• تراجعت  %4.4خالل العام الماضي لتصل إلى  2.38مليار دينار
• معدل قيمة الصفقة للسكن الخاص ارتفع في نهاية  2017ليصل إلى  335ألف دينار
حققت سيولة نشاط السكن
الخاص ارتفاعا عام ،2017
حيث بلغت ،عقودا ووكاالت،
نحو  1313مليون دينار،
وبلغت مساهمتها النسبية
نحو  55.1في المئة من
سيولة السوق ،وهي أعلى من
نسبة مساهمتها عام 2016
والبالغة نحو  41في المئة.

ذكر تقرير الشال أنه وفقا للبيانات المتوفرة
ف ــي وزارة ال ـع ــدل -إدارة الـتـسـجـيــل الـعـقــاري
والتوثيق -انخفضت سيولة السوق العقاري
لعام  2017إلى نحو  2381.8مليون دينار ،أي
أدنى بما نسبته  4.4في المئة ،مقارنة بسيولة
عام  2016البالغة نحو  2492.6مليونا.
وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2017
نحو  1085.8مليون ديـنــار ،وكــانــت أدنــى من
سيولة النصف األول من عام  ،2017والبالغة
نحو  1296مليونا ،بما يعطي مــؤ شــرا على
احتمال استمرار االتجاه النزولي عام ،2018
خصوصا إن بدأ االرتفاع في أسعار الفائدة.
وبدأ السوق العقاري بارتفاع عام ،2003
لـيـصــل م ـس ـتــوى س ـيــول ـتــه إلـ ــى ن ـحــو 2828
مليون دي ـنــار ،لتعود مــؤشــرات ضعفه إلى
الظهور في عامي  2004و ،2005اللذين حقق
فيهما سيولة بلغت نحو  2759مليون دينار،

و 2231مليونا على التوالي.
وب ـ ــدأت س ـيــولــة ال ـس ــوق ف ــي الـتـحـســن مــرة
أخ ــرى ع ــام  ،2006حـيــث بلغت  2729مليون
دينار ،رغم أنه كان عام تصحيح ،في أسواق
المال اإلقليمية والبورصة الكويتية ،واستمرت
فــي االرت ـفــاع عــام  2007وسجلت نحو 4447
مليون دينار.
وسرعان ما تراجع ،مــرة أخــرى ،عــام 2008
عام أزمة العالم المالية ،-واستمر التراجع عام 2009الذي حقق فيه أدنى مستوى سيولة منذ
عام  ،2003بلغت نحو  1878مليون دينار ،ثم
تعافى من جديد عام  ،2010وامتد هذا التعافي
إلى عام  ،2014ليحقق أعلى مستوى له للفترة
 2017-2003عند  4992مليونا.
ثم بدأ انخفاض السيولة عام  2015لتبلغ
سيولته نحو  3318مليون دينار ،واستمر هذا
االنخفاض عام  2016ليصل مستوى السيولة

إل ــى نـحــو  2493مـلـيــونــا ،وه ــي الـحـقـبــة التي
تدهورت فيها أسعار النفط ،وامتد االنخفاض
حتى عــام  2017ر غــم التحسن الملحوظ في
مستوى أسعار النفط ،وبلغت سيولة السوق
كما أسلفنا نحو  2382مليونا.
وح ـق ـق ــت س ـي ــول ــة نـ ـش ــاط ال ـس ـك ــن ال ـخ ــاص
ارتفاعا عام  ،2017حيث بلغت ،عقودا ووكاالت،
نحو  1313مليون دينار ،وبلغت مساهمتها
النسبية نحو  55.1في المئة من سيولة السوق،
وه ــي أعـلــى مــن نسبة مساهمتها ع ــام 2016
والـبــال ـغــة نـحــو  41فــي ال ـم ـئــة ،وبـلـغــت نسبة
ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 28.5
في المئة ،مقارنة بعام .2016
وانـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــت سـ ـ ـي ـ ــول ـ ــة نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط الـ ـسـ ـك ــن
االسـتـثـمــاري إلــى نحو  701.6مليون ديـنــار،
مع انخفاض في نسبة مساهمته ،في سيولة
الـســوق ،إلــى نحو  29.5فــي المئة ،بينما كان

نصيبها نحو  34.6في المئة من سيولة السوق
ع ــام  ،2016وبـلـغــت نـسـبــة ان ـخ ـفــاض سيولة
نشاط السكن االستثماري نحو  18.6في المئة،
مقارنة بعام .2016
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــوذ ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط ال ـ ـس ـ ـك ـ ــن ،الـ ـ ـخ ـ ــاص
واالستثماري ،على ما نسبته  84.6في المئة،
مــن سيولة ســوق الـعـقــار ،عــام  ،2017تاركين
ن ـحــو  15.4ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـس ـيــولــة للنشاط
التجاري ونشاط المخازن.
وانخفضت أيضا تداوالت النشاط التجاري،
لتصل إلى نحو  359.8مليون دينار ،وبنسبة
انخفاض بلغت نحو  40في المئة ،وانخفضت
نسبة مساهمته ،مــن مجمل سيولة ا لـســوق،
إلى نحو  15.1في المئة عام  ،2017بينما كان
نصيبه نحو  24.1في المئة من سيولة السوق
عام .2016
وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة ،نهاية

عــام  ،2017للسكن الـخــاص ،ليصل إلــى نحو
 335.1ألف دينار ،من مستوى  332.2ألفا ،عام
 ،2016بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة،
للسكن االستثماري ،إلى نحو  614.9ألفا ،من
نـحــو  644.6أل ـف ــا ،وان ـخ ـفــض م ـعــدل الصفقة
الواحدة في التجاري إلى نحو  5.068ماليين،
بعد أن كان نحو  5.715ماليين عام .2016
كـمــا انـخـفــض ال ـم ـعــدل ال ـعــام لـلـصـفـقــة ،في
ت ـ ــداوالت ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري ،كـلـهــا ،ع ــام 2017
بنسبة  15.7فــي الـمـئــة ،ونــاحــظ أن النصف
ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  2017ش ـهــد ان ـخ ـفــاضــا في
سيولة السوق ،وقد يستمر انحسار السيولة
ف ــي الـنـصــف األول ع ــام  ،2018م ـتــأثــرا سلبا
بارتفاع محتمل ألسعار الفائدة واستمرار تأزم
األوضــاع الجيوسياسية ،وقد يدعم سيولته
استمرار تحسن أوضاع سوق النفط وانفراج
في أحداث العنف الجيوسياسية.
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المخصصات مطلوبة لمجابهة مخاطر التشغيل الدوري والتحوط
بـ ـ ــدأت ن ـت ــائ ــج الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
عــن الـعــام الـمــاضــي  2017تتدفق الى
الـبـنــك ال ـمــركــزي ،ويـنـتـظــر خ ــال ايــام
قليلة بدء اعالنات البنوك التي تعطي
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ص ـ ـ ــورة واض ـ ـحـ ــة عــن
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ال ـع ــام م ــن جهة
والــرؤيــة المستقبلية ،وذلــك من خالل
الكثير من الــدالالت والمؤشرات التي
تحملها ل ـتــوزي ـعــات الـنـقــديــة ونـســب
النمو.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،كـشـفــت مـصــادر
أن اخ ـت ـبــارات الـضـغــط األخ ـي ــرة التي
رفعتها البنوك للبنك ا لـمــر كــزي وفق
اس ــوأ السيناريوهات اعـطــت اش ــارات
ايجابية وقوية جدا للمراكز المالية لها
خــال العام الماضي ،وخــال الفترات
المالية المرحلية.
وقال مصدر مصرفي لـ "الجريدة" انه
يمكن القول انــه مع نهاية عــام ،2017
ال ـتــي ش ـهــدت عـمـلـيــات س ــداد ضخمة
للعديد من كبار العمالء والمستثمرين
فـ ـ ــإن ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال ـ ـتـ ــي كـ ـ ــان يـتــم

محمد اإلتربي

 ooredooتواصل احتضان
المشاريع الشبابية في «مروج»

ح ـس ـم ـهــا ب ـم ـب ــال ــغ ك ـب ـي ــرة ل ـم ـجــاب ـهــة
تداعيات وآثار األزمة المالية قد انتهت.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـص ــدر إل ـ ــى ان ـ ــه حــال ـيــا
غ ــالـ ـبـ ـي ــة الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـ ـت ـ ــي ي ـتــم
التوصية بها من جانب البنك المركزي
ألمرين ،اولهما المتغيرات والمخاطر
الجيوسياسية ،واآلخــر هو المخاطر
ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن ال ـت ـش ـغ ـيــل االعـ ـتـ ـي ــادي
والـ ـ ــدوري بـشـكــل ع ــام ،مـشـيــرا ال ــى ان
األزم ــة الـمــالـيــة وتــداعـيــاتـهــا وآثــارهــا
تم "هضمها بالكامل ،ســواء من جهة
الشركات التي تعثرت وشطبت وانتهى
أمــرهــا او الـعـمــاء الـكـبــار الـتــي كانت
لديهم مديونيات ضخمة وكبيرة تفوق
الـمـلـيــار دي ـن ــار وأص ـح ــاب ال ـتــركــزات،
وبعض الشركات األخرى".
وتـ ـشـ ـي ــر مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـ ــى ان ـ ـ ــه ح ـتــى
بــال ـن ـس ـبــة ل ـم ـخــاطــر ال ـت ـش ـغ ـيــل يمكن
القول ان سيناريوهاتها اختلفت عن
ف ـتــرة م ــا قـبــل األزمـ ـ ــة ،إذ ان الـتـمــويــل
كان في السابق قصير األجل ،وحاليا
بــاتــت هـنــاك ف ـتــرات سـمــاح تـصــل الــى

●

جراح الناصر

أص ــدرت وزارة المالية ق ــرارا بتحديث مكاتب
التدقيق المعتمدة لــدى االدارة الضريبية ،حيث
قــررت اعتماد  67مكتبا للتعامل معها بصفتها
ممثلة عن الهيئات المؤسسية والشركات الخاضعة
للقوانين لدى اإلدارة.
وتضمن القرار الوزاري ،الذي حمل رقم  1لسنة
 ،2018اعتماد قائمة مكاتب التدقيق من قبل اإلدارة
الضريبية في وزارة المالية ،للتعامل معها.

مجبل األيوب

االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـم ـب ـن ـيــة ع ـل ــى قـيــم
ال ـت ــواص ــل واالهـ ـتـ ـم ــام وال ـت ـح ــدي،
ونحن نسعى للمساهمة فــي دعم
الشباب ،مــن خــال استراتيجيتنا
للمسؤولية االجتماعية الممتدة
طـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــام ،ون ـت ـط ـلــع إل ـ ــى ل ـقــاء
ال ـش ـبــاب أص ـح ــاب تـلــك الـمـشــاريــع
الصغيرة ،وعمالئنا ال ـكــرام خالل
السوق".

عمليات السداد
إلى ذلك ،قالت مصادر مصرفية اخرى
انه خالل النصف األول من العام الحالي،
الــذي غالبا ما يشهد فترة التوزيعات
ال ـن ـقــديــة ال ـس ـنــويــة ع ــن ال ـع ــام الـســابــق
 ،2017س ـن ـش ـهــد م ــزي ــدا م ــن عـمـلـيــات
السداد والهيكلة للديون اعتمادا على
التوزيعات النقدية التي يحصل عليها
كـ ـب ــار ال ـع ـم ــاء م ــن ه ـ ــذه ال ـت ــوزي ـع ــات،
وسـتــؤدي تلك العمليات الــى مزيد من
ترتيب اوض ــاع الـبـنــوك ماليا وتعزيز
تصنيفاتها وتأكيد تنافسيتها اقليميا.
من جهة أخرى ،أشارت المصادر الى
ان ــه بــالـنـظــر ال ــى س ـنــوات األزمـ ــة يمكن

ً
«المالية» تعتمد  67مكتبا للتدقيق بإدارة الضريبة

للعام الثاني على التوالي
أعلنت  ooredooدعمها لمشروع
"سوق مروج" ،الذي يدعم المشاريع
الشبابية ،ويقام في مجمع مروج
لـلـعــام ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،أحــد
مشاريع منتجع صحارى للغولف،
ويضم المنتجات الزراعية والغذائية
والحرف اليدوية ،إضافة إلى القسم
المخصص لألطعمة والذي يسلط
الضوء على تنوع األطعمة المحلية،
إلـ ــى ج ــان ــب ق ـســم خـ ــاص ألنـشـطــة
األطـ ـف ــال ،ع ـلــى مـ ــدار عـطـلــة نهاية
األسبوع مــرة واحــدة شهريا حتى
نهاية م ــارس  ،2018حيث سيقام
السوق المقبل الجمعة  19يناير.
وق ــال مــديــر أول إدارة االتـصــال
ال ـمــؤس ـســي ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ ooredooال ـكــويــت
مجبل األي ـ ــوب ،فــي تـصــريــح حــول
هذه الرعاية" ،نحن سعداء بدعمنا
لهذا المشروع الشبابي المميز الذي
يبرز إبداعات المشاريع الصغيرة
والـمـتــوسـطــة الـحـجــم للشباب في
مختلف المجاالت".
واضاف األيوب" :دعمنا للشباب
ممتد عبر سياستنا للمسؤولية

عام او اكثر حسب العميل
وظ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف الـ ـتـ ـم ــوي ــل
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة،
اضافة الى المدة
ال ــزم ـن ـي ــة ال ـتــي
ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ــى 5
س ـن ــوات على
اقل تقدير.
أيضا باتت
هناك انتقائية
ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة جـ ــدا
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــة
للعمالء والشركات
الراغبة في الحصول
على التمويل ،وبالتالي
العناية الفائقة تجنب البنوك
اع ـبــاء الـمـخـصـصــات ،وبــالـتــالــي فإنه
بعد مرور نحو  9سنوات حافظ البنك
المركزي خاللها على خصم وتجنيب
مخصصات سنوية ،حتى وإن تفاوتت
وج ـ ـهـ ــات الـ ـنـ ـظ ــر مـ ــع الـ ـبـ ـن ــوك ب ـع ــدم
حاجتها إ لــى بعض المبالغ الكبرى

الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ،حـ ـق ــق ب ـن ــاء
رص ـي ــد م ــال ــي ضخم
وكـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر يـ ـمـ ـك ــن
االع ـت ـم ــاد عليه
ف ـ ــي م ـجــاب ـهــة
اي ظروف.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
صـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد
تـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــر
المخصصات
ال ـ ـتـ ــي ان ـت ـف ــى
الـ ـغ ــرض مـنـهــا
تـتـبــايــن وج ـهــات
ن ـ ـظـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك مــع
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي ف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذا
الصدد ،إذ إن قاعدة المركزي
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة هـ ــي الـ ـتـ ـح ــوط ال ـش ــدي ــد
والـ ـتـ ـحـ ـف ــظ ،ول ـط ــال ـم ــا ت ــوج ــد أرب ـ ــاح
نــامـيــة ل ــدى الـبـنــك ،وأداؤه م ـتــزن فال
داعي للجوء الى تحرير المخصصات
التي سيكون لها توقيتها ونظامها
التدريجي في تحريرها ،وعلى مدار

س ـن ــوات اي ـضــا لتحقيق الـ ـت ــوازن في
ح ـجــم األربـ ـ ــاح ال ـم ـع ـل ـنــة ،وهـ ــذا األم ــر
ب ـح ـســب ت ــوق ـع ــات مـ ـص ــادر مـصــرفـيــة
سـيـكــون ب ــدء الـنـظــر فـيــه اع ـت ـبــارا من
 ،2020وفقا لما يؤخذ من النقاشات
والتوجهات الرقابية عموما.

واع ـت ـمــد ال ـق ــرار ب ـنــاء عـلــى ال ـق ــرار الـ ــوزاري
بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق ،وسيتم
العمل به ما لم يرد عليه أي تغيير بالحذف
أو الـتـعــديــل ،وب ـنــاء عـلــى الـقــوانـيــن الـخــاصــة
بـهــذا ال ـشــأن ،ومـنـهــا مــرســوم قــانــون ضريبة
الدخل الكويتية ،وقانون دعم العمالة الوطنية
وت ـش ـج ـي ـع ـه ــا ،وق ـ ــان ـ ــون ال ـ ــزك ـ ــاة وم ـس ــاه ـم ــة
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـســاه ـمــة ال ـع ــام ــة وال ـم ـق ـف ـلــة فــي
ميزانية الدولة ،والقرار الوزاري بشأن مزاولة
مهنة الحسابات.

«التمييز» تلزم «المالية» رد رسوم قسائم للسكن
الخاص ال تتوافر لها الخدمات والمرافق
ذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــي مـ ـحـ ـم ــد
ا لــر ش ـيــد أن مـحـكـمــة ا لـتـمـيـيــز
أقـ ـ ـ ــرت م ـ ـبـ ــدأ جـ ـ ــديـ ـ ــدا ،ق ـضــت
بموجبه بإلزام وزارة المالية
ب ــرد ا ل ـم ـبــا لــغ ا ل ـتــي حصلتها
طبقا للقانون  8لسنة ،2008
ا لـ ـمـ ـع ــدل ل ـل ـق ــا ن ــون  50لـسـنــة
 ،1994وا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ــر سـ ــوم
ق ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــم ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص
بواقع  10دنانير عن كل متر
مــربــع ي ـج ــاوز حـ ــدود اإلع ـفــاء
القانوني (5000م.)2
وأوج ــب ال ـم ـشــرع الـكــويـتــي
عند إصدار الالئحة التنفيذية
للقانون  50لسنة  1994توفر
كل الخدمات والمرافق الالزمة
(ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء وال ـص ــرف

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ال ـص ـحــي وال ـه ــوات ــف) ،إال أنــه
ب ـصــدور الئ ـحــة ال ـقــانــون بعد
ا ل ـت ـع ــد ي ــل (  21ل ـس ـن ــة )2010
فــإ نــه لــم يـشــر إ لــى أي مــن تلك
الـخــدمــات وال ـمــرافــق ،مــا فتح
الباب أ مــام اجتهادات كثيرة،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب غ ـ ـ ـمـ ـ ــوض الـ ــائ ـ ـحـ ــة
الجديدة.
وت ـ ـ ــم حـ ـس ــم ذل ـ ـ ــك ب ــأحـ ـك ــام
"الـتـمـيـيــز" الـتــي قـصــرت األمــر
على توفر التيار الكهربائي،
ب ـ ـعـ ــد جـ ـ ـه ـ ــود فـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــاك ــم
اس ـت ـم ــرت عـ ــدة س ـ ـنـ ــوات ،ال ــى
ان ق ـضــت ب ــأن ال ـق ـســائــم الـتــي
ال يتوفر لها مـصــدر إليصال
ا لـتـيــار ا لـكـهــر بــا ئــي ال تخضع
للرسوم.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـ ــوج ـ ــه ال ــرشـ ـي ــد
بالشكر إلى القضاء الكويتي
إلن ـ ـصـ ــافـ ــه م ـ ـ ــاك ال ـ ـعـ ـ ـقـ ــارات،
عـنــدمــا وازن بـيــن حــق الــدولــة
في تحصيل الرسوم وحماية
ح ـ ـقـ ــوق مـ ـ ــاك ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات فــي
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ع ـ ـلـ ــى م ــا
تـ ـت ــوا ف ــر فـ ـي ــه ا لـ ـ ـش ـ ــروط دون
مغاالة أو تفريط.
ونـ ـ ــاشـ ـ ــد م ـ ـ ــاك ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
ض ـ ــرورة ال ـم ـســارعــة إل ــى رفــع
ا ل ــد ع ــاوى ضــد وزارة ا لـمــا لـيــة
(باعتبارها الجهة التي قامت
ب ــالـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل) ق ـ ـبـ ــل سـ ـق ــوط
أح ـق ـي ـت ـهــم ف ــي ذل ــك بــال ـت ـقــادم
ً
الـخـمـســي ط ـب ـقــا ل ـل ـمــادة 441
مدني.

«الدولي» يرعى مشروع جهاز
« »L&Tلطلبة كلية الهندسة

مقدمو المشروع في البنك الدولي
قام بنك الكويت الدولي برعاية
ودع ـ ـ ــم أحـ ـ ــد مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـخ ــرج
لطلبة كلية الهندسة والبترول
في جامعة الكويت ،وهو مشروع
جهاز " "L&Tلرفع ونقل السيارات
ب ـس ــاس ــة ،ض ـمــن إطـ ــار بــرنــامــج
البنك للمسؤولية االجتماعية.
وق ــام بــابـتـكــار ه ــذا الـمـشــروع
ث ــاث ــة ط ـل ـبــة م ــن خــري ـجــي قسم
الهندسة الميكانيكية في جامعة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وهـ ـ ـ ــم حـ ـس ــن م ـه ــدي
ب ــوخـ ـمـ ـسـ ـي ــن وي ـ ــوس ـ ــف م ـح ـمــد
بــوجـبــارة وعـبــدالـعــزيــز عبدالله
ال ـب ـشــر ،تـحــت إشـ ــراف د .جاسم
بارون.
والمشروع عبارة عن نظام رفع
ميكانيكي يدخل أسفل السيارة،
حيث يتكون الجهاز من قطعتين
مـتـمــاثـلـتـيــن ،تــوضــع األولـ ــى في
م ـق ــدم ــة الـ ـسـ ـي ــارة واألخـ ـ ـ ــرى فــي
الخلف ،ليتم رفع عجالت السيارة
مــن األسـفــل عــن طريق استخدام
طريقة الرفع المقصي دون إحداث
أي ضرر بقاعدة بالسيارة ،ويقوم
المستخدم بالتحكم في الجهاز
عـ ــن بـ ـع ــد ،عـ ـب ــر إرس ـ ـ ـ ــال إشـ ـ ــارة
إلكترونية من ريموت السلكي.
ب ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،قـ ــال مــديــر
وح ــدة االت ـص ــال الـمــؤسـســي في
الـبـنــك ن ــواف نــاجـيــا إن "الــدولــي

دائما يحرص على المشاركة في
رعــايــة المشاريع الطالبية التي
ت ـســاهــم ف ــي ت ـطــويــر الـمـجـتـمــع،
كما يقوم بدعم األفكار المبدعة
والـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ال ـع ـص ــري ــة ل ـل ـطــاقــات
الشبابية المتطورة التي تتكفل
ببناء الوطن بقطاعاته المختلفة،
باعتبارها إحــدى أهــم أولــويــات
برنامجه المجتمعي".
يذكر أن بنك الكويت الدولي
ح ـ ــري ـ ــص عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــس دوره
كــإ حــدى المؤسسات المصرفية
الداعمة لفئة الشباب ،من خالل
ال ـت ــواص ــل ال ـم ـبــاشــر مـعـهــم عبر
الفعاليات الشبابية والطالبية
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ألن ـ ــه ي ــول ــي أه ـم ـيــة
كـبـيــرة لــدعــم أف ـك ــاره ــم ،وم ــا هو
مناسب من أعمالهم ،إيمانا منه
بأنهم الشريحة األكثر تأثيرا في
مستقبل البالد.

محمد الرشيد

الـتــأكـيــد عـلــى ان كــل الـمـعــالـجــات التي
تـمــت لـلـمـتـعـثــريــن كــانــت ن ـتــاج األزمـ ــة،
والحـقــا لــم يشهد الـســوق حــاالت تعثر
جديدة بناء على النظم الجديدة وآليات
الـتـمــويــل وهـيــاكــل ال ـس ــداد ،وكــذلــك في
ضوء سياسات المنح المتحفظة التي
تـسـتـنــد ال ــى اه ــم ع ــام ــل ،وه ــو الـتــدفــق
النقدي المطمئن اللتزام العميل وقدرته
على السداد تحت اي ظرف.
وتجدر اإلشارة الى ان نسبة تغطية
ا ل ـق ــروض غـيــر المنتظمة تـبـلــغ حاليا
 208.7فــي الـمـئــة ،فـضــا عــن ان معيار
كفاية رأس المال  18.2في المئة اعلى من
المحددات الرقابية بنحو  6في المئة.
وصــافــي ال ـقــروض غير المنتظمة الى
صافي القروض  1.7في المئة.
وف ــي اإلط ــار ذات ــه ،كشفت الـمـصــادر
عــن ان الـمـيــزانـيــات الـتـقــديــريــة للقطاع
المصرفي التي يطلبها البنك المركزي
سنويا للتعرف على خطة كل بنك تحمل
تفاؤال ونموا ايجابيا ايضا للتشغيل
المرتقب في عام .2018

راع ذهبي
«المركز المالي» ٍ
لمعرض الصناع العالمي
أعـلـنــت شــركــة الـمــركــز المالي
الـ ـك ــويـ ـت ــي (ال ـ ـمـ ــركـ ــز) رع ــاي ـت ـه ــا
الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ـصـ ـن ــاع
العالمي ميكرفير -الكويت،2018
ا ل ــذي تنظمه ا لـشــر كــة الكويتية
لــاسـتـثـمــار لـلـعــام ال ـثــانــي على
التوالي خــال الفترة من 10 – 6
فبراير المقبل تحت رعاية سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
بقاعة رقم  5في أرض المعارض
الدولية بمشرف.
وبـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ق ـ ـ ــال ن ــائ ــب
ال ــرئـ ـي ــس مـ ــديـ ــر إدارة االعـ ـ ــام
واالت ـصــال ،ال ــرازي الـبــديــوي ،إن
رعاية "المركز" الذهبية للمعرض
ت ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار اسـتــراتـيـجـيـتــه
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ،وال ـت ــي تتضمن
ثالثة محاور رئيسية هــي :بناء
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ومـ ــواء مـ ــة
بيئة األعمال مع مبادئ التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وت ـك ــري ــس م ـبــادئ
الحوكمة في مختلف القطاعات،
مبينا ًأن "شــراكـتـنــا مــع معرض
"مـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــر-الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" تـ ـخ ــدم
ال ـم ـح ــوري ــن األول ـ ـيـ ــن ع ـب ــر مـنــح
ال ـش ـب ــاب ف ــرص ــا ثـمـيـنــة لتنمية
قدراتهم من خالل المشاركة في
ورش العمل والمسابقات ،فضال
عن احتضان المعرض مشاريعهم
التي تخدم االستدامة.
وأض ــاف البديوي أن "الطفرة
التي يشهدها االقتصاد العالمي
في مجال تكنولوجيا المعلومات
والذكاء االصطناعي تحتم على
ال ـك ــوي ــت ع ـق ــد شـ ــراكـ ــات ت ـع ــاون

الرازي البديوي

عالمية لالستثمار فــي األنظمة
الـتـعـلـيـمـيــة واألبـ ـح ــاث العلمية
لتحفيز االبتكار ،فضال عن إرساء
ن ـظــام بـيـئــي م ـس ـتــدام لـلـشــركــات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة" ،الفـتــا
إلى أن هذا التوجه سيشكل جزءا
ّ
التنوع
أساسيا من خريطة طريق
االقتصادي في المرحلة المقبلة
مــن تنمية االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي.
وف ــي ح ـيــن تـسـعــى ال ـكــويــت إلــى
تـحـسـيــن ت ـنــاف ـس ـيــة اق ـت ـصــادهــا
الــوط ـنــي ف ــي م ـج ــاالت م ـت ـعــددة،
يـمـكـنـهــا تـحـقـيــق ذل ــك م ــن خــال
االستفادة من قصص النجاحات
العالمية مثل معرض ميكر فير.
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اقتصاد
«زين» تطلق النسخة الثالثة من مشروعها التدريبي «جيل »Z
ةديرجلا
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الخرافي :تطوير قدرات الشباب وتقديم اإلرشاد الوظيفي من العوامل الرئيسية لتعزيز جهود التنمية
جرى تقييم الفائزين الستة
الجدد الذين تأهلوا لبرنامج عام
 2018من جانب لجنة تحكيم
على أساس ما يتمتعون به
من صفات اإلبداع والشغف
والمرونة وروح المبادرة.

أطـلـقــت مـجـمــوعــة زي ــن النسخة
ال ـثــال ـثــة م ــن م ـشــروع ـهــا الـتــدريـبــي
لشباب الخريجين «جيل  ،»Zالذي
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف مـ ـن ــه االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
المواهب الوطنية الشابة ،بغرض
تقديم وتأهيل جيل جديد من الرواد
إلى بيئة األعمال.
ودشـ ـ ـ ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي فــي
مجموعة زين بدر الخرافي نسخة
عام  2018من هذا البرنامج المبتكر،
بعد االنـتـهــاء مــن عملية االختيار
لـســت مــواهــب وطـنـيــة مــن الشباب
الـخــريـجـيــن ،وال ـتــي اعـتـمــدت فيها
«زيــن» على مجموعة من المعايير
التي تــراعــي تحقيق البيئة األمثل
إلطالق ابتكارات رواد األعمال.
وأوضحت المجموعة ،في بيان
صـ ـح ــاف ــي ،أن الـ ــدورت ـ ـيـ ــن األولـ ـ ــى
وال ـث ــان ـي ــة ح ـق ـق ـتــا ن ـج ــاح ــا كـبـيــرا
بتقديم كوادر وطنية شابة إلى بيئة
األع ـمــال ،حيث التحق  4خريجين
مــن ه ــذا ال ـم ـشــروع للعمل فــي زيــن
عام  ،2016ومثلهم التحقوا للعمل

فــي الـشــركــة عــن ع ــام  ،2017مبينة
أن هــذا الـبــرنــامــج منح الخريجين
الفرصة لتطوير قدراتهم المعرفية،
وال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي تـنـمـيــة أف ـكــارهــم
بأساليب مبتكرة.
وكان الفائزون الستة الجدد الذين
تــأهـلــوا لـبــرنــامــج ع ــام  2018جــرى
تقييمهم مــن جــانــب لجنة تحكيم
ع ـلــى أسـ ــاس م ــا يـتـمـتـعــون ب ــه من
صفات اإلبــداع والشغف والمرونة
وروح المبادرة ،ويتمثل هدف هذا
البرنامج التطويري ،الذي يمتد على
مدار عام كامل ،في تنمية وتطوير
قدرات الشباب الكويتي الموهوب،
مــع التركيز على تعزيز مهاراتهم
فــي الـمـجــال الــرقـمــي وااللـكـتــرونــي
وصـ ــوال إل ــى الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب
ل ــدع ــم اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ن ـمــط الـحـيــاة
الرقمي التي تتبناها مجموعة زين.
وسيركز برنامج «جيل  »Zعلى
تطوير وتنمية المهارات الشخصية،
م ـ ــن أج ـ ـ ــل تـ ـق ــوي ــة روح الـ ـتـ ـع ــاون
وتعزيز روح فعالية الفريق ،فضال
عن تطوير روح االبتكار واإلبــداع،

الخرافي مع المواهب الوطنية الشابة التي تم اختيارها
وه ــو م ــا يـسـهــم اي ـجــابــا ف ــي إع ــداد
ال ـخــري ـج ـيــن ل ــدخ ــول س ــوق الـعـمــل
بقدرات ومهارات أفضل.
وفــي حفل تكريم خريجي دورة
عـ ــام  2017م ــن ب ــرن ــام ــج «ج ـي ــل »Z
وال ـت ــرح ـي ــب ب ـم ـتــدربــي دورة عــام

 ،2018الذي أقيم في المقر الرئيسي
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ،ق ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
في مجموعة زيــن بــدر الخرافي إن
«تطوير ق ــدرات وم ـهــارات الشباب،
وتقديم الدعم الكافي لتعزيز اإلرشاد

الوظيفي والمهني يعتبران من أهم
العوامل الرئيسية التي تعزز جهود
التنمية في الدولة».
واض ـ ــاف ال ـخ ــراف ــي« :م ــن الـمـهــم
بالنسبة لنا فــي مجموعة زيــن أن
نــدعــم الـنـظــام التعليمي مــن خــال

«بيتك» :منصة إلكترونية لخدمة السيارات «هوريكا الكويت  »2018حافل بشركات
غندور :تشمل العروض التي تناسب شرائح العمالء المختلفة وفعاليات الضيافة والزوار المتخصصين
دش ــن بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(بيتك) منصة إلكترونية خاصة
ب ـخ ــدم ــات وع ـ ـ ــروض ال ـس ـي ــارات
م ــن «بـ ـيـ ـت ــك» ،ع ـل ــى م ــوق ـع ــه عـلــى
اإلنترنت ،وهي  ،kfh.com/carsفي
خطوة تعد األولى من نوعها على
مستوى الكويت ،حيث يستطيع
ال ـع ـمــاء اآلن ال ـت ـعــرف عـلــى آخــر
عروض السيارات من «بيتك».
وتشمل العروض تمويل شراء
السيارات الجديدة والمستعملة،
والتأجير مع المواعدة بالتملك،
وال ـتــأج ـيــر م ــع خــدمــة الـصـيــانــة،
واخ ـت ـي ــار م ــا ي ـنــاس ـبــه ،وال ـت ـقــدم
بطلب شــراء او تأجير ،من خالل
نـمــوذج الـكـتــرونــي على الموقع،
ضمن حرص «بيتك» على تأكيد
دوره في مجال الخدمات التقنية
ال ـح ــدي ـث ــة وت ـل ـب ـي ــة اح ـت ـي ــاج ــات

عـ ـمـ ــائـ ــه الم ـ ـ ـتـ ـ ــاك الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات،
ب ــأش ـك ــال مـخـتـلـفــة ووف ـ ــق صيغ
تمويلية متعددة.
وأوض ـ ــح نــائــب ال ـمــديــر ال ـعــام
للمنتجات في مجموعة «بيتك»
محمد غندور أن المنصة تشمل
كل تفاصيل السيارات والعروض
الـمـمـيــزة والـمـقــدمــة فــي «بـيـتــك»،
والتي تغطي أنواع السيارات التي
تناسب شرائح العمالء المختلفة.
واض ـ ـ ــاف غـ ـن ــدور أن الـعـمـيــل
ي ـم ـك ـنــه ايـ ـض ــا فـ ــي ح ـ ــال رغ ـب ـتــه
ف ـ ــي اق ـ ـت ـ ـنـ ــاء إحـ ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
المعروضة ان يقدم طلبا من خالل
ال ـمــوقــع م ـب ــاش ــرة ،وسـيـتــواصــل
معه أحد الموظفين المختصين
ب ــالـ ـبـ ـي ــع او الـ ـت ــأجـ ـي ــر ل ـت ـل ـب ـيــة
طلباته والــرد على استفساراته،
واس ـت ـك ـم ــال ال ـم ـعــام ـلــة بـسـهــولــة

ً
الوزير الروضان يرعى االفتتاح غدا

محمد غندور

ويـ ـس ــر ،وب ــذل ــك ت ـك ــون الـمـنـصــة
الـجــديــدة بمنزلة الـبــوابــة األولــى
لكل من يرغب في اقتناء أو تأجير
سيارة.

يفتتح معرض «هوريكا الكويت»،
وس ـ ــط م ـش ــارك ــة ورعـ ــايـ ــة واس ـع ــة
مــن الـشــركــات المعنية بالضيافة
والصناعات الغذائية والتجهيزات
الفندقية ،دورته السنوية السابعة
غــدا ،فــي قاعة  8بــأرض المعارض
الــدولـيــة بـمـشــرف ،بــرعــايــة رسمية
من وزير التجارة والصناعة وزير
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب خ ــال ــد
ال ــروض ــان ،وح ـض ــور ذوي الـشــأن
واالختصاص.
وكـشـفــت شــركــة «ل ـي ــدرز جــروب
لالستشارات والتطوير» ،التي تنظم
مع شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز»
اللبنانية هذه التظاهرة الفريدة في

نوعها وحجمها بالكويت ،كشفت
ع ــن أرق ـ ـ ــام ق ـيــاس ـيــة ل ـع ــدد ال ـ ــزوار
المتوقعين من الخبراء والمهتمين،
«حيث إن الذين تسجلوا فقط عبر
موقع المعرض على اإلنترنت قارب
نحو ألفي زائر محتمل ،وهو يمثل
رقما قياسيا ليس فقط بالنسبة
للدورات السابقة لهوريكا الكويت،
ب ــل ح ـتــى لـلـكـثـيــر م ــن ال ـم ـعــارض
المماثلة في المنطقة والعالم».
واض ــاف ــت «ل ـي ــدرز ج ـ ــروب» ،في
بيان ،أنه إضافة إلى الزوار القادمين
عن غير طريق اإلنترنت ،كان الفتا
فــي هــذه ال ــدورة أيـضــا بيع جميع
مساحات المعرض في وقت مبكر
جدا ،إلى جانب المؤشرات الكمية
األخ ــرى والنوعية الـتــي ستكشف
عنها فـعــالـيــات الـمـعــرض كــل يــوم
بيومه.
وأوضــح بيان للشركة أن «حفل
االفتتاح سيشمل جولة للضيوف
الــرس ـم ـي ـيــن وال ـح ـض ــور ومـمـثـلــي
ال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار ف ـ ــي أرج ـ ـ ــاء
المعرض ،واالستماع إلى شروحات
مــن الـعــارضـيــن ح ــول الـجــديــد من
الـ ـخ ــدم ــات وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ،ف ــي وق ــت
تـبــدأ اث ــر ذل ــك انـشـطــة ومسابقات
الـطـهــي ال ـتــي ي ـش ــارك فـيـهــا مـئــات
المتسابقين من الكويت والخارج
ممن سـيـتــوزعــون على عــدة فئات
من المباريات وفنون الطهي وإعداد

«أهلي كابيتال»
تشارك في التوعية
حول اإلعاقة
ً
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع
استراتيجيته الهادفة إلى
دعم وتعزيز مشاركة األفراد
مـ ـ ــن ذوي اال ح ـ ـت ـ ـيـ ــا جـ ــات
ال ـخ ــاص ــة ،ش ــارك ــت «أه ـلــي
ك ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــال» ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ب ــواب ــة ال ـت ــدري ــب الـعــالـمـيــة
م ـ ـط ـ ـلـ ــع ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ف ــي
مـعــرض الــرســومــات لــذوي
االحتياجات الخاصة.
ً
وت ـ ـ ـش ـ ـ ـج ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــا لـ ـ ـه ـ ــذه
الـفـئــة ،اش ـتــرت الـشــركــة 18
لــوحــة فنية أبــدعـهــا هــؤالء
الطلبة الفنانون ،وعرضت
هـ ــذه الـ ـل ــوح ــات ف ــي الـمـقــر
الرئيسي لـ «أهلي كابيتال»
لالستثمار.
وإل ــى جــانــب ذل ــك ،دعــت
«أهلي كابيتال» لالستثمار
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ل ـ ـل ـ ـح ـ ـضـ ــور إلـ ــى
الـ ـش ــرك ــة ،ل ـم ـش ــاه ــدة كـيــف
زي ـ ـنـ ــت أعـ ـم ــالـ ـه ــم م ـك ــات ــب
الشركة.
وف ـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ــق ل ـ ــه ح ــول
أهمية دعم األفراد من ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة،
ص ـ ـ ــرح م ـح ـس ــن الـ ـح ــرب ــي،
الرئيس التنفيذي للشركة
ً
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـه ــم ج ـ ــدا
أال يـ ـنـ ـحـ ـص ــر دورن ـ ـ ـ ـ ــا فــي
تـشـجـيــع األفـ ـ ــراد م ــن ذوي
االحتياجات الخاصة فقط،
ب ــل يـنـبـغــي أن ن ــذه ــب إلــى
أب ـ ـعـ ــد م ـ ــن ذلـ ـ ــك م ـ ــن خ ــال
دعـ ـمـ ـه ــم بـ ـك ــل أن ـش ـط ـت ـه ــم
وتحفيزهم على لعب أدوار
مهمة عـلــى غ ــرار نظرائهم
مـ ــن األف ـ ـ ـ ــراد ال ـط ـب ـي ـع ـي ـيــن،
وال ـب ـحــث ع ــن ال ـط ــرق الـتــي
تتيح لنا احـتـضــان هــؤالء
األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ف ـ ـ ــي م ـج ـت ـم ـع ـن ــا
وتمكينهم ،لينعموا بحياة
ط ـب ـي ـع ـي ــة م ـل ـي ـئ ــة بــال ـث ـقــة
والنجاح».

الطعام والحلويات والخبز وذلك
على مدار االيام الثالثة للمعرض».
وي ـت ـم ـيــز ال ـم ـع ــرض هـ ــذا ال ـعــام
ايضا بجلسات نقاش تعقد ألول
مـ ـ ــرة ،وتـ ـتـ ـن ــاول م ــواض ـي ــع شيقة
تـبــدأ بجلسة فــي ال ـيــوم االول عن
انـعـكــاســات مــدونــي ف ـنــون الطبخ
على مشاريع المطاعم ،التي تديرها
إق ـب ــال الـ ـح ــداد ،وي ـت ـحــدث فـيـهــا 4
متخصصين ومهتمين ،ويشهد
الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي ج ـل ـســة ع ــن ات ـجــاه
تراخيص وشراكات «الفرانشايز»
م ـقــابــل م ـفــاه ـيــم ال ـن ـمــو الـمـحـلـيــة
بمشاركة  4متحدثين آخرين.
وسبق للجنة المنظمة للمعرض
أن أعلنت أن أكثر من  300متسابق
من الكويتيين وعدة جنسيات عربية
وأجنبية سيتبارون في  21فئة في
ه ــذه الـفـعــالـيــات ال ـتــي تـلـقــى ع ــادة
اهتماما واقباال كبيرين من الشركات
المعنية ،خاصة أنها تجري تحت
عناية لجان من المحكمين والخبراء
ذوي ال ـش ـهــرة ال ــدول ـي ــة وأص ـحــاب
الثقة.
وإضــافــة إل ــى مـســابـقــات الطهي
وج ـل ـس ــات وورش ال ـع ـم ــل تـشـمــل
ان ـش ـط ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ايـ ـض ــا أن ـ ــواع
مـســابـقــات جــديــدة مـثــل مسابقات
ترتيب االس ــرة الـتــي تهم بالدرجة
االولى مؤسسات وشركات التوظيف
في الفنادق والمستشفيات.

قيامنا بتحديد سلسلة من الخطط
الــرامـيــة إلــى ردم الـهــوة الـمــوجــودة
بـيــن الـمـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة الـحــالـيــة
م ــن ن ــاح ـي ــة ،وال ـب ـي ـئــة الـمــؤسـسـيــة
المستقبلية ا لـتــي ال يمكن التنبؤ
بها ،ولــذلــك لدينا حالة مــن الرضا

لمستويات أداء المتدربين الشباب،
ولما حققوه من إنجازات كموظفين
يعملون معنا اآلن بدوام كامل».
وتــابــع« :نــؤمــن بأننا سنواصل
ج ـه ــودن ــا ف ــي الـ ـع ــام ال ـث ــال ــث لـهــذه
المبادرة المتبكرة ،والعمل بشكل
أفضل مع الخريجين الشباب على
مــدار الـعــام ،فنحن مــن جانبنا كنا
وما زلنا ملتزمين برصد وتحديد
ال ـ ـكـ ــوادر األكـ ـث ــر م ــوه ـب ــة ،وتــوف ـيــر
منصة ديناميكية لهم كي يتمكنوا
من تعزيز وتطوير قدراتهم الكامنة».
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـتــم م ـســاعــدة
المجموعة األخيرة من المشاركين
في البرنامج على أن يقوموا بغرس
وتـ ـبـ ـن ــي أفـ ـ ـك ـ ــار مـ ـتـ ـمـ ـح ــورة ح ــول
العمالء ،بحيث تكون ذات صلة ولها
التأثير الكافي ،وستشمل مجاالت
الـتـطــويــر ذات االه ـت ـمــام بالنسبة
لمجموعة زين البيانات الضخمة،
ال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
الخدمات المالية المتنقلة ،خدمات
ت ـح ـل ـي ــات الـ ـبـ ـي ــان ــات ،ومـ ـج ــاالت
االبتكار.

«التجاري» يستقبل الشماع
الفائز بجائزة  250ألف دينار
في سحب الربع األخير لعام  2017لحساب النجمة

الفائز يتسلم جائزته
استقبل البنك التجاري الكويتي الفائز في سحب حساب النجمة
علي الشماع في مقر البنك الرئيسي ،والــذي حالفه الحظ في سحب
الربع األخير لعام  2017لحساب النجمة على جائزة  250000دينار،
والذي أقيم في مجمع االفنيوز ،بحضور قيادات ومسؤولين من البنك
التجاري ،وممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني.
وكان في استقبال الفائز سعيد الحظ ،مساعد المدير العام لقطاع
الخدمات المصرفية لألفراد حميد سلمان ،ومساعدة المدير العام
إلدارة اإلع ــان والـعــاقــات العامة أمــانــي ال ــورع ،مقدمين لــه التهاني
بالفوز بجائزة  250ألف دينار.
وأعرب الشماع عن سعادته بالفوز بجائزة  250ألف دينار ،وفخره
بــأنــه أح ــد ع ـمــاء الـبـنــك ال ـت ـج ــاري ،مـشـيــدا بــال ـخــدمــات والـمـنـتـجــات
المصرفية المبتكرة التي يقدمها التجاري لعمالئه والتي تلبي كل
احتياجاتهم المصرفية.
من جانبه ،قال حميد سلمان« :نتمنى للشماع التوفيق ،ونسعى
إلى تعزيز ثقته بالبنك التجاري ،كما أود أن أذكر بأن الفرصة ما زالت
متاحة أمام عمالء البنك التجاري لمضاعفة فرصهم والفوز بجوائز
حساب النجمة المتعددة ،والتي تصل قيمتها إلــى  250ألــف دينار.
هذا ،ويعد حساب النجمة الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في
الكويت بقيمة  7000دينار».
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اقتصاد

«الوطني» يواصل دعم شباب «لوياك» من خالل
تعزيز تجاربهم الثقافية وخبراتهم الحياتية

متطوعو المؤسسة لـ ةديرجلا :.رحلة تايلند نقطة تحول في حياتنا العملية والشخصية

صورة جماعية لمتطوعين مع مسؤول بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك التطوعية

البنك شريك
رئيسي في
فعاليات
«لوياك» لدعمها
المتواصل
للشباب
الباقر

نجاح رحالت
المؤسسة و«الوطني»
لسيرالنكا وتنزانيا
والمغرب واألردن
وتايلند يحفزنا
على دعم هذه
األنشطة المميزة

فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار رعـ ـ ــايـ ـ ــة ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني المستمرة لفعاليات وأنشطة
مؤسسة «لوياك» التدريبية والتثقيفية
والترويحية الهادفة إلى تمكين الطلبة
وال ـش ـب ــاب وت ـن ـم ـيــة ال ـح ــس الـتـطــوعــي
واالنفتاح الحضاري والثقافي لديهم،
ً
قدم البنك أخيرا رعايته لرحلة مؤسسة
ل ــوي ــاك ال ـت ـطــوع ـيــة إلـ ــى تــاي ـل ـنــد ،الـتــي
استمرت ثمانية أ ي ــام ،بمشاركة أكثر
ً
م ــن  18م ـت ـطــوعــا وتـخـلـلـهــا مجموعة
مــن الفعاليات واألنـشـطــة الـهــادفــة إلى
التعرف على الثقافة المحلية من خالل
العمل الـمـيــدانــي ،إلــى جــانــب الــزيــارات
ال ـت ـعــري ـف ـيــة أله ـ ــم ال ـم ـع ــال ــم ال ـح ـيــويــة
والحضارية في هذه البالد.
وتأتي هذه الرحلة ضمن مجموعة
من الرحالت الثقافية لمؤسسة «لوياك»
قام بنك الكويت الوطني برعايتها في
الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،إذ شملت سيرالنكا
وال ـم ـغــرب وتـنــزانـيــا واألردن وغيرها
م ــن ال ـب ـل ــدان ،ل ــدع ــم وتـمـكـيــن الـشـبــاب
الكويتيين وتعزيز خبرته في مجاالت
الـ ـتـ ـط ــوع واالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ع ـل ــى ال ـث ـق ــاف ــات
األخرى.
فـ ــي لـ ـق ــاء أجـ ــرتـ ــه «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،ق ــال
مسؤول فريق العالقات العامة في بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي يـعـقــوب ال ـبــاقــر« ،إن
ً
ج ــزء ا مــن دعمنا لمؤسسة لــويــاك هو
لمثل هذا النوع من الرحالت الثقافية
والتعريفية ،التي يكتسب من خاللها
ال ـم ـشــاركــون ت ـج ــارب ف ــري ــدة وجــديــدة
تـ ـس ــاه ــم بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ــي ص ـقــل
شخصيتهم وتوسيع خبرتهم الحياتية
بحكم تعاملهم المباشر مع حضارات
جديدة ومختلفة».
وأض ـ ــاف ال ـب ــاق ــر ،أن «ب ـن ــك الـكــويــت
الوطني مؤمن بشراكته مع لوياك ألنها
ُ
تعنى بــالــدرجــة األول ــى بفئة الشباب،
ونحن سعداء باالستماع واإلصغاء لهم
ونقدم ما يحتاجون إليه في مختلف
مراحلهم العمرية .ففي كل رحلة نقوم
بها معهم يمكننا رؤيــة مدى تأثيرها
الفعال على الشباب بوضوح ،ولعل هذا
يكفي ليمنحنا الحافز باالستمرار في
دعم مثل هذه األنشطة المميزة».
وأكـ ــد أن مـثــل ه ــذه ال ــرح ــات تمنح
ال ـش ـبــاvب الـتـشـجـيــع ال ـكــافــي للتفكير
بمستقبلهم وبناء خياراتهم األكاديمية
والعملية ،من خالل ما يكتشفونه من
قدرات جديدة لديهم ،إلى جانب زيادة
خبراتهم فيما يتعلق بشؤون وقضايا
العمل اإلنساني والثقافي والحوار مع
الثقافات المختلفة و بـنــاء الشخصية
القيادية والثقة في النفس.
ول ـف ــت ال ـبــاقــر إل ــى أن ب ـنــك الـكــويــت
ال ــوطـ ـن ــي م ـس ـت ـمــر فـ ــي دعـ ـ ــم ال ـش ـب ــاب
ً
انـ ـسـ ـج ــام ــا مـ ــع س ـي ــاس ــات ــه ال ــراس ـخ ــة
للنهوض بـمـســؤولـيــاتــه االجـتـمــاعـيــة،
ً
وإيمانا منه باألثر الفعال لهذه البرامج
الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه ،كما
أنها تعكس الدور الريادي الذي يؤديه
البنك في هذا المجال منذ عقود طويلة.
وللتعرف على مــدى أهمية الرحلة
وتأثيرها في الشباب المشاركين ،التقت
ً
«الجريدة» عددا من المشاركين في رحلة
تايلند األخ ـيــرة الـتــي نظمتها لــويــاك
بــرعــايــة البنك الــوطـنــي ،إذ أك ــدوا أنها
تجربة جــديــدة فــريــدة ومليئة بالزخم
ً
اكتسبوا من خاللها كثيرا من الخبرات

جانب من ورش تعليم األطفال التايلنديين اللغة اإلنكليزية
بالمحاضرات التي تضمنتها الرحلة
ع ــن ال ـث ـقــافــة ال ـتــاي ـل ـنــديــة ،إض ــاف ــة إلــى
حصص تعليم الـطــاب بعض الفنون
القتالية المشهورة فــي تايلند ،حيث
ً
اس ـت ـم ـت ـعــت ج ـ ــدا بــال ـت ـعــرف ع ـلــى تلك
الرياضة الشهيرة هناك.
وأك ـ ــدت أن أســرت ـهــا ش ـعــرت بتغير
كـبـيــر ف ــي شـخـصـيـتـهــا ع ـقــب عــودتـهــا
ً
مــن الــرح ـلــة ،إذ أصـبـحــت أكـثــر تفاعال
ً
ً
ونـ ـش ــاط ــا ،ك ـم ــا أص ـب ـح ــت أكـ ـث ــر رض ــا
وقناعة باإلمكانات ،التي حباها الله
بها ،مشيرة إلــى نيتها االستمرار في
االشـ ـت ــراك بــال ـبــرامــج الـتـطــوعـيــة الـتــي
تـقــدمـهــا «ل ــوي ــاك» بــال ـت ـعــاون م ــع بنك
الـكــويــت الــوطـنــي لـمــا لمسته مــن دعــم
كبير من هاتين الجهتين للشباب.

العميلة والمهارات الشخصية ،وفي ما
يلي التفاصيل:

ُ
ً
منصور ً المباركي :الرحلة تعد حدثا
مفصليا في حياتي

ق ـ ــال الـ ـط ــال ــب فـ ــي الـ ـص ــف الـ ـح ــادي
عشر منصور المباركي ،إن مشاركته
ُ
ً
ً
ف ــي الــرح ـلــة ت ـع ــد ح ــدث ــا مـفـصـلـيــا في
ً
حياته نـظــرا إلــى أنها الـمــرة األولــى له
ال ـتــي ي ـشــارك مــن خــالـهــا فــي األع ـمــال
ً
التطوعية ،مشيرا إلى أن الرحلة تركت
ً
ً
انطباعا إيجابيا لديه بأهمية العمل
ال ـت ـط ــوع ــي ،الـ ـ ــذي ُي ـس ـه ــم فـ ــي إدخ ـ ــال
البهجة والفرحة على الفقراء والبسطاء.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـبـ ــاركـ ــي أن ب ــرن ــام ــج
ال ــرح ـل ــة ش ـمــل ال ـت ــدري ــب ع ـلــى الـكـثـيــر
م ــن ال ـم ـه ــارات الـشـخـصـيــة وال ـخ ـبــرات
ً
االجـتـمــاعـيــة ،كما شمل أيـضــا العديد
م ــن ال ـج ــوالت مـنـهــا زيـ ــارة الـمــزارعـيــن
في حقول األرز والمحميات الطبيعية
ل ـل ـف ـي ـل ــة والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات
تطوعية ميدانية والتفاعل االجتماعي
والحضاري مع السكان المحليين.
ً
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ت ــأث ــر ج ـ ـ ــدا ب ــزي ــارت ــه
لـلـمـحـمـيــات الـطـبـيـعـيــة لـلـفـيـلــة ،حيث
ت ـعــرف عـلــى ح ـيــاة الـفـيـلــة بـشـكــل أكثر
ً
تفصيال ،كما تعرف على المعاناة ،التي
يلقاها هــذا الحيوان اللطيف مــن قبل
بعض المدربين ،وذلك بتعسفهم معه
واستخدامه في القطاع السياحي بما
يسبب له األلم.
ون ـص ــح م ــن أراد ال ـع ـمــل الـتـطــوعــي
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ف ـ ــي الـ ـب ــرام ــج
المختلفة التي تطرحها «لوياك» ،وذلك
الكـتـســاب مــزيــد مــن الـخـبــرات العملية
ا لـتــي سيستفيدون منها فــي حياتهم
ً
الخاصة والعملية ،مشيدا بالدور الذي
لعبه البنك ا لــو طـنــي فــي توفير الدعم
الالزم للرحلة.

عبدالعزيز القناعي :تجربة جديدة غنية
بالخبرات العملية
ذك ـ ــر ال ـط ــال ــب ف ــي الـ ـص ــف الـ ـح ــادي
عشر عبدالعزيز القناعي ،أن اشتراكه
فــي رحـلــة «تــايـلـنــد» ك ــان لـهــا أث ــر كبير
ع ـلــى خ ـبــراتــه الـعـمـلـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والتنظيمية ،إذ مثلت تجربة جديدة

أثناء زيارة محميات الفيلة للتعرف على طبيعة حياتها وطرق حمايتها من االنقراض
وغنية اكتسب من خاللها العديد من
الخبرات العملية ،التي كان من أهمها
م ـهــارات التنظيم والـجــديــة والـتـعــاون
والعمل ضمن إطار فريق واحد.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـقـ ـن ــاع ــي ،أن أفـ ـض ــل مــا
اس ـت ـفــاده خ ــال الـبــرنــامــج هــو طريقة
ال ـع ـمــل ب ـ ــروح ال ـف ــري ــق ،إذ ل ـمــس مــدى
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل ب ـ ـيـ ــن زمـ ــائـ ــه
ً
المتطوعين ،مشيرا إ لــى أن مشاركته
في الرحلة دعمت العديد من الصفات
الحميدة لديه ولدى زمالئه كان أولها
الــرضــا بـمــا قـسـمــه ال ـلــه ل ـنــا ،وذل ــك من
خالل ما تعلموه من السكان الفقراء في
تلك البلد ،فعلى الرغم من فقرهم لكنهم
سعداء وراض ــون بما لديهم ودائمون
على االبتسامة.
ولـ ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ــى أن بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ــرحـ ـل ــة
تـضـمــن ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـحــاضــرات عن
الثقافة ،الموسيقى ،الرياضة والطعام
التايلندي ،وقد جذبت هذه المحاضرات
ً ً
انتباها جدا لما تحمله من جديد سمعه
للمرة األولى في حياته.

فيصل العيسى :شعرنا بأهمية العمل
الذي نقوم به من بداية الرحلة
أكد الطالب في الصف الحادي عشر
فيصل العيسى ،أن الرحلة لم تضف له
على مستوى الخبرات التطوعية فقط،
ً
بل أيضا أضافت له العديد من الخبرات

متطوعو «لوياك» أثناء بناء محميات في المزارع العضوية للحفاظ على المنتجات والثمار الصحية

وال ـم ـهــارات الشخصية الـتــي سيتفيد
ً
م ـن ـه ــا فـ ــي ح ـي ــات ــه ال ـع ـم ـل ـي ــة ،م ـش ـي ــدا
باألسلوب الذي استخدمه المحاضرون،
الذين ألقوا محاضرات تعريفية بالبيئة
ً
والثقافة التايلندية ،خصوصا عرضهم
ا ل ـمــواد والمعلومات بطريقة مبسطة
ساعدته على التعرف على أمور لم يكن
يعرفها من قبل.
وأضاف العيسى ،أنه على الرغم من
التعب والمشقة التي القها خالل الرحلة،
ً
لكنه استمتع جدا بها ،وشعر بتقدير
ذاتـ ــي ،ألن ــه ي ـقــوم بـ ــأداء عـمــل تطوعي
يستفيد منه الفقراء ويرسم به البسمة
على وجــوهـهــم ،حيث شعرنا بأهمية
العمل الذي نقوم به منذ بداية الرحلة.
وأكد أنه سيستمر في االشتراك في
ً
مثل هذه الفعليات التطوعية خصوصا،
ال ـتــي تـقــدمـهــا مــؤسـســة «ل ــوي ــاك» ،كما
ً
سيسعى أيضا لالشتراك في الفعاليات
واألنشطة التدريبية التي يقدمها بنك
الكويت الوطني للشباب.

صقر الغانم :تجربة ثرية أكسبتنا
العديد من الخبرات العملية
أفـ ـ ــاد ال ـم ـت ـط ــوع ص ـق ــر ال ـغ ــان ــم ب ــأن
تجربته فــي ا لـمـشــار كــة برحلة تايلند
ً
كــانــت ج ـيــدة وث ــري ــة ج ـ ــدا ،إذ أكسبته
العديد من المهارات والخبرات العملية،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـب ــرات االج ـت ـم ــاع ـي ــة

ً
وطريقة التعامل مع العمالء ،موضحا
أن الـ ـب ــرن ــام ــج كـ ـ ــان ف ــرص ــة ل ـل ـت ـعــرف
على الثقافة التايلندية بشكل خاص
ً
واآلسيوية عموما.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـضـ ـمـ ـن ــت إقـ ــامـ ــة
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـحــاضــرات ع ــن الـثـقــافــة
ً
التايلندية شملت دروس ــا فــي الطبخ،
اللغة ،الموسيقى والعادات والتقاليد
التايلندية ،كما كان هناك صف لتعلم
بعض الفنون القتالية المشهورة في
ً
تايلند ،موضحا أنه استمتع واستفاد
من تلك الفعليات.

نور الدخيل :الرحلة هي خطوتي
األولى في العمل التطوعي
أعــربــت الطالبة فــي الـصــف الـحــادي
عشر نور الدخيل عن سعادتها بأنها
اشـتــركــت فــي رحـلــة لــويــاك التطوعية،
التي تعد الخطوة األولى لها في العمل
التطوعي ،حيث ستسعى لالستمرار
ف ــي االشـ ـت ــراك ف ــي مـثــل ه ــذه األنـشـطــة
والفعليات طوال حياتها.
وأوضحت الدخيل ،أن الرحلة أضافت
إلـ ـيـ ـه ــا خ ـ ـبـ ــرات وم ـ ـ ـهـ ـ ــارات شـخـصـيــة
استفادت منها في حياتها العملية ،مثل
مهارات التحمل والصبر ،كما ساعدها
في التعرف على معلومات جديدة عن
الثقافات األسيوية.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ب ــرن ــام ــج الــرح ـلــة
تـضـمــن زيـ ـ ــارات الـمـتـطــوعـيــن لبعض
المدارس ومشاركتهم في ورش لتعليم
األطفال التايلنديين اللغة اإلنكليزية،
ً
إذ استمتعت جــدا بتدريس اللغة إلى
األطفال ،وشعرت أنها استطاعت تقديم
شيء مفيد وإيجابي لهؤالء األطفال.

يارا المصري :استمتعت بالتعرف على
الرياضات التايلندية الشهيرة

المساعدة في بناء منزل لسيدة فقيرة بال مأوى

ّ
عبرت الطالبة بالصف الثاني عشر
يارا المصري عن سعادتها بالمشاركة
ً
فــي الرحلة التي أضــافــت إليها كثيرا،
ســواء على مستوى الخبرات العملية
أو على مستوى الخبرات االجتماعية،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أنـ ـه ــا اك ـت ـس ـب ــت خ ـب ــرات
الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ش ـ ــرائ ـ ــح م ـخ ـت ـل ـف ــة مــن
الـنــاس ،كما زادت معرفتها بكثير من
المعلومات البيئية والثقافية.
وأشارت المصري إلى أنها استمتعت

ملك شبل :للبرنامج الفضل في تحديد
قدراتي وإمكاناتي
قالت الطالبة في الصف التاسع ملك
ش ـبــل ،إن تـسـجـيـلـهــا ف ــي الــرح ـلــة جــاء
بتشجيع من أسرتها وبسبب رغبتها
في زيادة االعتماد على نفسها والتعرف
على ثقافات جديدة والكتساب خبرات
عملية جديدة،
ّ
وأضافت أن الرحلة مثلت لها تجربة
ً
ثرية ،حيث اكتسبت من خاللها كثيرا
من الخبرات العميلة ،وكان من أهمها
العمل ضمن إطار فريق واحد والتعاون
والتنظيم والجدية في العمل ،مشيدة
باألسلوب الذي استخدمه المحاضرون
في برنامج الرحلة.
وأض ــاف ــت شـبــل ،أن الــرحـلــة تخللت
جوالت في لبعض المدارس ومشاركة
المتطوعين في ورش لتعليم األطفال
التايلنديين اللغة اإلنكليزية ،مما ترك
ً
انطباعا ال تنساه بسبب حب األطفال
الفقراء في تلك المدارس للتعليم رغم
ضعف اإلمكانات لديهم.

دانيا عيسى :الخبرات التي اكتسبتها خالل
الرحلة تفوق ما قد أتعلمه في عام كامل
ذكـ ــرت الـطــالـبــة ف ــي ال ـصــف ال ـحــادي
عشر دانـيــا عيسى ،أنــه على الــرغــم من
أن مــدة الرحلة كانت ثمانية أيــام فقط
لكن الخبرات التي اكتسبتها خاللها قد
تفوق ما تتعلمه في عام كامل ،مؤكدة
أنها استفادت من الرحلة بنسبة  100في
المئة في حياتها العملية ،حيث شعرت
بأهمية الخير الذي تقوم به وأثره على
حياة الـنــاس الـفـقــراء ،وذلــك عندما قام
المتطوعين بمساعدة سيدة تايلندية
فقيرة بال مأوى في بناء بيت لها.
وقالت عيسى ،إنها اكتشفت من خالل
الرحلة طريقة العمل بروح الفريق ،إذ
يـتــم الـتـعــاون بـيــن المتطوعين بشكل
م ـت ــواص ــل وم ـت ـن ــاغ ــم ،وذل ـ ــك بـ ـ ــأداء كل
فــرد لعمله ليكمل مــن خــالــه الـصــورة
النهائية والكبيرة للعمل التطوعي.
وأض ــاف ــت أن ـه ــا ش ـع ــرت بــال ـس ـعــادة
وهي تقوم بإعداد الطعام وتقديمه إلى
األسر الفقيرة ،خاصة مع ما لمسته من
مشاعر من ردود أفعال لهؤالء األسر.
وأشارت إلى أنها تعلمت منهم الكثير،
فعلى الــرغــم مــن الـمـعــانــاة والـفـقــر الــذي
يعيشه أفــراد هذه األسر لكنهم راضون
بواقعهم ويشعرون بالسعادة واألمل.

المتطوعون خالل توزيع الطعام على الفقراء

اقتصاد
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األسهم األميركية تسجل مستويات قياسية
واصـلــت الـمــؤشــرات الرئيسية
لألسهم األميركية الصعود ،أمس
األول ،ل ـت ـغ ـلــق ع ـن ــد م ـس ـتــو يــات
قياسية جديدة ،مع انطالق موسم
أرب ـ ـ ــاح الـ ـش ــرك ــات ل ـل ــرب ــع ال ــراب ــع
بنتائج إيجابية لبنوك ومبيعات
ق ــوي ــة ل ـل ـت ـج ــزئ ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــا ع ــزز

تفاؤل المستثمرين بشأن النمو
االقتصادي.
وأن ـ ـهـ ــى الـ ـم ــؤش ــر داو جــونــز
الصناعي جلسة التداول ببورصة
وول ستريت مرتفعا  228.46نقطة،
أو  0.89في المئة ،إلى 25803.19
نـ ـقـ ـط ــة ،ب ـي ـن ـم ــا صـ ـع ــد ال ـم ــؤش ــر

س ـتــانــدرد آن ــد ب ـ ــورز 500األوس ــع
نـطــاقــا  18.68نـقـطــة ،أو  0.67في
المئة ،عند  2786.24نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع
مرتفعا  49.29نقطة ،أو  0.68في
المئة ،إلى  7261.06نقطة.
وت ـن ـه ــي ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ـث ــاث ــة

األسبوع على مكاسب مع صعود
داو جونز  2في المئة ،وستاندرد
آند بورز  1.57في المئة ،وناسداك
 1.75في المئة.

economy@aljarida●com

ً
«برنت» يتماسك قرب  70دوالرا
صـعــدت أسـعــار النفط لـســادس جلسة على
ال ـت ــوال ــي ،ب ـعــد أن ق ــال وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ــروس ــي
ألكسندر نوفاك ،إن إمــدادات الخام العالمية لم
تصل بعد إلى مرحلة التوازن الكامل ،وهو ما
خفف قلق األسواق من إنهاء مبكر التفاق تقوده
منظمة «أوبك» لخفض اإلنتاج.
وقال نوفاك إن وزراء من منتجين رئيسيين

ف ــي «أوب ـ ـ ــك» وخ ــارج ـه ــا س ـي ـنــاق ـشــون اح ـت ـمــال
ال ـ ـخـ ــروج م ــن االت ـ ـفـ ــاق أثـ ـن ــاء اج ـت ـم ــاع لـلـجـنــة
المشتركة لمراقبة السوق من المقرر أن يعقد
في سلطنة عمان في  21يناير.
وأعطت تعليقاته دعما لألسعار ،التي تعافت
بعد انخفاضها في وقت سابق ،رغم أن السوق
لم يصل إلى المستويات المرتفعة التي المسته

في جلسة الخميس ،عندما تخطى خام القياس
ً
العالمي مزيج برنت مستوى  70دوالرا للبرميل
للمرة األولى منذ ديسمبر .2014
وأنهت عقود برنت ألقــرب استحقاق جلسة
ال ـتــداول مرتفعة  61سنتا أو  0.88فــي المئة،
ً
لتبلغ عند التسوية  69.87دوالرا للبرميل.
(نيويورك  -رويترز)

ثقافات
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د .سعاد الصباح تستذكر
في إصدارين محطات مهمة
في مشوار مبارك الصباح
وعبد الله المبارك.

21

لقاء مع الفنانة المصرية
هيدي كرم حول أحدث
مسلسالتها «سابع جار»
ومشاريعها المقبلة.

٢٢
مسك وعنبر

28

نهر متدفق باإلبداع ،وإطاللة يعتبر الباحث طارق مال الله
متفردة شكلت حضور الفنان أن صناعة األبواب شاهدة على
الكبير صالح السعدني هنا عراقة فن العمارة في الكويت.
أبرز المحطات في سيرة
"عمدة التلفزيون".

«فيفث هارموني» ترفض
التعاون مع كاميال كابيلو
ط ـل ـبــت ال ـن ـج ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة ال ـش ـه ـيــرة
كاميال كابيلو من أعضاء فرقتها السابقة
"ف ـي ـف ــث ه ــارم ــون ــي" أن ت ـس ــاع ــده ــم فــي
كتابة إحدى أغانيهم ،لكن طلبها قوبل
بالرفض التام.
يأتي هذا الموقف المتعنت من الفرقة
وش ــرك ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ع ـق ــب غـ ـم ــوض ش ــاب
ان ـف ـص ــال ك ــام ـي ــا ع ــن ال ـف ــرق ــة م ــن دون
أسـ ـب ــاب ،وب ــذل ــك س ـي ـكــون هـ ــذا الــرفــض
بمنزلة الــرد الحاسم على عــودة كاميال
إلى الفرقة إن لم يحدث ما يستجد ضمن
هذا االتجاه.
يذكر أن كاميال مهدت للمغادرة ،من

خــال إصــدار أغنيتين منفردتين ،هما:
I Know What You Did Last Summer
مع النجم شون مينديز ،وBad Things
مع .Machine Gun Kelly
وتألفت الفرقة في يوليو  2012خالل
الموسم الثاني من برنامج The X Factor
.USA
ي ـشــار إل ــى أن كــابـيـلــو تــركــت الـفــرقــة،
بعد أن أنهت تعاقدها مع شركة أخرى
تسمى " "SYCOبيوم واحد ،وكانت هناك
مــواض ـيــع غـيــر حقيقية ان ـت ـشــرت حــول
نيتها االنسحاب من الفرقة ،بعد أغنية I
،Know What You Did Last Summer

مشاهدة ،وأغنية ""work from home
و" ،"Sledgehammeوغيرها من األغاني
الجميلة والمميزة.
وجاء هذا اإلعالن في بيان رسمي
عـ ـق ــب حـ ـف ــل ال ـ ـفـ ــريـ ــق ف ـ ــي ج ـي ـن ـجــل
بــول ،وأكــدت باقي عضوات الفرقة
ال ـن ـســائ ـيــة ،أن ـهــن م ـس ـت ـمــرات في
استكمال مسيرتهن بشكل أقوى
من قبل وتحت أي ظروف.

إذ إنها اشتركت مع مغني الراب ماشين
جن كيلي في أغنية .Bad Things
بعد ذ ل ــك ،أعلنت النجمة كابيلو من
خ ــال حـســابــاتـهــا الـشـخـصـيــة بـمــواقــع
الـ ـت ــواص ــل ،أن ـه ــا ان ـف ـص ـلــت ع ــن الـفــريــق
الغنائي فيفث هــارمــونــي ،ال ــذي أصبح
بعد ذلــك يضم أربــع مغنيات فقط ،هن:
آلــي ب ــرووك ،ونــورمــانــي ك ــوردي ،ودينا
جاني ،ولورين جارجوي.
وفرقة فيفث هارموني قدمت الكثير
مــن األغــانــي الـمـتـمـيــزة ،مـنـهــاWorth" :
 ،"Itالـ ـت ــي ت ـخ ـطــت ن ـس ـبــة م ـشــاهــدت ـهــا
ع ـلــى "ي ــوتـ ـي ــوب" م ـل ـي ــارا و 200مـلـيــون

سيريناي ساريكايا تجسد شخصية هيو جاكمان يبعث
ليوناردو دي كابريو عاطل
برسائل سرية لزوجته
مسن في فيلم تارانتينو الجديد المطربة التركية بيرجين

ليوناردو دي كابريو

سيريناي ساريكايا

يعتزم نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو
التعاون مجددا مع المخرج األميركي كوينتين
تارانتينو في فيلم جديد.
وقالت تقارير إعالمية إن دي كابريو سيلعب دور
ممثل مسن عاطل عن العمل ،وتدور أحداث الفيلم
في لوس أنجلس عام  ،1969حيث قتلت الممثلة
شارون تيت عام  1969على يد عصابة المجرم تشارلز
مانسن ،وكانت حامال في شهورها األخيرة.
ويتردد أن تارانتينو يتفاوض أيضا مع نجوم مثل
توم كروز وبراد بيت للمشاركة في الفيلم ،كما يجري
التفاوض مع الممثلة األسترالية مارجوت روبي للعب
دور تيت.
ومن المخطط أن تبدأ أعمال تصوير الفيلم هذا العام.
(د ب أ)

هيو جاكمان

كشف تقارير إعالمية أن النجمة التركية
سيريناي ساريكايا ستجسد قصة حياة املطربة
بيرجني ،التي منحها الجمهور لقب "امرأة
املعاناة" ،في عمل درامي مرتقب ،ومن املقرر
إعالن تفاصيل هذا العمل خالل الفترة املقبلة.
يذكر أن بيرجني مطربة تركية شهيرة ،أحرق
حبيبها نصف وجهها ،لكنها قررت استكمال
مسيرتها الفنية ،إال أنه عاد وانتقم منها
وقتلها.
على صعيد آخر ،ظهر كرم بورسني وسيريناي
ساريكايا معًا مؤخرًا خالل تناولهما الفطور في
مقهى بمنطقة اليني كوي في إسطنبول ،لينفيا
بشكل علني كل الشائعات التي ترددت في اآلونة
األخيرة عن انفصالهما.

يبعث املمثل األسترالي هيو جاكمان برسالة سرية
شكرا لزوجته ديبورا لي فرنس عندما يفوز بجائزة.
وذكرت تقارير إعالمية أن نجم فيلم "ذا جريتست
شومان" قال إنه يدين بمسيرته لزوجته ،ودائمًا ما
كانت لديه طريقة خاصة لشكرها على نجاحه عندما
يعتلي خشبة املسرح لتسلم جائزة.
وقال" :كل مرة أعتلى فيها املسرح ،إذا كنت في حفل
جوائز أو لتقديم األوسكار ،أضع يدي على قلبي،
وأبحث عنها وسط الحشود" ،مضيفا" :هذه طريقتي
لشكرها".
وذكر جاكمان ( 49عاما) أن زوجته دائمًا ما كان لديها
أحالم أكبر منه بشأن مسيرته ،ولم تتخل عن اعتقادها
قط أنه سيكون ناجحا.
(د ب أ)

مسلسالت تلفزيونية باكستانية تسلط
الضوء على المحرمات االجتماعية
كانت نجمة مواقع التواصل االجتماعي
ف ــي بــاك ـس ـتــان ق ـنــديــل ب ـل ــوش ت ـح ـلــم خــال
حياتها بالشهرة وتــرك بصمة في بلدها...
ه ــذه ال ـشــابــة ال ـتــي قـتـلــت عـلــى يــد شقيقها
ً
دفاعا عن "شرف" العائلة ،تحقق مرادها بعد
وفاتها ،عن طريق التلفزيون.
وباتت قنديل التي قتلها شقيقها خنقا
في عام  ،2016أكثر شهرة اليوم من أي وقت
مضى .وقد اقتبست سيرتها المأسوية في
مسلسل تلفزيوني يحقق نـســب مشاهدة
مرتفعة يحاول مع أعمال أخــرى من النوع
ّ
ذاتـ ــه ه ــز ال ـم ـحــرمــات االجـتـمــاعـيــة ف ــي هــذا
البلد المحافظ.
ويـ ــروي مـسـلـســل "ب ــاغ ــي" أي "الـمـتـمــرد"
قصة الصعود االجتماعي للشابة قنديل،
وهي سليلة عائلة متواضعة حققت شهرة
كبيرة عبر مواقع التواصل االجتماعي قبل
نهايتها المأسوية.
ويـعــرض هــذا المسلسل فــي كــل خميس
ع ـل ــى قـ ـن ــاة "اردو  ."1وشـ ــوهـ ــدت الـحـلـقــة
الـتـجــريـبـيــة أك ـثــر مــن  1.6مـلـيــون م ــرة عبر
"يوتيوب".
وتقول كاتبة سيناريو المسلسل شادية
خ ــان" :ه ــذه الفتاة بطلة .لقد توفيت باكرا
جدا".
وانقسم الباكستانيون حيال مقتل قنديل،

ملصق مسلسل «المتمرد»

إذ علق البعض على هــذه الجريمة منددا
بجرائم "الـشــرف" التي تــودي بحياة مئات
الـبــاكـسـتــانـيــات سـنــويــا ويـفـلــت مرتكبوها
عـمــومــا مــن ال ـع ـقــاب ،إال أن أص ــوات ــا أخــرى
لجهات محافظة حملت على الشابة باعتبار
أنـهــا تخطت ال ـح ــدود مــع صــورهــا الــذاتـيــة
وت ـس ـج ـي ــات ـه ــا الـ ـمـ ـص ــورة االسـ ـتـ ـف ــزازي ــة،
بالمعايير االجتماعية الباكستانية .واعتبر
أصحاب هــذا الــرأي أنها تستحق بشكل أو
بآخر ما حل بها.
وج ـ ــدد اق ـت ـب ــاس س ـيــرت ـهــا ف ــي مـسـلـســل

تـلـفــزيــونــي ال ـجــدل فــي ش ــأن ه ــذا ال ـنــوع من
الجرائم .وهو واحــد من مسلسالت تتطرق
إلــى مسائل اجتماعية مثل العنف األســري
والزيجات القسرية أو المبكرة والتمييز ضد
النساء وحقوق المرأة.
وتحقق هــذه األعمال نجاحا كبيرا لدى
سـكــان بــاكـسـتــان الـبــالــغ عــددهــم نـحــو 207
ماليين نسمة.
وبـحـســب الـهـيـئــة الـبــاكـسـتــانـيــة لمراقبة
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،فـ ــإن م ــا ي ـق ــرب م ــن ثلثي
المشاهدين شــاهــدوا فــي لحظة معينة في

 2016قنوات تبث هذه المسلسالت.
كذلك ّ
بين استطالع لـلــرأي أج ــراه معهد
"غ ــال ــوب" أن  67فــي الـمـئــة مــن الـمـشــاهــدات
البالغات ،و 56في المئة من الذكور يشاهدون
برامج ترفيهية وخصوصا المسلسالت.
ويجعل نجاح هــذه األعمال منها أدوات
ذات فاعلية كبيرة و فــق المحامية بنازير
جــاتــوا ال ـتــي تـعـمــل لـحـســاب مــؤسـســة أورا
المتخصصة في مراقبة حقوق النساء.
ويتطرق مسلسل آخر هو "مجهي جيني
دو" ("دع ــون ــي أع ـي ــش") إل ــى مـســألــة تــزويــج
القاصرات.
وتـ ـحـ ـت ــل ق ـ ـنـ ــاة "ه ـ ـ ـ ــم" ،أبـ ـ ـ ــزر ال ـم ـح ـط ــات
التلفزيونية الترفيهية في باكستان ،موقعا
رياديا في التطرق لهذا النوع من المواضيع
االجتماعية في المسلسالت.
وفي  ،2016عرضت القناة مسلسل "اداري"
("الـهــروب") الــذي يــروي قصة فتاة تتعرض
الع ـتــداء جنسي مــن زوج والــدتـهــا ،مــا أثــار
جدال بشأن العنف الجنسي الــذي يتعرض
له األطفال في المنزل.
ويـتـطــرق مسلسل آخ ــر هــو "س ـ ّـم ــي" الــى
مواضيع جرائم "الشرف" والزيجات القسرية
والصعوبات التي تواجهها النساء الستعادة
حصصهن في الميراث.
(أ ف ب)

كاميال كابيلو

٢٠

ثقافات

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3655األحد  14يناير 2018م  27 /ربيع اآلخر 1439هـ

culture@aljarida●com

سعاد الصباح تستذكر محطات مهمة في مشوار مبارك الصباح وعبد الله المبارك
• استعرضت في إصدارين عنهما جوانب مشرقة من تاريخ الكويت
تسرد د .سعاد الصباح سيرة شخصيتين بارزتين لهما الكثير من المآثر في التاريخ الكويتي
عبر إصدارين باللغة اإلنكليزية ،مركزة على رجل وضع األساس لتاريخ دولة ولنهضة شعب هو
الشيخ مبارك الصباح الملقب بأسد الجزيرة ،أما الشخصية الثانية فهو زوجها الشيخ عبد الله
المبارك ،النجل األصغر للشيخ مبارك الكبير.
ق ـ ّـدم ــت دار «س ـع ــاد الـصـبــاح
ل ـل ـن ـش ــر وال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع» ال ـط ـب ـع ــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة م ــن ك ـت ــاب «م ـب ــارك
الصباح– مؤسس دولة الكويت
الـ ـح ــديـ ـث ــة» لـ ـل ــدكـ ـت ــورة س ـع ــاد
ال ـص ـبــاح .ويـسـتـعــرض الـكـتــاب
مــامــح مهمة مــن حـيــاة الشيخ
مبارك الكبير أو أسد الجزيرة،
حاكم الكويت منذ  1896حتى
وف ــات ــه ف ــي  28نــوف ـم ـبــر ،1915
الــرجــل ال ــذي رف ــع ل ــواء الكويت
ف ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــات الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـت ــاس ــع
عـ ـش ــر ،ونـ ـج ــح ف ــي ال ـع ـب ــور مــن
مـ ـض ــائ ــق الـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة
العظمى آنذاك ،والتي تمثلت في
الصراعات العثمانية واألوروبية
والروسية.

الفي الشمري

كتاب مبارك
الصباح محاولة
لرسم صورة لسيرة
رجل وضع األساس
لتاريخ دولة
ولنهضة شعب

تأسيس الحكم
ي ــأت ــي ه ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ـ ــدار بــال ـل ـغــة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ع ـق ــب ن ـس ـخــة أول ــى
صــادرة بالعربية في عــام ،2007
رغ ـ ـبـ ــة ف ـ ــي ت ــوثـ ـي ــق ه ـ ـ ــذا الـ ـج ــزء
م ــن ال ـت ــاري ــخ ال ـم ـهــم ف ــي الـكــويــت
ومنطقة الخليج العربي برمته.
تؤكد الدكتورة سعاد الصباح في
مقدمة الكتاب أن {الشيخ مبارك
الكبير أســس الحكم فــي اإلم ــارة،
ّ
وأكد استقالل الكويت في ممارسة
شؤونها الداخلية ،وأبــرز دورها
على خريطة المنطقة إلى الدرجة
التي جعلت البعض يتصور أنه
ً
تطلع إ ل ــى تنصيب نفسه أ مـيــرا
على الجزيرة العربية ،مع إظهار
الـصـلــة ال ـتــي رب ـطــت بـيــن الشيخ
م ـبــارك وواليـ ــة الـبـصــرة ونـفــوذه
وعـ ــاقـ ــاتـ ــه مـ ــع م ـخ ـت ـل ــف ق ـبــائــل
المنطقة}.
ّ
وتتحدث الصباح عن مظاهر
ال ـت ـط ــور الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت ت ـظ ـهــر فــي
الكويت ،وتقول ضمن هذا السياق:
{وفـ ــي م ـنــاخ األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار،
بدأت الكويت مسيرتها في مجال
ال ـت ـح ــدي ــث ،ف ــأدخ ـل ــت ال ـخ ــدم ــات
الطبية ،وأنـشــئ أول مــركــز طبي
في اإلرسالية األميركية عام ،1911
ثــم أنـشـئــت ال ـمــدرســة الـمـبــاركـيــة
ع ـ ــام  .1911ك ــذل ــك شـ ـه ــدت ه ــذه
الفترة المبكرة ،تأسيس الجمعية

تاريخ دولة
عــن مـضـمــون الـكـتــاب ،توضح
ال ـص ـب ــاح{ :ال ـك ـت ــاب ه ــو مـحــاولــة
لرسم صــورة لسيرة رجــل وضع
األس ــاس لـتــاريــخ دول ــة ولنهضة
شعب ،والكتاب هو األول من نوعه
الذي يتناول سيرة الشيخ مبارك
الصباح}.
ورك ـ ـ ـ ـ ـ ــزت ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة سـ ـع ــاد
ال ـص ـبــاح ف ــي كـتــابـهــا عـلــى شكل
الحياة في الكويت وجهود الشيخ
م ـبــارك فــي تـحــديــث الـمــؤسـســات
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ك ـ ــإدخ ـ ــال ال ـت ـع ـل ـيــم
والـطــب وال ـبــرق والـبــريــد ،إضافة
إلى االستعانة بشهادات الرحالة
األجانب ومالحظاتهم حول بداية
إدخال مظاهر الحضارة الحديثة
من مخترعات ومبتكرات صناعية.

محتوى الكتاب

النهضة الحضارية
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أص ـ ـ ـ ــدرت
ً
ال ــدك ـت ــورة س ـعــاد ال ـص ـبــاح كـتــابــا
ً
خاصا عن زوجها الراحل عبدالله

د .سعاد الصباح
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،وه ـ ــو ال ـن ـج ــل األص ـغ ــر
ل ـل ـش ـيــخ م ـ ـبـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر ،وح ــام ــل
مشعل بناء الكويت الحديثة ،ومن
الذين واصلوا المسيرة في نهضة
الكويت الحضارية المشهودة .جاء
اإلصدار باللغة اإلنكليزية وبعنوان
{ع ـبــدال ـلــه م ـب ــارك ال ـص ـبــاح نهضة
الكويت} بالتعاون مع دار {اي بيت
وريس} في لندن.
وترى المؤلفة أن الكتاب يجمع
ب ـي ــن دف ـت ـي ــه أك ـث ــر م ــن م ـن ـه ــج :مــن
نــاح ـيــة أول ـ ــى يـ ـن ــدرج ض ـمــن كتب
الـ ـت ــراج ــم أو ال ـس ـي ــر ال ــذاتـ ـي ــة ،ألن
مـ ــوضـ ــوعـ ــه قـ ـص ــة ح ـ ـيـ ــاة ال ـش ـي ــخ
ع ـبــدال ـلــه م ـب ــارك ال ـص ـب ــاح ،ودوره
فــي ب ـنــاء ال ـكــويــت ال ـحــدي ـثــة .وكـمــا
يتضح في الكتاب ،فإن هذا الرجل
كان شخصية استثنائية بالمعايير
كافة ،فقد استطاع الفكاك من أسر
المجتمع التقليدي الذي نشأ فيه،
ليتطلع إلى آفاق المستقبل الرحبة،
وأن يدعم قوى التغيير في الكويت،
بــل ي ـشــارك فــي صنعها ،مــن خــال
أدواره في كثير من المجاالت التي
يعرض لها الكتاب.
وتضيف المؤلفة أن الكتاب من
نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،ب ـحــث ف ــي الـتـطــور
ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي وعملية

الـتـحــديــث وب ـن ــاء ال ـمــؤس ـســات في
ال ـكــويــت ،فـلــم يــركــز عـلــى الـسـمــات
الشخصية لصاحب السيرة ،وإنما
درسها في سياقها االجتماعي.
وتقول{ :حرصت على ذلك ،ألنني
ال أعتقد أن تاريخ أي مجتمع هو
تــاريــخ الــزعـمــاء ،وأن األب ـطــال ،كما
رأى كــارل ـيــل ،هــم مــاكـيـنــة الـتـطــور،
ف ــاألس ــاس ف ــي ت ــاري ــخ أي مجتمع
الشعب والناس}.

مادة تاريخية
وت ـك ـتــب د .س ـعــاد ال ـص ـبــاح في
استهاللها مؤلفها{ :وجــد القارئ
فــي هــذا الكتاب الـمــادة التاريخية
ّ
التي تدل على كيفية صنع القرار في
الكويت في الخمسينيات ،وأنماط
الـعــاقــات بين شـيــوخ آل الصباح،
ودور الوكيل البريطاني في التأثير
ف ـ ــي صـ ـن ــع الـ ـ ـق ـ ــرار ،وت ــدخـ ـل ــه فــي
الشؤون الداخلية للبالد ،والسعي
إلى الوقيعة أو إثارة التنافس بين
الشيوخ.
وأكـ ـ ــدت أن ال ـك ـت ــاب م ــن نــاحـيــة
ثالثة ،بحث في العالقات العربية
وال ــدولـ ـي ــة ،ف ـي ــدرس ص ـف ـحــات من
تـطــور األوض ــاع الـعــربـيــة ،وقضية

انضمام الكويت إلى جامعة الدول
العربية قبل االسـتـقــال ،ويعرض
لـ ـ ـج ـ ــذور األطـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـع ــراقـ ـي ــة فــي
ال ـكــويــت ،وع ــاق ــات الـتـنــافــس بين
ب ــري ـط ــان ـي ــا وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
بـمـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،وهـ ــي عــاقــات
كانت بين قوة استعمارية متراجعة
يـخـفــت نـفــوذهــا وقــوتـهــا ول ــم تعد
قادرة على ُّ
تحمل مسؤوليات القيام
بالدور اإلمبراطوري ،وقــوة أخرى
شابة صاعدة خرجت منتصرة من
الحرب العالمية الثانية ،وسعت إلى
وراثة نفوذ الدول األوروبية وبناء
إمبراطورية جديدة لها.

إصدار عبدالله
المبارك يندرج
ضمن كتب التراجم
والسيرة الذاتية

شهادة متجددة

غالف {عبد الله المبارك}

غالف {مبارك الصباح}

فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

الخيرية التي تعتبر بمنزلة أول
هيئة للنفع العام}.

وت ـظ ـهــر ع ـلــى غـ ــاف اإلص ـ ــدار،
وبغالفه السميك المقوى ،صــورة
الشيخ مبارك الكبير ّ
بزيه البدوي
ال ـم ـع ــروف ،وق ــد اع ـت ـمــدت الـكــاتـبــة
على كـ ّـم ضخم مــن المراجع ســواء
م ــا ك ــان مـنـهــا بــالـلـغــة الـعــربـيــة أو
بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة م ــن ك ـتــب ودوريـ ـ ــات
وصحف ومجالت ورسائل جامعية
غير منشورة إلنجاز هذا اإلصدار
الكبير.
ً
وتـضـ ّـمــن الـكـتــاب ف ـصــوال عــدة،
ب ــدأت بإستراتيجية بـنــاء الــدولــة،
ث ــم بـ ــدايـ ــات ال ـت ـط ــور االج ـت ـمــاعــي
واالنفتاح على الخارج ،ثم بدايات
التطور االقتصادي وتنظيم الحياة
الـتـجــاريــة والـمــالـيــة ،ثــم الـعــاقــات
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ال ـ ـم ـ ــوارد
ً
السياسية ،وأخيرا الصراع الدولي
حول الكويت.

ٌ
لك حقل ال
ينفد حصاده

لفتت د .سـعــاد الـصـبــاح إل ــى أن الـتــاريــخ يكون
ً
حيا عندما يتناول شخصيات وموضوعات كانت
وم ــا زال ــت مــؤثــرة فــي ح ـيــاة مـجـتـمـعــاتـهــا ،ويـكــون
إسهامها في شكل مؤسسات مستمرة في العطاء
والـ ـب ــذل ،بـحـيــث ت ـك ــون ه ــذه ال ـمــؤس ـســات ش ـهــادة
متجددة في حق اآلباء المؤسسين للدولة الحديثة
ً
في الكويت ،والذين عملوا في ظــروف مرهقة جدا،
وشقوا طريقهم وسط الصعاب ،وفي أوقات لم تكن
فيها الـكــويــت تمتلك ال ـقــدرات والـكـفــاء ات البشرية

المتوافرة لها اليوم .وأكدت أن هدفها الوحيد ،هو
إظهار وجه الحقيقة لمرحلة مهمة في تاريخ الكويت،
خالصها توثيق كل واقعة أو حدث.
وتشير د .سعاد الصباح إلى أن هذا التوثيق من
خالل تتبع حياة عبد الله مبارك بجوانبها الخاصة
والعامة يمثل مجموعة من المشاعر والمبادئ ورجل
ً
ً
دولة من الطراز األول ،أدى دورا حاسما في تاريخ
ً
بلده ،وترك من خالله آثارا ملموسة على الساحتين
اإلقليمية والدولية.

«ملتقى إنزاك»
يطرح تساؤالت حول الخضر في فيلكا

من رسالة لشابة في مقتبل العمر
العزيزة،...
تمتعت برسالتك وحكاياتها .ما أروع تنوع الخبرة
المؤلمة فيها .الكثير منها يبدو ر مــاد يــا ،أ نــا أ عــرف:
مشقات مع األهل ،مع األم وعلتها القلبية ،مع األخوات،
ف ـقــدان ه ــدف ،م ـحــاولــة ان ـت ـحــار ،مـنـفــى تـهـجـيــري .كل
هــذا على خلفية حرائق الحرب األهلية التي حطمت
مفاصل ا لـبـلــد .ثــم أ نــت ،ا لـتــي تقطع مرحلة المراهقة
ألول الشباب .نعم ،سيبدو كل ذلك بلون الرماد حين
يــؤ خــذ تفصيلة تفصيلة .ا لـشــا عــر ال يكتب قصيدته
كلمة مـنـفــردة عــن كلمة تليها .ا لـمــو سـيـقــي ال يسجل
ال ـنــوتــة مـسـتـقـلــة عــن أخـتـهــا ال ـنــوتــة ،وكــذلــك الــرســام،
وطباخ طبق البرياني.
مات أبواي وأنا في سن المراهقة .أرغمتنا السلطة
الشمولية على التخلي عن بيوتنا الصغيرة الوديعة
المحاذية للنهر .األ مــر ا لــذي أرغمني ،وأ نــا فــي مطلع
الشباب المبكر ،على التشرد والعيش في غرف الفنادق
الــرخـيـصــة والـبـيــوت الـمـبـتــذلــة .جــربــت الـتــدريــس بعد
ال ـت ـخــرج ألش ـهــر ،فــوجــدتـنــي ال أص ـلــح لــوظـيـفــة .مــانـ ٌـع
ٌ
عصي في مجرى الدم .ثم تركت كل المشهد وراء ظهري
وه ــاج ــرت إل ــى بـ ـي ــروت .ه ـنــاك وجـ ــدت ت ـش ــردي يــأخــذ
صياغة جديدة .كان تشردا أفقيا ،وأصبح عموديا .كان
رحيال خارجيا ،وأصبح رحيال داخليا .كان موضوعا
أحدق فيه ،كما لو كان شيئا ملحقا بي ،وأصبح الذات
(ذاتـ ــي) ال ـتــي اكـتـشـفـتـهــا بـفـضـلــه .بـعــد سـنـتـيــن ونـيــف
بالنفس والوسوسة خائبا
رجعت بفعل ارتجاف الثقة ٌ
إلى بغداد .رجعت وأنا ملحق بالخمرة ،تدعيني ،وال
أد ع ـي ـهــا .تـمـنـحـنــي حــق ا لـحـيــاة إ ل ــى أن أ ص ـحــو كيانا
ْ
مستلبا مــن كــل حــق .كنت أراوح فــي و حــل ز مــن أملته
سلطة البعث على األجساد واألرواح والعقول .وعلى
حــا فــة إ نـهــا كــي أ لـقـيــت نفسي فــي هــاو يــة منفى جــد يــد.
و كــا نــت لـنــدن ،ا لـتــي ب ـ ْ
ـدأت تعيد صياغتي بــر عــا يــة أم.
و لـكــن ا لـقــدر لــم يمهلني ،فــأو جــع قلبي بـصــورة كــادت
ت ـكــون مـمـيـتــة .تــزوجــت ،ول ــم أن ـجــح .عــاركــت ل ـنــدن في
السنوات األولى ،ألني كنت عصيا على رعايتها ،نافرا
مــن هــدا يـتـهــا .إ لــى أن بــدأت أستعيد ذا تــي ثــا نـيــة ،لكن
بلياقة العارف .استعادة الذات العارفة ،بفعل حريتها
ْ
وضعت خطوتي بيسر على الطريق .من لم
الداخلية،
يـكـتـشــف ذات ــه ع ــادة مــا يـسـلــم خـطــاه لـطــريــق قــد يبلغ
انحرافه الميليمتر الصغير عند ا لـبــدء .لكن انحرافه
يتسع كلما خـطــا ،ويستعصي عـلــى اال سـتـقــا مــة كلما
ابتعد .اكتشاف الذات يجعل البصر "بصيرة" .وصاحب
"البصيرة" ال ينتفع إال من المصائب التي يمليها عليه
داخله ،وتمليها عليه الحياة .لذا احتفت ذاتي العارفة
بكل ما لحقني من أشباح الماضي المشبع بالمصائب؛
ألتفت إليها كمن يلتفت إلى حقل ال ينفد حصاده.
الـبـصـيــرة أع ـلـ ْـت مــن ش ــأن ال ـبــدي ـهــة .الـبــديـهــة تضع
المتعة والفائدة والجمال والنبل والهارموني ...هدفا
لكل فكر ،ولكل فعل؛ بدء ا من الحديث مع النفس ومع
اآلخر ،وبدء ا من صياغة الجملة في الشعر أو النثر ،أو
قراء تها في الشعر والنثر ،وبدء ا من ضمانة الحميمية
فــي الـعــاقــة بـيــن الـفـكــر وال ـس ـلــوك ،وال ـنــص والـمـعـنــى،
وبدء ا من التعامل مع النفس ومع اآلخر ومع الحياة
ومع الموت ...وبدء ا ..حيث ال منتهى للبدء.
ٌ
أنت اآلن ،مثلي الذي كنته ،لك حقل ال ينفد حصاده.
كل نبتة منه تبدو لعينك المتعبة رمادية .تخلي عن
النظر إلى حقلك هذا نبتة نبتة .أتركيه يشكل مشهدا
على ْ
مبعدة ،وسترين كم تتزاحم فيه األلوان.
اك ـت ـشــاف ال ـ ــذات ال ـع ــارف ــة ال ـح ــرة ي ـبــدأ م ــن ال ـشــك في
الذات .وتحول البصر إلى "بصيرة" يحتاج إلى معانقة
اآلالم بحميمية من ال يثق باإلجابات .األسئلة وحدها
الالئقة بالبصيرة .جراحك ،دراستك ،موسيقاك ،رسمك،
كـتــابـتــك ...كـلـهــا تــوائــم .يـجــب أن تـكــون والدت ـهــن داخــل
كيانك ،في لحظة واحدة من زمنك الداخلي .ومع األيام
ستلتحق بـهــن حـيــا تــك ا لـعــا ئـلـيــة ،حـيــا تــك االجتماعية،
عالقتك بوطنك ،عالقتك بمنفاك ،تعاملك مع ذاتك ،مع
اآل خــر و مــع الحياة ،تذوقك للتفاحة في فمك ،وللكلمة
على لسانك ،أو في الكتاب ،تأملك في الطبيعة أو في
اإلنسان ،أو الكون .ثمة هارموني ينشط مع يقظة الذات،
و مــع يقظة البصيرة .وثمة " جــد يــة" تتعلق بأذيالهما،
حيث حال وحيث ارتحال.
سأكتب لــك غــدا ،أ يـضــا .يجب أن أ نـصــرف إ لــى ساعة
مع واحدة من رباعيات بيتهوفن األخيرة.

إصدار

«ب .ب .ب»

ّ
تحدث مدير {ملتقى إنزاك} الثقافي ،محمد السعيد عن اإللهين السومريين
و{أنكي} ،وقال إنهما يجتمعان في األختام الدلمونية ثم عرض أحد
{أنليل}
ً
األختام نموذجا.
ختم قديم

أش ـ ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ف ــي
م ـ ـحـ ــاضـ ــرة ف ـ ــي مـ ــركـ ــز {ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي} الـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع لـ ـ ـ ـ ــدار اآلثـ ـ ـ ــار
اإلس ــامـ ـي ــة ،إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـش ــراب
وق ـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه ط ـ ـقـ ــس ع ـ ـ ـبـ ـ ــادة قـ ـم ــري
يمارسه الدلمونيون أربع مرات في
الشهر ،والقمر ابن أنليل إله الهواء
والجبل .أما طبعة القدم ،فإن النص
األسـ ـط ــوري يـكـشــف ل ـنــا إن ـهــا رمــز
{أنكي} ،رب الماء العلوي والسفلي.
كــذلــك عــرض أسـطــورة {نينورتا
وع ـق ــاب ــه}{ :ن ـي ـنــورتــا} اب ــن {أنـلـيــل}
القوي المندفع ،يسترد لوح القدر
مـ ــن الـ ـط ــائ ــر أنـ ـ ــزو (نـ ـص ــف ب ـشــري
ونصف طائر) ليعيده إلى {أنكي}
في {اإلبسو}.
وا سـتـطــرد السعيد فــي الحديث
عــن األسـ ـط ــورة« :وي ـت ــوج نـيـنــورتــا
ً
بطال ويشكره الجميع ،ويفخرون
ُ
بــه .كــذ لــك يصنع لــه تمثال يوضع
ف ــي «اإلب ـ ـسـ ــو» ل ـت ـقــدم ل ــه ال ـقــراب ـيــن
فهو أنقذ العالم وأ عــاد لــوح القدر

إلـ ــى م ـك ــان ــه .إال أن هـ ــذا الـتـبـجـيــل
ً
واال ح ـت ــرام لــم يجعله قــا نـعــا فكان
يضمر في نفسه طلب المزيد .كما
أن «أنـ ـ ــزو» ال ـطــائــر ال ـم ـه ــزوم ال ــذي
ي ـت ـحـ ّـو ل إ ل ــى عـبــد للمنتصر عليه
يعاتبه لعدم احتفاظه بلوح القدر
ّ
يتعرف «أنكي» على
لنفسه .بدوره
ما يفكر فيه نينورتا فيستدعيه ،إال
أنه يرفض االمتثال لألوامر ويصفع
رسول أنكي».
وتــابــع الـسـعـيــد« :أن ـكــي الحكيم
الماهر بالصناعة ،يصنع سلحفاة
ي ـض ـع ـه ــا عـ ـن ــد مـ ــدخـ ــل «اإلبـ ـ ـس ـ ــو»،
وأثـنــاء مــرور نينورتا بــالـقــرب من
اإلبسو تقبض السلحفاة على رجله
حـيــث ال يـسـتـطـيــع الـ ـف ــرار ،وتـجــره
ثم تصنع حفرة وتطرحه فيها ثم
تهيل عليه التراب .نعم هذا عقاب
أنكي العظيم ،فهو يسحب من أراد
التكبر والغرور بواسطة سلحفاة
ض ـع ـي ـفــة م ــن ق ــدم ــه وي ــدف ـن ــه تـحــت
األقدام».

و تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ل« :أال يـ ـعـ ـن ــي ه ـ ـ ــذا أن
ا لـقــدم التي كثرت حولها حكايات
الخضر في المخيال الشعبي هي
فــي الـحـقـيـقــة نـحــت دل ـمــونــي يــرمــز
إلى انتصار أنكي ،ووضع تعويذة
لحماية الجزيرة؟».

محمد السعيد

المخيال الشعبي

ّ
عمق مدير الملتقى التساؤالت حول وجود الخضر في
المخيال الشعبي بقراءة جزء من النص األسطوري «أنكي
ينظم البالد»« :عندما يأتي لزيارة عنزاتنا الولودة ،تلد
ً
عندئذ جديانا وافرة اللحم! عندما تأتي لزيارة حقولنا
ً
ً
وأري ــاف ـن ــا ،تـجـعــل ال ـحــب أك ــوام ــا وأك ــداس ــا ،عـلــى السهل
ً
المرتفع ،وحين يقترب منها ،ولو قليال فإن األمكنة األكثر
ً
ّ
تتحول إلى مراع مخضوضرة».
جدبا في البالد
ً
ثم تساءل السعيد :أليس هذا وصفا للخضر؟ ليتجلى
رمز طبعة القدم معبرة عن «أنكي» الحكيم صاحب لوح
األقدار ،كما أن قدم أنكي كلما مرت على يابسة اخضرت

ّ
وتفجرت الينابيع العذبة ونمت النباتات بأنواعها ودبت
بالمكان الحياة».
وعقب فتح بــاب النقاش ،اعـتــرض حــاضــرون على ما
ذكره السعيد بشأن الخضر ،مشيرين إلى وجود األخير
في القران ،فرد عليهم« :الخضر الموجود في القران هو
العبد الصالح ،فــي حين أن اآلخــر مــوجــود فــي المخيال
ً
الـشـعـبــي» ،مـبـيـنــا أن ــه سـيــواصــل تعميق حـفــريــاتـنــا في
المخيال الشعبي في اللقاء المقبل من خــال محاضرة
بعنوان «مقام الخضر».

صدرت عن «دار الساقي» الطبعة الثانية من ديوان «ب .ب .ب»
للشاعر والصحافي اللبناني عباس بيضون.
مما جاء فيه:
اخرجوا بدون بطاقات
لن تحتاجوا إلى كل هذا الدم
على الزجاج فتجدوا وجوهكم
انفخوا ّ
وهذا القش الذي اقتتلتم عليه
سيعاد غسله
ال من الدم
ً
ولكن أيضا من المعاني
حازت رواية عباس بيضون «خريف البراء ة» جائزة الشيخ
زايــد للكتاب  ،2017وحصد كتابه «الـمــوت يأخذ مقاساتنا»
ُ
ّ
المتوسط للكتاب  2009عن فئة الشعر .وترجمت أشعاره
جائزة
إلى اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية واإليطالية واأللمانية.

توابل ةديرجلا

•
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ّ
مسلسل ًمن بطولتي
تقديم
ى
أتمن
كرم:
هيدي
ً

culture@aljarida●com

• ترى أن رمضان سيبقى شهرا استثنائيا للدراما

٢١

مزاج

ضمير الكاتب

كرم بسبب نجاح أحدث أعمالها {سابع جار} ،والذي القى ردود فعل الفتة فور عرضه،
هيدي ً
تغمر السعادة الفنانة ً
وهي بدورها تعتبره تغييرا كبيرا في اختياراتها ،وعودة إلى األعمال االجتماعية.
عن هذه التجربة ،وردود الفعل حولها وبرنامج {نفسنة} الذي تواصل تصويره ،وقضايا فنية عدة كان لنا معها هذا
الحوار.
القاهرة  -جمال عبد القادر

{سابع جار}
أعاد الدراما
االجتماعية
إلى الشاشة

أفضل أن
أظهر من
خالل برنامج
خفيف
ترفيهي

ما تقييمك لردود الفعل بعد عرض «سابع
جار»؟
منذ أن قــرأت النص الدرامي وأنــا على ثقة
في نجاح العمل ،ومع بدء التصوير ،وعرض
الحلقات األولى تأكدت من أنه ُ
سيحقق النجاح.
ولـكــن مــا حــدث بعد ذلــك كــان أكـبــر بكثير من
توقعاتنا ،إذ حصد المسلسل نسبة مشاهدة
عــال ـيــة ،وم ـتــاب ـعــة ك ـب ـيــرة ،وج ـ ــاءت تـعـلـيـقــات
الجمهور فــي الـشــارع وعلى مــواقــع التواصل
كلها إيجابية.
ما سبب هذا النجاح في رأيك؟
الـنــص الــدرامــي متميز ،ومـكـتــوب بحرفية
عالية ،ويـعــرض مشاكلنا االجتماعية بشكل
بسيط وسهل ،باإلضافة إلــى وجــود أكثر من
مخرجة شــار كــن فــي العمل لكل منهن وجهة
ً
نظر ،أضافت إليه الكثير ،فضال عن الكوكبة
فيه .حتى
من النجوم والنجمات التي شاركت ِّ
الوجوه الجديدة أثرت العمل الذي يمثل عودة
إلى الدراما االجتماعية التي اختفت من على
ّ
الشاشة سنوات طويلة ،فيما ركز الصانعون
عـلــى الـحــركــة واإلثـ ــارة وال ـف ـســاد .مــن ث ــم ،كــان
الجمهور بحاجة إلى أعمال تعبر عنه ،وتمثله،
ألن مشاهدي التلفزيون في األساس هم أفراد
األسرة ،ال سيما ربات البيوت ،بخالف جمهور
السينما.
ما ردك حول االنتقادات التي واجهت العمل؟
أحـتــرم اآلراء كافة التي تحدثت عــن العمل
ً
ً
إي ـج ــاب ــا أو س ـل ـبــا ،فـلـكــل مـنـهــا وج ـه ــة نـظــره
ورؤيـتــه .ولكن في المطلق أثنت نسبة % 90
من اآلراء على المسلسل ،وأشادت به .حتى من
انتقد العمل في مشهد أو جملة حوار لم ُينكر
أنه مميز وناجح.
ِّ
ت ــول ــي ث ــاث م ـخــرجــات إن ـج ــاز ال ـع ـمــل ،ألــم
يقلقك؟
على العكس ،كانت تجربة مميزة وجيدة،
فلكل مخرجة أسلوبها ،وثمة إطار عام للعمل
اتـفــق عليه الجميع  .وفــي الـنـهــايــة ،لــم يشعر
الجمهور بأي اختالف أو رؤى متعددة.
مــاذا عن فكرة التصنيف ُ
العمري لألعمال
الدرامية؟
هو أمر طبيعي ومعمول به في دول العالم
كــافــة ،وف ــي مــوســم رم ـضــان الـمــاضــي غالبية

ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

األع ـم ــال ال ـتــزمــت بــالـتـصـنـيــف .بــالـنـسـبــة إلــى
{س ــاب ــع جـ ـ ــار} ،ث ـمــة ح ـل ـقــات ت ـنــاقــش قـضــايــا
اجـتـمــاعـيــة ال ت ـنــاســب األط ـف ــال وال تعنيهم.
ً
كــذلــك الـتـصـنـيــف ال يـعـنــي إط ــاق ــا أن الـعـمــل
ً
ّ
يتضمن مشاهد جريئة أو ألفاظا خارجة ،ولكن
يكفي أن تناقش قضية اجتماعية أو ظاهرة
ً
مــا بشكل مــوضــوعــي أو تفصيلي بـعـيــدا من
متابعة األطفال.
مــا تقييمك لـمــوســم رم ـضــان ال ــدرام ــي بعد
ً
نجاح أكثر من عمل بعيدا منه؟
رمضان شهر مختلف في صناعة الدراما،
ً
وس ـي ـظــل اس ـت ـث ـنــائ ـيــا م ـه ـمــا ح ـق ـقــت األع ـم ــال
ً
نجاحات بعيدا منه ،إذ تختلف نسبة المشاهدة
واإلعالنات فيه عن بقية العام .ولكني سعيدة
ُ
بــوجــود وقــت آخــر مــن الـعــام يمكن أن تعرض
فيه األعمال الدرامية ،وتحقق النجاح ،وهذا ال
يعني أن يختفي الشهر الفضيل ،ولكن ممكن
أن ينخفض عدد األعمال الدرامية المعروضة
فيه ،ويزيد في أوقــات أخــرى من العام بشكل
تدريجي.

أدوار وبطولة
كيف تختارين أدوارك؟
ً
أبحث دائما عن الــدور المختلف والجديد
ً
الـ ــذي ل ــم أقـ ــدم مـثـلــه س ــاب ـق ــا ،ل ـي ـكــون مـفــاجــأة
ً
ً
لـلـجـمـهــور ،س ــواء ك ــان شـ ــرا ،أو تــراج ـيــديــا أو
ً
رومانسيا ،وهو ما حدث في {سابع جار} ،فأنا
لم أقدم الشخصية التي أجسدها فيه من قبل،
ً
فضال عن تميزها ،كذلك المسلسل الفت ،وهو
ما أبحث عنه في أي عمل أشــارك فيه :النص
الـجـيــد ،ثــم الـمـخــرج المتميز صــاحــب الــرؤيــة
ً
الفنية المختلفة ،حتى لو كان شابا.
ما تقييمك للبطولة الجماعية ،هل أفضل
من الفردية؟
ً
الـبـطــولــة الـجـمــاعـيــة ســائــدة راه ـن ــا ،وأكـثــر
األعمال التي نجحت جاءت ضمن هذا اإلطار،
مـثــل {ســابــع ج ــار} و{ال ـط ــوف ــان} .ولـكــن ه ــذا ال
يعني اختفاء البطولة الفردية ،ويرجع األمر
ً
فــي النهاية إلــى الـنــص الــدرامــي .وثـمــة أيضا
نجوم يقدمون البطولة الفردية ،وال يشاركون
في أي عمل جماعي.
يـبـقــى األه ـ ــم ال ـم ـح ـتــوى ال ـ ــذي نـقــدمــه
للجمهور ،سواء كانت البطولة جماعية
ً
المشاركة في
أو فردية .شخصيا ،أفضل
ّ
المسلسل الجيد ،وبالطبع أتمنى تقديم

هيدي كرم
عمل مــن بطولتي ،وأي فـنــان ينكر ذلك
هو ال يقول الحقيقة .ولكن إذا كان ّ
علي
االنتقاء بين مشروع جيد البطولة فيه
جماعية وبين عمل ضعيف من بطولتي
فــأخ ـتــار ال ـع ـمــل ال ـج ـيــد ال ـ ــذي يـبـقــى في
تــاري ـخــيُ ،
ويـضـيــف إل ــي وإل ــى رصـيــدي
عند الجمهور.
خطواتك في الدراما التلفزيونية أقوى من
السينما ،ما السبب؟
يـتــوقــف األم ــر عـلــى مـسـتــوى األع ـمــال التي
ُ
ت ـع ــرض ع ـلـ َّـي س ــواء ف ــي الـسـيـنـمــا أو ال ــدرام ــا
ّ
التلفزيونية .مرت السينما في السنوات األخيرة
بأزمة إنتاجية ،فانخفض اإلنتاج بشكل كبير،
ً
واآلن ع ــادت أق ــوى وأف ـض ــل ،وطـبـعــا فــي هــذه
الـظــروف تكون فرصة العثور على عمل جيد
ودور مهم أمر صعب .في المقابل ،كانت األعمال
الجيدة موجودة في التلفزيون ،وبالتالي كان
ال بد من التركيز فيها.

م ــاذا عــن {ن ـف ـس ـنــة} ،وال ـخ ــوض فــي تجربة
جديدة؟
البرنامج ما زال يحقق النجاح ومن الصعب
ً
تــرك تجربة وهــي فــي ّ
قمتها .طبعا ،ال بــد من
التغيير والـبـحــث عــن فــرصــة جــديــدة ونـجــاح
ً
آخر ،ولكن التوقيت مهم ،وربما أجد برنامجا
ً
جديدا أو ال أجد .كذلك عقدي مع القناة ينتهي
في أبريل المقبل ،وحتى ذلك الوقت يكون القرار
االستمرار أو البحث عن تجربة أخرى.
ما شكل البرنامج المقبل الذي تفضلينه؟
أفـضــل أن أظـهــر مــن خ ــال بــرنــامــج خفيف
ً
ت ــرفـ ـيـ ـه ــي ،بـ ـعـ ـي ــدا مـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة وم ـش ــاك ــل
المجتمع .الجمهور بحاجة إلــى عمل ينسيه
ضغوط الحياة ،واألفكار في هذا المجال كثيرة
ومختلفة.

مشاريع مقبلة
حول جديدها في الفترة المقبلة تقول
ه ـي ــدي ك ـ ــرم{ :لـ ـ ـ َّ
ـدي أعـ ـم ــال درامـ ـي ــة عــدة
مـعــروضــة ع ـلـ َّـي ،لـكــن لــم أوافـ ــق عـلــى أي

منها ،بسبب انشغالي بتصوير {سابع
جــار} حتى اآلن ،وبعد انتهاء التصوير
ِّ
أحدد عملي المقبل}.

يوسف وورد الخال ينسحبان من مواقع التواصل:
ال ننتمي إلى هذا العالم المدمرِّ

ً
حين يحمل المرء قلما ،ويكتشف أنه ُيجيد حرفة الكتابة ،ربما
ال يدرك أنه أمام اختبار عسير وصعب .فقد أطلق الجميع عليه
لقب "كــاتــب" ،ســواء كــان كاتب أدب أو صحافة .هــذا الكاتب ابن
مجتمع عاش فيه وتعلم وحمل همومه وأمامه طريقان :االهتمام
بهذه الهموم ،أو االبتعاد عنها وإيـثــار السالمة .هو يعرف أن
الطريق األول كلفته االبتعاد عن المناصب والحوافز والجوائز
التشجيعية والتقديرية والمؤتمرات المحلية والخارجية ،ويعرف
أيضا أن مكسب الثاني هو كل ما سبق وأكثر.
وس ــواء كــان َمــن يملك االمـتـيــازات هــي السلطة السياسية أو
سلطة الـمــال ،أو حتى سلطة الــوجــاهــة ،فالخروج على أدبيات
هذه السلطات ومعارضتها هو حرمان الكاتب من امتيازاتها،
أو معاقبته بأكثر من الحرمان.
طبيعة الحياة منذ الخليقة ،حتى يومنا هــذا ،تخبرنا بأن
العدالة المطلقة هي عدالة مستحيلة ،وسواء كان هذا في الشرق
أو الغرب ال فرق .هناك دائما قصور بشري في تشريع القوانين
أو تطبيقها ،وهو ما يخلق طبقات مجتمعية تصل أحيانا إلى
تباين كبير بين الطبقة األعلى واألدنى .الطبقة األدنى هي غالبا
طبقة المحرومين والفقراء والمضطهدين؛ سياسيا واجتماعيا،
وفي األغلب ينتمي الكاتب إليهم ،وخرج من رحم ألمهم ،وعليه أن
يختار البقاء معهم ،مدافعا عن حقوقهم وآمالهم ،أو النأي بنفسه
وااللتحاق بالطبقة األعلى .األمر متعلق دائما بضمير الكاتب.
المتابع لما يـحــدث يــاحــظ أن المثقف الـعــربــي ،فــي األغـلــب،
التصق بالسلطة المالية والسياسية ،وآثر الطبقة التي لم يخرج
منها على الطبقة التي كانت حضنه وحاضنته .الذين التصقوا
باألنظمة الديكتاتورية يمتلكون كل الوقاحة والصفاقة أن يغيروا
جلودهم لالنضمام إلى األنظمة البديلة بعد سقوط الديكتاتور.
الذين انتظروا طويال سقوط الديكتاتور ومعرفة اتجاه البوصلة
ط ــال ان ـت ـظــارهــم وخ ــرج ــوا ع ــن ح ـي ــاده ــم ،ل ـي ـع ــودوا إل ــى حضن
ً
َّ
تتغير البوصلة
الديكتاتور الذي لم يسقط .وسنراهم غدا حين
بلباس جديد وخطاب جديد لمن تؤول إليه األمور .وما يحدث
اآلن في سورية وسط تفجير المدنيين والـغــارات على اآلمنين
دليل على ما آل إليه وضع هذا المثقف العربي.
نـعــود إل ــى الـكــويــت ،وه ــي حــالــة خــاصــة وغــريـبــة ،وت ـبــدو من
بعيد وكأنها خالية من المثقفين .هناك أكثر من مئة ألف إنسان
يعيشون تحت خط الفقر ،تتضاءل أمامهم فرص الحياة الكريمة،
وتنتشر مـنــاشــدات الــزمــاء على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
لـمـســاعــدتـهــم فــي مــواجـهــة أع ـبــاء ال ـح ـيــاة .كــل ه ــذا ي ـحــدث أمــام
ُ
أعين الكتاب والمثقفين ،دون أن نجد ســوى القلة ،والتي تعد
على أصابع اليد الواحدة ،تدافع عنهم ،وتكتب حول قضيتهم.
وليس المثقف الكويتي فقط ،بل حتى َمن كانوا في يوم ما منهم
َّ
وتحصلوا على الجنسية الكويتية أو الخليجية أو األجنبية
تركوهم للريح التي ذهبت بهم إلى حياة أفضل .والبد أن أذكر
هنا الدكتورة الزميلة ابتهال الخطيب ،األكثر إخالصا وتكريسا
لقضيتهم .في المقابل ،هناك الكثير من األصوات العنصرية التي
تنال منهم ،وتجد مؤازرة أو صمتا في أغلب األحوال.
قبل أيام نشرت د .كلير بوجراند كتابا عن البدون في الكويت،
وهو رسالة دكتوراه قدمتها عام  ،2010لطرح القضية منذ عام
 1959حتى  ،2009فيما لم ِّ
يقدم باحث كويتي رسالة مماثلة عن
تطور القضية ألربعة أجيال متواصلة .ولإلنصاف ،يقدم د .طارق
الربعي دراســة دكتوراه عن أدب البدون ،وقدمت حنان العلوي
رسالة ماجستير عن الموضوع ذاته.

أخبار النجوم

كرم والساهر وعالمة
في كندا وأميركا

بعد قرار يوسف الخال إقفال حساباته على مواقع التواصل االجتماعي ،حذت شقيقته ورد الخال حذوه وأقفلت
حساباتها بعدما ّودعت متابعيها قائلة لهم إنهم سيعرفون أخبارها من خالل لقاءاتها اإلعالمية وأعمالها
التلفزيونية .ما الدوافع التي جعلت الفنانين اللبنانيين يتخذان هذا الموقف؟
بيروت -ةديرجلا
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ورد الخال
وعدت
متابعيها
بإطالعهم
على أخبارها
عبر لقاءات
تلفزيونية

ب ـ ــدأت األزمـ ـ ــة ع ـنــدمــا ن ـشــر يــوســف
الخال تغريدة يثني فيها على موقف
غ ـس ــان الــرح ـبــانــي ال ـ ــذي أدل ـ ــى ب ــه في
ً
ّ
وجر} حول إليسا ،منتقدا
برنامج {منا
إيــاهــا لعدم تجاوبها مــع معجبة لها
اقتربت منها لتتصور معها في حفلة
رأس ال ـس ـنــة ال ـت ــي أح ـي ـت ـهــا ف ــي دب ــي،
ً
ومؤكدا ضرورة احترام الفنان جمهوره
الذي أتى لمشاهدته ولحضور حفلته،
وت ـ ـسـ ــاء ل لـ ـم ــاذا ي ـح ـتــاج ال ـف ـن ــان إلــى
حارس شخصي؟
انهالت على يوسف الخال االنتقادات
وبـعـضـهــا ت ـط ــاول عـلـيــه وع ـلــى زوج ـتــه
نيكول سابا وشقيقته ورد الخال ،فما
كان منه إال أن وجه رسالة قاسية إلى كل
ً
من يهاجم عائلته ،متوعدا كل من يقترب
مـنـهــا ،وأرفـ ــق ه ــذه الـتـغــريــدة بتغريدة
أخ ــرى ج ــاء فـيـهــا{ :بـعــد الـتـغــريــدة ،ومــا
ح ـصــل م ــن ردود ج ـ ــاء ت ك ـمــن رأى في
ّ
ً
سلة المهمالت ورقة واحدة ترشح زيتا
ً
وأمسكها قائال إن هــذه الورقة مقدسة.
بينما ا لـسـلــة كــا نــت ممتلئة بكثير من
األوراق ...بيوت هؤالء بباب واحد وشباك
واح ــد وســاكـنــوهــا لــأســف بعقل واحــد
وعين واحدة وأذن واحدة}.

نجوى كرم
يـسـتـعـ ّـد كــل مــن كــاظــم ال ـســاهــر ،ون ـجــوى ك ــرم ،وراغ ــب عــامــة،
ّ
إلحياء حفالت على مسارح الواليات المتحدة وكندا ،تتوزع على
الشكل التالي:

نجوى كرم

كندا :والية مونتريال ( 9فبراير) ،والية تورونتو ( 10فبراير)،
والية كالغاري ( 3مارس) .الواليات المتحدة :رحلة النجوم ميامي
( 16فبراير) ،الس فيغاس ( 24فبراير) ،ديترويت ( 2مارس).

راغب عالمة

الواليات المتحدة :هيوستن ( 16فبراير) ،واشنطن ( 17فبراير)،
رحلة النجوم ميامي ( 18فبراير) ،ديترويت ( 23فبراير) ،نيو جرسي
( 24فبراير) ،لوس أنجليس ( 3مارس).

نيكول سابا
أضـ ـ ـ ــاف{ :أي ـ ـ ــن أنـ ـت ــم مـ ــن ال ـع ـق ــل يــا
ص ــراصـ ـي ــر أك ـ ـيـ ــاس الـ ـنـ ـف ــاي ــات .أن ـتــم
ع ــار عـلــى الـفــن والـفـنــانـيــن وع ــار على
ً
ً
مجتمعكم .النجم ينظر عاليا بعيدا .
م ــاذا تتوقعون مــن إنـســان عينه على
ال ـق ـمــر ،وم ــن شـخــص آخ ــر ال يـحــب أن
يرى القمر إال في ظل الشجر .فيا أوالد
روحوا تعلموا أسرار األرض وأحفروا
فيها ربما تــرون صورتكم المطمورة
مــع صــراصـيــر ضعيفة ال تملك سوى

ورد الخال
ُ
حــروف تهين مــن تحب ومــن ال تحب.
ال ـلــه خ ـلــق م ـل ـيــارات م ــن ال ـقــوالــب ولــم
ً
يكسر واحدا .فروحوا اشتغلوا بغيرنا
نحنا كتير بعاد فــوق ..وأنتم تحت...
وتحت آخر تحت}.
نيكول سابا التي طاولها الهجوم
ً
أي ـض ــا عـلـقــت ب ــدوره ــا عـلــى {تــوي ـتــر}،
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدة أن {ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان لـ ـ ـي ـ ــس بـ ـع ــدد
ال ـ ـ {ف ــول ــوورز} وال ال ـ ـ {فـ ـي ــوز} ،الـفـنــان
بأخالقه وسمعته الطيبة ألنه إنسان

ً
قبل أن يكون فنانا يا أيها الجهلة.}...
ً
بــدورهــا تدخلت ورد الـخــال دفــاعــا
عن شقيقها يوسف وزوجـتــه نيكول،
وعلقت على {تويتر} بعدما أعادت نشر
تغريدة يوسف{ :يا ابن أبيك ...يوسف
يوسف الخال ...أما هم ،فمن والدهم؟
وم ــن وال ــدت ـه ــم؟ وم ــن ه ــم؟ إن ـهــم على
صورة أهلهم الذين ربوهم}...

انسحاب ورد

يوسف الخال

بعد أيام من تغريدتها ،أعلنت ورد الخال انسحابها من مواقع
التواصل االجتماعي ووجهت رسالة أخيرة إلى متابعيها جاء فيها:
«اليوم أخدت قرار تسكير كل حساباتي التواصلية ...ألني أدركت
ً
ً
أخيرا أنني ال أنتمي إلى هذا العالم المسمى تواصليا .هذا التواصل
ّ
الذي يدمر كل إنسان «ذكي» ويجعله عرضة ألنياب الدنيا السخيفة
ً
فيصير أسيرا إلطراء من هنا وشتيمة من هناك ..ربما ُيعتبر قراري
ً
ً
ً
استسالما أو انسحابا ،فليكن اليوم قبل الغد ،إنقاذا لشخصي

وإنسانيتي كي ال يكونا كل يوم في متناول الصالح والطالح!.»..
ً
أضافت« :عرف عني ما فيه الكفاية .أفدت ،ونادرا ما استفدت…
ً
ً
قالئل فعال الذين يستأهلون كلمة أو صورة أو خبرا ،وللمحبين
ً
ً
األوفياء من المجاالت كافة أقول لكم شكرا ،وعذرا على وداعكم»...
تابعت{ :إن شاء الله لن تعرفوا عني إال األمور الجميلة ،من خالل
إطالالتي التلفزيونية وأعمالي (وبزيادة) ...كما فعلت ،ال أريد أن
أعرف عن أي شخص أكثر مما عرفت}.

كاظم الساهر

كـنــدا :واليــة ديترويت ( 17فـبــرايــر) .الــواليــات المتحدة :رحلة
النجوم ميامي ( 18فبراير) ،شيكاغو ( 23فبراير) ،الس فيغاس
( 24فبراير).

سيرين عبد النور منزعجة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت سـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن
عـبــدالـنــور عــن انزعاجها
م ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــات ع ـل ــى
اس ــم مــولــودهــا المنتظر
كريستيانو ،مشيرة إلى
ّ
أن ـه ــا ت ـخــطــت ح ــدوده ــا.
ون ـ ـشـ ــرت ع ـب ــر ح ـســاب ـهــا
عـلــى تطبيق إنـسـتـغــرام،
ً
تعليقا جاء فيه« :أليست
نكتة كريستيانو وميسي
ث ـق ـي ـلــة؟ ك ــذل ــك بــرشـلــونــة
وريال مدريد؟!» ،مضيفة:
سيرين عبد النور
«أرجوكم توقفوا عن ذلك».
وتابعت{ :مع احترامي،
ّ
ّ
من حقي أن أطلق على طفلي االسم التي أريد ،وكل من يعلق بأن
االسم غير جميل ألسباب غريبة ،اعتقد أنه ّ
تعدى حــدوده .أرجو
ً
علي أن ّ
أال أكون أزعجتكم .ولكن كان ّ
أعبر عن استغرابي ،شكرا}.

22

سيرة

ةديرجلا

•
العدد  / 3655األحد  ١٤يناير 2018م  ٢٧ /ربيع اآلخر 1439هـ

culture@aljarida●com

صالح السعدني ...عمدة التمثيل التلفزيوني

3-1

سر بكاء طالب مدرسة السعيدية
في «الطريق إلى زمش»
نهر متدفق باإلبداع ،وإطاللة متفردة شكلت حضور الفنان الكبير صالح السعدني ،أحد
نجوم الجيل الذهبي للتمثيل ،ومنذ أن سطعت موهبته في منتصف الستينيات تألق
ببصمته المميزة في األداء الكوميدي والتراجيدي ،وبدت أدواره شديدة الثراء والتنوع ،وال
القاهرة  -رابح بدير

الولد الشقي
يرفض التحدث
عن شقيقه الممثل
مع «المضحكون»

النجم الكبير يتخفى
في مالبس ريفية
لمواجهة «الناس في
كفر عسكر»

بدأ رحلته مع
ً
الفن مبكرا وجرفه
تيار التمثيل أثناء
الدراسة في كلية
الزراعة

«مدرسة المشاغبين»
تستعين بالعمدة
بعد مرض بهجت
األباصيري

توقفت السيارة أمام استوديو األهرام ،ونزل منها
ً
ً
الفنان صالح السعدني ،وهو يرتدي جلبابا ريفيا
ويضع «طاقية» على رأسه ،ويدخل من البوابة إلى
«البالتوه» ،حيث موقع تصوير مسلسل «الناس في
كفر عسكر» واعتاد زمالؤه رؤية النجم الكبير في
هذا الزي طوال أيام التصوير ،فيزيدهم األمر رهبة
وجدية ،السيما من يقفون أمام هذا العمالق ،الذي
يعايش الشخصية على مدار  24ساعة ،ويصحبها
مـعــه إل ــى مـنــزلــه ،ليندمج فــي شخصية أخ ــرى ،ال
يستطيع أحد أن يخرجها من داخله ،إال بعد انتهاء
العمل في المسلسل.
ح ــدث ذل ــك فــي أواخـ ــر ع ــام  ،2003وك ــان صــاح
السعدني في قمة تألقه الفني ،وله بصمات مميزة
في أداء الكثير من الشخصيات الدرامية ،وتراكمت
خبراته كممثل ذي ثقافة ووعي بمسؤوليته أمام
جمهور ينتظر منه هذا التفرد ،وانضم «الناس في
كفر عسكر» إلى قائمة أعماله الناجحة ،وذلك حين
عــرض في عــام  ،2004وحقق أعلى نسبة مشاهدة
في ماراثون المسلسالت التلفزيونية.
يـعــد «ال ـن ــاس فــي كـفــر عـسـكــر» مــن أه ــم األع ـمــال
الدرامية التي تناولت الريف المصري ،وهو أحد
أج ــزاء «الـخـمــاسـيــة» الـتــي كتبها ال ــروائ ــي الــراحــل
أح ـم ــد ال ـش ـي ــخ ،وأخ ــرج ـه ــا ال ـم ـخ ــرج الـسـيـنـمــائــي
الكبير نــادر جــال ،وشــارك في البطولة مع النجم
صــاح السعدني كوكبة مــن النجوم منهم فتحي
عبدالوهاب ،ودالل عبدالعزيز ،وهالة فاخر ،وحنان
ً
شوقي ،وتوفيق عبدالحميد ،وفتوح أحمد ،فضال
عن الظهور المميز للنجمين أحمد بدير وعمرو
عبدالجليل.
وقــال الناقد الــراحــل رجــاء النقاش« :لــو لــم يكن
ً
ً
ً
ص ــاح الـسـعــدنــي ف ـنــانــا ك ـب ـيــرا جـ ــدا ،ل ـكــان لــه من
إنـســانـيـتــه وطـيـبــة قلبه ورق ــة عــواطـفــه مــا يجعله
ً
ً
إنسانا رائعا ،ولكان له من ثقافته ومتابعته للحركة
ً
ً
ً
الفكرية واألدبية ما يجعله مثاال رائعا نجيبا بين
أبناء هذا الجيل ،حتى لو لم يكن هو الفنان الكبير
ال ـم ـعــروف لـكــل ال ـنــاس بــاســم «ال ـع ـمــدة» أو «حسن
أرابيسك».
وأضاف« :صالح السعدني من الفنانين القالئل
الذين حرصت على صداقتهم ،ويكاد هو ومحمد
رش ـ ــدي «ال ـم ـط ــرب الـ ـمـ ـع ــروف» ي ـك ــون ــان م ــن أق ــرب
األصدقاء إلى قلبي في الوسط الفني ،حيث أجدهما
دائما إلى جانبي في كل أفــراح الحياة ومتاعبها،
فصالح إنسان جميل حقا ،ومثقف متابع ،ومحب
مخلص ألهل الثقافة».
هكذا رســم الناقد الكبير رجــاء النقاش ،بقلمه
«ب ــورت ــري ــه» ل ـصــاح الـسـعــدنــي ال ـف ـنــان واإلن ـس ــان،
لتتشكل مالمحه المتفردة أمــام جمهوره ،ويحلل
طبيعة هذا الممثل شديد الموهبة ،والمتميز بأداء
ال يتقاطع مع أصداء من أداء ممثل سابق ،سواء كان
عربيا أو أجنبيا ،وبينما لجأ البعض إلى تقليد أو
محاكاة آخرين ،ظل العمدة يحتفظ ببصمته عصية
التقليد ،سواء في أعماله السينمائية أو المسرحية
أو الدراما التلفزيونية.

الولد الشقي
رحلة طويلة قطعها «عمدة التمثيل» منذ مولده
بالقاهرة يوم  23أكتوبر عام  ،1943ورغــم أصوله
الريفية ،عــاش طفولته وصـبــاه فــي حــي المنيرة،
وه ــو الـشـقـيــق األص ـغــر لـلـكــاتــب ال ـســاخــر محمود
السعدني ( ،)2010 -1928أحد رواد الكتابة الساخرة
في الصحافة العربية ،واشتهر باسم «الولد الشقي»،
وكــان صــاح يعتبره مثله األعـلــى ،ويــردد عبارته
الشهيرة «إن محمود أبي الذي لم تلده جدتي».
ف ــي أحـ ــد حـ ــواراتـ ــه ي ـق ــول ص ـ ــاح« :ت ــرب ـي ــت في
حواري المنيرة (منطقة شعبية وسط القاهرة) ،إال
أن معظم أصولي ريفية ،وأكثر من ثلثي عائلتي
مازالت تعيش على امتداد صعيد مصر من نجع
حمادي وجزيرة شندويل حتى اإلسكندرية ،كما أن
دراستي بكلية الزراعة في جامعة القاهرة ،جعلتني
أحتفظ بكثير مــن العالقات مــع عمد الــريــف ،ومن
بينهم لبيب سيدهم عمدة كفر سالمة بمركز منيا
القمح في محافظة الشرقية ،وبالتالي لم أجد غربة
كصالح السعدني الفنان وبين شخصية العمدة
سليمان غانم».
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أصـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـح ـ ـمـ ــود ال ـ ـس ـ ـعـ ــدنـ ــي ك ـت ــاب ــه
«ال ـم ـض ـح ـك ــون» ع ـ ــام  ،1971ت ـ ـنـ ــاول أبـ ـ ــرز ن ـجــوم
الكوميديا ،ومنهم نجيب الريحاني وفؤاد المهندس
وعبدالمنعم مدبولي ،وتطرق إلــى جيل الشباب،
آنذاك مثل عادل إمام وسعيد صالح ،وسمير غانم
وجورج سيدهم ،بينما لم يتحدث عن شقيقه صالح
ً
بكلمة واحـ ــدة ،مـعـتـبــرا أن شـهــادتــه عـنــه ستكون
«مـجــروحــة» ،وه ــذا يــؤكــد أن «الـعـمــدة» شــق طريقه
ً
متكئا على موهبته وعشقه لفن التمثيل.
لم يقم الكاتب الساخر بوساطة لدخول شقيقه
إل ــى م ـجــال الـتـمـثـيــل ،وظ ــل يــراقـبــه عــن ب ـعــد ،وهــو

يمكن لجمهوره أن ينسى «العمدة سليمان غانم» في ليالي الحلمية ،و«األسطى حسن»
في أرابيسك ،و«نصر وهدان» في حلم الجنوبي ،والكثير من األدوار التي سطرت تاريخه
الفني خالل نصف قرن .وتستعرض «الجريدة» في ثالث حلقات مشوار السعدني الفني.

السعدني يتوسط نيكول سابا ورزان مغربي
يصعد إلــى مـســرح مــدرســة السعيدية ،ثــم ينضم
إلى فرق الهواة بالجامعة ،ويبحث مع زمالئه عن
فرصة للتحقق ،واستطاع هؤالء الشباب أن يشقوا
طريقهم في الصخر ،ويؤكدوا حضورهم المتفرد،
كجيل ال يقلد األس ــاف ،وإن كــان يثمن عطاء هم،
وينهل من خبراتهم ،ويسبح ضد التيار السائد في
األداء الكوميدي والتراجيدي.
السعدني الكبير تذكر شقيقه في كتابه «الطريق
إل ــى زم ــش» ال ـصــادر ع ــام  ،1977وروى مــن خالله
َّ
تجربة اعتقاله مع عدد من الكتاب والصحافيين
ً
عام  ،1959يقول الولد الشقي« :في التاسعة صباحا
سمحوا لصالح السعدني شقيقي بدخول الغرفة
التي يوجد بها جميع المعتقلين ...كان في السنة
األولى بمدرسة السعيدية الثانوية ،وبكى عندما
رآن ــي ،فنهرته بشدة وأفهمته أننا فــي رحلة مدة
أس ـب ــوع ن ـعــود بـعــدهــا إل ــى ال ـم ـنــزل ،وهـ ــدأ صــاح
وج ـلــس بـعــض ال ــوق ــت يـتـحــدث م ــع أح ـمــد رش ــدي
ص ــال ــح (األدي ـ ـ ــب وال ـص ـح ــاف ــي وأح ـ ــد رواد األدب
ً
الشعبي) وخرج مطمئنا ،عندما اكتشف أن شقيقه
ليس وحــده فــي هــذه الرحلة ،ولكن هناك عشرات
آخرين».
م ــرت س ـن ــوات ع ـلــى ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،وصـ ــار صــاح
ً
ً
السعدني نجما شهيرا  ،ولكنه تعرض فــي بداية
الـسـبـعـيـنـيــات لـلـمـنــع م ــن ال ـع ـمــل ف ــي الـتـلـفــزيــون،
ألسباب تتعلق بشقيقه الولد الشقي ،ومعارضته
لسياسات الرئيس الــراحــل أنــور ال ـســادات ،لكن
األزم ــة مــرت بـســام ،ليعود الفنان المتعطش
لـلـتـمـثـيــل ل ـي ـخ ـتــار م ــا ه ــو م ـت ــاح ،ول ـي ــس ما
يرضيه كممثل ،وكانت من أقسى الفترات التي
مرت في حياته.
أما عن الفرق بين الولد الشقي والعمدة،
فيقول رجاء النقاش« :الفرق مسألة مفهومة
عندي ،فمحمود السعدني كان عليه أن يشقى
في بداية حياته ويشق الصخر بأظافره ،وقد
ً
تعب «محمود» تعبا لم يتعبه إال قليلون ،ولذلك
جاءت موهبته عنيفة وشرسة ،أما صالح السعدني
فـكــانــت ظــروفــه أه ــدأ ومـعــانــاتــه أق ــل ،وكــانــت لديه
ملعقة مــن «الـفـضــة ال مــن ال ــذه ــب» يــأكــل ب ـهــا ،أمــا
محمود فهو مثلي ومثل الكثيرين من أبناء جيلنا
الــذيــن لــم يعرفوا الملعقة إال بعد قـيــام ثــورة 23
يــولـيــو سـنــة  ،1952فـقــد كـنــا قـبــل ذل ــك ف ـقــراء إلــى
درجة تثير الغيظ».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ص ـ ــاح فـ ــي أح ـ ــد ح ـ ــوارات ـ ــه ع ــام
« :2005محمود السعدني حالة كاملة بشقاوته،
بخناقاته ،بـثــورتــه وانـفـعــالــه ،وهــو اآلن يعاني
ال ـم ــرض ،وأش ـعــر أن قـلـبــي يـتـمــزق بـسـبــب ذلــك،
لكني أدعو له بالشفاء ،فهو أبي وأخي وأستاذي
وصديقي».

صالح السعدني

عام  1966شهد
ً
تحوال في مسيرة
العمدة فكان
ظهوره األول
في «شياطين الليل»

ثقافية ،والكثير من المواقف الطريفة بين مثقفي
هذا الزمان.
لــم تـكــن الـمـقــاهــي الـمـنــدثــرة مـثــل «مـتـتــايــا» في
ميدان العتبة و«عبدالله» في ميدان الجيزة فضاءات
للتسلية ،بل ساحات للثقافة واإلب ــداع ،وجلسات
لكوكبة مضيئة من الفنانين واألدباء المصريين،
ويفد إليها أقرانهم من سائر الــدول العربية ،لذا
وجــد صــاح ضالته ،وهــو يحضر هــذه المجالس
شديدة الثراء ،والتي حفزته عاى القراءة واالطالع،
وأدرك أن فن التمثيل ليس مجرد مهارات في األداء،
أو موهبة فطرية فـقــط ،بــل على الممثل أن يكون
ً
ً
وسيطا واعيا بين هذه المعارف والمتلقي.
امتلك الممثل الشاب ناصية األداء التراجيدي
والكوميدي ،وإجادة اللهجات الريفية والصعيدية،
وتنقل بين شخصيات عدة ،فكان الطالب الجامعي
وال ـفــاح والـعــامــل والـعـمــدة والمحقق والـضــابــط،
وغـيــرهــا ،وأدرك أن الــدرامــا الـجـيــدة تـقـتــرن بــأدب
جيد ،ومن هنا جسد أبطال روايات نجيب محفوظ
ً
وإحسان عبدالقدوس ،وفي المسرح حل ضيفا في
أعـمــال نعمان عــاشــور ،وألـفــريــد ف ــرج ،وسـعــد الله
ونـ ــوس ،ونـجـيــب سـ ــرور ،وف ــي ال ــدرام ــا مــع روائ ــع
أسامة أنور عكاشة «ليالي الحلمية» و«أرابيسك».
الـ ــافـ ــت أن سـ ـي ــرة صـ ـ ــاح ال ـس ـع ــدن ــي تـتـعـلــق
بأعماله الفنية فقط ،وفي حواراته القليلة لم تكن
ثمة إش ــارات مطولة لحياته الـخــاصــة ،فهو نجم
اسـتـثـنــائــي بـكــل الـمـقــايـيــس ،وال يـمـيــل إل ــى ســرد
تـفــاصـيــل شـخـصـيــة ،بــل ك ــان يـضـيــق بــأسـئـلــة من
ً
هــذا الـنــوع ،فقد عــاش راهـبــا في محراب التمثيل،
وحرص على صورته كفنان أمام جمهوره ،ومن هنا
صار «العمدة» قدوة ألجيال من الفنانين ،بالتزامه
وجديته وانتقائه ألدواره ،ســواء فــي السينما أو
المسرح أو الدراما التلفزيونية.
يقول «العمدة»« :أؤمن بأن للفن وظيفة اجتماعية،
ً
وأعــي تماما هذا الــدور ،وبالتالي فإن اختياراتي
نــابـعــة م ــن ه ــذا ال ــوع ــي ،فــأنــا لـســت «أراج ـ ـ ــوز» وال
ً
مهرجا في سيرك ،وأعتقد أن هناك درجة من الوعي
فــي المجتمع ،صحيح أن هـنــاك مــن ينظر إلى
الفن على أنه «أكــل عيش» ،ولكن هذه نسبة
ً
قليلة جدا».

العمدة والزعيم

مقاهي المثقفين
ك ــان ــت الـ ـب ــداي ــات م ـت ــاط ـم ــة األمـ ـ ـ ـ ــواج ،وأث ـ ــرت
ف ــي ت ـك ــوي ــن ط ــال ــب م ــدرس ــة ال ـس ـع ـي ــدي ــة ،ب ــل فــي
مــراحــل متقدمة مــن حـيــاتــه ،لكنه اق ـتــرب وجيله
م ــن ال ـس ـعــدنــي الـكـبـيــر ورف ــاق ــه ك ــام ــل ال ـش ـنــاوي
وزك ــري ــا ال ـح ـج ــاوي ون ـع ـم ــان ع ــاش ــور وأل ـفــريــد
فــرج وعـبــدالــرحـمــن الخميسي وغـيــرهــم من
األدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وال ـ ـم ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــن،
وكانوا يلتقون بهم
ف ــي م ـق ـهــى «مـحـمــد
عبدالله» في ميدان
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــزة ،وال ـ ـ ـ ــذي
اخ ـت ـف ــى م ـن ــذ نـحــو
 3ع ـق ــود ،وك ــان من
أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاهـ ــي
الـ ـت ــي ي ـل ـت ـقــي فـيـهــا
أدباء الخمسينيات
وال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ،بــل
ً
كـ ـ ــان ش ـ ــاه ـ ــدا عـلــى
السعدني في بداية مشواره الفني
إب ـ ــداع ـ ــات ومـ ـع ــارك

ب ــدأ ص ــاح الـسـعــدنــي رحـلـتــه مع
ً
ال ـفــن م ـب ـكــرا ،وجــرفــه ت ـيــار التمثيل
أثناء دراسته بكلية الــزراعــة ،ولمع
«العمدة» في أول ظهور درامــي له
بالتلفزيون مطلع الستينيات في
ثالثية «الــرحـيــل» ،و«الضحية»،
و«الـ ـس ــاقـ ـي ــة» ل ــأدي ــب الـكـبـيــر
عبدالمنعم الصاوي ،والمخرج
نور الدمرداش ،الذي يعد أحد
رواد اإلخ ـ ــراج الـتـلـفــزيــونــي،
واش ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــر ب ـ ـل ـ ـقـ ــب «م ـ ـلـ ــك
الفيديو».
ل ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب ال ـن ـح ـي ــل
األنـ ـ ـظ ـ ــار إل ـ ــى م ــوه ـب ـت ــه أمـ ــام
العمالقة حمدي غيث ،وسميحة
أيـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،وش ـ ـف ـ ـيـ ــق ن ـ ــورال ـ ــدي ـ ــن،
ونـجـمــة إب ــراه ـي ــم ،وم ـلــك الـجـمــل،
ً
وتبدلت تماما فكرة المخرج نور
ال ـ ــدم ـ ــرداش ،ال ـ ــذي كـ ــاد يعصف
بأحالم طالب كلية الزراعة ،حين
أخبره أنه لن يكون ممثال جيدا،
ً
ً
وفيما بعد أسند إليه دورا رئيسيا
ف ــي م ـس ـل ـســل «ال ت ـط ـفــئ ال ـش ـمــس»
ليصبح أولى محطاته نحو األضواء
والشهرة.
في هذه الفترة كان هناك جيل واعد،
ويمتلك الموهبة وا لـحـلــم ،فقد ارتبط
صالح السعدني بصداقة قوية مع زميله

عادل إمام في كلية الزراعة بجامعة القاهرة ،وشاركا
في العديد من األعمال على مسرح الجامعة ،وحقق
«الــزع ـيــم» ح ـضــورا مـمـيــزا فــي مسرحية «أن ــا وهــو
وهي» أمام شويكار وفؤاد المهندس ،وشارك بدور
سكرتير ا لـمـحــا مــي ،ليعلن مـيــاد ممثل كوميدي
مــوهــوب ،وأيـضــا الفنان الضيف أحمد بموهبته
الجامحة ،ولكن القدر لم يمهله ورحل عن عمر يناهز
الثالثين في عام .1970
شق الصديقان طريقهما إلى النجومية ،وبينما
تربع «الزعيم» على عرش الكوميديا في السينما،
أصبح «العمدة» أحــد عمالقة التمثيل في الدراما
التلفزيونية ،ولكنهما التقيا بعد سنوات في فيلم
«الغول»  ،1983وقام بإخراجه سمير سيف ،وكتب
السيناريو وحيد حامد ،وشارك في بطولته النجم
الكبير فريد شوقي والنجمة نيللي ،ودارت األحداث
حــول صحافي شــاب «عــادل إمــام» يتصدى لفساد
أحد رجال األعمال ،ويلتقي بصديقه المحقق الذي
لعب دوره صالح السعدني ،وتتوالى األحداث.
تعرض «الغول» ألزمة مع الرقابة ،بسبب بعض
المشاهد العنيفة ،السيما مشهد النهاية ،ويعد
الفيلم إحدى عالمات ملك الترسو والزعيم والعمدة
ً
ً
ً
في السينما ،حيث حقق نجاحا جماهيريا كبيرا،
وأشاد النقاد بأداء الممثلين ،والسيناريو المكتوب،
واألسلوب اإلخراجي لسمير سيف كمخرج شاب
في هذا الوقت.
لــم يلتق العمدة والــزعـيــم على خشبة المسرح
بعد نجوميتهما ،وظل األمر من المشاريع الفنية
المؤجلة بينهما ،وقد حدث أثناء عرض المسرحية
الشهيرة «مدرسة المشاغبين» أن أصيب عادل إمام
بوعكة صحية ،وكاد العرض يتوقف ،ورحب صالح
السعدني بأن يلعب دور «بهجت األباصيري» حتى
يتماثل صديقه للشفاء.
وعن هذا اللقاء المؤجل مع الزعيم يقول العمدة:
«نحن أصدقاء ،ولكن كل منا ناجح في عمله ،وفي
مجاله الــذي يعشقه ،وأنــا أعتز بصداقتي للفنان
عادل إمام ،ويكاد يكون هناك اتصال بيننا كل يوم،
لكني ال أحب الذهاب إلى مجال فني ال أحصل من
خالله على قيمتي الفنية الحقيقية ،وأنا ال أقل عن
الزميل عادل إمام ،فكما هو في المسرح له صوالت
وجوالت ،أنا كذلك ولكن في التلفزيون».
كــذلــك جمعت بـيــن الصديقين هــوايــة مشاهدة
كرة القدم ،وكالهما يشجع النادي األهلي ،وحين
يلتقيان فــي الـمـنــاسـبــات يـتـبــادالن الــذكــريــات عن
أي ــام الـجــامـعــة ،وفــرقــة الـمـســرح فــي كلية الــزراعــة،
وح ــرص ـه ـم ــا ع ـل ــى م ـش ــاه ــدة ل ـ ـقـ ــاءات ال ـق ـم ــة بـيــن
الفريق األحمر ومنافسه التقليدي الزمالك «الفريق
األبيض» ،السيما المباريات التي يلعب فيها نجم
الكرة في الستينيات صالح سليم ،وقد ربطتهما
بالمايسترو صداقة قوية حتى رحيله عام .2002

األصدقاء الثالثة
ع ـنــدمــا بـ ــدأ م ـخ ــرج الـ ــروائـ ــع ح ـســن اإلمـ ـ ــام في
التحضير لفيلمه «قصر الشوق»  1966الجزء الثاني
من ثالثية الكاتب الكبير نجيب محفوظ ،كان يبحث
عن وجه جديد ليؤدي شخصية «كمال عبدالجواد»
فاقترح عليه الممثل الـشــاب عــادل إمــام أن يسند
الدور لصديقه محمد جابر أو الفنان نور الشريف،
وكانت نقطة تحول كبرى في مشواره السينمائي.
ً
كذلك شهد عام  1966تحوال في مسيرة صديقهما
ال ـثــالــث ص ــاح ال ـس ـعــدنــي ،ب ـظ ـهــوره األول كــوجــه
جديد فــي فيلم «شياطين الليل» للمخرج الكبير
نيازي مصطفى ،وبطولة ملك الترسو فريد شوقي،
والـنـجـمــة هـنــد رس ـتــم ،وأم ـي ـنــة رزق ،وكــوك ـبــة من
الفنانين ،ليحقق الممثل الشاب حضوره في دور
الشقيق األصغر لعامل بسيط «فريد شوقي» الذي
يتولى تربيته ليكمل تعليمه ،وتتوالى األحداث.

«يا طالع النخل»

 ...مع الزعيم عادل إمام

عندما التحق الفتى النحيل
ب ـم ــدرس ــة ال ـس ـع ـيــديــة ال ـثــانــويــة
بالقاهرة ،تفتحت أمامه أبــواب
مرحلة جديدة في حياته ،حيث
شهدت بداية الستينيات نهضة
ثـقــافـيــة ك ـبــرى فــي تــاريــخ مصر
الحديث ،وتوجهت أنظار صالح
وجـيـلــه إل ــى كــوكـبــة م ــن األدبـ ــاء
ً
والمفكرين «اآلبــاء» وتأثر كثيرا
بشقيقه الكاتب الساخر محمود
ال ـس ـع ــدن ــي ،ول ـك ـن ــه ات ـج ــه نـحــو
مجال آخر هو التمثيل.
هـكــذا ارت ـحــل الـمـمـثــل الـشــاب
إلــى أض ــواء الـمـســرح والسينما

والـ ــدرامـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ومـعــه
ثـ ـق ــافـ ـت ــه الـ ــرف ـ ـي ـ ـعـ ــة ،وخـ ـب ــرات ــه
ال ـم ـت ــراك ـم ــة ،ول ـك ـن ــه ل ــم يـفـصــح
عن موهبته في الكتابة األدبية
والـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة إال ف ـ ـ ــي فـ ـت ــرة
التسعينيات ،عندما نشر بعض
المقاالت المتفرقة في إصدارات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وكـ ـشـ ـف ــت عـ ــن ك ــات ــب
متمرس ،ويمتلك أدواته ،ويحمل
ذات الـجـيـنــات ال ـس ــاخ ــرة ،الـتــي
حققت الشهرة األدبـيــة لشقيقه
«الولد الشقي».
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ــاح
الـسـعــدنــي ،بــل بعض جمهوره،

يعرفون أنه فنان مثقف ،ولديه
مـكـتـبــة ع ــام ــرة بــال ـمــؤل ـفــات في
جـمـيــع م ـج ــاالت ال ـم ـعــرفــة ،فهو
شـ ـ ـخ ـ ــص ق ـ ـل ـ ـيـ ــل ال ـ ـظ ـ ـه ـ ــور ف ــي
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ول ـي ــس
ً
مشغوال بإحداث ضجة حوله ،أو
الحديث عن حياته الشخصية،
ب ــل يـقـضــي س ــاع ــات طــويـلــة في
غ ــرف ــة مـكـتـبــه ،ل ـي ـقــرأ أو يـكـتــب،
ولكنه لم ينشر سوى القليل من
كتاباته.
منذ البداية ،أدرك العمدة أن
مــوهـبـتــه األول ـ ــى ه ــي الـتـمـثـيــل،
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــرس حـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــدى

نصف قــرن ،ليجسد الكثير من
الشخصيات الدرامية ،وبالتالي
ت ـحــولــت ال ـك ـتــابــة األدبـ ـي ــة لــديــه
إل ــى إحـ ــدى ه ــواي ــات ــه ال ـخــاصــة،
ولـكــن عــاقـتــه تــوطــدت بالكثير
مــن األدبـ ــاء ،واسـتـطــاع أن يقنع
بـعـضـهــم بـتـحــويــل أع ـمــالــه إلــى
درام ــا تلفزيونية ،مثل الــروائــي
خيري شلبي ورائعته «الــوتــد»،
رغ ـ ـ ــم أن ص ـ ـ ــاح ل ـ ــم يـ ـك ــن أح ــد
أبطالها.
اعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـكـ ـبـ ـي ــر أن
األدب وال ــدرام ــا وج ـهــان لعملة
واح ــدة ،وتبنى مـشــروعــا كبيرا

ل ـت ـحــويــل أعـ ـم ــال كـ ـب ــار األدبـ ـ ــاء
إل ــى ال ـشــاشــة ال ـص ـغ ـيــرة ،وك ــان
داعـ ـم ــا ل ـل ـك ـتــاب الـ ـشـ ـب ــاب ،مـثــل
عصام الشماع ،حين وافق على
الظهور فــي الفيلم التلفزيوني
«يا طالع النخل» ،ليجسد باقتدار
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة م ـ ــري ـ ــض يـ ـقـ ـي ــم فــي
المستشفى ،ويخضع لتجارب
األطـبــاء وأبحاثهم حــول مرضه
المزمن ،وشاركه البطولة الفنان
الراحل عبدالله محمود ،والفنانة
الكبيرة فردوس عبدالحميد.
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ً
ً
المال «يشتري» نوعا محددا من السعادة

عالقات

هل يشتري المال السعادة؟ يعتمد ذلك على مقدار المال الذي تملكه ونوع السعادة الذي تسعى وراءه،
أرمسترونغ عام { :1945إذا سألتني عن رصيدي /في حسابي
حسبما يكشف َّبحث ّجديد .غنى لويس ً
المصرفي /فعلي أن أقر بأنني ال أوليه اهتماما}.
ه ــل صـحـيــح أن ـنــا ال نـحـتــاج إلــى
المال لنكون سعداء ،أم أن هذه مجرد
خــرافــة ابـتــدعـهــا األث ــري ــاء ُليشعروا
الفقراء بالرضا؟
بين هذين النقيضين ربما نعثر
وسطى ،حسبما تكشف
على منطقة
ُ
دراس ـ ـ ــة ج ــدي ــدة نـ ـش ــرت ف ــي مـجـلــة
.Emotion
ت ـف ـحــص ال ــدكـ ـت ــور بـ ــول ك .بـيــف
وجايك ب .موسكوفيتز من جامعة
كاليفورنيا بإرفاين مدى المشاعر
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة الـ ـم ـ َـرتـ ـب ــة ب ــال ـم ــداخ ـي ــل
المتفاوتة واكتشفا أن المال يشتري
ً
أنواعا مختلفة من السعادة ألناس
مختلفين.

الدخل المنخفض مقابل
المرتفع

األقل ثراء
يعثرون على
مقدار أكبر من
السعادة

يسأل بيف{ :للدخل المرتفع فوائد
ك ـث ـيــرة ،مــن بينها تـحـ ّـســن الصحة
والرضا عن الحياة .ولكن هل يرتبط
بسعادة أكبر؟}.
دف ــع ه ــذا ال ـس ــؤال الـبــاحـثـيــن إلــى
ً
أميركياَ .
طلبا
استطالع رأي 1519
من عينة المشاركين

هــذه الـتــي تمثل الـبــاد اإلجــابــة عن
أسئلة حول سبعة مشاعر إيجابية
ُ
تعتبر بالغة األهمية لبلوغ السعادة.
ش ـم ـلــت ه ـ ــذه ال ـم ـش ــاع ــر ال ـم ـت ـعــة،
وال ـ ــذه ـ ــول ،والـ ـتـ ـع ــاط ــف ،والـ ــرضـ ــا،
والحماسة ،والحب ،والفخر .وأجاب
الـ ـمـ ـش ــارك ــون عـ ــن أس ـئ ـل ــة ُص ـم ـمــت
لقياس درجة ميلهم إلى اختبار هذه
المشاعر.
ُ
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،طـ ـل ــب مــن
الـمـشــاركـيــن ت ـحــدي م ــدى تأييدهم
ّ
أو رفـضـهــم ع ـبــارة{ :يــولــد االعـتـنــاء
ً
ً
باآلخرين شعورا دافئا في داخلي}،
وذلك بهدف قياس التعاطف.
شـمـلــت ال ـع ـب ــارات األخ ـ ــرى {أج ــد
م ـت ـعــة ف ــي م ـســائــل ك ـث ـي ــرة} لـقـيــاس
ا لـمـتـعــة ،و{تتملكني مـشــا عــر قوية
حيال َمن أستطيع االعتماد عليهم}
لقياس الحب ،و{ينتابني شعور جيد
عندما أدرك أن الناس يعتبرونني
قدوة} لقياس الفخر.
بــاإلضــافــة إل ــى ذلـ ــك ،ط ــرح فــريــق
البحث على المشاركين أسئلة عن
دخلهم األسري.
تبين أن َمــن تمتعوا بدخل أعلى
ً
كانوا أكثر ميال إلى اختبار مشاعر
ّ
تركز على الذات ،مثل الفخر ،والرضا،
والمتعة.
في المقابل ،بدا َمن حظوا بدخل
ً
أدنى أكثر ميال إلى اختبار مشاعر
تتمحور حول اآلخرين ،مثل
التعاطف والحب .كذلك كان
ً
ً
األدنــى دخــا أكثر ميال
إلى الشعور بالذهول
والرهبة إزاء الجمال
في العالم.

نوع «فردي» من السعادة
يــوضــح بـيــف{ :تشير هــذه االكـتـشــافــات إلــى أن
ً
ّ
الثروة ال تشكل بالضرورة مرادفا للسعادة}.
ً
يتابع مضيفا  { :يـبــدو أن ا ل ـثــروة تجعلك أكثر
ع ــرض ــة ألنـ ـ ــواع مـخـتـلـفــة م ــن الـ ـسـ ـع ــادة .صحيح
أن األكـثــر ث ــراء يـنـظــرون نـظــرة أكـثــر إيجابية إلى
إنجازاتهم ،ومكانتهم ،وما حققوه على الصعيد
الفردي ،إال أن األقل ثراء يعثرون على ما يبدو على
مقدار أكبر من السعادة واإليجابية في عالقاتهم

وقدرتهم على االعتناء باآلخرين والتواصل معهم}.
ً
إذا ،يتضح أن امتالك المال ّ
يسهل تحقيق نوع معين
من السعادة فحسب.
يشير بيف« :ال تضمن الثروة السعادة ،بيد أنها تجعلك
أكثر عرضة الختبار أ شـكــال مختلفة منها ،على سبيل
سر بنفسك أم ُت ّ
المثال ،هل ُت ّ
سر بأصدقائك وعالقاتك؟».
ُ
يضيف{ :تظهر هذه االكتشافات أن أصحاب الدخل
المنخفض ّ
ّ
للتكيف والعثور على
يطورون أساليب

معنى ،وفرح ،وسعادة في حياتهم رغم ظروفهم األكثر
ً
صعوبة نسبيا}.
ً
إذا ،عندما غنى لويس أرمسترونغ{ :وعندما ينتهي
النهار/أسرع كل ليلة/إلى منزل ينتظرني فيه الحب ،أعرف/
أعتقد أنني رجل محظوظ} ،ربما كان يرسم {إستراتيجية
ً
ّ
للتكيف مع ما كان بالتأكيصد مجتمعا
سعادة} أو طريقة
يصعب العيش فيه آنذاك.

َ
هل سئمت من تنظيم كل شيء؟
ً
ً
هل يعتمد عليك اآلخرون لتنظيم جميع المناسبات والتفاصيل اليومية؟ إذا كنت معتادا أخذ المبادرات واالهتمام بأدق تفاصيل مشاريعك منعا للوقوع
في مشاكل غير متوقعة ،يسهل أن ينسحب المحيطون بك ويكلفوك بجميع المهام طوال الوقت.
ً
ينعكس اهتمامك بالمسائل كافة بمفردك سلبا
على حياتك العائلية والمهنية ،حتى أن أوالدك ربما
ال يجيدون تـ ّ
ـدبــر أمــورهــم بنفسهم بسبب اتكالهم
المفرط عليك.

أسباب هذه النزعة
• قـلــة الـثـقــة بــالـنـفــس :رب ـمــا تـشـتــق حــاجـتــك إلــى
تـنـظـيــم مـخـتـلــف ج ــوان ــب حـيــاتــك م ــن قـلــة ثـقـتــك في
الحياة وفي الذات واآلخرين .تعج الحياة بمفاجآت
غير سارة وال يستطيع المحيطون بك أن يواجهوها
ً
دوما ويسهل أن تشكك في نفسك في ظروف مماثلة.
لذا يكون استباق األمور أفضل طريقة في نظرك كي
ً
تشعر باالطمئنان إذا كنت مقتنعا بما يفيدك ويفيد
ً
اآلخ ــري ــن .رب ـمــا تعتبر أوالدك امـ ـت ــدادا لــك وتنسى
أنهم أشخاص مستقلون .ولكن يجب أن تعرف أنك
ّ
أصريت على التصرف
ستجعلهم يتكلون عليك إذا
ً
بدال منهم.

• غياب المكانة المناسبة :في بعض العائالت،
ً
ً
يـتــولــى األوالد مـنــذ مــرحـلــة مـبـكــرة دورا ق ـيــاديــا ال
يناسب عمرهم .تكون هذه المرحلة مؤقتة أو دائمة.
يـضـطــر الـطـفــل ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة إل ــى تـنـظـيــم أم ــوره
وتـحـ ّـمــل الـمـســؤولـيــات وأداء دور ال يـنــاسـبــه .على
صعيد آخر ،ال يفرض بعض العائالت أي قواعد ،ما
يدفع األوالد إلــى تنظيم الفوضى التي يعيشونها
بنفسهم كي يخففوا اضطرابهم وقلقهم.
• الخوف من عدم كسب حب اآلخرين :إذا تابع
الـشـخــص فــي ســن الــرشــد تنظيم حـيــاتــه وحـيــاة
ً
المقربين منه ،سيرتكز سلوكه فعليا على الوفاء
ً
ً
لعائلته .لكن يمكن أن يبقى وفيا لآلخرين تزامنا
مــع اكتساب االستقاللية ،إال إذا كــان يشعر بأن
ال ـن ــاس يـحـبــونــه بـسـبــب م ــا يـفـعـلــه بـكــل بـســاطــة.
حين ال يعيش الولد طفولته بالشكل المناسب،
س ـي ـش ـكــك فـ ــي الـ ــرابـ ــط ال ـع ــاط ـف ــي الـ ـ ــذي يـجـمـعــه
باآلخرين وسيسعى إلى القيام بكل ما يلزم كي
يشعر بأهميته فــي نظرهم .لكن سيكون الثمن

ً
الذي سيدفعه باهظا ألن التوتر النفسي والجسدي
سينعكس على جوانب حياته كافة.

خطوات فاعلة
• ّ
غير السيناريو :في البداية يجب أن تتقبل نزعتك
إلى تنظيم حياتك وحياة اآلخرين بشكل مبالغ فيه
بدل أن تحاربها .تسمح هذه الطريقة بتسريع مسار
الـتـحـ ّـول الـمـنـشــود .يمكنك أن ت ـ ّ
ـدون الـمــواقــف التي
ستمتنع عن التدخل فيها وتتوقع السيناريوهات
التي يمكن أن تحصل .ستتمكن حينها من تحديد
العوامل التي تزيد اضطرابك وتقييم مدى أهميتها
في نظرك.
ّ
ّ
• تـكــلــم بــوضــوح وكــلــف اآلخ ــري ــن بــالـمـهــام :بــدل
أن تـقــرر مــا يفيد اآلخــريــن ،مــن األفـضــل أن تسألهم
ّ
عــن رأي ـهــم فــي مختلف الـمــواضـيــع .تـعــلــم أن تطلب
المساعدة حين تحتاج إليها.
استرخ وتحرر من أفكارك المزعجة :يشعر
•
ِ

بعض الناس بثقل شديد في دماغهم .إذا كان
ً
وضعك مماثال ،يمكنك أن تستعيد االسترخاء
ً
بفضل الـتــأمــل .سيكون هــذا الــوقــت مثاليا كي

ّ
النجاح ...حققه بإيقاعك الخاص
ً
ال يفوت األوان مطلقا على تحقيق النجاح! قد يعيش بعض األشخاص حياة مستقرة وشبه مثالية لكنهم ال يشعرون
ً
بالسعادة في داخلهم .هل يجب أن يحاول الناس أصال أن ينجحوا في المجاالت كافة ويثبتوا جدارتهم في حياتهم
والزوجية والعائلية؟ تشتق هذه ًالنزعة إلى المثالية من القيم التي تترسخ فينا منذ مرحلة مبكرة .لكن أصبح النجاح
ً
المهنية ً
مفهوما إلزاميا منذ فترة غير طويلة نسبيا.
بعدما اكتسبت قوة العمل قيمة كبرى ،أصبح الشباب ميزة
يبحث عنها الجميع .خالل قرن واحد ،انقلبت القيم والمعايير
كلها وأصبح الشباب المعيار األساسي للنضج .تتعلق الثورة
األخرى التي ّ
غيرت العقليات السائدة بدكتاتورية الصور التي
تنشرها الصحافة ومواقع التواصل االجتماعي للترويج لحياة
حالمة .أصبحنا نمضي وقتنا كله ونحن نقارن حياتنا بحياة
النجوم األثرياء الذين يتمتعون بالجمال والسلطة والنفوذ.
ً
ً
انطالقا من تلك الصورة المثالية ظاهريا ،نحاول أن نغير
ّ
حياتنا أل نـنــا نشعر بأننا نـفــو ت علينا الكثير إذا لــم نصل
ً
سريعا إلــى المكانة المرموقة نفسها .ت ــؤدي هــذه المقارنة
الدائمة إلى نشوء االكتئاب وتراجع تقدير الذات .لكننا ننسى
ّ
التميز في بعض مجاالت الحياة يحصل في مراحل
بذلك أن
متأخرة.

المواهب
يصعب أن نقتنع بهذه الفكرة ألن العصر الراهن يشيد
ّ
بــالـمــواهــب الـتــي تظهر فــي مــرحـلــة مـبـكــرة .يـشــكــل مــارك
زوكربيرغ ،مؤسس موقع «فيسبوك» ،أبرز مثال في هذا
المجال .في خطاب له في عام  ،2007أكد الملياردير الشاب
ً
الذي كان يبلغ حينها  27عاما أن الشباب يكونون أكثر
ً
ذكاء من غيرهم ويكفي ،بحسب رأيه ،أن ننظر إلى أعمار
األبطال في معظم المجاالت .لكن تشير تجارب أخرى إلى
أن العمر ال يرتبط بالموهبة أو المهارة الفكرية بأي شكل.
صحيح أن الموهبة المبكرة تحمل بعض اإليجابيات
مثل ميل الشباب إلى أخذ المجازفات قبل تأسيس عائلة
وزيادة التزاماتهم الشخصية ،لكن يتعلق مفتاح النجاح
الحقيقي بالشغف والجرأة.
ً
هل يمكن أن تكون الجرأة إذا أساس النجاح المتأخر؟
يمكن أن نقول إن هذه المسيرة ترتكز بشكل أساسي على
بــذل جهود حثيثة لتحقيق الرغبات وتطوير المواهب
ورس ـ ــم ال ـم ـص ـيــر ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـع ـم ــر .ي ـجــد بعض
األش ـخــاص شــركــاء حياتهم فــي عـمــر مـتـقــدم ويـجـيــدون
انتظار مكافآت الحياة .باختصار ،يجب أال يتسلل اليأس
ً
ً
أحدا ال يعرف ما ّ
يخبئه له المستقبل!
أبدا إلى حياتنا ألن

تـحــدد رغباتك الحقيقية وتختار المهام التي
تعنيك مـقــابــل الـتـخـلــي عــن الـمـســؤولـيــات التي
تثقل حياتك.

تجاوزي غيرتك!
ّ
هل تميلين إلى التحقق من رسائل
ّ
زوجك ثم تشعرين ًبالذنب؟ هل تشكين
فيه حين يعود متأخرا؟ هل تفسد
غيرتك الهوسية حياتك؟ تجاوزي هذه
المشكلة عبر الخطوات التالية.
ّ
تكلمي عن المشكلة مع الشريك
ال ت ـ ـتـ ــرددي ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن م ـش ــاع ــرك!
إذا كــانــت الـغـيــرة الـتــي تشعرين بـهــا ترتبط
بحادثة مؤلمة ،تكلمي عنها مع زوجك .حين
يدرك حقيقة معاناتك ،سيسعى إلى طمأنتك
ويـتـجـنــب اس ـت ـف ــزازك ع ــن غـيــر ق ـصــد .لـكــن ال
ّ
تبالغي في ردود فعلك وتعلمي أن تثقي به.

استعيدي ثقتك بنفسك
يؤدي تراجع تقدير الذات إلى نشوء الغيرة
ً
غالبا .ال داعي لجمع األدلة على حب الشريك
ألنك ستنسينها حين تبدأ نوبة الغيرة! حين
تعرفين قيمتك الحقيقية ،ستستعيدين الثقة
فــي نـفـســك وب ــزوج ــك .ابــدئــي بـتــدويــن الئحة
أنت!
بمزاياك وال تنسي أن زوجك اختارك ِ

اقلبي األدوار
لـمـكــافـحــة ن ــوب ــات ال ـغ ـيــرة ال ـفــائ ـقــة وغـيــر
المنطقيةّ ،قيمي األ ح ــداث بموضوعية عبر
وضـ ــع ن ـف ـســك مـ ـك ــان زوجـ ـ ــك وتـ ـس ــاء ل ــي عــن
األسباب التي تبرر الشك في الطرف اآلخر.

ال تحاصريه في كل مكان

تــدفـعـيـنــه إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن امـ ـ ــرأة أخ ــرى!

حتى لو كنت تصابين بنوبة ّ
تعرق حين
تـفـكــريــن ب ــأن زوجـ ــك مـعـجــب ب ــام ــرأة أخ ــرى،
اسـمـحــي لــه بــال ـخــروج .ستثبتين لــه حينها
أنـ ــك ت ـث ـق ـيــن ف ـي ــه .اس ـت ـغ ـلــي هـ ــذا ال ــوق ــت كــي
تغيري أفكارك وحاولي الترفيه عن نفسك مع
صديقاتك .بهذه الطريقة ،ستتجاوزين نزعتك
ً
الهوسية بوتيرة تدريجية .امتنعي أيضا عن
كتابة رسائل نصية متالحقة كي تسأليه عن
موعد عودته.

حين تشعرين بالتهديد من شبح حبيبته
السابقة أو زميلة له في العمل ،يعني ذلك أنك
ً
تنسبين إليها صفات قد ال تتمتع بها أصال.
لكن عندما تربطين اســم غريمتك المزعومة
بوجه محدد ،ستتوقفين عن ّ
تخيل صفاتها
المحتملة.

امنعي نفسك من التفتيش في أغراضه
حين تدفعك غيرتك إلى تفسير أبسط
ت ـف ـص ـيــل ك ــدل ـي ــل ع ـل ــى الـ ـخـ ـي ــان ــة ،يـعـنــي
ذلـ ــك أن ـه ــا أص ـب ـحــت هــوس ـيــة َ
وم ـ َـرض ـي ــة.
ّ
وعندما تشكين في زوجــك طــوال الوقت،

توقفي عن ّ
تخيل غريمتك

ّ
تقبلي احتمال أن يتركك
ال شيء يدوم إلى األبد! يمكن أن تنتهي أية
عالقة مهما فعلت .هكذا هي الحياة! ّ
تقبلي
ِ
احتمال أن يتركك حبيبك من أجل امرأة أخرى
ّ
بتحرر
كي ال تعيشي صدمة قوية .ستشعرين
حقيقي.
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sudoku

4

ً
ً
ّ
ابتداء
تتسهل أمورك المالية واالستثمارية
مهنيا:
من اليوم.
ً
ّ
القوية وتبحث عن شريك
عاطفيا :تبرز مشاعرك
من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :تسترجع ما أضعته منذ زمــن وتفرح
بإيجاده.
رقم الحظ.8 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يشير الفلك إلــى قدرتك على القيام بعمل
خالق ومثمر.
ً
ّ
التفهم مع الشريك الذي يجتهد
عاطفيا :اعتمد على
إلسعادك.
ً
ّ
ّ
وجدية ودع
تصرف مع اآلخرين بلباقة
اجتماعيا:
ً
الهزء جانبا.
رقم الحظ.12 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا  :تجري مصالحة مهمة بين ز مــاء العمل
ّ
ويتحسن الوضع.
ً
عاطفيا :يمتحن الفلك مــدى اسـتـمــراريــة عالقتك
العاطفية مع الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـسـهــل ات ـصــاالتــك بــاآلخــريــن وتــزيــد
معارفك وأصدقاءك.
رقم الحظ.19 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -7الجناس (مبعثرة).
 -8عالم إنكليزي واضع النظرية
الذرية.
 -9وافد – أثقل نغمة (م) – طليق.

 -01يولي (مبعثرة) – جعبة من
الجلد لوضع النبل (م).

اليمن

10
 -5ق ـ ــذ ف ـ ــت (م) – ت ـ ـجـ ــد هـ ــا فــي
(التنور).
( -6ال ).....من أسماء الله الحسنى
– نهر سويسري (م).
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 -1لـقــب عــالــم إنـكـلـيــزي ف ــي علم
الوراثة – عندي.
 -2ل ـف ـظ ــة أ لـ ـ ــم – ( ال ).......مــن
معجزات الدنيا السبع.
 -3طائر يتشاء م منه البعض –
براعة فطرية.
 -4أراض م ـن ـب ـس ـطــة – دوا ج ـ ــن
(مبعثرة).

الجوزاء

الحلول
9
3
8
6
7
5
1
2
4

ً
عموديا:

ً
مهنيا :إذا كــان عليك التوقيع على عقد أو اتخاذ
ً
قرار فأجله راهنا.
ً
عــاطـفـيــا :تـبــدأ عــاقــة عاطفية صاخبة قــد تنتهي
ّ
بحب عارم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اس ـتــرح أي ــام عطلتك وال تـجـلــب معك
أوراقك إلى البيت.
رقم الحظ.6 :

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.

5
2
3
9
4
7
8
1
6

 -1دولة آسيوية عاصمتها لحج
قلعة – للتمني.
 -2أع ـط ــاه ــا مـ ـه ــرا (م) – ع ــرض
البحر.
 -3عاصمتها مونتفيديو.
 -4مطر شــديــد – شــاعــر إيطالي
صاحب الكوميديا اإللهية.
 -5ثلثا (نهر) – الجمع من «رائد».
 -6نـ ـعـ ـي ــر (م) – ك ـ ـثـ ــرة ا ل ــد ه ــن
والشحم.
 -7ا جـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـب ـ ـحـ ــث
والمشاورات (م) – حليب.
 -8أقوال ينقض بعضها بعضا.
 -9الرواسي (م) – نوح (مبعثرة).
 -10يـ ـن ــد ف ــع ب ـط ـي ــش – مــد ي ـنــة
سياحية مصرية (م).

 21مارس  19 -أبريل
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كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

5
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حركة
عدم
إنحياز
حقوق

دستور
وحدة
قطاع
شريعة

كتاب
نظرية
عرب
قارة

تقسيم
سنة
مناخ
سند

فلك

sudoku

من  5أحــرف وهي اسم دولــة تقع جنوب غرب شبه
الجزيرة العربية في غربي آسيا.
م

tawabil@aljarida●com
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3655األحد  14يناير 2018م  27 /ربيع اآلخر 1439هـ

ً
مـهـنـيــا :تـعـيــش تـجــربــة خــاصــة ف ــي مــوقــع مهني
ً
جديد فكن حذرا.
ً
ّ
المحك وأنت
عاطفيا :عالقاتك العاطفية غدت على
من ّ
يقرر.
ً
ً
اجتماعيا :تعيش حيرة وقلقا في محيطك بانتظار
شفاء قريب لك.
رقم الحظ.3 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يصبح الفلك حليفك في العمل وتنجح على
أكثر من صعيد.
ً
ّ
لسيدة في المحيط تأثير في وضعك
عاطفيا :يكون
العاطفي.
ً
اجتماعيا :فرصة نــادرة للتعرف إلى شخص ذي
شهرة عالية.
رقم الحظ.1 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ادرس تفاصيل عملك وإجـ ِـر تصحيحات
إذا لزم األمر.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاول أن تحمي نفسك فــي هــذه الفترة
وتحمي من تحبّ.
ً
ً
اجتماعيا :ابق متحفظا تجاه صديق يريد التدخل
ّ
في شؤونك الخاصة.
رقم الحظ.5 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ّ
وقوي يحاول السيطرة عليك
مهنيا :شخص نافذ
لتنفيذ ما يريد.
ً
عاطفيا :تواجه مشكلة مع الحبيب فال تحاول
تضخيمها.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن النزاعات القانونية وال ّ
تزج
بنفسك في المحاكمات.
رقم الحظ.11 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :حذار احتكاكات إدراية مع المسؤولين فلن
تكون في مصلحتك.
ً
عــاطـفـيــا :قــد تنفعل بطريقة الإراديـ ــة مــا يــؤذي
مشاعر الشريك ويحزنه.
ً
اجتماعيا :تجري أمور المنزل بشكل طبيعي لوال
بعض الضيق المادي.
رقم الحظ.17 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـق ــدم ع ـلــى قـ ـ ــرارات ال ـي ــوم ب ــل تــابــع
مراجعة حساباتك.
ً
ّ
تحب وتبدأ معه عالقة جدية
عاطفيا :تلتقي بمن
غير متوقعة.
ً
ّ
التروي وعدم إثارة
اجتماعيا :يطلب الفلك إليك
مشاكل مع صديق.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :لديك قدرة كبيرة على معالجة المسائل
بحكمة وحنكة.
ً
عاطفيا :تبحث في قضية زواج أو ارتباط وتكون
النتيجة جيدة.
ً
اجتماعيا  :يتغير بعض المعطايات وتتحسن
أحوالك العائلية.
رقم الحظ.10 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :تـعـمــل عـلــى م ـش ــروع مـشـتــرك وتـبــدو
ً
متحمسا لتنفيذه.
ً
عــاطـفـيــا :عــاقــة رومــانـسـيــة جــديــدة تـلــوح في
ً
األفق وتجلب حظوظا
معهاّ ً .
ً
ً
اجتماعيا  :تشكو وضعا عائليا يخص أحد
األوالد وتحاول المساعدة.
رقم الحظ.14 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3655األحد  ١٤يناير 2018م  ٢٧ /ربيع اآلخر 1439هـ

cars@aljarida.com

هوندا أوديسي 2018

٢٥

سيارات

مركبة األمان والتفاصيل

مجهزة بمحرك  6سلندرات مع ناقل حركة
أوتوماتيكي بـ  10سرعات
يوسف العبدالله

ً
األمان والتفاصيل في «هوندا أوديسي» الجديدة كليا
يجعالن منها مركبة األحالم بكل امتياز بعد خروجها
وتجهيزها بمساحات
بمواصفات
حديثة وغير مسبوقةً ً ،
ً
واسعة ،فضال عن أنها ًتضم محركا قويا بـ  6سلندرات
وناقل حركة أوتوماتيكيا بـ  10سرعات« .الجريدة»
اختارتها لكم من خالل صفحة السيارات األسبوعية،
للحديث عنها وتجربتها بدعوة خاصة من شركة الغانم
موتورز ،الموزع الحصري لسيارات هوندا في الكويت.

تتسع لـ  8ركاب
وتضم العديد من
المزايا والتقنيات
للمرة األولى في
العالم

في جيلها الخامس ،جاءت هوندا أوديسي
ً
 2018الـجــديــدة كـلـيــا ،كــواحــدة مــن الـسـيــارات
الـمـتـعــددة األغ ـ ــراض ( )MPVاألع ـلــى شعبية
ّ
في العالم ،والتي حققت مبيعات تخطت 2.7
مليون وحدة عبر أربعة أجيال ،وسط تعديالت
تضم العديد من المزايا والتقنيات المتوفرة
للمرة األولى في العالم ،مثل "،"CabinWatch
و" ،"CabinTalkوناقل حركة لـ  10سرعات وصف
ثان منزلق بشكل ساحر.
مقاعد ٍ
وتـ ـ ّـمـ ــت إعـ ـ ـ ــادة ت ـص ـم ـيــم ه ـي ـك ــل "أودي ـ ـسـ ــي"
ً
ً
ً
الـخــارجــي لكي ُيـبــرز تصميما راقـيــا وعصريا
يتضمن شبكة أمامية مميزة على شكل جناح
طائر مــع أض ــواء أمامية نــوع هالوجين (فــي LX
و )EX-Lوأض ــواء أمامية نــوع ( LEDفــي )Touring
مــع مؤقت إطـفــاء وإض ــاء ة أوتوماتيكي لكفاء ة أعلى
الستخدام الطاقة.
ويــدفــع "ه ــون ــدا أوديـ ـس ــي"  2018م ـحـ ّـرك سـعــة  3.5لـتــرات
ً
بحقن مباشر " ،"V6 SOHC i-VTECمع  24صماما ونظام إدارة
السيلندرات المتغير ( ،)™VCMيترافق معه قـيــادة جديدة
بالعجالت األمامية وناقل حركة أوتوماتيكي لـ  10سرعات
( )10ATمــع نـظــام  ،)Shift by Wire (SBWومـبــدل للسرعات
ً
على عجلة الـقـيــادة ،كما ينتج قــوة تبلغ  280حـصــانــا عند
ً
 6000دورة بالدقيقة وعزما يبلغ  355نيوتن  -متر عند 4700
دورة بالدقيقة.
ويوفر ناقل الحركة لـ 10سرعات ( )10ATميزة استثنائية عن
النسب األقل لتبديل
الناقل التقليدي لـ 6أو  8سرعات بفضل ِ
السرعة من أجل استجابة أفضل للتسارع والقيادة عند سرعة
دوران منخفضة للمحرك ( 1560دورة في الدقيقة عند سرعة
 112كلم/ساعة مقارنة بـ 1960دورة في الدقيقة مع ناقل حركة
لـ 6سرعات) ،من أجل تحسين االقتصاد في استهالك الوقود.
ويـسـمــح ُم ـبــدل ال ـســرعــات عـلــى عـجـلــة ال ـق ـيــادة بتخفيض
سرعتين في الوقت نفسه ،وفي حالة التخفيض السريع ُيمكن
ّ
تخفض "أوديسي"  4سرعات لتسارع أكثر ّ
قوة.
أن

فئتان
وتــأتــي إحــدى مــزايــا "هــونــدا أودي ـســي" الخاصة فــي فئتي
" "EX-Lو" ،"Touringفي ميزة التعديل الكهربائي الرتفاع الباب
الخلفي ،التي ُت ّ
سهل على السائقين تخصيص ارتفاعه مع
جميع األطوال وحماية الباب الخلفي من األضرار في مناطق

ً
يكون فيها ارتفاع السقف منخفضا.
وتضم فئة " "Touringميزة المساعدة من دون استخدام
اليدين ،التي تسمح بفتح وإغالق الباب الخلفي بركلة بسيطة
ّ
المصد الخلفي عندما تكون األيدي مشغولة.
تحت
وتمتاز "أوديسي" بالراحة وتعدد االستخدامات فيما يتعلق
ّ
متنوعة
بتصميمها الداخلي وأج ــواء مقصورتها مع مزايا
للمالءمة وتقنيات فائقة الحداثة ،وتستطيع بسهولة تامة أن
ً
تستقبل حتى  8ركاب وأنواعا عديدة من الحمولة من مختلف
األشكال والقياسات.
وتتمتع "أوديسي" بلوحة عدادات جديدة ذات ملمس ناعم،
تشتمل على شاشة تفاعلية ّ
ملو نة بالكامل تعمل باللمس
ق ـيــاس  8بــوصــات لـلـنـظــام ال ـصــوتــي ،وزر لتشغيل وإي ـقــاف
المحرك ،وفــرامــل يد إلكترونية مع وظيفة اإليـقــاف الموقت،
ومقاعد مع تهوية وزر جديد يعمل بالضغط الختيار السرعة.
وتضمن واجهة بيانية رقمية جديدة للمعلومات قياس 7
ً
بوصات في مرمى نظر السائق ،عرضا للمعلومات المناسبة
مثل دلـيــل الـهــاتــف ،واسـتـهــاك الــوقــود ،والمسافة المتبقية،
وال ـت ـح ـكــم بـتـحــديــد ال ـت ـط ـب ـيــق ،وت ـحــديــد االتـ ـج ــاه بــالـصــوت
وال ـصــورة ( )turn by turnعند اسـتـخــدام الـنـظــام المالحي،
ويمكن الوصول إلــى نظام االستشعار من "هــونــدا" (Honda
 )SensingTMالمتوافر فقط في فئة ( )Touringوقراءته بسهولة.
أما نظام تثبيت السرعة ،والمرايا للتزيين مع إضاءة
(السائق والــراكــب األمــامــي) ،وأضــواء للقراءة،
وأضـ ــواء لتزيين لمنطقة الـكــونـســول،

ّ
للتحدث مع حامل
ومزيل للضباب في الزجاج الخلفي ،ومرآة
للنظارات الشمسية ،ومقعد السائق مع تعديل كهربائي بـ8
اتـجــاهــات ،ومـقـعــد الــراكــب األمــامــي مــع تـعــديــل كـهــربــائــي بــ4
اتجاهات ،والمقاعد األمامية مع تهوية والنوافذ الكهربائية
ً
فهي جميعا مزايا قياسية في جميع الفئات.
ومــع نظام اإللـغــاء النشيط للضوضاء ،والــزجــاج األمامي
ال ـع ــازل للضجيج وال ــزج ــاج األك ـثــر سـمــاكــة لـلـنــوافــذ تصبح
ً
"أوديسي" األكثر هدوءا في فئتها.

أحدث المزايا
ُ
ً
ّ
متطورة تقنيا،
تعتبر "هوندا أوديسي" الجديدة كليا سيارة
وتقدم أحدث المزايا التقنية ومزايا اإلتصال ،إذ إن المزايا التي
تتضمنها فئة " "Touringتشمل شاشة عرض للنظام الصوتي
ُ
تعمل باللمس قياس  8بوصات وتوفر أحدث ما توصلت إليه
ً
التكنولوجيا في ربط األجهزة وتعمل مثل مركزا للتحكم ،ما
يسمح للسائق والراكب األمامي بالتعديل حسب رغبتهما.
وتمتاز السيارة بتطبيق " ،"™Apple CarPlayوزر طبيعي
للتحكم بمستوى الصوت والنظام الصوتي المتعدد المناطق،
مـمــا يسمح بــاخـتـيــار تشغيل الموسيقى ا لـتــي يــر غــب فيها
السائق والركاب في المنطقة التي يرغبون بها.

و ع ـلــى صـعـيــد ن ـظــام " ،"™Honda CabinWatchتسمح
كاميرا مع رؤية ليلية للسائق والراكب األمامي بإلقاء نظرة
على الركاب في المقاعد الخلفية على شاشة العرض للنظام
الصوتي.
ويسمح نظام " "™Honda CabinTalkبالتحدث بسهولة مع
ّ
صفي المقاعد الثاني والثالث ،باستخدام مكبرات
الركاب في
النظام الصوتي للسيارة أو ّ
سماعات األذن الالسلكية ،كما
ّ
تخطي ّ
سماعات األذن الموصولة بنظام الترفيه في
يمكنه
صف المقاعد الثالث.

األمن والسالمة
وتتمتع "هوندا أوديسي" الجديدة كليا بتجهيزها ببعض
م ــن أف ـضــل م ــزاي ــا ال ـســامــة الـنـشـيـطــة وغ ـيــر الـنـشـيـطــة ،وتــم
تجهيزها ببنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة (،)™ACE
وهي تصميم فريد لهيكل السيارة من "هوندا" يعزز سالمة
ُ ّ
الركاب والتوافق مع االصطدامات األمامية.
وتم تجهيز "أوديسي" بوسائد هوائية أمامية متعددة الفتح
على مرحلتين ،ووســائــد هوائية جانبية فــي األم ــام ،وثالثة
صفوف من الستائر الهوائية الجانبية ،ووسائد هوائية ُلركب
السائق والراكب األمامي لضمان أعلى مستويات السالمة.
وتشتمل مزايا السالمة النشيطة األخرى من "هوندا" على
نظام المساعدة في ثبات السيارة ( )VSAمع أنظمة التحكم
بالسحب ( ،)TCSون ـظــام الـفــرامــل الـمــانـعــة لــانـغــاق (،)ABS
وال ـتــوزيــع اإللـكـتــرونــي لـقــوة ال ـفــرامــل ( ،)EBDوالـمـســاعــدة
الذكية للتحكم بالقيادة ،ونظام مراقبة ضغط الهواء
في اإلطارات ( ،)TPMSوالمساعدة لالنطالق على
المنحدرات (.)HSA

نظام االستشعار

شاحن ال سلكي
يـ ـمـ ـك ــن ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ش ـح ــن
الـهــواتــف ال ـمـ ّ
ـزودة بتقنية
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـحـ ـ ــن ال ـ ــاسـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــي،
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام م ـن ـص ــة
ش ـ ـ ـحـ ـ ــن الس ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة
فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــون ـ ـسـ ــول
الوسطي فــي فئة
"."Touring
وتأتي السيارة
م ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــزة بـ ــأحـ ــد
ً
ً
عشر ُمكبرا فاخرا
لـ ـلـ ـص ــوت ب ـي ـن ـهــا
صبووفر لتأمين
المزيد من الصوت
العالي ،ولتوفير
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ن ـ ـ ـقـ ـ ــي
وواضح.

كاميرا بثالث زوايا
توفر "أوديسي" الجديدة كاميرا للرؤية
الخلفية المتعددة الزوايا مع خطوط توجيه
ديناميكية ،و 3زوايا مختلفة عادية من األعلى
وعريضة للتمتع برؤية أفضل لألشياء الموجودة
في كل مــرة ينتقل فيها إلــى السرعة الخلفيةّ ،في
حين تضمن خطوط التوجيه الديناميكية صف
ّ
الضيقة.
السيارة بسرعة وسهولة في األماكن

تجربة ةديرجلا.
تمثل تجربة قيادة هوندا أوديسي
ً
ال ـج ــدي ــدة ك ـل ـي ــا ،ب ــا شـ ــك ،راح ـ ــة في
القيادة ومتعة بالتفاصيل ،بعد إثبات
ال ـس ـي ــارة وب ـك ــل ج ـ ــدارة ب ـعــد تـجــربــة
قـيــادتـهــا فــي شـ ــوارع ال ـب ــاد ،بــدعــوة
كــري ـمــة م ــن ش ــرك ــة ال ـغ ــان ــم م ــوت ــورز،
الموزع الحصري لسيارات هوندا في
الكويت ،أنها ذات مساحات واسعة

راحة في القيادة ...ومتعة بالتفاصيل
تـشــرح القلب ،وم ــزودة بمحرك قوي
ً
جدا بثبات رائع.
وشـهــدت التجربة تحديات كثيرة
أبــرزهــا الثبات بعد تجهيز السيارة
بـ ـمـ ـح ــرك سـ ــريـ ــع أقـ ـ ـ ــرب إلـ ـ ــى مــرك ـبــة
ري ــاضـ ـي ــة ،ف ــي ح ـي ــن ك ــان ــت ال ـم ـتــانــة
م ـق ــاب ـل ــة ل ـت ـل ــك ال ـ ـسـ ــرعـ ــات ال ـع ــال ـي ــة،
ً
وال ـث ـب ــات ال ـ ــذي كـ ــان واضـ ـح ــا خــال
قيادتها.

وبــال ـحــديــث ع ــن "أوديـ ـس ــي" تـجــدر
اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـم ـس ــاح ــات الــواس ـعــة
والكبيرة التي يمكن تصنيف السيارة
من خاللها كأعرض مركبة في العالم،
ال سيما بعد تجهيز مقاعدها بنكهة
مختلفة تخلق الراحة فــور الجلوس
ً
عـلـيـهــا ،فـضــا عــن ال ـه ــدوء المستمر
ً
خـ ــال ق ـيــادت ـهــا ب ـع ـي ــدا ع ــن اإلزع ـ ــاج
الخارجي للطريق.

تم تجهيز فئة " "Touringمن "هوندا أوديسي" الجديدة كليا
بمنظومة االستشعار من "هوندا" للسالمة وبتقنيات لمساعدة
السائق ،تم تصميمها لتنبه باألشياء التي قد ال يالحظها
السائق خــال الـقـيــادة ،وتتضمن نظام فــرامــل لتخفيف قوة
الـحــوادث ( )™CMBSللمساعدة على تخفيف احتمال وقوع
اصـطــدام أمــامــي ،إذ يقدم المساعدة على توقف السيارة في
حالة تحديد النظام حالة وقــوع تصادم ال يمكن تفاديه مع
سيارة تم استشعارها أو مع أحد المشاة في األمام ،وهنا يتم
إطالق أصوات تحذيرية ،وعند الضرورة ،تطبيق أوتوماتيكي
لضغط الفرامل.
ً
األمامية
باالصطدامات
تحذير
نظام
أيضا
التقنيات
وتشمل
ّ
( ،)FCWإذ يقوم هذا النظام بمسح الطريق في األمــام ليحذر
الـســائــق مــن احـتـمــال وق ــوع ح ــادث ،ويــوفــر تـحــذيــرات مرئية
ومسموعة لتنبيه السائق حتى يقوم بإجراء ات تصحيحية
ّ
ويتجنب أي خطر محتمل ،ونظام التحذير من مغادرة الممر
ُ
( )LDWالستشعار احتمال م ـغــادرة الـسـيــارة للممر الحالي
من دون استخدام إشارة االنعطاف ،ويوفر تحذيرات لتنبيه
السائق لكي ُيـجــري التصحيح على الـفــور ،ونـظــام الحد من
مغادرة الطريق ( ،)RDMيستخدم كاميرا ّ
مثبتة على الزجاج
األمامي اللتقاط احتمال انحراف السيارة عن ممرها ،ويقوم
بتطبيق تعديالت بسيطة لكي يحافظ على مسار السيارة
فــي مـمــرهــا ،ويمكنه أيـضـ ًـا أن ّ
يطبق ق ـ ّـوة الـفــرامــل وأن يوفر
تحذيرات ملموسة.

Van Cleef & Arpels

تحـتفـل بمجموعة مميزة خا�صة
بمو�سم الأعياد

ُ
دايمند بريز -نسيم الماس

بتصميم مخرم عالي التعقي � � ��د وأحجام في غاية
الدقة والروعة.
ً
ويقوم الس � � ��وار -الذي تم � � ��ت اضافته مؤخ � � ��را إلى
المجموعة -واألقراط والقالدة من الذهب األبيض
بخط تويجة متأللئة من الماس على البشرة .أما
ً
البتالت المائلة قليال ،فيتم ترتيبها على مستويين
لخلق تأثير بارز ومتحرك.
بالتزامن مع دايمند بريز ،تقدم الدار خاتم لوتس
بين االصابع الشهير بتصميم جديد .فهذا اإلبداع
المتحول يمثل الجمال بنقائه ورهافته ،بخطوط
مقوس � � ��ة ناعمة وترصيع على هي � � ��كل مخرم يعزز
انعكاسات الضوء .وإذ يغمر االصبع ،يتفتح الخاتم
ليحتضن اليد مع ورقتين وبرعم في ازدهار كامل.

تحتفل فان كلي � � ��ف آن � � ��د أربلز بمجموع � � ��ة مميزة
ساحرة خاصة بموس � � ��م األعياد ،أال وهي دايمند
بريز  ،TMأو نس � � ��يم األلماس ،من منتصف ش � � ��هر
ُ
نوفمبر  2017حتى منتصف يناير  .2018تعرض
إبداعات هذا العالم مع قطع ّ
مرصعة بالماس فقط
– من ضمنها إبداعات لوتس واألزهار المتألقة من
مجموعة فريفول  ،TMفنجد القالدات ذات الهياكل
المخرمة وأقراط األذن وخواتم بين األصابع التي
تستحضر جمال طبيعة يكس � � ��وها الثلج الناصع
وتتألق في أجواء الشتاء الدافئة.
شاعرية
م � � ��ع دايمن � � ��د بريز ،تفت � � ��ح أب � � ��واب عال � � ��م الخيال
الساحر المزين بالثلوج المتأللئة التي تغمر كل
ً
محالت فان كليف آند أربلز ،وصوال إلى الموقع
اإللكتروني ،وحتى شبكات التواصل االجتماعي.
فالطبيعة التي تعد من أحب المواضيع إلى قلب
الدار ،تضج بالحياة على خلفية بلورية وتجتمع
فيها النباتات والحيوانات لتكشف عن اإلبداعات
الخالبة.
بينما يكتس � � ��ي الموقع اإللكترون � � ��ي بألوان الحدث،
تنش � � ��ر الدار ش � � ��ريط فيديو يعرض الرحلة المؤثرة
لدعسوقة وصغير طير مفرح من فصيلة شيما إناغا
اليابانية بينما يستكشفان اختيارات دايمند بريز في
لعبة غميضة بين األغصان والقمم المثلجة.

امثال معرفي
وبهدف توفير تجربة واقعية معززة ،سيتم تجهيز
المحالت الخمس � � ��ة لدار فان كليف آند أربلز بمرآة
تفاعلية سيتمكن بواس � � ��طتها زائرو البوتيك من
إعادة تكوين أجواء دايمند بريز وتسجيل فيديو
�وان ومش � � ��اركته على ش � � ��بكات التواصل
من  10ث � � � ٍ
االجتماعي.
أزهار اللوتس الرقيقة
تعكس زهرة اللوت � � ��س التي تعتبر مث � � ��ال الجمال
والنقاء والكمال الذات � � ��ي ،عالم فان كليف آند أربلز
المتجان � � ��س .وها ه � � ��ي ضمن مجموع � � ��ة اللوتس،
تزدهر وتتفتح بش � � ��كل ل � � ��م تره العي � � ��ن حتى اآلن،

إبداعات فريفول المتاللئة
إن التصميم المتألق لمجموعة فريفول يتناس � � ��ب
ً
تمام � � ��ا مع موس � � ��م األعي � � ��اد :ماس وذه � � ��ب أبيض
يضيئان البش � � ��رة بلمعانهما الثمي � � ��ن .من الخاتم
ً
وصوال إل � � ��ى العقد واألقراط والقالدة ،يكش � � ��ف كل
إبداع عن بتالت على شكل قلب حول وسط يتألف
من حجر واحد إلى ثالثة أحج � � ��ار .هياكل مخرمة
وخطوط رفيعة مصقول � � ��ة بتأن لتذك � � ��ر بالعروق
عل � � ��ى الجهتين األمامي � � ��ة والخلفية -ه � � ��ي من بين
بعض التفاصيل التي تجس � � ��د براع � � ��ة الدار والتي
اس � � ��تخدمت في هذا اإلبداع الفني لتسلط الضوء
على تألق القطعة بشكل متكامل .ولتعزيز تالعب
االنعكاس � � ��ات ،نجد أحجار الماس قط � � ��ع الدائري

ً
المرصعة على ش � � ��كل حبيبات تضفي بريقا على
الخطوط الغرافيكية للقطعة.
ً
أما التصاميم فهي تضم أزهارا منفردة او باقات
ً
من األزهار تتألأل جميعا في قصيدة تتغنى بجمال
الطبيعة.
تألق الماس مع فان كليف آند أربلز
لطالما اش � � ��تهرت دار ف � � ��ان كليف آن � � ��د أربلز ،منذ
تأسيسها ،بخبرتها المعمقة وبراعتها المتفوقة
في صياغة المجوهرات ،باإلضافة إلى المعايير
العالية والصارمة التي تستخدمها خالل اختيار
األحجار التي من ش � � ��أنها أن تثير مشاعر فريدة.
ومن أجل تعزي � � ��ز جمال الم � � ��اس الطبيعي ،كانت
الدار تعرض هذه األحج � � ��ار الثمينة في إبداعات
سرمدية تعرف بـ"المجوهرات البيضاء" ،تجمع بين
تألق الماس وبريق الذه � � ��ب األبيض أو البالتين.
وبفضل هذا التفاعل مع المعادن ،تكشف األحجار
عن سطوعها الكامل.
ً
وحفاظا على هذا التقلي � � ��د ،تختار فان كليف آند
أربلز أحجار ماس ذات أعلى
جودة بإبداعاتها ،بحيث تولي االهتمام نفس � � ��ه،
أكان لألحجار الوس � � ��طية أو األس � � ��طح المرصعة.
تعتمد الدار معي � � ��ار  D, Eأم  Fلدرجات األلوان و
 IFإلى  VVS2لدرجة النق � � ��اء ،بحيث تكمل أحجار
ً
الماس بعضها البعض فتمنح اإلبداعات لمعانا
ً
استثنائيا.

توابل ةديرجلا
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افتتاح «سكاي زون» بحلته الجديدة
افتتح السفير األميركي في الكويت لورانس
سيلفرمان ومسؤولو شركة التمدين الترفيهية
الجديدة.
«سكاي زون» بحلته
ُ
وألول مــرة فــي الـكــويــت ،أدخ ـلــت عــروض
ضوئية مميزة لتضيف المزيد مــن المتعة
أللعاب «الترامبولين» المتنوعة التي تشمل
التسلق وك ــرة السلة وك ــرة الـمـنــاورة (دودج
بــوول) وغيرها العديد من األنشطةُ .
وو ّســع
مقر «سـكــاي زون» وأضيفت ألـعــاب جديدة،
ُ
وخصصت منطقة ألـعــاب لألطفال الصغار
بمميزات ســامــة عــالـيــة ،إضــافــة إل ــى ألعاب
خاصة مطورة مناسبة لجميع الفئات العمرية.
والس ـت ـك ـم ــال م ـف ـهــوم ال ـم ـت ـعــة ،وإض ـف ــاء
أج ـ ـ ــواء م ـت ـم ـيــزة م ــن الـ ـم ــرح ،ت ــوف ــر «س ـكــاي
زون»  3قــاعــات مخصصة إلقــامــة الحفالت
والمناسبات الخاصة وغيرها من الفعاليات،
ويتم تجهيزها حسب طلب العمالء وتشمل
ً
ً
برنامجا متكامال للحفل ،وسيتم تخصيص
يوم للنساء.

قص شريط االفتتاح

السفير األميركي خالل جولته في أقسام «سكاي زون»

صورة جماعية مع السفير األميركي

فقرة استعراضية

مبنى «سكاي زون»
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طارق مال الله :صناعة األبواب شاهدة على عراقة فن العمارة

في معرض «حكاية باب» ضمن فعاليات «القرين الثقافي الـ »24
فضة المعيلي

يعتبر الباحث طارق مال الله
أن صناعة األبواب شاهدة
على عراقة فن العمارة
في الكويت.

«باب بوخوخة»
األشهر لتميز
طابعه المحلي
المستقل

اختتم الباحث طارق مال الله،
أمس ،معرض «حكاية باب» ،الذي
نظمه المجلس الوطني للثقافة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب فـ ــي مـجـمــع
الحمراء ،ضمن فعاليات مهرجان
القرين في دورته الـ .24
وقــال مال الله لـ»الجريدة» ،إن
«الـمـعــرض ال ــذي افتتحه األمين
العام للمجلس الوطني للثقافة،
علي اليوحة ،الخميس الماضي،
يحتوي على مقتنيات كويتية
ق ــدي ـم ــة ،م ـم ـث ـلــة ب ـم ـج ـمــوعــة مــن
األبـ ـ ــواب خ ــال ال ـح ـقــب الــزمـنـيــة
التي لم نعاصرها».
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه أحـ ـ ـ ـ ــب م ــن
خ ــال ه ــذا الـمـعــرض أن يعرض
األب ـ ـ ــواب ال ـكــوي ـت ـيــة ،بــأنــواع ـهــا،
«حتى يتعرف عليها الجمهور،
وأجيالنا ،بما ورث ــوه مــن اآلبــاء
واألج ــداد مــن الـحــرف التقليدية
الجميلة ،بـهــدف االحـتـفــاء بهذا
الـتــراث والـحـفــاظ عليه ،بوصفه
ثروة ال تقدر بثمن».
وتابع« :المعرض القــى إقباال
واس ـت ـح ـس ــان ــا مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور»،
مشيرا إلى أن الباب الكويتي كان
يمتاز ببساطته في شكله ،لكنه
كان ذا هيئة قويةُ ،
وصنع على يد
كويتيين مهرة.
وأض ـ ـ ــاف م ـ ــال الـ ـل ــه أن أغ ـلــب
األبواب المعروضة من مقتنياته،
وقام بتجميعها منذ فترة ،معلال
سبب انتقائه تلك األب ــواب على
وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص :ق ــائ ــا« :بـعــد
التقاعد أصبحت أواج ــه فــراغــا،
ورأيت من خالل وسائل التواصل

االج ـت ـم ــاع ــي أن ال ـك ـث ـيــر لــديـهــم
مـقـتـنـيــات ع ــن ال ـك ــوي ــت ،وف ـكــرت
حـيـنـهــا أن أقـ ــوم بــاق ـت ـنــاء شــيء
مـمـ َّـيــز ،وه ــو األبـ ــواب الكويتية،
ورأيــت أن هذه الفكرة لم يتوجه
إليها أحد».
وأوضـ ـ ـ ــح أن ب ـع ــض األبـ ـ ــواب
ال ـتــي اقـتـنــاهــا ي ـقــوم بترميمها
وتصليحها ،حتى تخرج بشكلها
ال ـســابــق ال ـم ـمـ َّـيــز ،الف ـتــا إل ــى أنــه
اسـ ـتـ ـم ــر فـ ــي ت ـج ـم ـي ــع األب ـ ـ ـ ــواب،
حتى وصل إلى إقامة المعارض
الخاصة بها.

مسميات األبواب
وق ـ ـ ــال مـ ـ ــال الـ ـل ــه إن األب ـ ـ ــواب
الكويتية تعد من أجمل المعالم
َّ
يتميز بها البيت الكويتي،
التي
وامتازت بجمالها ،وقوة خشبها،
َّ
يتميز
وهــو خشب الساج ،الــذي
َّ
ويتحمل جميع
بأنه أفضل نوع،
الظروف الجوية.
وع ــن مـسـمـيــات األبـ ـ ــواب ،قــال
م ــال ال ـلــه« :ال ـكــويــت م ـ َّـرت بثالث
مـ ــراحـ ــل فـ ــي ص ـن ــاع ــة األب ـ ـ ـ ــواب،
أوالها عندما كان البيت الكويتي
ُيصنع من الطين وصخر البحر،
كـ ــانـ ــت األبـ ـ ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـ ــدارج ـ ـ ــة هــي
المسمارية ،وأشهر باب هو (باب
بوخوخة) ،ما عكس تميز طابعه
المحلي المستقلُ ،
ورقي إبداعات
ال ـن ـج ــاري ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وب ـعــد
اسـتـخــدام االسـمـنــت فــي البيوت
َّ
تغير نظام األبوابُ ،
وسمي الباب
(أبوصفاقتين)».

ً
اليوحة مستمعا لشرح طارق ماالله بحضور مظفر عبدالله
وفيما إذا كانت األبواب للبيع،
ق ـ ــال« :األبـ ـ ـ ــواب ال ـقــدي ـمــة ليست
للبيع ،ألنها نــادرة ،لكن إذا أراد
الـشـخــص أن أق ــوم بـصـنــع نفس
شـكــل وطــريـقــة ال ـبــاب ل ــه ،فهناك
إمكانية لذلك».
وعــن ألــوان األب ــواب ،وعما إذا
كانت تحمل دالالت ،أوضــح مال
الله« :في السابق كان لون الباب
هـ ــو لـ ـ ــون ال ـخ ـش ــب ن ـف ـس ــه ،لـكــن
جـ ــاءت مــرحـلــة تـثـمـيــن الـبـيــوت،
فخرج الكويتيون من تلك البيوت

معرض القرين التشكيلي
تحتضن قاعة الفنون بضاحية عبدالله
السالم اليوم معرض القرين التشكيلي ،الذي
ً
يقام سنويا ضمن مهرجان القرين الثقافي،
ً
مقدما بانوراما تشكيلية للحركة الفنية في
الكويت ،ويرصد مدى تقدمها ،ويكشف عن
األساليب واالتـجــاهــات الفنية المستحدثة
بــاإلبــداعــات الفنية الـجــديــدة الـتــي يعكسها
إنتاج الفنانين المشاركين.

إل ــى مـنــاطــق حــديـثــة ،إال أن تلك
ال ـب ـيــوت كــانــت قــائ ـمــة ،وسكنها
الـمـقـيـمــون م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة،
ف ـقــامــوا بـصـبــاغــة ت ـلــك األب ـ ــواب،
ُ
وصـ ـبـ ـغ ــت ع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال
بــال ـلــون األزرق ال ـفــاتــح ،وال ـلــون
دارج فــي مـنــاطــق ح ــوض البحر
األبيض المتوسط».
وأكــد مــال الله ،أن فن صناعة
األب ـ ـ ـ ـ ــواب ال ـخ ـش ـب ـي ــة مـ ــن ف ـن ــون
الـ ـعـ ـم ــارة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـم ـت ـف ــردة
بشخصيتها اإلبداعية التي تنبع

م ــن ذاتـ ـه ــا وأس ـل ــوب ـه ــا الـمـحـلــي
العربي ،وفقا لعاداتها وتقاليدها
االج ـت ـمــاع ـيــة ،م ــا جـعـلـهــا تتسم
بأسلوب فني متفرد.

المراكز التراثية والتاريخية
وقــال مال الله إنه حافظ على
كـثـيــر م ــن تـلــك األب ـ ــواب ف ــي عــدد
من المراكز التراثية والتاريخية
التي تقع تحت إشرافه ،كالمرسم
ُ
الحر ،وبيت السدو ،ومتحف الفن

ال ـحــديــث ،وغ ـيــرهــا ،إض ــاف ــة إلــى
جهد عدد كبير من أهالي الكويت
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى هـ ــذا الـ ـت ــراث،
مـ ــن خ ـ ــال أبـ ـ ـ ــواب ال ــدي ــوانـ ـي ــات
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ـل ـك ـهــا تـلــك
العائالت في مواقع مختلفة من
مدينة الكويت.

حفل موسيقي في «اليرموك الثقافي»

وي ـعــد ال ـم ـعــرض ال ـنــافــذة الـفـنـيــة لفناني
الكويت لعرض آخــر إبداعاتهم التشكيلية،
ويـقــدم جــوائــز شخصية للمشاركين ،وهي
ج ــائ ــزة عـيـســى صـقــر اإلب ــداع ـي ــة ال ـتــي تـقــدم
لعشرة فائزين خالل المعرض ،كما يحرص
المهرجان على استضافة الفنانين الشباب،
وسيكون لهم معرض خاص بعنوان «معرض
التشكيل للشباب» يوم  28يناير الجاري ،كما

ً
يستضيف مهرجان هذا العام معرضا للفنان
التشكيلي السعودي فهد الربيق ،وسيحتفي
ال ـم ـهــرجــان ه ــذا ال ـع ــام بــال ـف ـنــان التشكيلي
الراحل حميد خزعل ،من خالل منارة ثقافية،
وذل ــك على مـســرح مكتبة الـكــويــت الوطنية
يوم  21يناير.

تستضيف دار اآلثار اإلسالمية حفال موسيقيا
لفرقة «ربــاعــي برلين» يقدمها الملحن والـعــازف
األلماني سيباستيان شونكا في مركز اليرموك
الثقافي ،ضمن الفعاليات الموسيقية التي ينظمها
مهرجان القرين الثقافي الـ.24
ُ
ويعد سيباستيان شونكا أحد رواد موسيقى
الـجــاز فــي الـعــالــم ،وهــو ملحن وع ــازف بيانو من
َّ
ويتميز بأداء
برلين ،ويعزف منفردا ومع فرقته،

ً
موسيقي جميل جدا ،وصوت جديد دائما ،وله فنه
في توحيد موسيقى الجاز في برلين الحديثة مع
عناصر من إفريقيا وأميركا الالتينية.

تستعد للمشاركة في عمل درامي عربي
تستعد الفنانة السعودية
مروة محمد لعمل درامي
عربي ،معربة عن سعادتها
بقرار التصريح ببناء دور عرض
سينمائية بالمملكة.

تراجعت عن قرار
االعتزال ألن لديها
الكثير لتقدمه
للجمهور

●

محمد جمعة

تعيش الفنانة السعودية مروة محمد
ح ــال ــة م ــن ال ـن ـش ــاط ال ـف ـنــي ال ـم ـك ـثــف بين
م ـش ــاري ــع ق ـيــد الـ ــدراسـ ــة ،وأخـ ـ ــرى بــرســم
المتوقع أن تشارك
التنفيذ قريبا ،حيث من َّ
في عمل درامــي عربي وقعت عقده ،وفي
انتظار التنفيذ ،كما تأمل أن تترك بصمة
ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى مـسـتــوى
التمثيل واإلنتاج عقب قرار السماح ببناء
دور العرض بالمملكة.
مروة تحدثت لـ»الجريدة» عن مشاريعها
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ح ـي ــث قـ ــالـ ــت« :أدرس حــال ـيــا
م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـنـ ـص ــوص ،الخ ـت ـي ــار مــا
يناسبني الفترة المقبلة ،السيما أن عجلة
اإلنتاج الدرامي دارت مجددا ،استعدادا
ل ـش ـهــر رم ـ ـضـ ــان ،وهـ ــو ال ـم ــوس ــم األع ـل ــى
مشاهدة ،والــذي تشتد خالله المنافسة
بين المسلسالت ،لالستئثار بالمشاهد
الخليجي».
وأك ـ ــدت أن ـهــا «حــري ـصــة ع ـلــى الـظـهــور
ب ـص ــورة مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـس ــاب ــق ،وأت ــأن ــى
كـثـيــرا قـبــل ات ـخــاذ ال ـقــرار تـجــاه أي عمل،
خـصــوصــا عـقــب الـمـشــاركــة فــي مسلسل
(غرابيب سود) ،الذي ُعرض خالل رمضان
الماضي ،وحقق ردود أفعال واسعة على

السابع بالدعم ،الفتة إلــى دور السينما
فـ ــي ن ـش ــر الـ ــوعـ ــي وت ـث ـق ـي ــف ال ـم ـج ـت ـمــع:
«أتطلع ألكون ممن لهم دور في السينما
السعودية على مستوى التمثيل ،وهو
ما سيتحقق قريبا ،حيث أستعد
للمشاركة فــي فيلم سينمائي،
وأيضا أتطلع إلــى تــرك بصمة
في مجال اإلنتاج السينمائي
بالمملكة».
وأك ــدت م ــروة أن حياتها
األسرية شغلتها عن الفن:
«بـعــدمــا ارتـبـطــت ،أنجبت،
ف ــابـ ـتـ ـع ــدت ع ـ ــن الـ ـش ــاش ــة
الـصـغـيــرة ،وات ـخــذت ق ــرارا
باالعتزال ،لكني تراجعت،
ألنني رأيــت أنــه م ــازال لدي
ال ـك ـث ـيــر ألق ــدم ــه لـلـجـمـهــور،
لــذا مضيت فــي طريقي ،لكن
بخطوات محسوبة».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة أن
شـ ـخـ ـصـ ـيـ ـتـ ـه ــا ف ـ ـ ــي م ـس ـل ـس ــل
«دك ـت ــوراه فــي ال ـحــب» األق ــرب إلــى
قلبها ،لكن «العمل بشكل عام لم يأخذ
حقه عند عرضه».

مروة محمد

محمد جمعة

هنادي الكندري

بعد اتهام النجمة جوليانا
مارغوليس له بالتحرش
بها ،فوجئ جمهور
النجم العالميستيفن
سيغال باتهامات الممثلة
االميركية ريجينا سيمونز
له باغتصابها.
وصرحت سيمونز ،في
تقارير إعالمية ،بأن
الحادثة كانت بعد االنتهاء
من تصوير فيلم "في خطر
قاتل" ،مؤكدة أن سيغال
استدعاها إلى منزله،
بحجة االحتفال بانتهاء
تصوير العمل ،لكنها
اكتشفت بعد وصولها أنه
لم يكن هناك أي احتفال
بل كانت هناك محاولة
الغتصابها.
فضائح ستيفن سيغال
تتوالى ،حيث فجرت
عارضة األزياء فاليوال
داديس مفاجأة بهذا
الخصوص ،كاشفة أن
سيغال تحرش بها أثناء
أحد االختبارات عام
 ،2002مؤكدة أنها تقدمت
بشكوى مع سيمونز
لدى قسم الشرطة في
لوس أنجلس ،وبانتظار
محاكمته.

أنور صايالك ينفي حذف
مشاهدلتوبا بويوكستون

أوزجان دينيز وشايدة أتاكان
يؤجالن حفل زفافهما

هنادي الكندري تنضم لمسرحية «أحالم الشوارع» محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم
يتصالحان بعد قطيعة  8أشهر
●
كشفت الفنانة هنادي الكندري عن انضمامها
ألسرة مسرحية «أحالم الشوارع» ،التي تتحدث عن
الـنــاس المنبوذين والـمـشـ َّـرديــن فــي ال ـشــوارع ،وما
لهم من مواقف إنسانية ،والوقوف إلى جانب الحق،
ومؤازرتهم لبلدهم أثناء األزمات والحروب.
وث ـم ـن ــت الـ ـكـ ـن ــدري ت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوة ،م ـع ــرب ــة عــن
سعادتها بمشاركة نخبة من نجوم الساحة الفنية
في هذا العمل.
مـســرحـيــة «أحـ ــام الـ ـش ــوارع» مــن تــألـيــف عثمان
الشطي ،وإخراج عبدالعزيز صفر ،وبطولة :هنادي
الكندري ،سماح ،يعقوب عبدالله ،محمد الحداد،
إبراهيم الشيخلي ،شهد عبدالله ،شيماء الكويتية،
شهد العميري ،ياسر الحداد ،أحمد التمار ،وسعود
بــوعـبـيــد .فـيـمــا اإلش ـ ــراف ال ـع ــام لـلـمـخــرج عـبــدالـلــه
لويس ،وأزياء وديكور فاطمة القامس ،وإضاءة أيمن
عبدالسالم ،وإشــراف موسيقي وألحان عبدالعزيز
الويس ،واستعراضات رمضان جلكسي ،وماكياج
عبدالعزيز الجريب ،ومدير إدارة اإلنـتــاج سلطان
الشاهر .والمسرحية من إنتاج مؤسسة بانوراما
ميديا لإلنتاج الفني ،بالتعاون مع مؤسسة زوايا
لإلنتاج الفني ،وستعرض اعتبارا من  18الجاري
على مسرح مركز تنمية المجتمع بمنطقة القصور.

ستيفن سيغال في مرمى
التحرش بالنساء

نفى المخرج التركيأنور
صايالك ،الزوج السابق
للنجمة التركيةتوبا
بويوكستون ،ما تردد حول
حذفه مشاهد لها من فيلم
 ،Dahaبعد انفصالهما،
كنوع من االنتقام منها.
كما نفى وجود خالفات
بينه وبين بويوكستون،
بعد غيابها عن حضور
فيلمه ( ،)Dahaوالذي
تشارك في بطولته.
وأكد صايالك للصحافيين،
الذين تواجدوا في العرض
الخاص بالفيلم ،أن كل ما
تردد حول هذا األمر غير
صحيح ،وال يمت للواقع
بأي صلة.
ولم يتم الكشف حتى اآلن
عن سبب انفصال الثنائي،
بعد زواج استمر سنوات،
وأثمر طفلتين.

مروة :أتطلع لبصمة بالسينما السعودية
مستوى الوطن العربي ،لــذا لن أعمل إال
في مسلسالت لها دور مؤثر وتواكب ما
نعيشه من أحداث».
وأشـ ــارت إل ــى أن «الـعـمــل فــي (غــرابـيــب
َّ
سـ ــود) ك ــان مــره ـقــا ،وش ــك ــل صــدمــة لــدى
المشاهد العربي ،غير أنه بمضي الوقت
وتوالي الحلقات َّ
تقبل الجمهور العمل،
وبدأ في التفاعل معه ،وخاصة أنه يعكس
واقعا نعيشه».
وأضافت« :كــان من المفترض أن يقدم
المسلسل في وقت مبكر ،لكن تأخر تنفيذه
ح ـتــى خـ ــرج ل ـل ـن ــور .ن ـعــم ردود األف ـع ــال
كانت عنيفة في بداية عرضه ،لكن مالمح
العمل بدأت تتضح بمضي الوقت ،وحجم
القضايا التي يناقشها».
وكشفت النجمة الشابة عن المشاركة
َّ
يصور بين دول
في مسلسل عربي سوف
عربية عدة« :سأكون ضمن فريق العمل،
لـكــن الـمـخــرج حــالـيــا فــي الـســويــد يتابع
كتابة النص ،ألن المؤلف لم ينتهِ منه بعد،
وســوف نكشف جميع التفاصيل قريبا،
بـمـجـ َّـرد االنـتـهــاء مــن الـمــامــح العريضة
للمسلسل».
وحــول قــرار السماح ببناء دور عرض
سينمائية فــي الـسـعــوديــة ،ثـ َّـمـنــت مــروة
هذا القرار ،مؤكدة أهمية أن يحظى الفن

خبريات

ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا أس ـ ـ ــدل الـ ـسـ ـت ــار عـلــى
الخالف الــذي وقــع بين المطرب
مـ ـحـ ـم ــد فـ ـ ـ ـ ــؤاد والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ت ــام ــر
ع ـبــدال ـم ـن ـعــم ،واس ـت ـم ــر  8أشـهــر
كاملة بسبب مسلسل «الضاهر»،
حيث أعلن عبدالمنعم تصالحه
مع شقيقه األكبر محمد فؤاد أمام

عــدد كبير من نجوم الفن ،خالل
إحدى المناسبات االجتماعية.
وعبر حسابه على «فيسبوك»،
أكد عبدالمنعم أن الصلح تم في
حفل زف ــاف ابـنــة صديقه يحيى
البستاني ،بحضور عمرو دياب،
ومصطفى كامل ،والمنتج تامر

محمد فؤاد

تامر عبدالمنعم

مـ ــرسـ ــي ،وكـ ــذلـ ــك الـ ـفـ ـن ــان خــالــد
سرحان،
ما يؤكد األقاويل التي انتشرت
قبل فترة أن عمرو دياب سعى إلى
إتمام الصلح بين الثنائي ،بعدما
ام ـتــد األمـ ــر إل ــى س ــاح ــات الـقـضــاء
وسط رفض المقربين.
ّ
وعــلــق تــامــر على إتـمــام الصلح
ً
قــائــا «الـ ــدم ع ـمــره مــا يـبـقــى مـيــه..
وأخيرا أعتذر أنا تامر عبدالمنعم
لـ ـف ــؤش ،ألن ال ـك ـب ـيــر ك ـب ـي ــر ،وه ــو
الكبير ،وموعدنا معكم قريبا مع
مسلسل الضاهر .»2018
وك ــان ــت األزمـ ــة ان ـف ـجــرت قـبــل 8
ً
أشـهــر ،حينما حــرر فــؤاد محضرا
ضد تامر عبدالمنعم بصفته منتج
المسلسل ،لتحريره شيكات بدون
ً
رصيد ،فرد عليه عبدالمنعم مطالبا
بتسليم محمد فؤاد الشيكات ،ألنها
ً
ليست مــن حـقــه ،خـصــوصــا أنــه لم
يستكمل تصوير المسلسل ،الذي
توقف دون إرادة الشركة المنتجة.

بعد الشائعات الكثيرة
التي تحدثت عنها
الصحف التركية في
الفترة األخيرة حول
زفاف النجمأوزجان
دينيز وإمكانية إلغائه،
خرج األخير عن صمته
وتحدث ألول مرة عن
زفافه من حبيبته شايدة
أتاكان في بيان أصدره،
شدد فيه على أنه قرر
تأجيل الزفاف النشغاله
بتصوير الموسم الثاني
من مسلسل "عروس
إسطنبوط" ،إضافة إلى
حالة التعب واالعياء التي
تعانيها شايدة بسبب
الحمل ،كما لفت إلى
مروره بأزمة صحية خالل
الفترة األخيرة ساهمت،
بقدر كبير ،في اتخاذه
قرار تأجيل الحفل.
وطلب من وسائل
اإلعالم تحري الدقة في
نقل األخبار عن حياته
ً
الشخصية ،مشددا على
أن موعد حفل الزفاف
أمر شخصي يخصه هو
وشايدة ،التي تصغره
ً
بأكثر من  20عاما
وأسرتيهما فقط.

ةديرجلا

•
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دوليات
إفريقيا تطالب ترامب باالعتذار عن «التصريحات العنصرية»

• دول التينية وإفريقية تستدعي سفراء واشنطن • طبيب البيت األبيض :صحة الرئيس ممتازة
اتحدت معظم الدول اإلفريقية
في مطالبة الرئيس األميركي
دونالد ترامب بـ«التراجع»
و«االعتذار» عن تصريحات
نسبت إليه وصف فيها بلدانا
يأتي منها المهاجرون بأنها
«حثالة الدول» ،كما استدعت
بعض الدول سفراء الواليات
المتحدة «لتقديم توضيحات»،
في وقت أعلن طبيب البيت
األبيض أن صحة ترامب
«ممتازة» ،بعد أن خضع ألول
فحص طبي كرئيس للواليات
المتحدة.

طالب سفراء  54دولــة إفريقية
في األمم المتحدة ،في بيان شديد
الـلـهـجــة ،الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب
ب ـ ــ"ال ـ ـتـ ــراجـ ــع" و"االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار" ،بـعــد
تصريحات منسوبة له تناقلتها
وســائــل اع ــام وتضمنت َعـبــارات
مسيئة حول الهجرة َ
ووصف فيها
بعض بلدان المصدر بانها "أوكار
قذرة" (حثالة الدول).
وبـعــد اجـتـمــاع ط ــارئ دام اربــع
ســاعــات ،قــالــت مجموعة السفراء
االفــارقــة ،فــي بـيــان ،انـهــا ُ
"صــدمــت
بشدة" وانها "تدين التصريحات
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة والـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة"
والمتضمنة "كراهية لألجانب" من
جانب ترامب.
وعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ع ــن
"تـ ـض ــامـ ـنـ ـه ــا م ـ ــع شـ ـع ــب ه ــاي ـت ــي
وال ــدول االخ ــرى" المشمولة بتلك
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ،م ــوجـ ـه ــة ال ـش ـكــر
"لجميع األميركيين" الذين دانــوا
هذه التصريحات.
وشجبت "المنظمة اإلسالمية
ل ـل ـت ــرب ـي ــة والـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم والـ ـثـ ـق ــاف ــة"
(إيـسـيـسـكــو) تـصــريـحــات تــرامــب،
واصـ ـف ــة اي ــاه ــا بــأن ـهــا "عـنـصــريــة
ومسيئة للدول االفريقية ولــذوي
األصول اإلفريقية".

ودع ـ ـ ـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ـن ــزوي ـل ــي
نيكوالس مادورو ،دول "التحالف
البوليفاري لشعوب أميركيتنا" الى
التعبير عن تضامنها مع البلدان
التي "اعتدى عليها ترامب".
وفــي هــافــانــا الشيوعية ،دانــت
وزارة الخارجية الكوبية "بحزم"
ت ـصــري ـحــات ت ــرام ــب "الـعـنـصــريــة
والمهينة والسوقية حول هايتي
وال ـس ـل ـف ــادور وال ـ ـ ــدول االفــري ـق ـيــة
والقارات االخرى".

واشنطن

كرامة الشعوب

وأع ـ ـلـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤول فـ ــي وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة س ـت ـيــف
غــو لــد شـتــا يــن ،ان الدبلوماسيين
االميركيين العاملين في افريقيا
وهــاي ـتــي س ـيــؤكــدون للحكومات
المحلية "االح ـت ــرام الكبير" الــذي
تبديه واشنطن لها.
وق ـ ـ ـ ــال" :اعـ ـطـ ـيـ ـن ــا ت ـع ـل ـي ـمــات ـنــا
ل ـمــوظ ـف ـي ـنــا ل ـ ـي ـ ـكـ ــرروا انـ ـن ــا نـكــن
احـتــرامــا كـبـيــرا لــافــارقــة وجميع
الدول ،وان التزامنا يبقى قويا".
وحتى اآلن ،تم استدعاء ممثلي
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي هــايـتــي
وب ــوت ـس ــوان ــا وال ـس ـن ـغ ــال لـتـقــديــم
توضيحات ،وفق الخارجية.
واض ـ ـ ـ ــاف غ ــول ــدشـ ـت ــاي ــن" :اذا
اراد ب ـلــد م ــا مـقــابـلــة سـفـيــرنــا او
القائم باالعمال فسيلبون الطلب.

وب ـع ـث ــت الـ ـسـ ـلـ ـف ــادور ب ـمــذكــرة
احتجاج الــى الحكومة األميركية
في شأن "تعبيرات مؤسفة" .وقال
رئ ـي ـس ـه ــا س ــان ـش ـي ــز سـ ـي ــري ــن إن
"ب ـيــان رئـيــس ال ــوالي ــات المتحدة
وجـ ـ ــه ضـ ــربـ ــات لـ ـك ــرام ــة ال ـش ـعــب
السلفادوري".
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـتـ ـ ــوك ـ ـ ـهـ ـ ــولـ ـ ــم ،القـ ـ ــت
ت ـصــري ـحــات ت ــرام ــب ب ــأن ــه يفضل
المهاجرين من النرويج عن "دول
قذرة" انتقادات حادة على "تويتر"
ودوائر أخرى من النرويجيين.

رأس ترامب يطل من حفرة
سوداء في «نيويوركر»
خـصـصــت مـجـلــة "ن ـيــويــوركــر" غــاف
عــدد هــا الجديد للعبارة المهينة التي
تـلـفــظ بـهــا الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تــرامــب ،عن المهاجرين الذين وصلوا
إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مـ ــن ب ـل ــدان
وصـفـهــا بــ"حـثــالــة الـ ــدول" أو "األوك ــار
القذرة" .
ووض ـ ـعـ ــت ال ـم ـج ـل ــة ع ـل ــى غــاف ـهــا
رسم حفرة سوداء كبيرة تشبه حفر
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاذورات ي ـط ــل م ـن ـهــا رأس رج ــل
بتسريحة شعر تتطابق مع تسريحة ترامب.
والــرســام الــذي ابتدع هــذه الصورة وأطلق عليها تسمية "في
الحفرة" هو الفنان المعروف أنتوني روسو.
ومن المقرر أن يصدر عدد المجلة بهذا الغالف يوم  22الجاري.

سيستمعون ،وا جـبـهــم االول هو
االس ـت ـمــاع ،وس ـي ـكــررون االح ـتــرام
الذي نكنه لهذا البلد".
وأوض ـ ـ ــح انـ ــه ط ـل ــب ايـ ـض ــا مــن
الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن االم ـيــرك ـي ـيــن ان
يؤكدوا "شرف" الخدمة في الدول
ال ـم ـع ـن ـي ــة ،و"ت ـ ـم ـ ـسـ ــك" الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ب ـ ـ "ع ــاق ـت ـه ــا" م ــع هــذه
الدول.
وأكــد انــه اذا سألت الحكومات
المحلية عما اذا كــا نــت واشنطن
تعتبرها "دوال حثالة" ،فإن الجواب
سـيـكــون "قـطـعــا ال" ،م ـش ــددا على
"اننا نعتبر هذه الدول شريكة".

مادورو

غير مفيد
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن ت ـ ـ ــوم ك ــوت ــون
وديـ ـفـ ـي ــد ب ـ ـي ـ ــردو ،مـ ــن األع ـ ـضـ ــاء
الجمهوريين في مجلس الشيوخ
ك ــان ــا حـ ـض ــرا ج ـل ـس ــة نـ ـق ــاش فــي
شأن الهجرة مع ترامب،
أنـ ـهـ ـم ــا ال يـ ـت ــذك ــران
أن يـ ـ ـك ـ ــون ا ل ــر ئـ ـي ــس
ق ـ ــد أدل ـ ـ ـ ــى ب ـت ـص ــري ــح
ع ــن دول "ق ـ ـ ــذرة" ،قــال
رئيس مجلس النواب
ب ــول رايـ ــان" :أول شــيء
خ ـطــر ع ـلــى ذه ـن ــي :أنــه
م ـ ـ ــؤس ـ ـ ــف ج ـ ـ ـ ـ ــدا وغ ـ ـيـ ــر
مفيد" ،مضيفا" :ما فكرت
بــه على ال ـفــور ،عائلتي،
إن ع ــائ ـل ـت ــي م ـث ــل كـثـيــر
م ــن الـ ـن ــاس ،ق ــادم ــون من
أيــرل ـنــدا ...كــانــوا ينظرون
إل ـ ــى االي ــرل ـن ــدي ـي ــن ن ـظــرة
دونية في تلك األيام".

لوثر كينغ
وفي مقاربة غريبة ،وقع الرئيس
األميركي أول من أمس ،قرارا ينص

عـلــى اع ــان  15يـنــايــر ي ــوم عطلة،
تكريما لذكرى مارتن لوثر كينغ.
وأشـ ــاد ت ــرام ــب بـ ـ "ح ـل ــم" الـنــاشــط
ال ـح ـق ــوق ــي االس ـ ـ ــود "ب ــال ـم ـس ــاواة
والحرية والعدالة والـســام" ،وقد
أشاد برجل ّ
"غير مسار التاريخ"،
لكنه تجاهل األسئلة التي طرحت
عليه بشأن تصريحاته.

فنزويال :مقتل  4بشغب
لنقص الغذاء

لقي  4أشخاص ،بينهم قاصر،
حتفهم خالل أعمال شغب
متواصلة بسبب نقص الغذاء
في فنزويال .وتعرض  3من
الضحايا لرميهم بالرصاص
في مدينة أرابوي في والية
ميريدا الواقعة غرب البالد،
بعد أن نهب المتظاهرون
محالت لبيع المواد الغذائية.
ولقي شخص رابع حتفه بعد
إصابته برصاصة في ساقه،
بينما كان يحاول نهب شاحنة
طعام في قرية توكاني في
الوالية نفسها.

القيم األميركية
في الوقت نفسه تقريبا ،وعلى
ب ـع ــد ب ـض ـعــة ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ،داف ــع
وزيــر الخارجية األميركي ريكس
تيلرسون عــن "الـقـيــم" االميركية،
وشــدد في خطاب على "االحترام"
و"التنوع" و"االختالف".
مــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب الــرئـيــس
السابق الديموقراطي جو بايدن:
"لـ ـ ـي ـ ــس هـ ـ ـك ـ ــذا ي ـ ـجـ ــب أن ي ـت ـك ـلــم
ويتصرف الرئيس .لكن خصوصا،
ليس هكذا يجب أن يفكر الرئيس".

الشرطة الكندية تالحق
ً
رجال قطع حجاب تلميذة

صحة الرئيس
الـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ــن ط ـب ـيــب الـبـيــت
األبيض أن صحة الرئيس دونالد
تــرامــب "م ـم ـت ــازة" ،بـعــد أن خضع
ألول فحص طبي كرئيس للواليات
المتحدة ،أمــس األول ،فــي أعقاب
أسبوع ثارت فيه تساؤالت كثيرة
حول مدى أهليته الذهنية لتولي
المنصب.
وقـ ـ ـض ـ ــى تـ ـ ــرامـ ـ ــب ن ـ ـحـ ــو ثـ ــاث
سـ ــاعـ ــات مـ ــع أط ـ ـبـ ــاء ع ـس ـكــري ـيــن
ف ـ ــي "م ـ ــرك ـ ــز والـ ـ ـت ـ ــر ري ـ ـ ــد ال ـط ـب ــي
ال ـع ـس ـكــري" فــي مـنـطـقــة بيثيسدا
فــي والي ــة مــاريــانــد .وق ــال طبيب
الـبـيــت األب ـيــض رون ــي جــاكـســون،
إن الـفـحــص "ك ــان جـيــدا فــي شكل
استثنائي".
وأض ـ ـ ـ ــاف ،ف ــي بـ ـي ــان مـقـتـضــب
وزعـ ــه ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض" :الــرئ ـيــس
بصحة ممتازة ،وأنا أتطلع للكشف
عن بعض التفاصيل الثالثاء".
وج ــاء الـفـحــص الـطـبــي بعدما
صـ ـ ــور ك ـ ـتـ ــاب جـ ــديـ ــد وصـ ـ ــل إل ــى
قائمة الكتب األكثر مبيعا ترامب
( 71عاما) كشخص مشتت الذهن
يتصرف كطفل .وانهالت األسئلة
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض فـ ــي ش ــأن
رســائــل متناقضة وجهها ترامب
ف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـس ـيــاســات مـهـمــة،
وتـ ـف ــوه ــه ب ـك ـل ـم ــات م ــدغ ـم ــة غـيــر
مفهومة فــي أثـنــاء إلـقــائــه خطابا
الشهر الماضي.
وس ـي ـح ــدد ال ـب ـيــت األب ـي ــض ما
س ـي ـن ـشــره م ــن ب ـي ــان ــات ال ـف ـحــص
الطبي.
وترامب ليس مجبرا على نشر
أي مـعـلــومــات ،وال يــوجــد نموذج
م ـ ـحـ ــدد ل ـش ـك ــل الـ ـفـ ـح ــص ال ـط ـبــي
الرئاسي.
وليس من المعروف أن رؤساء
سابقين خضعوا لفحوص بشأن
قــدرت ـهــم الــذه ـن ـيــة أث ـن ــاء تــولـيـهــم
الـ ـمـ ـنـ ـص ــب ،بـ ـم ــن ف ـي ـه ــم رونـ ــالـ ــد
ريجان الذي شخص األطباء حالته
بالزهايمر ،بعد خمس سنوات من
مغادرته البيت األبيض.
(عواصم -وكاالت)

سلة أخبار

تحقق شرطة مدينة تورونتو
الكندية في إقدام شخص
مجهول على قطع حجاب فتاة
ً
تبلغ العمر  11عاما ،وهي
ذاهبة إلى مدرستها ،ما زاد
الضغط على الحكومة التخاذ
إجراءات أخرى ضد الهجمات
على المسلمين .وقالت ناطقة
باسم شرطة المدينة ،إن
المهاجم قطع في محاولتين
خالل عشر دقائق حجاب
الفتاة باستخدام مقص
خالل سيرها مع شقيقها إلى
مدرستها.

هندوراس :احتجاجات
االنتخابات عنيفة

«شيت هول» تربك المترجمين
وضع الرئيس دونالد ترامب وسائل اإلعالم في وضع
مربك ،لترجمة عبارة استخدمها في وصف دول يأتي
منها مهاجرون ،ونقلتها عنه صحف أميركية.
لفظ ترامب عبارة سوقية جــدا (شيت هــول) ،تعني
الحفر الخارجية التي تستخدم مراحيض في أماكن قذرة.
وتكمن الصعوبة الـتــي واجـهـهــا الــذيــن يترجمون
عبارته في نقل اللغة الفجة التي لجأ إليها ،مع مراعاة
حساسيات الجمهور ،كما تبين من مجموعة ترجمات
جمعت من مكاتب وكالة فرانس برس.
وحاولت كل وسائل اإلعالم الغربية نقل العبارة بأقرب
شكل ممكن إلــى ما قاله تــرامــب ،واستخدمت مفردات
بعضها سوقي باللهجات المحلية.
لكن في آسيا واجهت معظم وسائل اإلعالم صعوبة
في ذلك ،باستثناء اليابان ،التي اختارت عبارة "بلد يشبه
دورات المياه".
وفي الصين ،اكتفت وسائل اإلعالم باستخدام وصف

ً
ترامب يمنح «النووي اإليراني»  120يوما كفرصة أخيرة

"دول سيئة" ،لكن العبارة األكثر طرافة اعتمدتها وكالة
األنباء التايلندية ،وهي "البلد الذي ال يبيض فيه الطيور".
ً
عربيا ،استخدمت الخدمة العربية لـ"فرانس برس"
كلمة "أوك ـ ــار ق ـ ــذرة" ،فيما اعـتـمــدت الـخــدمــة العربية
ـ"رويترز" كلمة "حثالة الدول".
ل
َّ
وفضل موقع اإلذاعة البريطانية (بي بي سي عربي)
ترجمة العبارة إلى "بالد قذرة" .أما موقع إذاعة "مونت
كارلو" الدولية ،ففضل ترجمتها إلى "األوكــار القذرة"،
وهي الترجمة التي اعتمدها أيضا موقع هيئة اإلذاعة
األلمانية (دويتشه فيله).
في حين اختار موقع شبكة "ســي إن إن بالعربية"
ترجمة العبارة إلى "الدول القذرة".
واع ـت ـمــدت صـحــف ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ع ـب ــارة "دول
المتسولين" .أما في اليونان ،فترجمتها وسائل اإلعالم
بعبارة "بلدان اللصوص".

اشتبك أنصار المعارضة
مع الشرطة في هندوراس،
حيث تحولت االحتجاجات
ضد الرئيس خوان أورالندو
هيرنانديز ،الذي أعيد انتخابه
أخيرا ،إلى أعمال عنف.
ويشكك المتظاهرون في فوز
هيرنانديز في االنتخابات
التي أجريت في  26نوفمبر،
ويصرون على أن زعيم
المعارضة سلفادور نصرالله
فاز فعال في االنتخابات.

تيلرسون :نتعاون مع السعودية الستقرار المنطقة

طهران :سنرد على معاقبة الريجاني ...ولن نتراجع عن برنامجنا الصاروخي
منح الرئيس األميركي دونالد ترامب االتفاق النووي
اإليــرانــي "مهلة أخـيــرة" ،لكنه طالب حلفاء ه األوروبيين
والكونغرس بالعمل معه من أجل إصالح "عيوب مروعة"
في االتفاق ،وإال فإن بالده ستنسحب منه.
ويريد ترامب تشديد االتـفــاق الـنــووي بــإبــرام اتفاق ملحق
خالل  120يوما وإال فستنسحب الواليات المتحدة بشكل فردي
من االتفاق الدولي ،محذرا" :ال يجب أن يشكك أحد في كالمي".
وقال ،في بيان" ،إنها المرة األخيرة" التي يتم فيها تمديد
تعليق العقوبات ،مطالبا "باتفاق" ّ
مكمل مع االوروبيين من
اجل "التصدي للعيوب المروعة" في نص االتفاق النووي الذي
تدافع عنه بقية الدول الموقعة عليه العتبارها انه سيمنع
ايران من الحصول على سالح نووي.
وحذر من أنه "في غياب اتفاق ّ
(مكمل) كهذا" مع االوروبيين
ّ
فــإن الــواليــات المتحدة ستعيد فــرض العقوبات المرتبطة
ببرنامج ايران النووي ،االمر الذي يعني نهاية االتفاق النووي
الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف العام في فيينا.
وتابع" :وإذا شعرت في اي وقت بأن اتفاقا (نوويا) كهذا
ليس في مصلحتنا ،فسأنسحب فورا" منه.
وقال ترامب إن "النظام االيراني أول دولة داعمة لإلرهاب
ً
في العالم" ،متهما إياه بأنه "مول وسلح ودرب أكثر من مئة
ألف مقاتل بغية تدمير الشرق األوسط".
وستشكل مهلة الـ 120يوما ،ضغطا على األوروبيين ،الداعمين
الرئيسيين وأطــراف االتفاق الدولي الموقع في  ،2015إلرضاء
ترامب الذي وصف االتفاق بأنه "األسوأ على اإلطالق".
وحدد الرئيس األميركي عددا من الشروط إلصالح االتفاق
لتبقى الــواليــات المتحدة فيه ،قائال إن على إيــران السماح
"بالتفتيش ا ل ـفــوري لكل مواقعها ا لـتــي طلبها المفتشون
الدوليون" .وأضــاف أن "البنود التي تمنع إيــران من امتالك
ً
سـ ــاح ن ـ ــووي ي ـجــب أن ت ـك ــون دائ ـ ـمـ ــة" ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن على
القانون األميركي أن يربط بين برنامجي األسلحة النووية

والصواريخ بعيدة المدى ليجعل إجــراء طهران الختبارات
صواريخ سببا في فرض "عقوبات صارمة".
وأعلن مسؤولون رفيعو المستوى في اإلدارة األميركية،
أن ترامب سيعمل اآلن مع شركاء أوروبيين للتوصل التفاق
ملحق يتضمن ح ــدودا واض ـحــة ال يمكن للنظام اإليــرانــي
تخطيها تتعلق بالصواريخ البالستية.
وأك ــد أحــد المسؤولين أن تــرامــب سيكون منفتحا على
فكرة البقاء في اتفاق معدل إذا ما أصبحت التعديالت دائمة.
وأعلن االتحاد األوروبــي ،في بيان ،أنه أحيط علما بقرار
ترامب وسيقيم آثاره.
وفــي تأكيد على الصعوبة الـتــي يواجهها األوروب ـيــون
حاليا ،قال دبلوماسي أوروبي ،طلب عدم نشر اسمه ،إن "إنقاذ
االتفاق سيكون مسألة معقدة بعد هذا".
والخميس ،دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترامب إلى
االلتزام باالتفاق.
وفي طهران ،كتب وزيــر الخارجية االيراني محمد جواد
ظريف ،في "تويتر" ،إن "سياسة ترامب وإعالن اليوم (أمس
األول) ،يشكالن محاوالت يائسة لتقويض اتفاق متين متعدد
الـطــرف" ،مؤكدا أنــه "ال يمكن إعــادة التفاوض على االتفاق،
وبدال من تكرار الخطاب المتعب ،يجب على الواليات المتحدة
أن تحترم نفسها تماما مثل إيران".
واتهم ظريف واشنطن بأنها "تنتهك بخبث" ثالث فقرات
من االتفاق ،بما فيها الفقرة  26التي تدعو الواليات المتحدة
للتصرف "بحسن نية لدعم االتفاق" النووي والسماح إليران
باالستفادة من رفع العقوبات عنها.
من ناحيتها ،أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية ،في بيان،
أن "االتفاق النووي اتفاق مبرم معترف به دوليا ،وغير قابل
إلعادة التفاوض" ،مضيفة أن طهران لن تقبل بتغييرات وال
التزامات جديدة.
وتــزامــن ق ــرار تــرامــب مــع ق ــرار ل ــوزارة الـخــزانــة األميركية

لفرض عقوبات مستهدفة جديدة على  14كيانا وفردا إيرانيا،
بينهم رئيس السلطة القضائية صادق الريجاني ،وهو حليف
وثيق للزعيم األعلى علي خامنئي ،بسبب "انتهاك حقوق
اإلنسان" ،أو ألنهم على صلة بالبرنامج البالستي لطهران.
وأوضح مسؤول في إدارة ترامب أن "وجود الريجاني على
قائمة العقوبات سيكون له تداعيات سياسية خطيرة ،ألن
الغاية من ذلك ضرب رأس النظام".
واعتبرت وزارة الخزانة أن الريجاني مسؤول عن تنفيذ
أحكام "تتنافى والموجبات الدولية إليــران ،بما فيها إعدام
أشخاص كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم" أو "تعذيب"
سجناء في إيران.
وشملت العقوبات أيضا السجن المعروف باسم "رجائي
شهر" ،حيث "يعتقل عدد كبير من اإليرانيين تظاهروا أخيرا ضد
حكومتهم" ضمن موجة تظاهرات خلفت  21قتيال ،إضافة إلى
صناعات دفاع إيرانية ،والمجلس األعلى للفضاء اإللكتروني،
ومنظمة للدفاع االلكتروني تابعة للحرس الثوري.
ً
وردا على هذه العقوبات ،اعتبرت الخارجية اإليرانية أن "عمل
نظام ترامب العدائي (ضد الريجاني) ...تجاوز جميع الخطوط
الحمر للسلوك في المجتمع الدولي ويمثل انتهاكا للقانون
الدولي ،وسترد عليه بالتأكيد الجمهورية اإلسالمية بجدية".
من ناحيته ،أعلن رئیس لجنة األمــن القومي والسیاسة
الخارجیة في البرلمان اإليــرانــي ،عــاء الدین بــروجــردي أن
طهران تتخذ قراراتها علی أساس مصالحها الوطنية ،ولن
تتخلی عن سیاساتها المتعلقة بالقدرات الصاروخية ولو
قید أنملة ،في اشارة الى برنامجها البالستي.
وفي موسكو ،أعلن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف
أن بــاده تعتبر تصريحات ترامب عن االتـفــاق الـنــووي مع
إيران "سلبية جدا".
(عواصم -وكاالت)

ً
مصافحا الجبير في مقر وزارة الخارجية األميركية أمس األول (العربية .نت)
تيلرسون
ال ـت ـقــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـع ــودي ع ــادل
الجبير ،نظيره األميركي ريكس تيلرسون،
بمقر وزارة الخارجية األميركية في واشنطن،
أمــس األول ،وبـحــث مـعــه الـتـطــورات الــدولـيــة
واإلقليمية ،وفي مقدمتها مستجدات ملفي
سورية واليمن.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ،قـبـيــل
ا لـلـقــاء ،إن "اال ج ـت ـمــاع سيبحث فــي ا سـتـقــرار
منطقة ا ل ـشــرق األو س ــط ،حـيــث يـتــم ا لـتـعــاون

م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،م ــن أج ــل إرس ـ ــاء االس ـت ـقــرار
ومحاربة اإلرهاب".
وأضــاف في كلمة ترحيبية مقتضبة" :لدينا
العديد من المسائل المهمة المتعلقة بالمنطقة
لمناقشتها ،منها سورية والملف اليمني ،كما
نعمل ونتعاون مع السعودية من أجل االستقرار
في المنطقة ،ومحاربة اإلره ــاب" ،مؤكدا وجود
"شراكة عظيمة" بين البلدين في هذا الشأن.
(واشنطن  -وكاالت)

30

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3655األحد  14يناير 2018م  27 /ربيع اآلخر 1439هـ

foreigndesk@aljarida●com

واشنطن و«قسد» تخططان للدخول في «معركة إدلب»
• زعيم كردي :األزمة السورية ستستمر لـ  • 2021إردوغان :سنهزم المسلحين األكراد في أقل من أسبوع
في خطوة من شأنها خلط
األوراق في الساحة السورية،
أعلن أكراد سورية أنهم
يخططون للدخول في معركة
إدلب ،وذلك بالتزامن مع زيارة
وفد أميركي مناطق سيطرة
األكراد في سورية ،غداة
تهديدات تركية لهم.

وفد أميركي يزور
المناطق التي
يسيطر عليها
األكراد ...ومعارضون
يجتمعون في تركيا

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـتـ ـص ــاع ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــارك
ف ــي م ـحــاف ـظــة إدل ـ ــب ش ـم ــال غــرب
س ــوري ــة ،ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ال ت ــزال
خـ ــارج س ـي ـطــرة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري
وآخ ـ ـ ــر م ـع ـق ــل ك ـب ـي ــر ل ـل ـم ـعــارضــة
الـســوريــة والمنظمات الجهادية،
كشف الرئيس المشترك السابق
ل ـح ــزب "االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي"،
ص ــال ــح م ـس ـل ــم ،ع ــن وج ـ ــود خـطــة
ل ـقــوات الـتـحــالــف ال ــدول ــي بـقـيــادة
واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن ،و"ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــة
الــديـمـقــراطـيــة" (ق ـســد) ،المدعومة
ً
أميركيا ،والتي تضم أكرادا وبعض
العشائر والقوى العربية ،للتوجه
إل ـ ــى م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب و"م ـح ــارب ــة
الجماعات المتطرفة هناك".
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـس ـ ـلـ ــم ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لــوســائــل إعـ ــام م ـقــربــة م ــن حــزب
"االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي" ،ال ـ ــذراع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة لـ ـ ـ "وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـمــايــة
الـ ـشـ ـع ــب" الـ ـك ــردي ــة ،الـ ـت ــي تـشـكــل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــود ال ـ ـف ـ ـقـ ــري ل ـ ــ"ق ـ ـس ـ ــد" ،إن
"م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ــب ت ـت ـم ـيــز بـمــوقــع
ج ـغــرافــي خ ــاص ،وبــإم ـكــان قــوات
س ـ ــوري ـ ــة الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ب ـســط
سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،وطـ ـ ـ ـ ــرد كــل
ال ـم ـج ـمــوعــات اإلره ــابـ ـي ــة م ـن ـهــا"،
مؤكدا أن "إقصاء مكونات شمال
ســوريــة مــن الـمــؤتـمــرات الــدولـيــة،
ً
سـيـكــون سـبـبــا الس ـت ـمــرار األزم ــة
ال ـس ــوري ــة" ،فــي إشـ ــارة ال ــى رفــض
تركيا مشاركة األكــراد في مؤتمر
س ــوت ـش ــي ال ـم ـق ــرر ن ـه ــاي ــة الـشـهــر
الجاري.
جــاء ذلــك ،بعدما كشفت وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) عن
استعداد الـقــوات االميركية لدعم
القوات الكردية ،في وجه اي اعتداء
م ـه ـمــا كـ ــان م ـ ـصـ ــدره ،ف ــي إشـ ــارة
ضمنية إلى تهديدات تركية ايضا
ألكراد منطقة عفرين.

زعيم كردي
وكان الرئيس المشارك لحركة
"ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدي ـم ـق ــراط ــي" ،وهــي
تحالف ألحزاب كردية ،ألدار خليل
ق ــال ،فــي مقابلة مــع "روي ـت ــرز" ،إن
الـمـســاعــي ال ـتــي ت ـقــودهــا روسـيــا
إلنهاء الحرب في سورية ستبوء
ب ــال ـف ـش ــل ،وإن مـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن

يستمر الصراع إلى العقد المقبل.
وقال خليل ،وهو مهندس خطط
ي ـق ــوده ــا األكـ ـ ــراد لـلـحـكــم ال ــذات ــي
ف ــي ش ـمــال س ــوري ــة ،إن ال ــوالي ــات
المتحدة "ليست مستعجلة" فيما
يـبــدو للرحيل عــن المناطق التي
ساعدت فيها القوات التي يقودها
األكـ ـ ـ ــراد ع ـل ــى م ـح ــارب ــة "داع ـ ـ ــش"،
وإ ن ــه يتوقع أن تتطور العالقات
م ــع واش ـن ـطــن م ــع ب ــدء الـمـســاعــي
األميركية إلعادة اإلعمار.
وطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــت روسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا ،ح ـل ـي ـف ــة
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األسـ ــد،
م ــن أك ـ ــراد س ــوري ــة ال ـم ـشــاركــة في
م ــؤت ـم ــر س ــوتـ ـش ــي .وقـ ـ ــال خ ـل ـيــل:
"نـ ـع ــم مـ ــدعـ ــوون وسـ ـنـ ـش ــارك فــي
االسـ ـتـ ـع ــراض ،ل ـك ـنــه ل ــن ي ـن ـجــح".
وشـ ـ ـك ـ ــك ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـمـ ـئ ــات
المشاركين المتوقعين أن يحققوه
فــي يومين ،وقــال إن هناك حاجة
لمزيد من اإلعداد.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــا ع ـ ــي
الدبلوماسية التي تقودها األمم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــي ج ـن ـي ــف س ـت ـم ـنــى
ً
أيـضــا بمزيد مــن الـفـشــل ،مضيفا
أن الحرب ستكون في مرحلة "مد
وجزر" حتى عام  2021على األقل،
وهو العام الــذي تنتهي فيه فترة
واليـ ــة األسـ ــد الــرئــاس ـيــة الـحــالـيــة
التي مدتها سبع سنوات .وقال" :ال
أتوقع أن يصير انفراج في الحالة
السورية قبل عام  ...2021يجوز أن
نصل إلى ."25

وفد أميركي
ج ــاء ذل ــك ،بــالـتــزامــن مــع إج ــراء
وفد من وزارة الخارجية األميركية
زيــارة الــى المناطق التي يسطير
عليها األكراد شمال وشرق سورية،
ً
وعـقــد اجتماعا مــع قـيــادات حزب
االتحاد الديمقراطي.
وأفـ ــادت وســائــل إع ــام تــركـيــة،
ب ــأن "وفـ ــد ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة
ال ــذي يــرأســه ،مــاكــس مــارتــن ،كــان
ق ــد اج ـت ـم ــع ال ـج ـم ـع ــة ف ــي مــدي ـنــة
الـقــامـشـلــي (قــام ـش ـلــو) ،بــالــرئـيــس
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ل ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع
الديمقراطي ،ألدار خليل،
وقـ ـي ــاديـ ـي ــن آخـ ــريـ ــن ق ــدم ــا مــن
قنديل".

ً
ً
حيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الصقبة ّ
دمرته طائرة سورية (رويترز)
مسعفون ينتشلون شابا
وأضـ ــافـ ــت أن "قـ ـي ــادي ــي ح ــزب
االتحاد الديمقراطي طالبوا الوفد
األميركي خالل االجتماع ،بإقامة
نظام فيدرالي في سورية".
وبعد االجتماع بقيادات حزب
االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي ،زار الــوفــد
األميركي مدينة كوباني ،والتقى
القائد العام لقوات "قسد" فرهاد
ع ـبــدي شــاهـيــن (شــاه ـيــن جـيـلــو)،
واج ـت ـمــع ال ــوف ــد بـعــدهــا بــأعـضــاء
مجلس الرقة ،وبحث معهم مسألة
إعمار المدينة.

«مجلس الرقة»
في سياق متصل ،عقد مجلس
الرقة المدني الــذي شكل بمباردة
من "قسد" ،اجتماعه الثاني بهدف
تــأسـيــس الـمـجـلـسـيــن الـتـشــريـعــي
والتنفيذي ،كما انتخب رئيسين

مشتركين لكل مجلس .وانتخب كل
من خالد بركل ،وناديا الحمادي،
رئ ـي ـس ـي ــن م ـش ـت ــرك ـي ــن لـلـمـجـلــس
الـتـشــريـعــي بـمــديـنــة ال ــرق ــة ،وذلــك
خالل االجتماع الذي ُعقد بالقرب
مــن دوار الـســاعــة وس ــط المدينة.
ك ـمــا ا ن ـت ـخــب  3نـ ــواب للرئيسين
المشتركين للمجلس التشريعي
ب ـم ــدي ـن ــة ال ـ ــرق ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي يـعـتـبــر
بـمـثــابــة بــرلـمــان مـحـلــي للمدينة.
وخــال االجتماع ذاتــه انتخب كل
من عبدالحميد المهباش ،وليلى
م ـص ـط ـف ــى ،رئ ـي ـس ـي ــن مـشـتــركـيــن
للمجلس التنفيذي ا ل ــذي يعتبر
ب ـم ـث ــا ب ــة م ـج ـل ــس وزراء مـحـلــي
بمدينة الرقة.

إردوغان
وب ـي ـن ـمــا أف ـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر عــن

قصف تــركــي على عـفــريــن ،ذكر
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان أن ب ـ ـ ــاده «س ـت ـه ــزم
المقاتلين األكراد ،الذين تؤيدهم
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي شـمــال
سورية ،خالل أقل من أسبوع»،
داع ـي ــا إي ــاه ــم إل ــى االس ـت ـســام،
ومنتقدا وا شـنـطــن بسبب دعم
الجماعات ،التي تصنفها أنقرة
إرهابية.
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «األنـ ــاضـ ــول»
الـتــركـيــة الــرسـمـيــة لــأن ـبــاء عن
إردوغ ـ ـ ـ ــان ق ــول ــه أمـ ـ ــام اج ـت ـمــاع
لـ ـح ــزب ــه «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة»
الـحــاكــم فــي والي ــة االزيـ ــغ شــرق
الـبــاد أم ــس« :سـبــق أن قضينا
عـلــى  3آالف مسلح مــن تنظيم
داعش اإلرهابي ما بين مدينتي
جــرابـلــس وال ـبــاب (منطقة درع
الفرات) ،وإن لزم األمر فسنقضي

على  3آالف إرهابي آخر في تلك
المناطق .نحن مصممون على
وأد الفتنة بطريقة أو بأخرى».
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـت ــرك ــي
ع ـلــى عـ ــزم ب ـ ــاده ال ـق ـض ــاء على
اإلرهابيين شمالي سورية ،قائال
إن «أم ـي ــرك ــا ت ـظــن أن ـهــا أسـســت
جـيـشــا مـمــن ي ـمــارســون السلب
والنهب (فــي ســوريــة) ،وسترى
كيف سنبدد ه ــؤالء اللصوص
خالل أقل من أسبوع».
وكان إردوغان يشير في ذلك
إلى بلدتين هما ،عفرين ومنبج،
وكـ ــاه ـ ـمـ ــا تـ ـخـ ـض ــع ل ـس ـي ـط ــرة
م ـي ـل ـي ـش ـي ــا وحـ ـ ـ ـ ــدات ال ـح ـم ــاي ــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـ ـكـ ــرديـ ــة الـ ـس ــوري ــة
الرئيسية وأتباعها مثل قــوات
سورية الديمقراطية.

• اشتباك بين الجيش و«العصائب» في طوزخرماتو • البرلمان يبحث موعد االنتخابات
أج ــرى وف ــد ك ــردي بــرئــاســة وزي ــر داخلية
إقليم كردستان العراق كريم سنجاري ،أمس،
في العاصمة العراقية بغداد ،مباحثات مع
مسؤولين في الحكومة االتحادية بشأن إدارة
المنافذ الحدودية.
وك ــان وف ــد ك ــردي يـضــم احــزابــا معارضة
لحكومة اإلقليم ،قام األربعاء الماضي بزيارة
لبغداد التقى خاللها عــددا من المسؤولين
وعلى رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وهـ ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـت ــي ت ـع ــد األولـ ـ ــى عـلــى
مستوى وزاري منذ اندالع األزمة في أعقاب
إجـ ـ ــراء اإلق ـل ـي ــم اس ـت ـف ـت ــاء ع ـل ــى االس ـت ـق ــال
ف ــي  25سـبـتـمـبــر الـ ـم ــاض ــي ،ل ـل ـت ـبــاحــث مع
المسؤولين العراقيين في شأن إدارة الحدود
الـبــريــة مــع إي ــران وتــركـيــا ،ورف ــع الـحـظــر عن
الرحالت الجوية الخارجية من مطاري أربيل
والسليمانية في إقليم كردستان وإليهما.
وبعيد االستفتاء الذي صوت فيه األكراد

بــأغـلـبـيـتـهــم لـمـصـلـحــة االس ـت ـق ــال ،ات ـخــذت
حكومة بغداد مجموعة من اإلجراءات العقابية
ضد أربيل ،كما استعادت من قوات البيشمركة
جميع المناطق المتنازع عليها ،وخصوصا
محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في
محافظة نينوى على الحدود مع تركيا.
لكن الـقــوات الكردية ال تــزال تسيطر على
المعابر الحدودية مع إيــران وتركيا ،بينها
منطقة فيشخابور الـتــي يـمــر منها أنـبــوب
تصدير النفط الشمالي الرئيسي الواقع على
رأس مثلث ح ــدودي بين األراضـ ــي التركية
والعراقية والـســوريــة ،وتعتبر استراتيجية
خصوصا لألكراد.

تأجيل االنتخابات
في سياق آخر ،قال رئيس مجلس النواب
العراقي سليم الجبوري ،أمــس ،إن البرلمان

سيناقش في جلسة اليوم قانوني انتخابات
مجلس النواب ومجالس المحافظات ،على
أمل تحديد موعد إلجرائهما ،مشيرا الى أنه
من الممكن تأجيل االنتخابات ،الن الخيارات
في مجلس الـنــواب ستطرح جميعا ،ومنها
تأجيلها  6اشهر اخرى ،مؤكدا أن "القرار يعود
الى الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب".
وأكد أن "الحكومة المركزية ملزمة بتوفير
جميع مستلزمات االنتخابات ،وأنه سيكون
هناك طعن باالنتخابات في حــال لم تتوفر
مستلزماتها".
وكــان رئيس الــوزراء حيدر العبادي أصر
على إجراء االنتخابات في موعدها المحدد
من الحكومة في  9مايو ،في حين تسعى قوى
سياسية إلى تأجيل موعدها بحجة وجود
معوقات سياسية وأخرى تقنية تحول دون
إجرائها.
ولجأ العبادي الى المحكمة االتحادية لبت

ق ــال م ـصــدر حـكــومــي تونسي
إن الحكومة سترفع مساعداتها
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــائـ ــات الـ ـفـ ـقـ ـي ــرة
ومـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل ،ف ــي أول رد
ح ـ ـكـ ــومـ ــي ع ـ ـلـ ــى االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
ال ـع ـن ـي ـفــة ال ـت ــي اج ـت ــاح ــت ال ـبــاد
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،مـضـيـفــا أن
المساعدات ستأتي ضمن حزمة
من القرارات االجتماعية األخرى.
وكان اتحاد الشغل ذو التأثير
القوي دعا مع بداية االحتجاجات،
التي قتل فيها شخص ،إلــى رفع
األجر األدنى وزيــادة المساعدات
االجتماعية للعائالت الفقيرة.
إل ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع رئـ ـي ــس
الجمهورية الباجي قايد السبسي،
ف ــي ق ـصــر ق ــرط ــاج ،م ــع األح ـ ــزاب
والمنظمات الوطنية الموقعة على
"وثيقة قرطاج" ،في محاولة إلنهاء
االحتجاجات ضد قانون المالية
وزي ـ ــادة األسـ ـع ــار ال ـت ــي انـطـلـقــت
االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وش ــاب ـت ـه ــا
ع ـم ـل ـيــات ن ـه ــب وسـ ــرقـ ــة ،وس ـقــط
خاللها قتيل وأ صـيــب العشرات
من رجال األمن.
وحضر االجتماع األمين العام
لالتحاد الـعــام التونسي للشغل
نـ ــور ال ــدي ــن ال ـط ـب ــوبــي ،ورئـيـســة
"اتحاد الصناعة والتجارة" ووداد

استهدفت مجموعة مسلحة
مجهولة ،صباح أمس ،منزل وزير
الدفاع بحكومة الوفاق الليبية،
مهدي البرغثي ،في ضاحية
جنزور غرب طرابلس ،ما أسفر
عن خسائر مادية باملنزل الذي
كان الوزير بداخله لحظة الهجوم.
وأشارت تقارير إعالمية إلى أن
الهجوم استخدم فيه املسلحون
الرصاص وقذائف «آر بي جي»
تجاه املنزل ،قبل أن يلوذوا بالفرار
بعد تدخل الحرس الخاص
بالوزير.
ويأتي هذا الهجوم بعد تصاعد
الخالفات بني رئيس املجلس
الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني
برئاسة فايز السراج والبرغثي،
واستمرار إيقاف الوزير عن
العمل.

«حماس» و«الجهاد»
تقاطعان اجتماعات «المركزي»

اشتباكات طوزخرماتو
ت ـ ــزام ـ ــن ذل ـ ـ ــك م ـ ــع دخـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ــوة م ـ ــن ال ـ ــرد
الـســريــع تــابـعــة ل ـ ــوزارة الــداخـلـيــة الـعــراقـيــة،
معززة بالدبابات واألسلحة الثقيلة ،مدينة
طوزخورماتو المتنازع عليه ،مما أدى إلى
حدوث توترات ومواجهات بينها وبين قوة
تــابـعــة ل ــ"ع ـصــائــب أه ــل ال ـح ــق" م ــن "الـحـشــد
الشعبي".
وقال مدير "آسايش" طوزخورماتو ،كاوا
مــا ب ــروي ــز ،إن ال ـمــواج ـهــات تخللها تـبــادل
إلطالق النار ،وقيام قوات الرد السريع بإلقاء
القبض على مسؤول في "العصائب" يدعى
حسن كريم.
(بغداد ـ ـ ـ وكاالت)

• السبسي يجتمع مع الموقعين على «وثيقة قرطاج» • اعتقال متورطين في محاولة حرق أماكن يهودية
ب ــوش ـم ــاوي ،وعـبــدالـمـجـيــد ال ــزار
رئيس "اتحاد الفالحين" ،وراضية
الجربي ،عن "منظمات المجتمع
المدني".
أما ممثلو األحــزاب السياسية
فقد حضر رئيس حركة النهضة
راشـ ــد ال ـغ ـنــوشــي ،وح ــاف ــظ قــائــد
الـ ـسـ ـبـ ـس ــي ع ـ ــن "ن ـ ـ ـ ـ ــداء تـ ــونـ ــس"،
ومحسن مرزوق عن حركة مشروع
تــونــس ،وكـمــال مــرجــان عــن حزب
ال ـم ـب ــادرة الــوطـنـيــة الــدس ـتــوريــة،
والجنيدي عبدالجواد عــن حزب
المسار الديمقراطي االجتماعي،
وسـمـيــرة الـشــواشــي عــن االتـحــاد
الوطني الحر.
مــن ناحية أخ ــرى ،بحث أمير
ق ـ ـطـ ــر الـ ـشـ ـيـ ــخ تـ ـمـ ـي ــم بـ ـ ــن ح ـمــد
م ــع الــرئ ـيــس ال ـتــون ـســي هــاتـفـيــا
العالقات الثنائية بين البلدين،
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــل ال ـ ـك ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــة ب ــدعـ ـمـ ـه ــا
وتـ ـط ــوي ــره ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى آخ ــر
ال ـم ـس ـت ـج ــدات اق ـل ـي ـم ـيــا ودول ـي ــا
والقضايا ذات االهتمام المشترك،
ح ـس ـب ـمــا ذكـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة االنـ ـب ــاء
القطرية الرسمية أمس األول.
في غضون ذلك ،شهدت مختلف
م ـن ــاط ــق ت ــون ــس ل ـي ــل ال ـج ـم ـع ــة -
الـسـبــت هـ ــدوءا بـعــد احـتـجــاجــات
تخللتها عمليات تخريب ونهب

ّ
هجوم مسلح على منزل
وزير الدفاع الليبي

الخالف بين الحكومة والمجلس النيابي على
موعد االنتخابات.

الحكومة تتعهد بزيادة المساعدات للفقراء
تونس:
ّ
وسرقة لعدد من المقرات االمنية
وممتلكات عامة وخاصة.
واعتقلت السلطات  150شخصا
بـي ـن ـهــم قـ ـي ــادات ف ــي ال ـم ـعــارضــة،
لـيــزيــد ع ــدد الـمـحـتـجــزيــن إل ــى ما
يقرب من .800
وأ ك ـ ـ ـ ــدت وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ان
ال ـس ـل ـطــات اع ـت ـق ـلــت أي ـض ــا أرب ـعــة
رجال بسبب إلقائهم قنابل حارقة
على مدرسة يهودية ،مضيفة انهم
ليس لديهم دوافع دينية بل كانوا
يرغبون في إحداث فوضى.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة إل ـ ـ ـ ــى االم ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاع عــن
تـنـفـيــذ اع ـت ـقــاالت تـعـسـفـيــة .وق ــال
الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم م ـف ــوض ـي ــة األمـ ــم
المتحدة لحقوق اإلنسان روبرت
كولفيل ،للصحافيين في جنيف،
"نـحــن قـلـقــون مــن ال ـعــدد المرتفع
ل ــاع ـت ـق ــاالت ،نـعـلــم اآلن أن نحو
 778شخصا اعتقلوا منذ االثنين،
ون ـحــو ثـلـثـهــم ب ـيــن ع ـمــر  15و20
سنة ،وبالتالي هم صغار السن".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف كـ ــول ـ ـف ـ ـيـ ــل" :نـ ــدعـ ــو
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات إلـ ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـمـ ـ ــان ع ـ ــدم
اعتقال األفــراد تعسفيا ،ومعاملة
المعتقلين بكل االحترام لحقوقهم،
وإمـ ــا ان تــوجــه ل ـهــم ات ـه ــام ــات أو
يطلق سراحهم على الفور".

الحوثيون يختطفون
نجل محسن األحمر

أفادت مصادر في صنعاء أمس،
أن عناصر حوثية اقتحمت
أمس األول ،منزل نائب الرئيس
اليمني الفريق علي محسن
األحمر في قرية بيت األحمر
بمديرية سنحان جنوب صنعاء،
واختطفت نجله محسن علي
محسن ،وعشرات من حراس
املنزل .وأوضح مقربون من
ميليشيات الحوثي أن اختطاف
نجل األحمر واقتحام منزله يأتي
بعد ظهور العميد طارق محمد
عبدالله ،في خطوة لتضييق
الخناق على أبناء سنحان.
وكان نجل شقيق الرئيس اليمني
الراحل ،علي عبدالله صالح،
وقائد حمايته الخاصة العميد
طارق محمد صالح ،وصل
الخميس املاضي ،إلى مدينة عتق،
في أول ظهور حقيقي له منذ أنباء
مقتله.

وفد كردي «رسمي» يبحث «إدارة المنافذ» في بغداد

أيزيديون يزورون معبدهم في بلدة بعشيقة ألول مرة بعد
تحريرها من داعش مساء أمس األول (أ ف ب)

سلة أخبار

أعلنت حركتا «حماس» و»الجهاد
اإلسالمي» رسميًا اعتذارهما
عن املشاركة في اجتماع املجلس
املركزي الفلسطيني ،الذي يبدأ
اليوم ،ويمتد يومني في مدينة رام
الله في الضفة الغربية.
وذكر عضو املكتب السياسي
للحركة موسى أبومرزوق ،أن
«حماس تريد رفع العقوبات عن
قطاع غزة ،وتريد حكومة وحدة
وطنية ،وكذلك تطبيق قرارات
اللجنة التحضيرية في بيروت،
كما تريد املشاركة التي تخدم
شعبنا ،كما اعتذرت عن مشاركة
ال فائدة منها».

«فيسبوك» يسعى الستئصال
منشورات «داعش»

شارك "فيسبوك" في محادثات
رئيسية مع أجهزة الشرطة
األوروبية "يوروبول" ،حول
كيفية وقف واستئصال
منشورات تنظيم "داعش"
والمتطرفين اآلخرين على
اإلنترنت والمرتبطة باإلرهاب
والعنف ،في إطار تطوير سبل
.مواجهة هذا النوع من الدعاية
وذكر الـ"يوروبول" في بيان أن
ممثلين عن موقع "انستغرام"
التحقوا بالمباحثات ،إضافة
إلى مسؤولين من الشرطة
البريطانية والفرنسية
والبلجيكية ،بهدف "التعرف
على المحتوى المتطرف
اإلرهابي والعنف الذي
يتم تحميله وتأمين إزالته
".بسرعة
وأكد "فيسبوك" انه
ملتزم بـ"إزالة اإلرهابيين
والمنشورات التي تدعم
اإلرهاب عن الموقع" ،عندما
يصبح على بينة منهم ،وجعل
الشبكة االجتماعية "أماكن
".معادية لإلرهابيين

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

ً
ً
البرلمان ينظر تعديال وزاريا ...والغموض يكتنف مصير إسماعيل
• ترجيح تغيير  6حقائب • ديسالين في القاهرة اليوم إلحياء مفاوضات «سد النهضة»

سلة أخبار
مد الطوارئ في سيناء

القاهرة – شيماء جالل ورانيا العبد وأمنية اليمني

في خطوة مفاجئة ،ينظر
ً
البرلمان المصري ،اليوم ،تعديال
طلبته رئاسة الجمهورية في
مصر ،على حقائب وزارية في
حكومة إسماعيل "المريض
والمالزم الفراش" ،في وقت
ً
اليزال ًمصيره مجهوال،
خصوصا بعدما أشار البعض
إلى أن تعديل رئيس الحكومة
حكومة ًجديدة ،ما
يعني اختيار ً
يتطلب برنامجا جديدا يطرح
على البرلمان.

حملة خالد علي
تؤكد قدرتها على
جمع التوكيالت
الرئاسية

تـفــاعــل الـبــرلـمــان ال ـم ـصــري مع
مقترح مؤسسة الرئاسة بإدخال
تـ ـع ــدي ــات وزاري ـ ـ ـ ــة ع ـل ــى ح ـكــومــة
المهندس شريف إسماعيل ،الذي
ً
خ ـضــع م ــؤخ ــرا لـعـمـلـيــة جــراحـيــة
دقـيـقــة ف ــي أح ــد مـشــافــي ألـمــانـيــا،
ً
ويخضع حاليا لمرحلة «نقاهة»،
حـ ـي ــث يـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان ال ـ ـيـ ــوم،
ً
اجتماعا لمناقشة التعديالت بناء
عـلــى دع ــوة رئـيــس المجلس علي
عبدالعال أمس.
وعلمت «الجريدة» أن االجتماع
سـيـشـهــد عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت على
األسـ ـم ــاء ال ـمــرش ـحــة ف ــي الـتـعــديــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ،ع ـل ــى أن يـ ـك ــون حـلــف
ً
اليمين على األرجــح غــدا االثنين،
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع« :ال ـت ـع ــدي ــل
سيشمل تثبيت مصطفى مدبولي
ً
فــي منصب رئـيــس الـ ــوزراء ،خلفا
إلس ـم ــاع ـي ــل الـ ـ ــذي تـ ـح ــول حــال ـتــه
الصحية المتدهورة ،من استكمال
ً
عـمـلــه رئ ـي ـســا لـ ـل ــوزراء ،ب ـنــاء على
رغبته».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر ح ـ ـك ـ ــوم ـ ــي
لـ«الجريدة» :إن «الخطوة ستتضمن
ً
ً
ت ـع ــدي ــا م ـ ـحـ ــدودا ي ـش ـمــل ن ـحــو 6
ح ـقــائــب وزاري ـ ــة ،بـيـنـهــا اإلس ـكــان
وال ـس ـي ــاح ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة الـمـحـلـيــة
ً
والـثـقــافــة» ،الف ـتــا إل ــى أن التعديل
ستعقبه حــركــة مـحــافـظـيــن ،وأنــه
ً
ك ــان مـ ـق ــررا إرج ـ ــاؤه إل ــى م ــا بعد
االنتخابات الرئاسية ،التي يفترض
أن تـعـلــن ن ـتــائــج جــولـتـهــا األول ــى
مطلع أبريل المقبل ،إال أن الحالة
ال ـص ـح ـيــة ل ـشــريــف إس ـم ــاع ـي ــل ،ال
تسمح بذلك.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،رج ـح ــت م ـصــادر
مسؤولة لـ«الجريدة» بقاء إسماعيل
في الحكومة ،بصفة مؤقتة حتى
انتهاء االنتخابات الرئاسية ،لكون
ت ـغ ـي ـيــره يـتـطـلــب عـ ــرض بــرنــامــج
جــديــد لـلـحـكــومــة ع ـلــى ال ـبــرل ـمــان،
وفق نص المادة  146من الدستور،
ف ــي ح ـيــن ع ـ ّـبــر ن ــائ ــب م ــدي ــر مــركــز
األهـ ـ ـ ـ ــرام ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالستراتيجية عمر هاشم ربيع
عــن دهشته مــن أنـبــاء عــدم تغيير
إسماعيل ،وتــابــع« :الجميع يعلم
أن ال ـت ـعــديــل ال ـ ـ ـ ــوزاري يـسـتـهــدف
ف ــي األس ـ ـ ــاس ش ــري ــف إس ـمــاع ـيــل،

أعلنت الحكومة المصرية عبر
قرار نشر بالجريدة الرسمية،
أمس ،تمديد حظر التجوال في
بعض مناطق مدينتي رفح
والعريش في محافظة شمال
ً
سيناء ،اعتبارا من أمس.
ويأتي القرار بعد  3أيام من
موافقة البرلمان على قرار
الرئيس عبدالفتاح السيسي
بتمديد حالة الطوارئ في
عموم مصر ،مدة ثالثة أشهر
بداية من  13يناير الجاري،
ً
حتى  13أبريل المقبل ،نظرا
لـ«الظروف األمنية الخطيرة
التي تمر بها البالد».

الجيش يطور
موقعه اإللكتروني

القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خالل تفقده حي الفيالت بالعاصمة اإلدارية الجديدة في القاهرة أمس
خصوصا أنه ال يمارس عمله لسوء
حالته الصحية».

زيارة ديسالين
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وب ـعــد جــدل
أثير حول الزيارة المرتقبة لرئيس
ال ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي هــايـلــي مــاريــام
ديسالين لمصر ،فــي ظــل تجميد
م ـفــاوضــات تـقـيـيــم اثـ ــار ب ـنــاء سد
النهضة على دولتي المصب ،مصر
وال ـســودان ،في ظل اتهام إثيوبيا
بــالـمـمــاطـلــة ،يـصــل ديـســالـيــن إلــى
الـقــاهــرة ال ـيــوم ،إلج ــراء مباحثات
م ـه ـم ــة مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ،تـشـمــل مـجـمــل عــاقــات
التعاون ،السيما المتعلقة بأزمة
سد النهضة.
وقال مصدر رفيع لـ «الجريدة»:
إن «الـ ـلـ ـق ــاء س ـي ـت ـط ــرق إل ـ ــى الـ ــرد
اإلثيوبي على مقترح مصر بشأن
إش ــراك البنك الــدولــي كـطــرف فني

محايد وفاصل في أعمال اللجنة
الـفـنـيــة ال ـثــاث ـيــة ل ـســد الـنـهـضــة»،
ً
كاشفا عن قيام الجانب المصري
بطرح وثيقة على الجانب اإلثيوبي
ً
ً
تتضمن تـعـهــدا كـتــابـيــا بــااللـتــزام
بحصة مصر التاريخية من مياه
ً
ال ـن ـي ــل ،فـ ـض ــا ع ــن وض ـ ــع ج ــدول
زمني إلنهاء المفاوضات وااللتزام
بتوصيات المكتب االستشاري.
ومــن المقرر أن يلقي ديسالين
كـلـمــة أم ــام مـجـلــس ال ـن ــواب ،فيما
علمت «الجريدة» أن أعضاء «اللجنة
اإلفــري ـق ـيــة ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان» ل ــم يتم
إبالغهم حتى أمس بموعد الزيارة،
ً
إال أن مصدرا في اللجنة لفت إلى
أن ال ـس ـف ـيــر اإلثـ ـي ــوب ــي ف ــي مـصــر
طلب من البرلمان ،في وقت سابق،
تحديد موعد لزيارة ديسالين ،ومن
المحتمل أن تكون الزيارة بعد غد
الثالثاء.
وقـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب،

النائب حاتم باشات ،لـ«الجريدة»:
«رغـ ــم أن ال ــزي ــارة ل ــم ت ـحــدد حتى
اآلن ف ــإن أع ـض ــاء الـلـجـنــة ح ــددوا
اسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــارات س ـ ـت ـ ـط ـ ــرح ع ـل ــى
ديـســالـيــن ،وان ــه تــم إب ــاغ السفير
ً
اإلثـيــوبــي فــي الـقــاهــرة بـهــا» ،الفتا
إلــى أن الــزيــارة مــرحــب بـهــا مــادام
ً
ديسالين سيكون جاهزا للرد ،فيما
قال عضو تكتل ( )30-25البرلماني،
ه ـي ـث ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»:
«الزيارة غير مرحب بها طالما لم
تحسم ملف سد النهضة».
وكــان النائب عبدالحميد كمال
ً
و 18نائبا تقدموا بمذكرة عاجلة
إلى رئيس المجلس علي عبدالعال
يرفضون فيها زيارة رئيس وزراء
إثيوبيا إلــى البرلمان ،وأوضحت
المذكرة أن الزيارة ستمنح أديس
أبابا رسائل إيجابية يستفيد منها
الجانب اإلثيوبي.
ووص ـفــت نــائـبــة رئـيــس تحرير
األه ـ ــرام ،المتخصصة فــي الـشــأن

اإلفريقي ،أسماء الحسيني ،الزيارة
بـ«اإليجابية» ،وقالت لـ«الجريدة»:
«ت ـع ـن ــي انـ ـتـ ـق ــال مـ ـف ــاوض ــات ســد
ال ـن ـه ـضــة إلـ ــى م ـس ـتــوى ال ــرئ ــاس ــة
ب ـح ـســب نـ ــص ات ـ ـفـ ــاق الـ ـمـ ـب ــادئ»،
مــوضـحــة أن مـصــر حــريـصــة على
مصالح جميع األطراف مادامت لم
تؤثر مشاريع التنمية على حصة
مصر التاريخية من مياه النيل.
في سياق ذي صلة ،جدد األزهر
الشريف رفضه لقاء نائب الرئيس
األميركي مايك بينس خالل زيارته
المرتقبة للقاهرة ،خالل الفترة من
 20إلى  23الجاريز
وقـ ـ ـ ــال وك ـ ـيـ ــل األزه ـ ـ ـ ــر ع ـب ــاس
ش ــوم ــان ،إن ـن ــا «م ـس ـت ـم ــرون على
م ــوق ـف ـن ــا ال ـ ــراف ـ ــض لـ ـق ــاء ب ـي ـنــس،
ومؤتمر «نـصــرة الـقــدس» سيعقد
األربـ ـع ــاء والـخـمـيــس الـمـقـبـلـيــن»،
وسيتخذ خطوات وتحركات أخرى
ً
للحفاظ على الـقــدس ،مشيرا إلى
أن ا لــر ئـيــس الفلسطيني محمود

ع ـ ـبـ ــاس سـ ـيـ ـش ــارك فـ ــي ال ـج ـل ـســة
االفتتاحية للمؤتمر.
إل ــى ذل ــك ،ق ــال م ـصــدر مـســؤول
في الكنيسة األرثوذكسية ،إن بابا
اإلس ـك ـن ــدري ــة وب ـط ــري ــرك الـ ـك ــرازة
ال ـم ــرق ـس ـي ــة ،الـ ـب ــاب ــا ت ــواض ــروس
ال ـثــانــي ،مـصـمــم عـلــى رف ــض لـقــاء
ب ـي ـنــس ،بـسـبــب قـ ــرار ت ــرام ــب نقل
السفارة األميركية لــدى إسرائيل
من تل أبيب إلى القدس.
فــي األث ـنــاء ،قــال خــالــد البلشي
المتحدث باسم الحملة االنتخابية
للمرشح الرئاسي المحتمل خالد
ع ـل ــي ،إن حـمـلـتـهــم ب ـ ــدأت عملها
ال ـف ـع ـلــي ،وان ـه ــا دع ــت الـجـمــاهـيــر
ل ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ت ـ ــوك ـ ـي ـ ــات ال ـ ـتـ ــرشـ ــح
لالنتخابات الرئاسية في مكاتب
ً
ال ـش ـه ــر ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،مـ ــؤكـ ــدا قـ ــدرة
الحملة على جمع  25ألف توكيل
من  15محافظة حتى موعد غلق
ب ــاب ال ـت ــرش ــح ،ال ـم ـقــرر  29يـنــايــر
الجاري.

منصور لـ ةديرجلا  :لم يتواصل معنا أي مرشح رئاسي لتزكيته
•

القاهرة  -أحمد جاد

نفى عضو «تكتل  »30/25البرلماني المعارض ،إيهاب منصور،
أن يكون أي ممن أعلنوا نيتهم الترشح لالنتخابات الرئاسية
المقبلة ،تواصل معهم للحصول على التزكية التي تمكنهم من
الترشح لالنتخابات.
وأضاف منصورً ،في حوار مع «الجريدة» ،أن ترشح الرئيس
السيسي «وحيدا» يتوافق مع الدستور والقانون ...وفيما يلي
نص الحوار:
• خ ــال يــوم ـيــن ح ـصــد الــرئ ـيــس السيسي
نحو  510تزكيات من نواب البرلمان لترشيحه
في االنتخابات الرئاسية المقبلة ،في حين لم
يحصل أي مرشح آخر على تزكية واحدة ..ما
تعليقك؟

 من حق كل عضو في البرلمان أن يعبر عنرأيه بحرية ،هذه هي الديمقراطية التي نتمنى
أن ت ـك ــون ال ـن ـهــج الـ ـع ــام ف ــي م ـص ــر ،ف ـ ــإذا عمت
الديمقراطية ستنتهي مشكالت عدة على رأسها
اإلرهاب ،الذي يتفاقم في غياب الديمقراطية التي

صدمة بعد رسوب  1200طالب
في امتحان الجراحة
زعموا صعوبته ...ولجنة تقصي الحقائق :يتوافق مع معايير الجودة
●

القاهرة  -هيثم عسران وأمنية اليمني

في خبر صدم األوســاط التعليمية في مصر،
رسب  1200طالب وطالبة ،يمثلون إجمالي عدد
الــدارسـيــن فــي السنة الـســادســة بكلية الـطــب ،إذ
ً
حصلوا جميعا على درجــة «صفر» في امتحان
مــادة الجراحة ،بعد أن شكلت لجنة عقب رفض
ال ـط ــاب اإلج ــاب ــة ع ــن أس ـئ ـلــة االم ـت ـح ــان بحجة
صعوبتها ،وخروجهم من اللجان ،وتجمهرهم
أمامها ،مطالبين بإعادة االمتحان.
وح ــدث ــت الــواق ـعــة ف ــي  16نــوفـمـبــر الـمــاضــي،
أث ـنــاء انـعـقــاد امـتـحــان الــورقــة الـثــالـثــة المتحان
الـجــراحــة للفرقة الـســادســة فــي الكلية ،إذ خرج
الطالب بشكل جماعي في إحدى لجان االمتحان
ومعهم الــورقــة االمتحانية بعد نحو  35دقيقة
فقط من بدء االمتحان بادعاء صعوبته ،واصفين

إياه بأنه «تعجيزي» واقتحموا اللجان األخرى،
وتحركوا نحو المدرجات االمتحانية ،ونجحوا
في تحريض باقي الطالب على المغادرة.
وش ـك ـلــت جــام ـعــة ال ـم ـن ـصــورة لـجـنــة لتقصي
ال ـح ـقــائــق ،ان ـت ـهــت إل ــى ض ـ ــرروة رسـ ــوب جميع
الـطــاب فــي مــادة الـجــراحــة ،بعدما تبين للجنة
التي أرسلت االمتحان إلى ثالث جامعات أخرى
«القاهرة وعين شمس واإلسكندرية» ،باإلضافة
إلــى خبراء من جامعة المنصورة ،أن االمتحان
يتوافق من حيث الشكل والمضمون مع معايير
الجودة ،وليس بالصعوبة التي ادعاها الطالب
واتخذوها ذريعة للخروج من االمتحان.
وصـ ـ ـ ــدق م ـج ـل ــس ك ـل ـي ــة ال ـ ـطـ ــب ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
المنصورة على توصية لجنة تقصي الحقائق،
وسيصدر الـقــرار النهائي مــن مجلس الجامعة
برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد قناوي.

تؤدي بطبيعة الحال إلى تقدم األمم ،وهنا يجب
التأكيد على أن الرئيس السيسي غامر بداية من
عــام  2013بتاريخه ومنصبه لحماية الـبــاد،
وهذه حقيقة ال يختلف عليها اثنان.
• لكنكم في التكتل لم توقعوا طلبات التزكية
سواء للرئيس السيسي أو ألي مرشح آخر.
ً
 حتى اآلن لم يعلن أحد ترشحه رسميا بمنفي ذلك الرئيس السيسي ،ولم يتواصل معنا أي
مرشح لطلب التزكية.
• رئـ ـي ــس ح ـ ــزب اإلص ـ ـ ــاح وال ـت ـن ـم ـيــة أن ــور
ً
السادات أعلن أنه لقي تجاهال من النواب عندما
طلب تزكيتهم ..ما ردك؟
 اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي أوً
رسائل «واتساب» ال يعد إعالنا عن الترشح ،بل
من خالل التواصل المباشر مع النواب ،ولذا أكرر
التأكيد على أنه لم يتواصل معنا أحد مباشرة
ً
طلبا للتزكية ،أضف إلى هذا أن الدستور َّ
حدد
طريقين للترشح لالنتخابات أولهما التزكية،
واآلخ ــر جمع  25ألــف توكيل مــن  15محافظة،
وبالتالي من يرد الترشح بشكل حقيقي فعليه

السعي في االتجاهين ،وبناء عليه أعلنا أننا
ن ــدرس كــل المستجدات ،وسنعلن موقفنا من
االنتخابات الرئاسية عقب غلق باب الترشح.
• ي ــرى ال ـب ـعــض أن م ــن يـعـلــن تــرش ـحــه عبر
وســائــل اإلع ــام يسعى إلــى الشهرة فـقــط ...هل
تتفق مع هذا الرأي؟
ً
 ال أتهم أحدا بالسعي إلى الشهرة ،وأتمنى أنيكون هناك أكثر من مرشح ،فهذا تأثيره إيجابي
على الحياة السياسية في مصر ،وربما يكون
بعض الذين أعلنوا نيتهم الترشح عبر وسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي أو اإلع ـ ــام ،إمـكــانــاتـهــم
ضعيفة فــي الـتــواصــل مــع الناخبين والـنــواب،
وفي النهاية الرأي للشعب.
• لكن هناك من يرى أنكم في «تكتل »30/25
مجرد تحصيل حاصل ،بعد أن زكــى البرلمان
ً
بالكامل تقريبا ترشح السيسي؟
 هــذه هــي الديمقراطية وحــريــة ال ــرأي التيتحدثت عنها ،ومــن ثم فكل نائب له الحق في
اختيار من يشاء ،األمر ال يتعلق فقط بالرئيس
ً
السيسي الذي نشهد جميعا بمواقفه البطولية،

ً
لكن يتعلق أيضا بالحكومة وأدائها والتي نراها
ضعيفة ،وننتظر مــع ا لــر ئـيــس المقبل أن يتم
تشكيل حكومة من الكفاءات.
• بــرأيــك ،هــل االنـتـخــابــات المقبلة ستكون
تزكية للسيسي أم منافسة بين أكثر من مرشح؟
 في جميع األحوال البد أن تجرى االنتخاباتحتى لو لم يترشح أحد غير الرئيس السيسي،
والبد أن يحصل على نسبة  5في المئة من عدد
ً
من لهم حق االنتخاب في مصر ،طبقا لما نص
عليه الدستور والقانون ،ومن الممكن أن يكون
الـسـيـســي ال ـمــرشــح الــوح ـيــد ،لـكــن ف ــي الـنـهــايــة
ستجرى انتخابات حقيقية.
• الـبـعــض انـتـقــد ال ـج ــدول الــزم ـنــي المكثف
للعملية االنتخابية ،إذ بدا وكأنه مفصل فقط
لمرشح بعينه؟
 هذا الجدول طبيعي ،في أية انتخابات تكونهناك مواعيد تنظيمية حددها الدستور ،وعلى
مــن يــريــد أن يـتــرشــح ل ـهــذا الـمـنـصــب أن يكون
ً
مـتــوا صــا مــع المواطنين قبلها ،وال يتحجج
بقصر مدة جمع التوكيالت.

ً
استمرارا لجهود القوات
المسلحة للتواصل مع الرأي
العام ،وتوضيح كل المعلومات
والبيانات المرتبطة بأنشطة
وإسهامات القوات المسلحة،
طورت القوات المسلحة الموقع
الرسمي لوزارة الدفاع على
شبكة المعلومات الدولية
(اإلنترنت) ،ليكون نافذة حديثة
لعرض المعلومات والبيانات
الرسمية الموثقة ،وتقدم هذه
الخدمة باللغتين اإلنكليزية
والفرنسية بخالف اللغة
العربية.

استعدادات الستئناف
رحالت السياحة الروسية

يقوم وفد من وزارة الطيران
المدني المصرية بزيارة
لموسكو األسبوع المقبل،
للبدء في تجهيز مكاتب
الشركة بالمطارات الروسية
المختلفة ،ضمن االستعداد
الستئناف رحالت الطيران
السياحية الروسية إلى
ً
مطار القاهرة ،اعتبارا من
منتصف شهر فبراير المقبل،
على أن يتم تحديد جدول
زمني للرحالت باالتفاق بين
الجانبين.
الروسي
الرئيس
يذكر أن
ّ
فالديمير بوتين وقع في وقت
ً
ً
سابق مرسوما رئاسيا لعودة
الرحالت الجوية بين القاهرة
ً
وموسكو ،اعتبارا من منتصف
فبراير المقبل.

 3مارس حكم منازعتي
تنفيذ اتفاق الجزيرتين

ترحيب بمشروع قانون «تعيين المرأة قاضية»
هنري :الدستور يكفل المساواة ...والسعيد :أحذر من عدم تنفيذه
●

القاهرة  -كاملة خطاب

القــى مـشــروع قــانــون «تعيين
المرأة قاضية» ،الــذي تقدمت به
الـنــائـبــة فــي الـبــرلـمــان الـمـصــري
نــاديــة ه ـنــري ،وأحــالــه البرلمان
إلى اللجنة التشريعية األسبوع
ً
ً
ال ـم ــاض ــي ،تــرح ـي ـبــا واسـ ـع ــا من
جانب منظمات حقوقية مهتمة
بــالـشــأن الـنـســوي ،إذ أك ــدت أنها
خـ ـط ــوة جـ ـي ــدة ط ـ ــال ان ـت ـظ ــاره ــا
يمكنها أن تحقق مبدأ المساواة
بـ ـي ــن ال ـ ــرج ـ ــل والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ال ـم ـق ــرر
ً
دستوريا.
ونـ ـص ــت الـ ـ ـم ـ ــادة األول ـ ـ ـ ــى فــي
مشروع القانون على أن «تلتزم
الهيئات القضائية كلها بتعيين
المرأة في مناصب قضائية ،على
أن يكون بذات شروط المسابقات
التي تتخذ في تعيين القضاة».
وجاء في المذكرة اإليضاحية

لمشروع القانون ،أن الهدف من
إصــداره ليس قضية توظيف أو
ً
غ ـي ــره ،ول ـيــس س ـع ـيــا للحصول
عـ ـل ــى ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات ب ـع ـي ـن ـهــا دون
غ ـي ــره ــا ،ب ــل ه ــي ق ـض ـيــة تمكين
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة م ـ ـ ــن اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــاتـ ـه ــا
الــدسـتــوريــة ال ـ ــواردة بالدستور
سنة  2014والنصوص ال ــواردة
بـقــانــون مجلس الــدولــة وقــانــون
ال ـس ـل ـط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـمـتـعـلـقــة
بالقضية الخاصة بتعيين المرأة
قاضية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
التشريعية فــي مجلس الـنــواب،
ب ـه ــاء أب ــوشـ ـق ــة ،إلـ ــى أنـ ــه سـيـتــم
تحديد جلسة لمناقشة مشروع
القانون في وقت الحــق ،مضيفا
ان «ال ـل ـج ـنــة ه ــي ال ـت ــي سـتـحــدد
الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ـي ــه أو رفـ ـض ــه فــي
حضور أعضاء من مجلس الدولة
ومندوب من وزارة العدل».

من جانبها ،أوضحت مقدمة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع نـ ــاديـ ــة هـ ـن ــري أن ـهــا
استندت في القانون إلى الدستور
فــي مـ ــواده  11و 53و 14وم ــواد
أخ ــرى تكفل فيه الــدولــة تحقيق
ال ـم ـس ــاواة ب ـيــن الـ ـم ــرأة وال ــرج ــل
ف ـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـحـ ـق ــوق ال ـم ــدن ـي ــة
والسياسية واالقتصادية ،كما أن
الدولة تعمل على اتخاذ التدابير
الـكـفـيـلــة بـضـمــان تـمـثـيــل ال ـمــرأة
ً
ً
تـمـثـيــا مـنــاسـبــا ف ــي الـمـجــالــس
النيابية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــري ،فـ ــي
ت ـصــري ـحــات لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،أنـهــا
تـتـطـلــع لـمــوافـقــة الـبــرلـمــان على
الـ ـق ــان ــون ،وخ ــاص ــة أن مـجـلــس
ال ـن ــواب يـضــم ف ــي عـضــويـتــه 90
امـ ــرأة ،وأن الــدولــة تكفل للمرأة
حقها في تولي الوظائف العامة
ووظائف اإلدارة العليا في الدولة
دون تمييز.

إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،رح ـ ـبـ ــت م ــدي ــرة
«مــؤس ـســة ال ـق ــاه ــرة للتنمية
وال ـقــانــون» انـتـصــار السعيد
بـمـشــروع ال ـقــانــون ،موضحة
أنها بادرة جيدة من البرلمان،
وخاصة أن المرأة تناضل منذ
قاضية
عــام  1949لتعيينها ِّ
في مجلس الدولة ،متمنية أن
تتم الموافقة على القانون ألنه
سيحقق تكافؤ الفرص.
في المقابل ،حذرت عضوة
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـق ــوم ــي ل ـح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،س ـنــاء الـسـعـيــد من
عـ ـ ــدم ت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـقـ ــانـ ــون ح ــال
صـ ـ ــدوره ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
الـ ــدس ـ ـتـ ــور ي ـك ـف ــل الـ ـمـ ـس ــاواة
بين الــرجــل وال ـمــرأة ،مضيفة
أن «ه ــذا أمــر ينتهكه مجلس
الدولة بعدم تحقيقه ،وأخشى
أنــه إذا خــرج الـقــانــون لــن يتم
تنفيذه».

مدت المحكمة الدستورية
العليا ،أمس ،أجل النطق
بالحكم في منازعتي التنفيذ
المقامتين من الحكومة،
لوقف تنفيذ حكم القضاء
اإلداري الصادر في 21
يونيو  2016ببطالن ترسيم
الحدود البحرية بين مصر
والسعودية ،والتنازل عن
جزيرتي تيران وصنافير ،إلى
جلسة  3مارس المقبل.
كما قررت المحكمة تأجيل
نظر دعوى التنازع المقامة
من الحكومة لفض تناقض
أحكام مجلس الدولة
ومحكمة األمور المستعجلة
في قضية «تيران وصنافير».
يشار إلى أن أي حكم يصدر
في منازعتي التنفيذ لن
يؤثر على الموقف القانوني
لدعوى التنازع المنظورة
ً
أيضا أمام المحكمة
الدستورية.

ةديرجلا
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رياضة

المسابقات الرسمية لبطولة األمير الكبرى للرماية تبدأ اليوم
يقام اليوم نهائي مسابقة
البندقية ضغط الهواء  10أمتار
رجال ،في أول منافسات رسمية
لبطولة صباح األحمد الكبرى
للرماية ،التي بدأت فعالياتها
أمس على مجمع الشيخ صباح
األحمد األولمبي.

ت ـن ـط ـل ــق ال ـ ـي ـ ــوم الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات
الرسمية لبطولة سمو أمير البالد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد الــدول ـيــة
السابعة لـلــرمــايــة ،بــإقــامــة نهائي
مسابقة البندقية ضغط الهواء 10
أمتار رجال في اليوم األول الرسمي
للمسابقات التي تقام على مجمع
الشيخ صباح األحمد األولمبي.
وت ـبــدأ المسابقة الــرسـمـيــة في
التاسعة صباح الـيــوم ،بمشاركة
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن الـ ـ ــرمـ ـ ــاة م ـ ــن ال ـ ــدول
المشاركة في البطولة ،بينما يقام
الــدور النهائي في الحادية عشرة
ص ـب ــاح ــا ،وم ـ ــن ث ــم ال ـت ـت ــوي ــج فــي
الثالثة عصرا.
وت ـقــام مـنــافـســات بـطــولــة سمو
األمير بمشاركة قرابة  350راميا
ورام ـ ـي ـ ــة ي ـم ـث ـل ــون  39دولـ ـ ـ ــة مــن
مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـعــالــم واألب ـط ــال
األولمبيين وابطال العالم.
وع ـقــد أم ــس اج ـت ـمــاع لــاتـحــاد
العربي للرماية ،بحضور جميع
األعـ ـ ـض ـ ــاء وب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـه ـنــدس
دعيج العتيبي رئيس االتحادين
ال ـعــربــي وال ـكــوي ـتــي ،الس ـت ـعــراض

البطولة تشكل
أهمية خاصة
لعالم الرماية
ألنها تحمل اسم
سمو األمير

علي آل خليفة

«يد» الساحل يضم  5العبين جدد
●

محمد عبدالعزيز

نـجــح فــريــق الـســاحــل لـكــرة الـيــد فــي تــدعـيــم صـفــوفــه بخمسة
العبين جدد دفعة واحدة خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية،
ً
استعدادا الستكمال باقي منافسات الدوري العام للعبة المقرر
أن يستأنف مبارياته في  29من الشهر الجاري.
و يــأ تــي على رأس الالعبين ا لـجــدد ال عــب الصليبيخات
الـســابــق يـعـقــوب األم ـيــر ،وثـنــائــي ن ــادي الـســالـمـيــة يوسف
ع ــاش ــور وع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـغ ــري ــب ،ال ـ ـلـ ــذان م ـث ــا ال ـس ـم ــاوي
ع ــدة مــواســم ســابـقــة فــي مـنــافـســات ال ـمــراحــل الـسـنـيــة قبل
انقطاعهما عن اللعبة بسبب دراستهما في الخارج ،وعادا
عبر بوابة الساحل ،إضافة إلى العب العربي أحمد ايوب،
والتضامن سعد الموسوي.
ويسعى الجهاز الفني للساحل بقيادة المصري حسام
توفيق الى استغالل عامل السن لدى أغلب الالعبين الجدد
إلعدادهم بالشكل الالئق للدفاع عن ألوان الفريق في الفترة
المقبلة ،خاصة بعد إ عــارة نجم الفريق فيصل الحوطي
للقرين حتى نهاية الموسم الحالي.

تدريب متواصل
وفي سياق متصل ،يواصل الفريق تدريباته على صالة
ً
ا لـنــادي بشكل مكثف ،ا سـتـعــدادا لـخــوض بــا قــي منافسات
الموسم الحالي ،وذلك تحت قيادة المصري توفيق ،الذي
ً
يركز على الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية طمعا في
صقل الالعبين بالشكل المطلوب قبل استئنانف المباريات
الرسمية.

ب ـنــود االج ـت ـم ــاع ،وم ـن ـهــا اعـتـمــاد
التقريرين المالي واإلداري للعام
الماضي ،ومــا يستجد من أعمال،
كما يعقد اليوم اجتماع لالتحاد
اآلسيوي للرماية.

رئيس االتحاد اآلسيوي يشيد
بدعم األمير وولي العهد
أشــاد رئيس االتـحــاد اآلسيوي
للرماية الشيخ علي آل خليفة بدعم
الكويت لالتحاد القاري ،وتعاونها
المثمر لتطوير اللعبة وتقدمها
ف ــي الـ ـق ــارة الـ ـصـ ـف ــراء ،م ـعــربــا عن
الشكر والتقدير لصاحب السمو
أمير البالد وسمو ولي العهد على
دعمهما الالمحدود للعبة واالتحاد
القاري الذي تحتضن مقره الكويت،
كما اثنى على دعم رئيس االتحاد
الكويتي والعربي المهندس دعيج
العتيبي لــدعــم وانـتـشــار وتطوير
اللعبة.
واضاف آل خليفة ،خالل وجوده
ف ــي م ـج ـمــع م ـي ــادي ــن ال ــرم ــاي ــة ،ان
ال ـب ـط ــول ــة ت ـش ـك ــل اه ـم ـي ــة خــاصــة
بــالـنـسـبــة لـعــالــم الــرمــايــة عـمــومــا،
ألنها تحمل اسم سمو االمير ،كما
أن ـهــا م ــن أبـ ــرز ال ـب ـط ــوالت ترتيبا
وتنظيما ونتائج ،ودائما وابدا ما
يكون الــرمــاة والمعنيون باللعبة
عـلــى درج ــة عــالـيــة مــن الــرغـبــة في
التواجد هنا بالكويت والمشاركة.
وشدد رئيس االتحاد اآلسيوي
على أن الكويت تتمتع بإنجازات
وخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات طـ ــوي ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي ريـ ــاضـ ــة
الــرمــايــة ،ولديها نتائج طيبة في
ال ـم ـحــافــل ال ــدول ـي ــة ،وه ــو م ــا رفــع
أ سـهــم ا لـبـطــو لــة بشكل كبير على
المستوى العالمي.

الحفاري يتوسط راميتين من المغرب
وعـ ـ ـم ـ ــا تـ ـق ــدم ــه بـ ـط ــول ــة س ـمــو
األمير من الناحية الفنية ،قال إنها
بــالـفـعــل ســاهـمــت بشكل كبير في
تطور مستوى الــرمــاة والــرامـيــات،
ومـنـحـتـهــم الـكـثـيــر م ــن ال ـخ ـبــرات،
م ـ ــا ع ـ ـ ــاد ع ـل ـي ـه ــم بـ ــاالي ـ ـجـ ــاب فــي
االسـتـحـقــاقــات العالمية ،والدليل

هــو وجــود ابـطــال اولمبيين دائما
في البطولة.
وذكر الرامي المغربي الحفاري
ادريس انه يملك الكثير من الشغف
لـلـمـشــاركــة فــي بـطــولــة االم ـيــر هــذا
العام ،بعد أن حقق نجاحات كبيرة
في النسخة الماضية.

إبراهيم« :األخضر» بحاجة إلى صفقات مؤثرة
●

عبدالرحمن فوزان

شـ ــدد مـ ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول
ل ـكــرة ال ـقــدم بــال ـنــادي الـعــربــي،
م ـ ـح ـ ـمـ ــد إب ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ،عـ ـ ـل ـ ــى أن
"األخـ ـض ــر" بـحــاجــة مــاســة إلــى
تدعيمات جــديــدة مــؤثــرة على
مـسـتــوى الـمـحـتــرفـيــن ،وكــذلــك
الالعبين المحليين ،خالل فترة
التسجيل الحالية.
وقال" :نملك العبين جيدين،
ون ـثــق بــإمـكــانـيــاتـهــم ،ل ـكــن إذا
أردنا أن ِّ
نطور مستوى الفريق،
فعلينا إبرام تعاقدات ،لتدعيم
م ـج ـمــوعــة الــاع ـب ـيــن الـحــالـيــة
ب ـع ـنــاصــر م ـم ـ َّـي ــزة قـ ـ ــادرة على
تحسين مـسـتــوى األداء الـعــام
ل ـ (األخ ـضــر) ،والمنافسة بقوة
على البطوالت".
وتابع" :كجهاز فني ،حددنا
األسماء المطلوبة على مستوى
الـمـحـتــرفـيــن إلبـ ــرام صفقتين،
وعـ ــدة ص ـف ـقــات ع ـلــى مـسـتــوى
الــاعـبـيــن الـمـحـلـيـيــن ،لتدعيم
جميع الخطوط ،والمتبقي هو
بـ ــدء ال ـع ـمــل اإلداري لـلـتــوقـيــع
مــع الــاع ـب ـيــن" ،مـشـيــرا إل ــى أن
الرباعي المحلي :يوسف ناصر،

شبيب ال ـخــالــدي ،عـبــدالـهــادي
خ ـم ـي ــس وم ـه ـن ــد األنـ ـ ـص ـ ــاري،
يدخلون ضمن اهتماماته.
ومــن المقرر أن تكون قائمة
األسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـم ـط ـل ــوب ــة وص ـل ــت
أمس إلى مجلس إدارة النادي،
ليبدأ إجراءاته ومفاوضاته مع
الالعبين المطلوبين وأنديتهم.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـ ـ ــاد
"الـجـنــرال" فــوز فريقه الصعب
عـ ـل ــى ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل وت ـح ــوي ـل ــه
تـ ــأخـ ــره ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة إلـ ـ ــى ف ــوز
بهدفين مقابل هدف إلى إهدار
الـ ـ ـف ـ ــرص ال ـس ـه ـل ــة م ـ ــن الع ـب ــي
"األخضر".
وقــال" :بدأنا المباراة بشكل
جـ ـي ــد جـ ـ ـ ــدا ،وسـ ـيـ ـط ــرن ــا ع ـلــى
الملعب ،وقدمنا مستوى جيدا،
ووصـلـنــا إل ــى مــرمــى الـخـصــم،
وخلقنا عدة فرص سهلة كانت
كفيلة بتقدمنا بثالثية نظيفة
في الربع ساعة األول من اللقاء،
ل ـكــن إه ـ ــدار ال ـف ــرص م ــن شــأنــه
أن ي ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا ع ـل ــى أداء
الفريق ،وإيجابا على الخصم،
الــذي استفاد مــن ذلــك ،وتمكن
م ــن الـتـسـجـيــل ،ل ـي ـتــراجــع أداء
(األخضر) بشكل عام".

محمد إبراهيم

وأضاف" :في الشوط الثاني
أج ــريـ ـن ــا بـ ـع ــض ال ـت ـغ ـي ـي ــرات،
ف ـت ـح ـ َّـس ــن األداء ب ـش ـك ــل عـ ــام،
ُ
وع ــدن ــا ل ـل ـم ـب ــادرة م ــن جــديــد،
لنتمكن مــن الـتـعــديــل ،ومــن ثم
تحقيق االنتصار".

ونجح الحفاري في الفوز العام
الـ ـم ــاض ــي ب ـل ـق ـب ـيــن فـ ــي ال ـب ـطــولــة
ال ـعــرب ـيــة وب ـطــولــة االم ـي ــر ف ــي فئة
التراب ،وقدم مستويات مميزة جدا،
دفعته إلى مواصلة المشاركة مرة
اخرى ،مؤكدا انه استفاد كثيرا من
المشاركة واالحتكاك سابقا مع رماة

«شباب» الساحل
يعسكر بالقاهرة
وا ف ـ ـ ـ ــق مـ ـجـ ـل ــس إدارة ن ـ ــادي
الـ ـس ــاح ــل عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة مـعـسـكــر
خــارجــي لـفــريــق ك ــرة ال ـقــدم تحت
 19س ـن ــة بـ ــال ـ ـنـ ــادي ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
الستئناف دوري الشباب في 29
الجاري.
وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـم ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــر ف ــي
ال ـعــاص ـمــة ال ـم ـصــريــة (ال ـق ــاه ــرة)
اعتبارا من  14الجاري ،ويستمر
 10أي ــام ،يـخــوض خــالــه الفريق
م ــا ال يـقــل ع ــن  3م ـبــاريــات ودي ــة
مـ ـت ــدرج ــة ال ـم ـس ـت ــوى مـ ــع أن ــدي ــة
مصرية ،وسيرأس الوفد المدير
ال ـعــام لـجـهــاز ال ـكــرة سـيــف فــالــح،
ويضم  20العبا بخالف الجهازين
اإلداري والفني.
من ناحيته ،أكد أمين الصندوق
بـنــادي الـســاحــل فــالــح المطيري،
أن مجلس اإلدارة قــرر إقامة هذا
ال ـم ـع ـس ـكــر ل ـف ــري ــق ت ـح ــت  19مــن
ميزانية النادي ،دون دعم الهيئة
العام للرياضة ،دعما للفريق الذي
يضم في صفوفه مواهب عديدة،
وينافس بقوة على لقب الدوري،
إذ يـحـتــل حــالـيــا ال ـمــركــز الـثــالــث
على ال ئـحــة الترتيب عند توقف
المسابقة في الجولة العاشرة.

على مستوى كبير لديهم خبرات
عالية في ميادين الرماية المختلفة.
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب ل ــدي ــه
دافـ ــع كـبـيــر ل ـمــواص ـلــة ال ـت ـقــدم في
عــالــم الــرمــايــة ،وتعتبر المشاركة
ف ــي ب ـطــولــة س ـمــو األم ـي ــر عـنـصــرا
اساسيا في تكوين مستقبل مميز

للرماية المغربية ،مشيدا بمجمع
مـيــاديــن الــرمــايــة قــائــا إنــه يحوي
ال ـع ـن ــاص ــر ال ـت ــي ت ـض ـمــن ال ـن ـجــاح
والتطور والتركيز ،معتبرا انه من
أفضل الميادين التي خــاض فيها
استحقاقات على كــل المستويات
االقليمية والعالمية.

الصباح والخرافي والحساوي
أبطال بطولة سالم الصباح للقفز
نجح فارس نادي الصيد والفروسية الشيخ يوسف مشعل
الصباح في الفوز بالمركز األول للفئة المتقدمة على ارتفاع
 130س ــم ،فــي خـتــام مـنــافـســات بـطــولــة الـشـيــخ ســالــم صباح
السالم السنوية الرابعة لفروسية قفز الحواجز ،التي انطلقت
أمــس األول على مضمار نــادي الصيد الفروسية ،بمشاركة
 384فارسا وفارسة ،شارك منهم في اليوم األول  221فارسا
وفارسة .فيما حقق الفارس على الخرافي المركزين الثاني
ً
والـثــالــث ،وجــاء عبدالرحمن الفزيع رابـعــا ،ثــم دالـيــا الــزاحــم،
وراكان الحساوي.
وقام الشيخ حمد عبدالله الصباح والشيخة العنود مشعل
الصباح بتتويج أبطال هذه الفئة ،بحضور جماهير كبيرة
تقدمتهم فارسة الجيل الذهبي الشيخة بارعة سالم الصباح،
ووليد المرشود.
وفي الفئة المتقدمة على ارتفاع  120سم ،جاء في المركز
األول الفارس علي الخرافي ،تاله عبدالرحمن الفزيع ،وراكان
الحساوي ،وسعد السليمان ،ويوسف الصباح ،وأبرار المسلم.
ونجح الفارس راكان الحساوي في الفوز بلقب فئة  110سم،
ً
متقدما على بدر الهيفي ،وروان اإلدريس ،ودانة الغانم ،وزينة
العلي ،وأسامة الخضرا ،وقامت الشيخة سماح سالم الصباح
ونوف المرزوق بتتويج أبطال هذه الفئة.
وفاز الفارس جاسم الخلفان بالمركز األول في فئة ارتفاع
 100سم ،تاله فاطمة اإلدريس ،وحمد الهاجري ،وحمد موسى،
وليان العيسى ،وضــاري الحميدان ،وقامت الشيخة سماح
سالم الصباح ونوف المرزوق بتتويج أبطال هذه الفئة.

القادسية والجهراء في نهائي «درع السلة»
الكويت يلتقي النصر لتحديد المركز الثالث
تقام اليوم المباراة
النهائية لبطولة
درع اتحاد
السلة ،حيث
يلتقي القادسية
مع الجهراء.
ويسبق هذا اللقاء
مواجهة الكويت
مع النصر ،لتحديد
المركز الثالث.

جوردانكو

●

جابر الشريفي

تشهد صالة نــادي الكويت في الثامنة من مساء
اليوم المباراة النهائية لبطولة درع اتحاد السلة بين
فريقي القادسية والـجـهــراء ،ويسبقها لقاء الكويت
ً
مساء ،لتحديد المركز الثالث
مع النصر في السادسة
على الصالة ذاتها.
وتعد هــذه النسخة هي األولــى من البطولة التي
اعتمدها االتـحــاد مــن قبل الهيئة العامة للرياضة،
وتم احتسابها ضمن نقاط كأس التفوق العام للعبة،
لتكون البطولة الثالثة ،إلى جانب بطولتي الــدوري
والكأس.
وجمعت المجموعة الثانية الفريقين في مشوارهما
ف ــي ال ــوص ــول إلـ ــى ال ـن ـه ــائ ــي ،إذ تـ ـص ـ َّـدر ال ـقــادس ـيــة
المجموعة التي ضمتهما إلى جانب أندية الجهراء
والعربي والتضامن والصليبيخات ،ثم واجه اليرموك
في دور الثمانية ،قبل أن يلتقي النصر في دور األربعة،
ً
ً
ما يعني أن مشواره كان ممهدا ،وليس صعبا.
َّ
ً
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ح ــل ال ـج ـهــراء وص ـي ـفــا للمجموعة،
والتقى كاظمة في دور الثمانية ،وتجاوزه بصعوبة،
ثم واجه الكويت ،الفريق األصعب في البطولة ،بالدور
قبيل النهائي ،وتفوق عليه ،ليتأهل إلى النهائي.
والتقى الفريقان هــذا الموسم مرتين؛ األولــى في
الدور التمهيدي من الدوري ،وفاز القادسية ،والثانية
بــدوري المجموعات لهذه البطولة ،وفــاز القادسية
ً
أي ـضــا ،لـكــن الـمـبــاراتـيــن شـهــدتــا تـفــوقــا لـلـجـهــراء في
البداية حتى الدقائق األخيرة يصل إلى أكثر من 10

نقاط ،لكن القادسية تمكن في كلتا المباراتين من قلب
الطاولة ،وكان له الفوز في النهاية.
وال ي ـعــد م ــدرب ــا ال ـفــري ـق ـيــن؛ ال ـل ـي ـتــوانــي لــوكــاس
م ـ ـنـ ــدوجـ ــاز (ال ـ ـج ـ ـه ـ ــراء) ،والـ ـمـ ـق ــدون ــي ج ــوردانـ ـك ــو
ديفيدباكوف (الـقــادسـيــة) ،الـلــذان توليا مهمتيهما
ً
قبل  3أسابيع تقريبا ،غريبين عن الفريقين ،إذ سبق
َّ
ل ـلــوكــاس أن َّ
درب ال ـقــادس ـيــة ،كـمــا درب جــوردان ـكــو
الجهراء من قبل.
ً
وجاء جوردانكو بديال لألميركي جورج ريكي في
ً
القادسية ،ولوكاس بديال للبوسني سابت هدزيتش
في الجهراء ،لعدم رضا إدارتي الفريقين عن عروض
فريق كل منهما خالل الفترة الماضية.

غياب كبير
ُ
ويمني الجهراء النفس في تحقيق لقب ،بعد أن غاب
عن البطوالت منذ  ،1998عندما فاز بلقب بطولة درع
مبارك الكبير ،وهي آخر بطولة رسمية له ،إذ ال تعد
بطولة "يوم الكويت الرياضي" ،التي فاز بها الموسم
الماضي ،رسمية ،رغم أن الفريق وصل خالل السنوات

توقيت المباراة

٨:٠٠م

صالة الكويت

ال ـســاب ـقــة إلـ ــى ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـهــائ ـيــات لـعــدة
بطوالت مختلفة ،لكنه لم َّ
يتوج بلقب أي منها.
فيما ُيعد القادسية "ملك" بطوالت السلة،
ويتربع على عرش كل البطوالت الرسمية،
مــن خــال عــدد األلـقــاب الـتــي فــاز بـهــا ،وكــان
آخرها بطولة الدوري العام في الموسم قبل
الماضي ،فيما غاب عن البطوالت الموسم
الماضي.
ويمتاز الفريقان بطرق دفاعية متنوعة،
وم ــن الـمـتــوقــع أن تشهد ال ـم ـبــاراة نتيجة
ً
ضعيفة ،نظرا لتركيز الطرفين على الدفاع،
ً
حيث كان ذلك واضحا خالل المباريات السابقة
لهما.

عناصر مميزة
وي ـض ــم ال ـفــري ـقــان ع ـنــاصــر م ـم ـيــزة ،أمـ ـث ــال :فـهــاد
السبيعي وشايع مهنا ومشاري بودهوم وعبدالعزيز
الحميدي ومحمد السليم وعبدالله سالمين وأحمد
دروي ــش مــن جــانــب "األص ـف ــر" ،وتــركــي حـمــود وبــدر
العثمان وأحمد فالح وأحمد سعود وعبدالله الصراف
ونايف الصندلي ومحمد المطيري وأسعد نمر من
جانب الجهراء.
ول ــم تـتــأكــد بـعــد مـشــاركــة نـجــم الـقــادسـيــة صالح
يوسف ،ونجم الجهراء عبدالعزيز ضاري ،إذ يحتاج
كــل منهما إ ل ــى إذن مــن ا لـطـبـيــب ،لمشاركتهما في
كاف من اإلصابة.
المباراة ،لعدم تعافيهما بشكل ٍ

لوكاس
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رياضة

األهلي يهزم الباطن بخماسية
بحضور العنصر النسائي
اكتسح األهلي نظيره الباطن
بخماسية نظيفة في المباراة ً
التاريخية ،التي شهدت حدثا
ألول مرة ،حيث سمح للعائالت
بدخول مالعب كرة القدم
خالل المباراة التي جمعت بين
الفريقين باستاد الجوهرة
بمدينة الملك عبدالله الرياضية،
ضمن منافسات الجولة الـ 17من
الدوري.

ش ــدد األه ـل ــي ال ـخ ـنــاق على
ال ـ ـ ـهـ ـ ــال ،الـ ـمـ ـتـ ـص ــدر وح ــام ــل
الـلـقــب ،إثــر ف ــوزه الـكـبـيــر على
الباطن بخماسية نظيفة ،في
أول ظهور للعنصر النسائي
بــال ـمــاعــب ال ـس ـع ــودي ــة ،أمــس
األول ،فـ ــي جـ ـ ــدة ،بــا ل ـمــر ح ـلــة
الـ ـ ــ 17م ــن الـ ـ ــدوري ال ـس ـعــودي
لكرة القدم.
وس ـج ــل م ـه ـنــد ع ـس ـيــري (2
و 26مــن ركلة جــزاء) وسلمان
المؤشر ( 22و  )42واليوناني
يــوان ـيــس ف ـت ـفــاتــزيــديــس ()82
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،ف ـ ــارتـ ـ ـف ـ ــع رصـ ـي ــد
األه ـ ـلـ ــي ،ال ـث ــان ــي ع ـل ــى قــائ ـمــة
الترتيب ،إلى  34نقطة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ب ـقــي ال ـبــاطــن
عـ ـل ــى ر صـ ـ ـي ـ ــده ا ل ـ ـسـ ــا بـ ــق (20
نقطة) في المركز التاسع.
وش ـ ـه ـ ــد مـ ـلـ ـع ــب ال ـ ـجـ ــوهـ ــرة
الـ ـمـ ـشـ ـع ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـم ـل ــك
ع ـبــدال ـلــه الــريــاض ـيــة ف ــي جــدة
ظ ـهــور ال ـس ـيــدات بــالـمــدرجــات
ألول مرة ،تنفيذا لقرار الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة ،بــالـسـمــاح
للعائالت بحضور المباريات
ف ـ ـ ـ ــي ث ـ ـ ــاث ـ ـ ــة م ـ ـ ــاع ـ ـ ــب فـ ـ ـق ـ ــط،

والملعبان اآلخران هما استاد
الملك فهد الدولي في الرياض،
واستاد األمير محمد بن فهد
في الدمام.
ـض ع ـ ـلـ ــى انـ ـط ــاق ــة
لـ ـ ــم يـ ـ ـم ـ ـ ِ
ا ل ـ ـشـ ــوط األول سـ ـ ــوى د ق ـي ـقــة
واحـ ـ ــدة ،ح ـتــى اف ـت ـتــح األه ـلــي
ال ـت ـس ـج ـيــل ،إثـ ــر كـ ــرة عــرضـيــة
ارت ـ ـقـ ــى لـ ـه ــا م ـه ـن ــد ع ـس ـي ــري،
ول ـع ـب ـه ــا بـ ــرأسـ ــه عـ ـل ــى ي ـس ــار
الحارس مزيد آل فريح (.)2
و مــن هجمة منسقة أ ضــاف
األهـ ـل ــي ه ــدف ــه الـ ـث ــان ــي ،عـقــب
ك ــرة عــر ضـيــة لــم يـجــد سلمان
المؤشر صعوبة فــي إيداعها
ال ـمــرمــى ع ـلــى يـمـيــن آل فــريــح
(.)22
ونتيجة للضغط المستمر
والمكثف ،حصل األهلي على
ر كـلــة ج ــزاء تـصــدى لـهــا مهند
ع ـس ـي ــري ،ول ـع ــب الـ ـك ــرة قــويــة
على يسار آل فريح (.)26
َّ
ومـ ــن كـ ــرة ع ــرض ـي ــة ،ت ـمــكــن
األهلي من إضافة هدفه الرابع
بواسطة سلمان المؤشر ،الذي
ارتـ ـق ــي ل ـل ـك ــرة ول ـع ـب ـهــا داخ ــل
المرمى (.)42

جانب من مباراة األهلي والباطن (أ ف ب)
وفي الشوط الثاني ،أضاف
األه ـلــي هــدفــا خــامـســا عـنــدمــا
أخطأ آل فريح في إبعاد الكرة،
لتجد اليوناني فتفاتزيديس،
الـ ـ ـ ــذي أرس ـ ـل ـ ـهـ ــا قـ ــويـ ــة داخ ـ ــل
المرمى (.)82
وتعادل التعاون مع الرائد
 2-2ف ــي در بـ ــي ا ل ـق ـص ـيــم عـلــى

مـلـعــب مــديـنــة الـمـلــك عـبــدالـلــه
الرياضية في بريدة.
سجل للتعاون جفين البيشي
( 5مـ ــن رك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ــزاء) وي ـح ـيــى
المسلم خطأ فــي مرمى فريقه
( ،)88وللرائد يحيى المسلم ()7
والمصري محمود عبدالرازق
"شيكاباال" (.)35

العين يهزم الوصل وينفرد بصدارة الدوري اإلماراتي
انفرد العين بالصدارة ،بفوزه على مضيفه
الوصل ،شريكه السابق في القمة ،1-3 ،أمس
األول ،فــي خـتــام المرحلة ال ــ 12مــن ال ــدوري
اإلماراتي لكرة القدم.
وجـ ــاء ف ــوز ال ـع ـيــن رغ ــم خ ــوض ــه ال ـشــوط
الـثــانــي بـعـشــرة العـبـيــن ،لينجح أي ـضــا في
إيـقــاف سلسلة أصـحــاب األرض القياسية،
بعدم الهزيمة في  23مباراة متوالية.
ورفع العين رصيده إلى  28نقطة ،مقابل
 25للوصل ،الذي تراجع إلى المركز الثالث.
ونجح العين فــي إيـقــاف سلسلة الوصل
القياسية ،بعدما ألحق بــه الهزيمة األولــى
في الدوري ،بعد  23مباراة متوالية لم يعرف
فيها طعم الـخـســارة منذ أن سقط الموسم
الماضي أمام الجزيرة  3-2في  13يناير .2017
وافـتـتــح الـعـيــن التسجيل إث ــر ركـلــة حــرة
رفـعـهــا عـمــر عـبــدالــرحـمــن متقنة عـلــى رأس
المدافع إسماعيل أحـمــد ،الــذي أودعـهــا في
شباك حارس مرمى الوصل سلطان المنذري
(.)27
وأخطأ مهند العنزي في تسلم كرة سهلة،
ليخطفها مـنــه ال ـبــرازي ـلــي فــابـيــو دي ليما

مهاجم الوصل ،لكن األول أمسك به ،قبل أن
ينفرد بـحــارس مــرمــى فريقه خــالــد عيسى،
ليطرد الحكم مدافع العين مباشرة (.)45
وبدال من أن يستفيد الوصل من النقص

فرحة العيناوية

اإلسماعيلي يبحث عن مهاجم أجنبي
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

يـفــاضــل مـســؤولــو ن ــادي اإلسماعيلي
بـيــن أرب ـعــة مهاجمين أفــارقــة فــي الفترة
الحالية ،للتعاقد مــع أحــدهــم خــال فترة
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة فــي يـنــايــر ال ـجــاري،
لتدعيم خط الهجوم ،باالتفاق مع الجهاز
الفني الجديد بقيادة أبوطالب العيسوي،
وال ــذي طلب تدعيم خــط الـهـجــوم بالعب
متميز لالستمرار في المنافسة على لقب
الدوري المصري.
ُ
ويعد الليبيري باتريك أبرز المهاجمين
الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن لـ ــان ـ ـت ـ ـقـ ــال إلـ ـ ـ ــى صـ ـف ــوف
"الدراويش" خالل فترة االنتقاالت الحالية،
وينافسه مهاجمون من غانا ونيجيريا

العددي في صفوف منافسه ،نجح العين في
تسجيل الهدف الثاني ،بعد ركلة حرة رائعة
من عمر عبدالرحمن (.)71
ونجح العين في تسجيل الهدف الثالث

وكولومبيا ،ويتطلع الجهاز الفني لحسم
مـلــف الـصـفـقــات الـشـتــويــة فــي أق ــرب وقــت
مـمـكــن لــاس ـت ـفــادة مـنـهــا ف ــي الـم ـبــاريــات
المقبلة.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،ش ـ ـهـ ــدت الـ ـس ــاع ــات
الماضية مطالبة عمر جمال ،صانع ألعاب
اإلسماعيلي ،للجهاز الفني ،بمنحه فرصة
لـلـمـشــاركــة مــع ال ـفــريــق خ ــال الـمـبــاريــات
المقبلة ،وعقد الالعب جلسة مع أبوطالب
العيسوي المدير الفني لـ"الدراويش" ،وأكد
جمال خالل الجلسة أنه كان يرغب بعدم
االستمرار مع اإلسماعيلي ،في ظل وجود
المدير الفني السابق الفرنسي سبستيان
ديسابر.

عن طريق المصري حسين الشحات ،القادم
أخيرا من مصر للمقاصة (.)78
وأكـمــل الــوصــل الـمـبــاراة بعشرة العبين
أيضا ،بعد طرد البرازيلي رونالدو مينديز
لـلـخـشــونــة ( ،)88ث ــم س ـجــل م ــواط ـن ــه كــايــو
كانيدو هدف تقليص الفارق (.)90+3
وصعد الــوحــدة إلــى المركز الثاني ،بعد
فوزه على مضيفه دبا الفجيرة .1-3
واف ـت ـت ــح دب ـ ــا ال ـف ـج ـي ــرة ال ـت ـس ـج ـيــل عـبــر
ال ـبــرازي ـلــي رودول ـف ــو ب ــاردي ــا ( ،)30وأدرك
المجري باالزس دزودزساك التعادل للوحدة
من ركلة جزاء (.)62
وتقدم الوحدة للمرة األولــى عبر البديل
محمد العكبري ( ،)77ثم سجل األرجنتيني
سيباستيان تيغالي الثالث (.)81
وفقد الجزيرة لقبه منطقيا بتعادله مع
مضيفه الفجيرة بهدف ألحمد العطاس ()72
مقابل هدف لراشد مال الله (.)67
وبـ ـق ــي الـ ـج ــزي ــرة ،الـ ـ ــذي أحـ ـ ــرز ال ـمــوســم
الماضي اللقب الثاني في تاريخه ،في المركز
ال ـســادس ب ــ 17نـقـطــة ،وتــراجــع عـجـمــان إلــى
الثامن وله  13نقطة.

ور فــع التعاون رصيده إلى
 21نـقـطــة فــي الـمــركــز الـثــامــن،
فـ ـيـ ـم ــا صـ ـ ـ ــار رصـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ــرائ ـ ــد
ص ــاح ــب الـ ـم ــرك ــز األخ ـ ـيـ ــر 13
نقطة.

حماس الجماهير النسائية أثناء المباراة (أ ف ب)

تعادل العربي مع السيلية في الدوري القطري
ف ـشــل ف ــري ــق ال ـعــربــي ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى تـقــدمــه،
وتعادل مع مضيفه السيلية  ،1-1في المباراة التي
جمعتهما أم ــس األول بــالـجــولــة الـ ــ 12مــن ال ــدوري
القطري لكرة القدم ،والتي شهدت أيضا فوز الغرافة
على األهلي .1-2
ت ـق ــدم ال ـعــربــي ب ـه ــدف سـجـلــه أح ـم ــد فـتـحــي في
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع للشوط األول،
وتعادل عبدالرحمن الحرازي للسيلية (.)76
ورفع العربي رصيده إلى عشر نقاط في المركز
الثامن ،بفارق األهداف أمام الخور ،فيما رفع السيلية
رصيده إلى  20نقطة بالمركز الرابع.
ُيــذكــر أن ه ــذا ال ـت ـعــادل هــو ال ــراب ــع لـلـعــربــي هــذا
الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في 6
مباريات ،فيما ُيعد هذا التعادل هو الثاني للسيلية
هذا الموسم ،مقابل الفوز في  6مباريات ،والخسارة
في  4مباريات.
وفي المباراة الثانيةَّ ،
حول الغرافة تأخره بهدف
أمام مضيفه األهلي إلى فوز .2-1
وتقدم ياسين الشيخاوي لألهلي ( )16وتعادل
أحمد عالء للغرافة ( ،)58قبل أن يضيف نفس الالعب
الهدف الثاني للغرافة (.)70
ورفــع الغرافة رصـيــده إلــى  14نقطة فــي المركز
السادس ،بفارق األهداف أمام األهلي.

ُيذكر أن هذا الفوز هو الثالث للغرافة هذا الموسم،
مقابل الخسارة في أربع مباريات ،والتعادل في خمس،
فيما تعد هذه الخسارة السادسة لألهلي هذا الموسم،
مقابل الفوز في أربع مباريات ،والتعادل في مباراتين.

شنايدر مسرور بالظهور األول
أبدى الهولندي ويسلي شنايدر ،العب الغرافة،
ال ــذي انـضــم أخ ـيــرا للفريق قــادمــا مــن فــريــق نيس
الفرنسي ،سروره البالغ باالنتصار األول الذي حققه
الفريق أمام األهلي.
وش ــارك شـنــايــدر مـنــذ ال ـبــدايــة ضـمــن التشكيلة
األساسية ،حتى تم استبداله ( ،)83ونجح في تقديم
مستوى مميز.
وقــال شنايدر فــي تصريحات صحافية" :الفوز
مهم للغاية ،وخــاصــة أنــه جــاء بعد مـبــاراة صعبة
وق ــوي ــة ،لـكــن الع ـبــي ال ـغــرافــة أث ـب ـتــوا إمـكــانـيــاتـهــم،
وعادوا لتعويض التأخر بهدف ،وتحقيق الفوز في
نهاية المطاف".
وأشاد الهولندي بالجمهور الذي كان مساندا له،
والتف حوله منذ وصوله للدوحةِّ ،
معبرا عن مدى
تـقــديــره واحـتــرامــه لـهــم ،ومـبــديــا سـعــادتــه الكبيرة
بمحبة الجماهير له.
(د ب أ)

ِّ
األبيض يحدد صفقاته الشتوية ويفاوض أبوجبل
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

استقر إيـهــاب جــال المدير الفني للفريق
األول لكرة القدم في نــادي الزمالك ،باالتفاق
مع مجلس اإلدارة ،على الصفقات التي يحتاج
إليها الفريق خالل فترة االنتقاالت الشتوية
ال ـح ــال ـي ــة ،ب ـع ــد ال ـت ـع ــاق ــد م ــع حـ ـم ــدي ال ـن ـقــاز
الـظـهـيــر األي ـمــن للنجم الـســاحـلــي الـتــونـســي،
وتم االستقرار على التعاقد مع مهاجم إفريقي
متميز ،بــاإلضــافــة إلــى ظهير أيـســر وحــارس
مرمى.
وك ــان مــرتـضــى م ـن ـصــور ،رئ ـيــس ال ـنــادي،

منح المدير الفني الصالحيات المطلقة في
تـحــديــد الــراح ـل ـيــن ،والـصـفـقــات ال ـجــديــدة في
الفترة الحالية.
في الوقت ذاته ،فتح مسؤولو الزمالك باب
المفاوضات مع محمد أبوجبل حارس مرمى
سموحة والعب الفريق السابق للتعاقد معه
ً
خــال ا لـفـتــرة الحالية ،تحسبا لرحيل أحمد
الشناوي حارس مرمى الفريق ،في ظل تلقي
األخير عروضا لالحتراف ،فضال عن ترحيب
مــرت ـضــى م ـن ـصــور بـبـيــع ال ــاع ــب ف ــي الـفـتــرة
الحالية.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ك ـشــف م ـن ـصــور ع ــن عقد

اج ـت ـمــاع لـمـجـلــس اإلدارة األربـ ـع ــاء الـمـقـبــل،
وأوضح أنه يعتذر عن عدم حضور االجتماع،
وأشار إلى أنه ينتظر حكم القضاء فيما يخص
ب ـطــان عـضــويــة هــانــي ال ـع ـتــال نــائــب رئـيــس
النادي الحالي ،ويطالب باحترام كلمة القضاء.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،تـلـقــى أس ــام ــة إبــراه ـيــم
ال ـظ ـه ـيــر األيـ ـم ــن ل ـفــريــق ال ــزم ــال ــك ع ــرض ــا من
مسؤولي نادي المقاصة لمطالبته باالنتقال
إلـ ــى ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق ال ـف ـي ــوم ــي خـ ــال ف ـتــرة
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة الـحــالـيــة ،فــي ظــل قيده
بقائمة االنتظار بصفوف الفريق األبيض.
وكان أسامة إبراهيم توصل إلى اتفاق في

وقــت سابق مع مسؤولي نــادي إنبي للعودة
إلـ ــى ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق ال ـب ـتــرولــي خـ ــال فـتــرة
االنـتـقــاالت الشتوية الـحــالـيــة ،خصوصا أنه
خارج الحسابات الفنية في الزمالك.
ُيذكر أن إبراهيم تقدم بشكوى ضد نادي
الزمالك التـحــاد الـكــرة خــال الفترة الماضية
بسبب مستحقاته المتأخرة ،فضال عن وضعه
ضمن قائمة االنتظار ،ومن المقرر أن يحسم
الجهاز الفني للفريق األبيض موقف الالعب
خالل الفترة الحالية من القيد في قائمة الفريق
من عدمه.

الزمالك الستعادة االنتصارات أمام اإلنتاج الحربي
بتروجيت يواجه الداخلية ...وإنبي في اختبار صعب أمام سموحة
تقام اليوم  3مباريات في إطار
مباريات الجولة الثامنة عشرة
للمسابقة المحلية للدوري
المصري ،حيث يلتقي الزمالك
مع اإلنتاج الحربي ،وبتروجيت
يواجه الداخلية ،وإنبي يلعب مع
سموحة.
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يبحث الفريق األول لكرة القدم
ف ــي نـ ــادي ال ــزم ــال ــك ع ــن اس ـت ـعــادة
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات ،حـ ـي ــن ي ـل ـت ـق ــي مــع
اإلنـتــاج الـحــربــي مـســاء الـيــوم ،في
إط ـ ــار م ـب ــاري ــات ال ـج ــول ــة الـثــامـنــة
عشرة للمسابقة المحلية للدوري
المصري ،بعدما أنهى الفريق الدور
األول بالخسارة من األهلي بثالثية
دون رد ،في المباراة األخيرة التي
أق ـي ـمــت ض ـمــن م ـب ــاري ــات ال ـجــولــة
السابعة عشرة من المسابقة ،حيث
يحتل الفريق األبيض المركز الرابع
برصيد  28نقطة ،في حين يحتل
اإلن ـت ــاج ال ـحــربــي ال ـمــركــز الـتــاســع
برصيد  22نقطة.
ويـ ـخ ــوض ال ــزم ــال ــك ال ـم ـب ــاراة
بـ ـق ــائـ ـم ــة تـ ـض ــم ك ـ ــا م ـ ــن أح ـم ــد
الشناوي ،وعمر صــاح ،وحــازم
إم ـ ـ ـ ــام ،وع ـ ـلـ ــي ج ـ ـبـ ــر ،وم ـح ـم ــود
حـمــدي الــونــش ،ومـحـمــود عــاء،
وأحـ ـ ـم ـ ــد أبـ ــوال ـ ـف ـ ـتـ ــوح ،وط ـ ـ ــارق
حامد ،وأحمد توفيق ،ومحمود
عبدالعاطي (دون ـغــا) ،ومعروف
يوسف ،وأحمد مدبولي ،وأحمد
داودا ،وصــاح عاشور ،ومحمد
الـشــامــي ،وأيـمــن حفني ،وأحمد

رف ـع ــت ،وكــاســون ـغــو كــابــون ـغــو،
وباسم مرسي.
ويغيب محمد إبراهيم لإليقاف،
وعـبــدالـلــه جمعة ومـحـمــود جنش
لإلصابة ،وتــم استبعاد بنغامين
أشيمبونغ ،ويوسف أوباما ومحمد
أشرف ،وخالد قمر ،ومؤيد العجان،
ومحمد مجدي ألسباب فنية.
وط ــال ــب إيـ ـه ــاب جـ ــال ال ـمــديــر
الـفـنــي للفريق األب ـيــض الالعبين
بضرورة تحقيق الفوز في المباراة
من أجل العودة إلى المنافسة ،كما
يسعى الفريق إلى إسعاد جماهيره
الغاضبة بعد الخسارة من األهلي
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األخ ـ ـي ـ ــرة ،وح ــرص
ً
المدرب على تأهيل العبيه نفسيا
لـتـحـقـيــق ال ـف ــوز ف ــي ل ـقــاء اإلن ـتــاج
الحربي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـت ـط ـلــع اإلن ـت ــاج
الحربي بقيادة مختار مختار إلى
تحقيق الفوز في المباراة ،السيما
أن الفريق العسكري سبق أن تعادل
مع الزمالك في مباراة الدور األول
ب ـه ــدف ل ـكــل ف ــري ــق ،وأك ـ ــد ال ـمــديــر
الفني لالعبين صعوبة المباراة،
خصوصا أن دوافع الزمالك كبيرة
لتحقيق الفوز في المباراة.
ويـ ـخ ــوض ال ـف ــري ــق ال ـع ـس ـكــري

المباراة بتشكيل مكون من عامر
عامر ،وأحمد شديد قناوي ،ولؤي
وائ ـ ـ ـ ــل ،وف ـ ـ ـ ــادي ن ـ ـجـ ــاح ،وال ـس ـي ــد
الشبراوي ،وإسالم رشدي ،وإيزي
إيمكا ،ومحمد ليلة ،وعبدالرحمن
ب ـ ــودي ،وم ــوس ــى ديـ ـ ـ ــاوارا ،وعـمــر
السعيد.

بتروجيت والداخلية
ي ـل ـت ـقــي ف ــري ــق ب ـت ــروج ـي ــت فــي
الـثــانـيــة والـنـصــف بــالـســويــس مع
نـظـيــره الــداخـلـيــة ضـمــن مـبــاريــات
الـجــولــة الـثــامـنــة ع ـشــرة لمسابقة
الدوري المصري الممتاز ،ويتطلع
ال ـفــريــق ال ـب ـتــرولــي ب ـق ـيــادة ط ــارق
يحيى لتحقيق الفوز في المباراة،
بعدما فاز بتروجيت في المباراة
السابقة على اإلنتاج الحربي.
ويـ ـحـ ـت ــل ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـب ـت ــرول ــي
ال ـمــركــز ال ـثــانــي عـشــر بــرصـيــد 20
نقطة ،ويعتمد الجهاز الفني على
مـجـمــوعــة م ــن الــاعـبـيــن أصـحــاب
الخبرات أمثال علي فرج ،وحسام
حسن ،وكريم طارق ،وأحمد جعفر،
وشميلس بيكلي ،والما كولين.
فــي الـمـقــابــل ،يـسـعــى الــداخـلـيــة
بقيادة عالء عبدالعال إلى تحقيق
الـ ـف ــوز ،لـتـحـسـيــن مــوق ـفــه ب ـجــدول

جانب من مباراة الزمالك واألهلي بالدوري في األسبوع الماضي
الـ ـ ــدوري ،ف ــي ظ ــل اح ـت ــال الـفــريــق
للمركز العاشر برصيد  21نقطة،
ويتطلع الفريق إلى تحقيق نتيجة
إيجابية في مباراة اليوم.

سموحة وإنبي
ي ـس ـت ـض ـيــف فـ ــريـ ــق س ـمــوحــة

مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم ن ـظ ـي ــره إنـ ـب ــي فــي
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،ض ـم ــن م ـب ــاري ــات
ال ـجــولــة ذات ـه ــا ،ويـحـتــل الـفــريــق
الـ ـسـ ـكـ ـن ــدري الـ ـم ــرك ــز الـ ـس ــادس
برصيد  26نقطة ،في حين يحتل
الفريق البترولي المركز الخامس
برصيد  28نقطة.

ويـ ـ ـخ ـ ــوض سـ ـم ــوح ــة ال ـل ـق ــاء
ب ـق ـي ــادة طـلـعــت ي ــوس ــف الـمــديــر
الـفـنــي لتحقيق ال ـف ــوز ،مــن أجــل
العودة للمنافسة على أحد مراكز
المربع الذهبي ،في حين يسعى
ال ـفــريــق ال ـب ـتــرولــي إل ــى تحقيق
الفوز للمنافسة على مركز متقدم،

وي ـق ــود طـ ــارق ع ـبــدالـلــه ال ـمــدرب
العام الفريق في لقاء اليوم بعد
رحيل إيهاب جالل المدير الفني
لتدريب الزمالك.
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السيتيزن يصطدم بليفربول
وأرسنال يواجه بورنموث
يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول الـ ـ ــرابـ ـ ــع
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي الـ ـمـ ـتـ ـص ــدر فــي
مــواجـهــة مــن الـعـيــار الثقيل الـيــوم،
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة والـعـشــريــن
من الدوري االنكليزي لكرة القدم،
ي ـف ـت ـقــد ف ـي ـهــا ن ـج ـمــه ال ـب ــرازي ـل ــي
كوتينيو المنتقل الى برشلونة
اإلسباني.
كـمــا يـحــل أرس ـنــال الـســادس
ضيفا على بورنموث اليوم.
ويتصدر مانشستر سيتي
ال ـت ــرت ـي ــب ب ــرص ـي ــد  62ن ـق ـطــة،
ب ـ ـفـ ــارق م ــري ــح ي ـب ـلــغ  15نـقـطــة
عــن غريمه مانشستر يونايتد،
الذي يتقدم بدوره بنقطة واحدة
ع ــن تـشـلـســي .وي ــأت ــي لـيـفــربــول
رابـعــا ولــه  44نقطة ،مقابل 41
لتوتنهام ،و 39ألرسنال.
ويخوض ليفربول مباراته
األولـ ـ ـ ــى ب ـع ــد انـ ـتـ ـق ــال صــانــع
العابه كوتينيو الى برشلونة
م ـت ـصــدر الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
فــي صفقة كـبـيــرة بلغت 160
مليون يورو.
ل ـك ــن ال ـ ـمـ ــدرب األلـ ـم ــان ــي ي ــورغ ــن

كـلــوب يملك األسـلـحــة الــازمــة لخوض
ال ـم ـب ــاري ــات ال ـك ـب ـيــرة ب ــوج ــود ال ـه ــداف
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد صـ ـ ــاح،
والسنغالي ساديو مانيه ،والبرازيلي
االخر فيرمينو.
وا مـتــاز ليفربول بقدرته الهجومية
الكبيرة هذا الموسم ،فسجل  50هدفا في
 22مباراة في البطولة حتى االن ،منها
 17لصالح الفائز قبل ايام بجائزة أفضل
العب افريقي في .2017
وي ـح ـتــل صـ ــاح ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي في
ترتيب هدافي البطولة بفارق هدف خلف
مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين.
وغــاب المهاجم المصري عن مباراة
الفريق االخيرة في مسابقة الكأس ضد
ايفرتون بسبب اصابة طفيفة.
وع ــزز لـيـفــربــول صـفــوفــه مــع انـطــاق
فترة االنـتـقــاالت الشتوية بتعاقده مع
المدافع الهولندي الدولي فيرجيل فان
دايك مقابل  75مليون جنيه استرليني
( 84م ـل ـيــون يـ ـ ــورو) م ــن ســاوث ـم ـب ـتــون.
وشارك فان دايك في مباراة الكأس امام
ايفرتون وسجل له هدف الفوز .2-1
ويأمل كلوب ايضا بموافقة اليبزيغ
األلـمــانــي على االنـتـقــال الـفــوري لالعب

خطوات ثابتة
لكن فريق المدرب اإلسباني جوسيب
غــوارديــوال يسير بخطوات ثابتة نحو
احراز اللقب ،كما انه يحارب على جميع
الجبهات ،فبلغ ثمن نهائي دوري ابطال
اوروب ـ ـ ــا ل ـمــواج ـهــة ب ـ ــازل ال ـســوي ـســري،
وخ ـ ـطـ ــف ل ـ ــه مـ ـه ــاجـ ـم ــه االرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
سيرخيو اغــويــرو الثالثاء هــدف الفوز
عـلــى بــريـسـتــول سـيـتــي  2-1فــي ذهــاب
نصف نهائي كأس الرابطة االنكليزية،
كما بلغ الدور الرابع من مسابقة الكأس.
ل ـك ــن غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال اع ـت ـب ــر أن إح ـ ــراز
أربعة ألقاب هذا الموسم هو طرح "غير
واقعي" ،مشيرا إلى انه يحتاج الى أكثر
مــن  30العبا لتحقيق هــذا الـهــدف غير
المسبوق لفريقه.
وقال اإلسباني قبل ايام "ربما يمكن
طرح هذا السؤال في مارس أو ابريل إذا
كنا مازلنا في المسابقات االربع".
وب ـعــد م ـش ــوار رائـ ــع حـقــق فـيــه رقـمــا

قـيــاسـيــا ف ــي الـبـطــوالت
الخمس الكبرى ب ــ 18فوزا
م ـت ـتــال ـيــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ق ـب ــل ان
يتعادل مع كريستال باالس في نهاية
العام ،بدأ سيتي  2018بفوز سهل على
واتفورد  3-1في المرحلة الماضية.
ويحل ارسنال ضيفا على بورنموث
ال ـســادس عـشــر ،ســاعـيــا إل ــى الـبـقــاء في
دائ ـ ــرة ال ـص ــراع عـلــى احـ ــدى الـبـطــاقــات
األوروبية.
(أ ف ب)

كونتي عن مستقبله مع تشلسي :كل شيء ممكن

مورينيو يلمح إلى إمكانية ضم سانشيز
أل ـمــح مـ ــدرب مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
ثــانــي ال ــدوري اإلنكليزي لـكــرة الـقــدم،
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو ،إل ــى
إمكانية السعي لضم مهاجم أرسنال
ال ـت ـش ـي ـلــي ال ـي ـك ـس ـيــس ســان ـش ـيــز إلــى
صفوف فريقه خــال فترة االنتقاالت
الشتوية ،واصفا الالعب بأنه "ظاهرة".
وقال مورينيو في مؤتمر صحافي
أم ــس األول" :ع ـلــى ال ـع ـمــوم ،ال يــؤمــن
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي وم ـ ــالـ ـ ـك ـ ــوه ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا بـ ـس ــوق
االنتقاالت الشتوية في يناير .ال نؤمن
بالتعاقد مع العب لمجرد التعاقد .لكن
مــا نعتقده أن هـنــاك بعض الالعبين
ف ــي ال ـع ــال ــم إذا س ـن ـحــت ل ــك ال ـفــرصــة
للتعاقد معهم فــي يـنــايــر ،م ــارس أو
يوليو ،فعليك أن تحاول ،وهذا كل ما
في األمر".

الوسط الدولي الغيني نابي كيتا ،رغم
أن الـعـقــد الـمــوقــع بينهما يــدخــل حيز
التنفيذ في نهاية الموسم.

ق ــال اإلي ـط ــال ــي أن ـطــون ـيــو كــونـتــي،
مـ ــدرب نـ ــادل تـشـلـســي ب ـطــل ال ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي الـمــوســم
ال ـمــاضــي ،ان ــه غـيــر ق ــادر عـلــى تقديم
ضمانات حــول مستقبله مــع النادي
اللندني ،معتبرا أن "كل شيء ممكن".
وقــاد كونتي تشلسي في موسمه
األول م ـعــه إل ــى إح ـ ــراز ل ـقــب الـ ــدوري
ً
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـم ـتــاز ،ويـحـتــل حــالـيــا
المركز الثالث برصيد  46نقطة بفارق
نقطة خلف مانشستر يونايتد الثاني،
و 16نـقـطــة خـلــف مــانـشـسـتــر سيتي
ال ـم ـت ـصــدر ،وت ـن ـت ـظــره مـهـمــة صعبة
في المرحلة الثالثة والعشرين ،حيث
يستضيف السبت بطل الموسم قبل
الماضي ليستر سيتي الثامن.
وينتهي عقد كونتي مــع تشلسي
أواخــر يونيو  ،2019اال ان التكهنات
متواصلة بشأن وضعه في ستامفورد

وأض ــاف" :ليس جيدا مــن الناحية
ـاد
األخالقية الحديث عــن العــب مــن نـ ٍ
آخر .إذا تحدث أحدهم عن أحد العبي
فــري ـقــي ل ـي ـقــولــوا إن ـه ــم م ـه ـت ـمــون بــه،
فإنني لن أكون سعيدا".
وتابع" :سانشيز العب في صفوف
أرس ـنــال ،وعلى األرج ــح سيدافع هذا
األسـبــوع عــن أل ــوان فريقه ،وبالتالي
لـيــس جـيــدا الـحــديــث عــن أي شــيء
يتعلق به ،إال القول إنه ظاهرة".
وكان مانشستر سيتي مرشحا
للحصول على خدمات سانشيز،
وعرض  60مليون جنيه استرليني
لـلـتـعــاقــد م ـعــه ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت
الصيفية ،لكن أرسنال لم يجد البديل
للتخلي عنه.

بــريــدج ،ويــؤكــد باستمرار انــه يعمل
مع تشلسي ،وال يبالي بما يجري في
االندية األخرى.
وقال في تصريحات للصحافيين
"لدي موسم من عقدي مع هذا النادي
( )...لكن كما تعرفون كل شيء ممكن.
ف ــي ل ـح ـظــة م ــا ت ـك ــون م ــوج ــودا هـنــا،
وفي لحظة اخــرى ،يحل شخص آخر
مكانك".
ً
وردا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ح ـ ــول اح ـت ـمــال
تمديد عقده مع النادي اللندني ،قال
كونتي "في هذه الحالة ،يعود للنادي
ان يقرر".
وت ـش ـيــر ال ـت ـقــاريــر إل ــى أن كــونـتــي
م ـح ـبــط م ــن أداء ال ـ ـنـ ــادي ف ــي س ــوق
االنتقاالت ،ما قد يدفع المدرب السابق
للمنتخب اإليطالي إلى الرحيل.

بايرن ميونيخ يضرب بقوة ويهزم مضيفه ليفركوزن
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ
الـمـتـصــدر وح ــام ــل الـلـقــب الـعــام
الجديد بفوز كبير على مضيفه
باير ليفركوزن  ،1-3أمس األول،
فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــام ـنــة
عـشــرة ،األول ــى فــي اي ــاب ال ــدوري
األلماني لكرة القدم.
ورفع بايرن ميونيخ الساعي
الى لقب سادس تواليا ،رصيده
ال ــى  44نـقـطــة ،مـقــابــل  28لباير
ليفركوزن صاحب المركز الرابع.
على استاد "باي ارينا" وامام
أكـثــر مــن  30ألــف مـتـفــرج ،تبادل
الـ ـف ــريـ ـق ــان الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،ف ـكــانــت
محاولة هناك واخــرى هناك الى
ان مالت الكفة لمصلحة الفريق
الـ ـب ــاف ــاري ال ـ ــذي فـ ــرض سـيـطــرة
نسبية عـلــى الـمـجــريــات ،فــأهــدر
لــه الـفــرنـســي فــرانــك ريـبـيــري ()4
وال ـت ـش ـي ـلــي ارت ـ ـ ــورو فـ ـي ــدال (16
و 17و )26والكولومبي خاميس
رودريغيز (.)25
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،كـ ـ ـ ـ ــان بـ ــايـ ــر
ل ـي ـفــركــوزن ،ال ــذي نـجــح حــارســه
بيرند لينو في التصدي لكرات
ع ـ ـ ـ ـ ــدة ،اق ـ ـ ـ ــل خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة ،وكـ ــانـ ــت

جانب من فرحة العبي بايرن ميونيخ بعد الفوز
م ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت خـ ـج ــول ــة ل ـي ــول ـي ــان
بــرانــدت ( ،)5والجامايكي ليون
بايلي ( ،)18ودومينيك كور (،)19
والرس بيندر (.)28
وأس ـ ـفـ ــر ضـ ـغ ــط بـ ــايـ ــرن عـلــى
مـنـطـقــة مـضـيـفــه ه ــدف ــا اول اثــر
ركـنـيــة ن ـفــذت عـلــى رأس فـيــدال
وارتطمت بركبة بيندر لتعود الى

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
 4.30م

بورنموث × آرسنال

beIN SPORTS HD 2

 7.00م

ليفربول × مانشستر سيتي

beIN SPORTS HD 2

اإلسباني خافي مارتينيز الذي
اعادها بسهولة الى الشباك (.)32
وسدد كور من خارج المنطقة
ف ـلــم ي ـن ـجــح ف ــي ادراك ال ـت ـعــادل
( ،)34كما لم ينجح في مضاعفة
غـلــة الـضـيــوف خــافــي مارتينيز
بمتابعة رأسية اثــر ركلة ركنية
( ،)38ون ـي ـكــاس ســولــه بضربة

مـمــاثـلــة اث ــر ركـنـيــة اخـ ــرى (.)40
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ح ــاول
باير ليفركوزن استدراك الموقف،
وجرب براندت حظه مجددا ()54
وزفن بيندر ( )55قبل ان يصيب
ل ـيــون بــايـلــي ال ـعــارضــة ،بـعــد ان
حاور اكثر من مدافع واطلق كرة
قوية من داخل المنطقة (.)56

 2.00م

ليفانتي × سيلتا فيغو

 6.15م

ديبورتيفو أالفيس × إشبيلية

beIN SPORTS HD 3

 8.30م

إسبانيول × أتلتيك بيلباو

beIN SPORTS HD 3

 10.45م

ريال سوسييداد × برشلونة

beIN SPORTS HD 3

الدوري األلماني
 7.30م كولن × بوروسيا مونشنغالدباخ beIN SPORTS HD 5
 8.00م بوروسيا دورتموند × فولفسبورج beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي
 7.00م

سانت إيتيان × تولوز

beIN SPORTS HD 6

 9.00م

ليون × أنجيه

beIN SPORTS HD 6

 11.00م

نانت × باريس سان جرمان

beIN SPORTS HD 6

حض رئيس نادي بوروسيا
دورتموند األلماني لكرة القدم
هانس يواكيم-فاتسكه العبه
أندريه شورله على "البحث عن
أسباب" تراجع مستواه ،مؤكدا
أن النادي الذي ضمه عام 2016
بمبلغ قياسي غير راض عنه.
وكـ ـ ــان الـ ــاعـ ــب الـ ـب ــال ــغ مــن
ال ـع ـم ــر  27ع ــام ــا ،ان ـض ــم ال ــى
دورت ـم ــون ــد ف ــي يــول ـيــو 2016
ق ــادم ــا م ــن فــول ـف ـس ـبــورغ ،في
صفقة بلغت قيمتها  30مليون
يـ ـ ــورو ( 36.4م ــا ي ـي ــن دوالر
أمـيــركــي) ،وهــو مبلغ قياسي
للنادي.
إال أن شورله ،الذي برز في
نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم ،2014
وس ــاه ــم ف ــي إح ـ ـ ــراز مـنـتـخــب
ب ــاده لقب الـمــونــديــال ،عانى
مـنــذ وصــولــه ال ــى دورتـمــونــد
إص ـ ــاب ـ ــات مـ ـتـ ـك ــررة ال ـم ــوس ــم
الـمــاضــي ،وخ ــاض فــي موسم
 2018-2017أربع مباريات فقط،
وت ــواج ــد ع ـلــى أرض الملعب

لمدة  225دقيقة فقط.
وخ ــاض شــورلــه  19مـبــاراة
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري األل ـ ـمـ ــانـ ــي مـنــذ
انتقاله الى دورتموند.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــه فـ ــي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـص ـح ـي ـفــة "دي
ف ـي ـلــت" األل ـمــان ـيــة "ب ـصــراحــة:
الطرفان (شورله والنادي) غير
راضيين حتى اآلن".
وأض ــاف "ربـمــا يجب عليه
البحث عن أسباب" هذا األداء.
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات لــوكــالــة
"سـ ـي ــد" األل ـم ــان ـي ــة الـمــرتـبـطــة
ب ــوك ــال ــة ف ــران ــس ب ـ ــرس ،شــدد
فاتسكه على ان شورله "لديه
كل الفرص ،وسينال كل فرصة
ليظهر ما يمكنه القيام به ()...
ف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف ،عـلـيــه ان
يظهر أداءه".
وي ـس ـت ـض ـي ــف دورتـ ـم ــون ــد
فولفسبورغ اليوم في المرحلة
ال ـث ــام ـن ــة عـ ـش ــرة م ــن الـ ـ ــدوري
األلماني.

باريس سان جرمان يلتقي نانت في الدوري الفرنسي

الدوري اإلسباني
beIN SPORTS HD 3

وم ـ ـ ـ ــرت ك ـ ـ ــرة ت ـ ــوم ـ ــاس م ــول ــر
بـمـحــاذاة الـقــائــم األي ـســر لمرمى
لينو ( ،)57وسجل ريبيري هدفه
األول في  11مـبــاراة شــارك فيها
هـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب فــي
بدايته بــداعــي اإلصــابــة ،بعد أن
هرب في الجهة اليسرى واحدث
اختراقا وسدد من داخل المنطقة

فارتطمت الكرة بمدافع وخدعت
لينو ( )59معززا تقدم الضيوف.
وق ـلــص كـيـفــن فــوالنــد ال ـفــارق
بـ ـع ــد ان رواغ ع ـ ـ ــدة م ــدا ف ـع ـي ــن
ف ــي الـمـنـطـقــة واط ـل ــق ك ــرة قــويــة
استقرت على يمين الحارس زفن
اولرايش (.)70
وضغط باير ليفركوزن مجددا،
ونفذ بايلي كرة على رأس بيندر
مــن رك ـلــة ركـنـيــة لــم تـسـفــر (،)74
وارت ـط ـم ــت كـ ــرة اخ ـ ــرى ل ـفــوالنــد
بالمدافع نيكالس سوله وغيرت
مسارها ،فحرم من هدف التعادل
( ،)76واطلق البديل األرجنتيني
لوكاس االريو قذيفة كادت تأتي
بالتعادل (.)77
وف ـ ــوت خ ــام ـي ــس رودريـ ـغـ ـي ــز
ف ــرص ــة ل ـق ـت ــل ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة بـحـســم
نتيجتها اث ــر تـمــريــرة مــن مولر
( ،)87وقـ ــال الـكــولــومـبــي الكلمة
االخيرة بعد ان حصل على ركلة
ح ــرة عـنــد خ ــط الـمـنـطـقــة نفذها
بنفسه ووض ــع ال ـكــرة فــي سقف
ال ــزاوي ــة عـلــى يـمـيــن لـيـنــو هــدف
ثالثا لبايرن ميونيخ (.)90

رئيس دورتموند غير راض
عن أداء شورله

جانب من تدريبات باريس سان جرمان

يخوض باريس سان جرمان ،المتصدر
ب ـف ــارق كـبـيــر ع ــن أقـ ــرب مـنــافـسـيــه ،رحـلــة
صعبة إلى غرب البالد ،عندما يحل على
نانت ،الخامس ،اليوم في ختام المرحلة
ال ـع ـشــريــن ،األول ـ ــى إي ــاب ــا ،م ــن الـ ــدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وي ـ ـبـ ــدو سـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان فـ ــي طــري ـقــه
السـتـعــادة لـقــب ال ـ ــدوري ،ال ــذي خسره
ال ـع ــام ال ـمــاضــي أمـ ــام م ــون ــاك ــو ،بعد
هيمنته عـلــى "ل ـيــغ  "1بـيــن 2013
و ،2016فــي ظــل الـعـهــد القطري
لفريق العاصمة ،واستقدام أبرز
الالعبين العالميين.
وي ـق ـب ــض رجـ ـ ــال الـ ـم ــدرب
اإلسباني أوناي إيمري بقوة
على الدوري مع  8انتصارات
في آخر  9مباريات ،جعلتهم
يـ ـبـ ـتـ ـع ــدون ف ـ ــي الـ ـ ـص ـ ــدارة
بفارق  9نقاط عن موناكو
وليون.
ل ـك ــن رحـ ـل ــة ن ــان ــت لــن
تـكــون مـفــروشــة بــالــورد
أم ـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق ال ـ ـمـ ــدرب
اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي ال ـم ـح ـن ــك

ك ــاودي ــو ران ـي ـي ــري ال ـفــائــز ف ــي مـبــاراتـيــه
األخيرتين.
وي ـخــوض س ــان جــرمــان ،الـفــائــز ذهــابــا
 ،1-4المواجهة بعد بلوغه األربعاء نصف
نـهــائــي ك ــأس راب ـطــة األنــديــة عـلــى حساب
إميان ،الذي أكمل المباراة بعشرة العبين
ل ـحــوالــي س ــاع ــة ،بـهــدفـيــن م ــن رك ـلــة ج ــزاء
لـلـبــرازيـلــي نـيـمــار أغـلــى العــب فــي الـعــالــم،
ثــم أدريـ ــان راب ـيــو ،فــي ظــل غـيــاب متصدر
ترتيب الهدافين األوروغوياني ادينسون
كافاني ،العائد متأخرا من عطلة الميالد
ورأس السنة.
وعن عودة كافاني المتأخرة ،قال إيمري:
"لعبنا فيما كــان ادينسون يتدرب .تدرب
لوحده ،لكن أيضا مع الفريق .ربما يكون
هناك اليوم ضد نانت .ال أريد قول المزيد".
َّ
وعلق إيمري بعد المباراة ضد إميان:
"األهـ ـ ــم الـ ـي ــوم ك ــان ــت ال ـن ـت ـي ـجــة .احـتــرمـنــا
خصمنا ،ألنه خاض مباريات جيدة ضد
موناكو وليون".
وما زال سان جرمان أيضا في السباق
األهم ،المتمثل بدوري أبطال أوروبا ،حيث
تـنـتـظــره مــواج ـهــة صـعـبــة ج ــدا ضــد ريــال
مدريد اإلسباني الذي يلتقيه في  14الشهر

المقبل ذهابا في سانتياغو برنابيو قبل
استضافة اإلياب في  6مارس.
لكن فريق العاصمة يبدو متوترا مطلع
ال ـس ـنــة ،ف ــي ظ ــل تــأخــر كــافــانــي بــال ـعــودة،
والـحــديــث عــن رحـيــل بعض العبيه ،مثل:
األرجنتيني خافيير باستوري ،والحارس
األلماني كيفن تــراب ،والبرازيلي لوكاس
مورا.
وق ــال ظـهـيــره األي ـمــن البلجيكي توما
مونييه ،بعد الفوز على إميان ،إن فريقه بدا
"مخمورا"" :لم نقارب المباراة بشكل جيد.
ذهنيا ،لم نكن محترفين الـيــوم .المباراة
أزعجتني".
وتابع في حديث مع التلفزيون الفرنسي:
"منطقيا لــم نـقــارب الـمـبــاراة بشكل جيد.
كنا مخمورين .لم يكن هناك التزام كبير،
وافـتـقــدنــا الـمـســات البسيطة ،وه ــذا ليس
من عاداتنا".
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رابـ ـي ــو" :ي ـج ــب أن ن ـقــارب
شهري يناير وفبراير بحذر .هناك مباريات
يجب أن نحافظ على أنفسنا فيها قليال".
وفي باقي المباريات ،يلعب اليوم أيضا
سانت إتيان مع تولوز.
(أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة

برشلونة لفك النحس وتخطي سوسييداد
ِّ
يأمل برشلونة ،الذي يحلق في
الصدارة ،فك النحس الذي يطارده
ّ
في سان سيباستيان ،عندما يحل
على ريــال سوسييداد الـيــوم في
الـمــرحـلــة الـ ـ  ،19األخ ـيــرة ذهــابــا،
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وي ـتـصــدر بــرشـلــونــة الترتيب
بفارق شاسع عن أقرب مطارديه
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ( 9نـ ـق ــاط) ،كما
يبتعد بفارق  16نقطة عن غريمه
ال ـلــدود ري ــال مــدريــد ،ال ــذي يملك
مـ ـب ــاراة م ــؤج ـل ــة ،ل ـخــوضــه كــأس
العالم لألندية ،التي أحرز لقبها
نهاية السنة المنصرمة.
ُ
ويعد ملعب أنويتا من األمكنة
النادرة التي يعاني فيها برشلونة
بـ"الليغا" المحلية ،إذ عجز الفريق
ال ـك ـت ــال ــون ــي ع ــن ت ـح ـق ـيــق ال ـف ــوز
هناك منذ عــام  ،2007علما بأنه
عــاد فــائــزا مطلع الـعــام الماضي
ف ــي رب ــع ن ـهــائــي ال ـك ــأس بـهــدف
ال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـم ــار ،الـمـنـتـقــل
الصيف الماضي إلى باريس
سان جرمان الفرنسي بصفقة
قياسية ( 222مليون يورو).
ويـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوض بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
المواجهة على وقــع انتقال
الع ـ ــب الـ ــوسـ ــط ال ـب ــرازي ـل ــي
ف ـي ـل ـي ـب ــي ك ــوتـ ـيـ ـنـ ـي ــو إلـ ــى
صـ ـ ـف ـ ــوف ـ ــه مـ ـ ـ ــن ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول
اإلنكليزي ،بعد طول انتظار،
مقابل صفقة قياسية أخرى تقدر
بـ 160مليون يورو.

يلتقي برشلونة ،متصدر الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،اليوم،
ريال سوسييداد في منافسات
المرحلة الـ 19من البطولة.

ً
استعدادا للمباراة السابقة
العبو البرشا يجرون عملية اإلحماء
ل ـ ـكـ ــن ا ل ـ ـ ــا ع ـ ـ ــب ( 25عـ ـ ــا مـ ـ ــا)،
والــذي لن يكون بمقدوره تمثيل
الفريق في دوري أبطال أوروبــا،
لــدفــاعــه ع ــن أل ـ ــوان ل ـي ـفــربــول في
دور المجموعات ،لن يتمكن من
المشاركة ،لإلصابة.

وقبل رحلة سان سيباستيان،
يخوض برشلونة الخميس آخر
مــواج ـهــات ذهـ ــاب دور ال ـ ــ 16في
الـ ـك ــأس ،ع ـنــدمــا يـسـتـقـبــل سلتا
ف ـي ـغــو ،ب ـعــدمــا تـ ـع ــادل م ـعــه 1-1
ذهابا.

وتقدم تشكيلة المدرب ارنستو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي بـ ـقـ ـي ــادة األس ـ ـطـ ــورة
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
موسما ضاربا في "الليغا" ،فلم
تخسر حتى اآلن في  18مباراة،
وتملك أق ــوى خطي هـجــوم ()48

ودفــاع ( ،)7فيما يتصدر ميسي
ترتيب الهدافين (.)16
رغم كل ذلك ،ال يعلق فالفيردي
على اإلحصائيات" :ال نفكر أبدا
في سلسلة النتائج ،أكانت جيدة
أم سيئة .هــذه بـيــانــات نستمتع

ف ـي ـه ــا ق ـل ـي ــا مـ ــع م ـ ـ ــرور ال ــوق ــت.
لكن يوميا ،نركز على الفوز في
المباراة التالية ،وهكذا دواليك".
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـحـ ـق ــق ري ـ ــال
ســوسـيـيــداد موسما متواضعا،
إذ يحتل المركز الثاني عشر ،ولم

يفز سوى مرة في آخر  7مباريات.
وف ــي بــاقــي الـمـبــاريــات ،يلعب
ال ـيــوم أي ـضــا لـيـفــانـتــي مــع سلتا
ف ـي ـغــو ،وأالفـ ـي ــس م ــع اشـبـيـلـيــة،
وإسبانيول مع أتلتيك بلباو.
(أ ف ب)

عائدات ميسي السنوية من برشلونة التحقيق في بيع ميالن إلى مستثمرين صينيين

تتخطى  100مليون يورو
كشف كونسورتيوم من الصحافيين االستقصائيين،
أمس األول ،أن النجم االرجنتيني ليونيل ميسي يحصل
على عــائــدات سنوية تـفــوق  100مليون ي ــورو مــن ناديه
برشلونة االسباني ،متصدر ترتيب الدوري االسباني لكرة
القدم ،وذلك بموجب عقده الجديد معه.
وقال الكونسورتيوم االوروبي إنه اطلع على نسخة
غير نهائية من العقود التي كانت موضع تفاوض بين
"مجموعة" المقربين مــن ميسي والـنــادي الكاتالوني،
أعدت بتاريخ  30يونيو .2017
ولم يوقع ميسي ،الحاصل على الكرة الذهبية ألفضل
العب في العالم خمس مرات ،على تمديد عقده إال في
 25نوفمبر ،بعد تجاذب طويل يحمل على االعتقاد
بأن العقد النهائي "افضل بكثير من الــذي كتب في
 30يونيو" ،بحسب موقع "ميديابار" الفرنسي،
أحد أعضاء الكونسورتيوم األوروبي.
وبحسب ما نشره الموقع الفرنسي،

تبلغ القيمة االجمالية لعائدات ميسي من عقده الجديد مع
برشلونة ،والممتد حتى عام  ،2021أكثر من  400مليون
يورو (قبل احتساب الحسومات الضريبية).
وبحسب بنود االتفاق األولي ،يفترض ان يحصل ميسي
على  70مليون يورو سنويا ( %85منها على شكل أجور
و %15من حقوق الصورة) في المواسم األربعة المقبلة،
تـضــاف إلـيـهــا مـكــافــأة تــوقـيــع بقيمة  63.5مـلـيــون ي ــورو،
و"عالوة والء" بـ  70مليون يورو ،في حال لم يترك النادي
الكاتالوني قبل انتهاء مدة العقد الجديد.
وكشف الكونسورتيوم أيضا ان الــاعــب االرجنتيني
كــان مطلوبا مــن ري ــال مــدريــد ،الغريم االزل ــي لبرشلونة.
وأشار "ميديابار" الى رسالة الكترونية بعث بها محامي
"مجموعة" ميسي الى والد االخير خورخي في  23يونيو
 2013يبلغه فيها بــأن ري ــال مــدريــد مستعد لــدفــع البند
الجزائي في عقد ليونيل والبالغة قيمته  250مليون يورو.

رئيس «الكونكاكاف» :ندعم الدول
الموصوفة من ترامب بأنها «حثالة»
ّ
عبر رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي) لكرة القدم الكندي فيكتور
مــونـتــالـيــانــي ،أم ــس األول ،عــن دع ـمــه ل ـلــدول التي
وصـفـهــا الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،خــال
اجتماع حول الهجرة ،بأنها "حثالة".
وكتب مونتالياني عبر تويتر "في عالم كرة القدم،
نفهم أن تـنــوع الـخـبــرات والـمـســارات قــوة للفريق.
عائلة الكونكاكاف تقف ا لــى جــا نــب القادمين من
هايتي وقاطنيها ،من السلفادور والعالم بأسره"،
مــذكــرا ب ــأن "ال ـعــالــم اج ـمــع مــرحــب بــه عـلــى مالعب
كرة القدم".
وأثــارت عبارات ترامب موجة من الغضب حول
العالم.

فان بيرسي يعود
إلى فيينورد روتردام
ذكـ ــرت الـصـحــف الـهــولـنــديــة،
أمس األول ،أن المهاجم روبن فان
بـيــرســي فــي طــريــق ال ـع ــودة إلــى
صفوف فريقه السابق فيينورد
روتردام ،مشيرة إلى أنه سيخضع
للفحص الطبي نهاية األسبوع
الحالي.
ونقلت وكالة األنباء الهولندية
عن مسؤول في النادي قوله "لم
ننجز جميع التفاصيل ،لكننا
نسير في االتجاه الصحيح".
واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـه ــاج ــم ارس ـ ـنـ ــال
ومانشستر يونايتد االنكليزيين
سابقا مرتبطا بعقد مع فنربغشه
التركي ،الذي انتقل اليه عام .2015
وبــدأ فــان بيرسي ( 34عاما)،
افضل هــداف في تاريخ منتخب
ب ـ ــاده بـتـسـجـيـلــه  50ه ــدف ــا في
 102مـبــاراة دولـيــة ،مسيرته في
صفوف اكسلسيور قبل االنتقال
ال ــى فـيـيـنــورد ع ــام  ،2002ومنه
الى ارسنال عام  .2004وبقي في
صفوف نادي العاصمة اإلنكليزية
حـتــى ع ــام  ،2012عـنــدمــا انتقل
الى صفوف مانشستر يونايتد،
ل ـي ـقــوده ف ــي مــوسـمــه االول إلــى
إحراز لقب بطل الدوري.

وتـ ـس ــاءل الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي "لـ ـم ــاذا ك ــل ه ــؤالء
األشـ ـخ ــاص ال ـم ـت ـحــدريــن م ــن دول ح ـثــالــة يــأتــون
إل ــى ه ـن ــا" ،ف ــي إش ـ ــارة ال ــى دول افــريـقـيــا وهــايـتــي
ً
والسلفادور ،معتبرا أن الواليات المتحدة يجب أن
تستقبل مواطنين من النرويج.
والق ــت ع ـب ــارات تــرامــب ص ــدى سـيـئــا فــي اتـحــاد
الكونكاكاف المرشح الستضافة مــونــديــال 2026
عبر ترشيح ثالثي مشترك للواليات المتحدة وكندا
والمكسيك.
ً
ومن المفترض تقديم ملف الترشيح رسميا في
مهلة أقصاها  16مارس ،ويعتبر الترشيح الثالثي
ً
األوفــر حظا في مواجهة المغرب ،الدولة الوحيدة
األخرى المرشحة لالستضافة.

كيربر تستعيد النصر في «سيدني»
أحرزت األلمانية انجليك كيربر ،المصنفة أولى عالميا سابقا،
لقبها االول منذ بطولة الواليات المتحدة  ،2016بعد فوزها على
األسترالية اشلي بارتي  6-4و ،6-4أمس األول ،في نهائي دورة
سيدني األسترالية في كرة المضرب.
وهــذا أفضل استعداد لكيربر التي تراجعت الــى المركز 22
عالميا ،لخوض بطولة استراليا المفتوحة ،أو لــى البطوالت
األربع الكبرى.
من جهتها ،عجزت بــارتــي ،المصنفة  19عالميا ،عن احــراز
لقبها الثاني في بطوالت المحترفات ،بعد كوااللمبور .2017
وصنفت كيربر في بطولة استراليا المقررة بين  15و 28الشهر
الحالي في المركز الحادي والعشرين ،وهي تبدأ مشوارها في
الدور األول بمواجهة مواطنتها آنا-لينا فريدسام بحسب القرعة
التي سحبت الخميس في ملبورن.
وفازت كيربر في مباراتها التاسعة تواليا ،بعد تحقيقها اربعة
انتصارات ضمن كأس هوبمان األسبوع الماضي.

يومية سياسية مستقلة

الصينيين الذي أطلقوا على مجموعتهم
اســم "روســونـيــري سـبــورت اينفستمنت
ل ــوك ــس" أن ـج ــزت رس ـم ـيــا ف ــي  13أبــريــل
 ،2017لتنتهي بذلك حقبة برلوسكوني
في ميالن ،والتي امتدت نحو ثالثة عقود.
وت ــوزع ــت قـيـمــة الـصـفـقــة بـيــن أص ــول
ال ـنــادي (اب ـتــاع المستثمرون  99.93في
ال ـم ـئــة م ــن أس ـه ـم ــه) ،وم ـج ـم ــوع ال ــدي ــون
المترتبة عليه ( 220مليون يورو).
اال ان الصفقة كانت مدار أخذ ورد على
مــدى أشـهــر قبل إبــرامـهــا بشكل نهائي،
بعدما وا جــه المستثمرون صعوبة في
إخ ــراج أمــوالـهــم مــن الصين الـتــي تطبق
مـعــايـيــر ص ــارم ــة ب ـش ــأن إخ ـ ــراج رؤوس
المال المحلية.
ومثل الـطــرف الصيني فــي التفاوض
رج ــا األع ـم ــال ه ــان لــي ول ــي يــونـهــونــغ،
الـ ــذي أس ــس ال ـشــركــة ال ـج ــدي ــدة ،وات ـخــذ
مـ ــن ل ــوك ـس ـم ـب ــورغ مـ ـق ــرا لـ ـه ــا ،وح ـصــل
أيضا على دعم من صندوق استثمارات

رونالدو :نيمار قام «بخطوة إلى الوراء»
انتقد المهاجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو اختيار
مواطنه نيمار االنتقال مــن برشلونة وصيف بطل ا لــدوري
اإلس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم ال ــى بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي،
معتبرا انه "قام بخطوة الى الخلف".
وقال رونالدو حامل الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم
عــام  2002فــي حــد يــث لقناة النجم ا لـبــراز يـلــي السابق زيكو
عـلــى مــوقــع "يــوت ـيــوب" ،ان نـيـمــار "ف ــي بــاريــس س ــان جــرمــان
اآلن ،ولكن القرار الذي اتخذه من الناحية الرياضية يعتبر
خطوة إلى الوراء".
وأضـ ـ ــاف رونـ ــالـ ــدو ال ـ ــذي ل ـع ــب م ــوس ـم ــا واحـ ـ ــدا ف ـق ــط فــي
صفوف الفريق الكتالوني (" :)1996-1997كان في برشلونة
وذهب إلى باريس سان جرمان .أنا كنت ألعب في برشلونة،
ولكنني ذهبت الى إنتر ميالن عندما كان الدوري اإليطالي
أكثر تنافسية".

رونالدو

سقطة جديدة لكليفالند ...وستايت وريرز يتألق خارج أرضه
فاز تشارلوت هورنتس على
يوتا جاز  ،88-99وواشنطن
ويزاردز على أورالندو ماجيك
 ،119-125وبروكلين نتس
على أتالنتا هوكس -110
.105

أهدر كليفالند كافالييرز ،وصيف الموسم الماضي ،تقدما
بلغ  22نقطة وخسر أمس األول أمام مضيفه انديانا بيسرز
 ،97-95ليتابع نتائجه السيئة في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،فــي حين حقق غــولــدن ستايت ووري ــرز حامل
اللقب فوزه الـ 11تواليا خارح أرضه.
و بـعــد خـســار تـيــه الكبيرتين ا م ــام مينيسوتا ()127-99
االثـنـيــن وتــورونـتــو ( )133-99الخميس ،استهل كليفالند
مباراته مع بيسرز بشكل قوي ،متقدما  12-34في الربع االول.
لكن بوصلة كليفالند تغير اتجاهها في الشوط الثاني،
بسبب دفاعه الهامد ونجاعته الضعيفة من خــارج القوس
( 20.6في المئة).
وكالعادة ،كان ليبرون جيمس األفضل لدى كليفالند الذي
غاب عنه ايزياه توماس ودواين وايد ،مسجال  27نقطة و11
تمريرة حاسمة و 8متابعات.
ولــدى انديانا ،بــرز فيكتور اوالديـبــو ( 19نقطة) وداريــن
ك ــول ـي ــزون ( )22والع ـ ــب االرت ـ ـكـ ــاز ال ـل ـي ـتــوانــي دوم ــان ـت ــاس
ســابــونـيــس ( 12نقطة و 15مـتــابـعــة) ،نـجــل الـنـجــم السابق
ارفيداس سابونيس ،ليحقق فوزه الثالث في ثالث مباريات
على كليفالند هذا الموسم ،ويعزز موقعه الثامن في ترتيب
المنطقة الشرقية ،فيما بقي كليفالند ثالثا (.)16-26
وطوى غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب سريعا صفحة
خسارته الكبيرة على ارضه امام لوس انجلس كليبرز -125
 ،106بفوزه على مضيفه ميلووكي باكس  ،94-108بفضل 26
نقطة من هدافه كيفن دورانت.
وفي ظل غياب الموزع الالمع ستيفن كوري ،الذي أراحه
مدربه للمرة الثانية على التوالي لتعافيه من التواء بكاحله
األيمن ،نجح دورانت بقيادة فريقه نحو بر األمان ،خصوصا
في الوقت الحاسم.

وبعد سلتين حاسمتين ،بينهما واحدة من خارج القوس،
رفع دورانــت ،العب اوكالهوما سيتي السابق ،تقدم غولدن
ستايت الى  ،90-99وذلك بعد ربع ثالث قوي من ميلووكي
تقدم فيه .17-33
وبلغ تقدم العبي المدرب ستيف كير  14نقطة (،)49-63
اال ان المضيف عاد الى اجــواء المباراة ،ال بل تقدم ،80-82
بفضل نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو ( 23نقطة)
واريك بليدسو (.)21
لكن دورانت ودرايموند غرين ( )21أعادا باكس الى موقعه
الطبيعي ،ليحقق ووريــرز فوزه الحادي عشر على التوالي
خارج ارضه.
وانفرد غولدن ستايت في صدارة ترتيب الدوري (،)9-34
بفارق فوز عن بوسطن سلتيكس متصدر ترتيب المنطقة
الشرقية.
ولــم يـتــرك هيوستن روكـتــس ،وصـيــف المنطقة الغربية
( )11-30وثالث ترتيب الدوري وراء غولدن ستايت وبوسطن،
اي فرصة لمضيفه فينيكس صنز وهزمه .95-112
وبدون نجمه جيمس هاردن ،تقدم روكتس بسرعة بفضل
موزعه كريس بول ( 25نقطة) والعب االرتكاز كلينت كابيال
( 17نقطة و 16متابعة) ،فيما كان ديفن بوكر افضل مسجل
للخاسر مع  27نقطة.
وفي باقي المباريات ،فاز تشارلوت هورنتس على يوتا
ج ــاز  ،88-99وواش ـن ـط ــن وي ـ ـ ــزاردز ع ـلــى أورالن ـ ـ ــدو مــاجـيــك
 ،119-125وبروكلين نتس على أتالنتا هوكس ،105-110
ومينيسوتا تمبروولفز على نيويورك نيكس  ،108-118ونيو
أورليانز بيليكانز على بورتالند ترايل بــايــزرز 113-119
ودنفر ناغتس على ممفيس غريزليز .78-87
(أ ف ب)
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فتحت النيابة العامة في مدينة ميالنو
ً
اإلي ـط ــال ـي ــة تـحـقـيـقــا ب ـش ــأن عـمـلـيــة بيع
ن ــادي مـيــان إل ــى مستثمرين صينيين
بقيمة  740مليون يورو ،لشكوك بوجود
"مـبــالـغــة" فــي قـيـمــة ال ـن ــادي ،بـحـســب ما
أوردت صحيفة إيطالية امس.
وأنـ ـ ـج ـ ــزت هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة فـ ــي أب ــري ــل
الماضي ،وانتقلت بموجبها ملكية نادي
ك ــرة ال ـقــدم مــن رئـيــس الـ ــوزراء اإليـطــالــي
الـ ـس ــاب ــق س ـي ـل ـف ـيــو ب ــرل ــوسـ ـك ــون ــي ال ــى
مجموعة مستثمرين من الصين .اال ان
السلطات القضائية تشتبه في أن الصفقة
كانت أكبر من القيمة الفعلية للنادي ،وان
إبرامها بموجب هــذا السعر كــان يهدف
الــى "تصدير" كميات كبيرة من األمــوال
الى ايطاليا.
ولم يتم التأكد من فتح التحقيق لدى
النيابة أو محامي برلوسكوني.
وكانت الصفقة بين شركة "فينينفست"
الـمــالـكــة ل ـن ــادي م ـي ــان ،والـمـسـتـثـمــريــن

أميركي بقيمة  300مليون يورو بفوائد
مرتفعة ،بحسب ما أفادت وسائل اإلعالم
اإليطالية.
وتوج ميالن خالل حقبة برلوسكوني
بـلـقــب ال ـ ــدوري  8م ـ ــرات ،ودوري أبـطــال
أوروبـ ـ ــا  5مـ ــرات (م ــن أص ــل  7مـ ــرات في
تاريخه) ،آخرها عام .2007
وأن ـ ـفـ ــق ال ـص ـي ـن ـي ــون مـ ـئ ــات مــاي ـيــن
الدوالرات لضم العبين جدد الى صفوف
ال ـن ــادي ،سـعـيــا إل ــى إع ــادت ــه ال ــى أمـجــاد
الماضي ،اال ان النتائج في الملعب التزال
مخيبة الى حد كبير.
ويحتل النادي حاليا المركز الحادي
عشر في ترتيب "سيري أ" بعد  20مرحلة،
بفارق  23نقطة عن المتصدر نابولي.

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

اإلعالنات:

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

جيمس يسجل بطريقته خالل المباراة

التوزيع:

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

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

احذروا
الكابتشينو

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

بعد أن يضع فنجان الكابتشينو على الطاولة ،يسند
ّ
ويصرح" :الخطأ خطأ الشعب ،هو من اختار هذه
ظهره
النوعية من الـنــواب .لم يضربه أحــد على يــده كي يدلي
بصوته لفاسد ويـتــرك رجــل دول ــة" .فتتحقق مــن اتجاه
الحديث" :تمزح؟" ،فيعقد حاجبي الجدية" :ال .فليحسن
الشعب اختياراته ،وليكف عن التذمر والتحلطم .أما أن
يختار القبيضة ثــم يطالب بــاإلصــاح ،فـهــذا ض ـ ٌ
ـرب من
الجنون".
تنهض لـتـغــادر الـمـكــان بـعــد سـمــاع كــامــه ،وبـعــد أن
تلبستك القناعة التامة بـعــدم ج ــدوى الحديث مــع هذه
النوعية من الكائنات .وتتمتم ،وأنت تشير للنادل بإحضار
ال ـفــاتــورة" :م ــن ال ــذي أقـنــع ه ــذا (الـمـفـكــر الـعـظـيــم) أن من
اختار القبيضة ،ثم أعاد اختيارهم رغم انكشاف أمرهم،
يبحث عن اإلصــاح؟ من الذي أدخل في عقله الخارق أن
(االنتخابات حــرة) كما تـ ّ
ـروج الحكومة والجالسون في
ظلها؟".
هكذا ،وكالعادة ُيلقي عشاق الكابتشينو بقنابل المالمة
ً
عـلــى الـشـعــب ،ت ـحــديــدا عـلــى بـسـطــاء التعليم والتفكير
ُ
والــدخــل والحيلة ،دون أن يطلقوا طلقة مسدس واحــدة
ً
على السلطة وعبثها في االنتخابات ،بــدء ا من تسهيل
ال ـم ـعــامــات ألت ـب ــاع ال ـس ـل ـطــة ،وغ ـل ــق ال ـم ـعــابــر ف ــي وجــه
ً
انتهاء بتخوين المعارضين والطعن
المصلحين ،وليس
ً
في وطنيتهم .والناس ،خصوصا البسطاء ،وهم الغالبية،
يعتبرون قضاياهم الشخصية محور الكون ،ويريدون
من ينجز معامالتهم ويحل إشكاليات قضاياهم ،حينها
يظهر القبيض على حصان أبيض يلوح للجماهير بيده
ّ
الكريمة ،باعتباره المخلص ا لــذي يحل العقد ،وينجز
ّ ُ
المعامالت التي عجز عنها "المؤزمون" ،ويفرج كربهم التي
لطالما أرهقتهم ،فيقتنع الغالبة بأن هذا القبيض الشهم
هو من يهتم بأمرهم ويالمس مشاكلهم ،بينما ينشغل
المؤزمون بمناقشة الحسابات االكتوارية واالختراطية
والخيطية بيطية ،وأموال األجيال القادمة والميزانيات
القاتمة ،وغير ذلك من "قضايا البطر".
أض ــف إل ــى ذل ــك مــا تفعله اآلل ــة اإلعــامـيــة الحكومية
مــن تدمير لـصــور اإلصــاحـيـيــن ،وتلميع صــور األتـبــاع
ُ
ً
والقبيضة .ثم أضف إليه أيضا بحر القضايا الذي تغرق
فيه السلطة خصومها المعارضين ،فينشغلون بالدفاع
عــن أنـفـسـهــم ،ويـنـشـغــل معهم أه ـلــوهــم… وغـيــر ذل ــك من
الكوارث التي تحل بالمعارضين فتخيف غيرهم.
يـ ــا س ـ ـ ــادة يـ ــا ك ـ ـ ـ ــرام ،احـ ـ ـ ـ ــذروا الـ ـجـ ـل ــوس مـ ــع ع ـش ــاق
الكابتشينو؛ كي تحافظوا على ما تبقى من أعصابكم
وعقولكم.

أرقام حيص ...أرقام بيص!
َّ
لدي إيمان راسخ ،وعن تجربة طويلة ،بأنك لن
تستطيع الحصول على أرقام ثابتة وصحيحة عن
المالية العامة الكويتية ،رغم كل مؤسسات التدقيق
المالي الحكومية والخاصة .فاستخدام األرقام في
الكويت لدعم المواقف السياسية نهج راسخ لدى
ً
فمثال ِّ
يقدم ديوان المحاسبة
الدولة والسياسيين،
ً
سنويا الحساب الختامي للدولة ،لكن األرقام في
ذلك التقرير ال تشمل االستثمارات الخارجية وعدة
جهات أخــرى تستثمر لحسابها الـخــاص ،مثل:
مؤسسة البترول الوطنية.
وكذلك وزير المالية نايف الحجرف ،الذي أعطى
في جلسة مجلس األمة األخيرة رقما بأن رواتب
المتقاعدين ارتفعت مــن  212مليون ديـنــار عام
ً
 1990إلى مليارين و 220مليونا العام الماضي،
ً
لكنه أيضا ال يذكر نسبة ارتفاع األقساط المسددة
ً
بالمقابل سنويا ،حتى تكون هناك مقارنة مهنية
دقيقة .وفيما تقارير تقول إن هناك خسائر في
بـعــض ص ـنــاديــق الـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،فــإن
الوزير الحجرف يشير إلى أرباح قياسية حققتها
"التأمينات"!
أمــا االستثمارات الخارجية ،فهي ســر عظيم
ً
ال أح ــد يعلم عنه شيئا غير أرق ــام صـمــاء تقدم

عبدالمحسن جمعة

ً
شفهيا عند عرض الحالة المالية للدولة في جلسة
سرية بمجلس األمة ،في حين المواطن النرويجي
يـسـتـطـيــع ك ــل دق ـي ـقــة م ــراج ـع ــة أداء ال ـص ـنــدوق
السيادي لبلده ،واألميركي يعرض عليه الدين
العام للدولة عبر شاشة ضخمة في بعض المدن
الكبرى ،فيما الياباني يمكنه أن يطلب بيانات
صناديق التأمينات في أيام محددة من السنة.
في الكويت المناقصات تبدأ بأرقام ،وتنتهي
بأرقام مختلفة ،وعقود الشراء العسكرية تتضخم،
بحجة الصيانة والتدريب ،وفي سنة من السنوات
اكتشفوا بيع براميل نفط خارج حسابات الدولة،
ورئيسة البنك الدولي تقول إن الكويت ال تعاني
ً
عجزا ،فيما حكومة الكويت تريد أن تقترض 25
مليار دينار ،والمؤسسات العالمية تشير إلى أن
سعر تعادل ميزانية الكويت يتراوح بين  47و49
ً
دوالرا ،فــي حين معدل سعر النفط فــي الشهور
التسعة الماضية يتجاوز ذلــك ،ومــازالــت الدولة
ُّ
تصر على االق ـتــراض ،بخالف مــا يــذكــره النائب
رياض العدساني من أرقام تدحض جميع ادعاءات
الحكومة ...إنها يا عزيزي متاهات األرقام الكويتية!
الخالصة ،أنك لن تستطيع الحصول على رقم
دقيق وصحيح في الكويت ،واللعب باألرقام لهدف

سياسي ،أو منع مطلب شعبي ،يتم بشكل كبير،
ووفق مقولة المرحوم توفيق الدقن "على ودنه"،
والسلطة تعامل الشعب الكويتي ،وحتى نوابه،
َّ ً
قصرا ،لذا ال يمكنهم أن يطلعوا
على أنهم مازالوا
على موجودات وثروات الدولة ،حتى ال يبذروها،
أو لكي ال يعرفوا حجم العبث فيها!

وفيات
غال ناصر مطلق الراجحي

 11عاما ،التشييع التاسعة من صباح اليوم ،رجال:
العزاء في المقبرة فقط ،نساء :األندلس ،ق ،3ش،106
م ،270ت50777128 ،95553233 :

متعب عيد راشد الغريب

 57عاما ،شيع ،رجال :الصباحية ،ق ،2ش ،10م،99
ديوان حمد الغريب ،نساء :األحمدي ،ق ،2ش ،2ج،6
م ،440ت94498999 ،55556111 :

محمد رومي عايض العنزي

 71عاما ،شيع ،رجــال :مدينة سعدالعبدالله ،ق،9
ش ،915م ،9ن ـس ــاء :مــديـنــة سـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،ق،5
ش ،501م ،36ت51009292 ،99250030 :

أحمد حمزة محمد حيدر

 55عاما ،شيع ،رجال :حسينية البلوش ،الجابرية،

***

يبدو أن قضية التقاعد المبكر أضحت قضية
ُّ
تكسب انتخابي بــامـتـيــاز ،إذ إن بعض الـنــواب
الذين كنا نتوسم فيهم الحكمة والنضج انضموا
لفريق إقرار هذا القانون الخطير األثر االجتماعي
واالقـتـصــادي ،وأت ـســاءل؛ حتى لــو أق ـ َّـرت الشركة
المحايدة لــدراســة الحساب االكـتــواري والوضع
ال ـمــالــي لـمــؤسـســة الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة بــأن
لديها القدرة على ُّ
تحمل الكلفة المالية للتقاعد
المبكر ،فكيف يمكن معالجة أثر ذلك على سوق
العمل ،وخروج الخبرات الوطنية ،وأثر ذلك على
التركيبة السكانية؟ أما الحديث السطحي عن أن
الكويتيين لن يخرجوا للتقاعد المبكر ،بسبب
البدالت المالية ،فهو أمر يدل على مدى تبسيط
وتسطيح المناقشات في القضايا الوطنية المهمة.

مواعيد الصالة
نـســاء :الجابرية ،ق ،9ش ،16م ،15ت،99992412 :
60000276

طيبة سلطان الكليب

أرملة زيد حمد الخالد
 84عــامــا ،شيعت ،رج ــال :القادسية ،ق ،2ش حمد
الـخــالــد ،م ،35ن ـســاء :الـنــزهــة ،ق ،3ش ،31م ،25ت:
22524551 ،22527511 ،22515546

حذامة محمود عيسى العصفور

 67عــامــا ،شيعت ،رج ــال :القادسية ،ق ،1ش حمد
الـ ـخ ــال ــد ،م ،65دي ـ ــوان ال ـع ـص ـف ــور ،نـ ـس ــاء :م ـبــارك
ال ـع ـبــدال ـلــه ،غـ ــرب مـ ـش ــرف ،ق ،2ش ،209م ،78ت:
99777085

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

05:20
06:44
11:51
02:51
05:11
06:32

الطقس والبحر
العظمى 18
الصغرى 07
ً
أعلى مد  11:33ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 09:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  05:03صب ــاحـ ـ ــا
 04:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

قراءة كويتية
في «شت هول»

حسن العيسى

ً
أيــا كــانــت ترجمة "شــت هــول" فهي فــي النهاية تــدل على رؤيــة الرئيس
األميركي ترامب للمهاجرين من دول الفقر والبؤس االقتصاديين ،سواء
كانوا من إفريقيا أو أميركا الالتينية ،عبارة الرئيس ترامب التي قالها ثم
نفاها بعد ذلك وأكدها السيناتور ريتشاد دوبين ،سواء قالها بعفوية أو
ً
ً
كان متعمدا ،تخبرنا كيف تقرأ هذه اإلدارة ،وهي "تاريخيا" ليست الوحيدة،
ً
واقع المهاجرين للدولة األميركية ،أيا تكن ترجمة الكلمة ،سواء جاءت بمعنى
الحفرة التي تفرغ بها فضالت األمعاء أو بمعنى المكان القذر ،فمن قالها
ينظر لآلخر من مكان مرتفع عال على غير المقبول ،صاحب الرائحة العفنة،
الكامن في األسفل ،في مكان أكثر من منخفض ،يقبع في حفرة وثقب نتن
في األرض ،وتكاد تلك الكلمة تلخص التاريخ الثقافي االستعماري الغربي
لشعوب الـعــالــم ،وتعيد لـلــذاكــرة أبـحــاث الــراحــل إدوارد سعيد عــن الثقافة
واإلمبريالية.
عدد من كتاب الصحافة األجنبية رأوا في ترامب وفوزه عالمة فارقة في
العالم ،تؤشر على تنامي التوجهات العنصرية اليمينية ،سواء أطلق عليها
عنوان الليبرالية الجديدة "نيو ليبرال" أو غير ذلك من توصيفات تنامت مع
طغيان مشاعر الشعبوية في عدد من الدول األوروبية ،بعد تزايد الهجرة
إليها من دول إفريقية وعربية مزقتها الحروب والمجاعات ،وتظهر المؤشرات
ً
ً
ً
ً
صعودا متناميا لألحزاب العنصرية ،مثال في بولندا والمجر وأيضا في
ألمانيا ،بعد اضعاف حزب ميركل ،وهي الدولة الغربية التي استقبلت أكبر
عدد من المهاجرين السوريين في أوروبا.
ً
هل هي ظاهرة غربية حصرا عند تلك الدولة الثرية ،أم أن بركاتها عمت
ً
حتى دول الريع النفطية؟ التساؤل السابق لم يكن دقيقا ،فقد نكون أسبق
ً
ً
ممارسة من ترامب في تكريس ثقافة "شت هول" ،فمثال حين تمضي عقودا
طويلة من العمر النفطي ومازالت قوانين كفالة الوافد باقية على ثباتها،
بينما يقوم الوافد بكل األعمال التي ال يقوم بها أبناء البلد ،من جمع القمامة
حـتــى بـنــاء الـمـنــازل إل ــى أصـعــب الـمـهــن الـحــرفـيــة ،وإل ــى الــوافــد المستشار
المحظوظ ،فنحن نمارس "شت هول" ،وحين نفرق (وهذا لن يروق لمعظم من
يقرأ المقال اآلن) في العالج بين الوافد "العامل" (ليس السائح ،فليس لدينا
سياح) ،فنحن نمارس "شت هول" ،ونستمتع به ونحن نشاهد من مكان عال
ً
لحفرة تناقص طوابير االنتظار في العيادات والمستشفيات العامة ،وأيضا
حين يمارس بفرح صامت الكثيرون البهجة لدعوات النائبة صفاء الهاشم
إلى فرض رسوم فلكية على رخص القيادة للوافدين ،حتى يخلو الطريق العام
لسيارات ابن البلد ،وال بأس إذا تعطلت سيارته أن يصلحها أحد الوافدين
القادمين من "شت هول" في الهند أو مصر أو سورية أو غيرها.
تبلغ حالة التجلي أعلى درجاتها في ثقافة "شت هول" ،حين تتم المطالبة
من النائبة صفاء بإسقاط الجنسية الكويتية عن المرأة (التي كانت أجنبية)
بعد وفاة زوجها الكويتي ،لتعود أجنبية من جديد أو قد تصبح "بدون"،
وبالتالي تكون متساوية في وضعها مع الذين سحبت اإلدارة السياسية
جناسيهم لنشاطهم السياسي ،ألنهم لم "يبلعوا ريجهم" ،حسب أدبيات
الفريق مازن الجراح أو وفق طرح "طلعوا جناسيكم األصلية" لصالح الفضالة
في جهاز تسوية أوضاع المقيمين ...إلخ .ال يهم تذكر اسم الجهاز فهو حالة
خاصة هلل لها الكثيرون من دعاة تساؤل "ترامبي" يقول :لماذا ال يأتي إلينا
ً
وافدون من النرويج بدال من بنغالدش وإثيوبيا وسيالن؟

