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الثانية

لجنة األمم المتحدة خلصت إلى إلزامه بذلك خالل مدة ال تتجاوز أربع سنوات

ناصر الخمري

كشفت وزارة الخارجية أن لجنة األمم المتحدة،
المعنية بالتعويضات عن أضرار الغزو العراقي
ل ـل ـكــويــت ،قـ ــررت ب ـخ ـتــام جـلـســاتـهــا ف ــي نــوفـمـبــر
الماضي إل ــزام الـعــراق س ــداد  4.6مـلـيــارات دوالر
ً
«نقدا» خالل مدة ال تتجاوز أربع سنوات.
وأوضـحــت «الـخــارجـيــة» ،فــي ردهــا على ســؤال
للنائب الحميدي السبيعي ،أن هــذا الـقــرار أغلق
ملف المباحثات بين الجانبين الكويتي والعراقي،
و«ال مجال للحديث عــن إدخ ــال التعويضات في
أمالك المواطنين الكويتيين ،أو أي موضوع آخر».
وبشأن هذه األمالك ،أكدت الوزارة أنها تسعى
ّ
إل يـجــاد حــل أمثل للملف «بما يمكن المواطنين
من التصرف في عقاراتهم وفــق رغبتهم بأسهل
الـطــرق» ،مـشــددة على أن الملف يحظى بأولوية
ً
ً
لديها ،ويشكل بندا دائما في االجتماعات التي
ً
تعقد مع المسؤولين العراقيين إلغالقه نهائيا.
وك ــان ــت ال ـكــويــت والـ ـع ــراق ي ـجــريــان مـبــاحـثــات
ل ـس ــداد قـيـمــة الـتـعــويـضــات عـبــر اس ـت ـث ـمــارات أو
استيراد الغاز.

«الخارجية» 276 :ألف فلبيني بالكويت دليل
على تمتع الجالية باألمان في البالد
استدعت السفير ...وطلبت من «الشؤون» فتح باب التبرعات لمانيال
●

جورج عاطف

ذكــر نائب وزيــر الخارجية خالد الجارالله أن
مساعد الــوزيــر لـلـشــؤون القنصلية التقى سفير
ال ـف ـل ـب ـيــن لـ ــدى ال ـك ــوي ــت ،أم ـ ــس ،وأب ـل ـغ ــه بــاألســف
واالستغرابلما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني
من معلومات مغلوطة ،وما تبعها من قرار تعليق

السماح للعمالة الفلبينية بالقدوم للكويت ،األمر
ال ــذي ال يتفق وطـبـيـعــة ال ـعــاقــات الـمـتـمـيــزة بين
البلدين ،وال يخدم المصالح المشتركة لهما.
وق ــال الـجــارالـلــه إن ال ـ ــوزارة أوض ـحــت للسفير
الـفـلـبـيـنــي أن م ــا تـنـعــم ب ــه ال ـجــال ـيــات م ــن صيانة
للحريات وحماية لحقوقهم ،وفق القوانين المعمول
بها ،ساهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى 276

العاهل األردني لـ «مجلس العالقات» :ندعم
جهودكم في خدمة األمة وقضاياها

«الداخلية» :إلغاء قيود أمنية
عن الكويتيين و«البدون»
●

علي الصنيدح

أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
الـ ـف ــري ــق م ـح ـم ــود ال ـ ــدوس ـ ــري أن
ًّ
فعليا إلغاء بعض
ال ــوزارة بــدأت
الـقـيــود األمـنـيــة على المواطنين
و«البدون».
وصــرح الدوسري ،أمــس ،عقب
ح ـض ــوره اج ـت ـمــاع لـجـنــة حـقــوق
اإلنـســان البرلمانية ،بــأن ممثلي
الــوزارة ناقشوا ،خالل االجتماع،
العديد من المواضيع ،واستمعوا
إلى مالحظات اللجنة حول القيود
األمنية ،وأوضاع السجن المركزي.
وكشف عن إصدار نائب رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء ،وزي ــر الداخلية
الشيخ خــالــد ال ـجــراح ،بالتعاون

ً
مــع النائب الـعــام ،ق ــرارا بتشكيل
لجنة لبحث مسألة تخفيف تكدس
السجون ،و«سنحاول تقليل أعداد
المساجين ،واسـتـبــدال األحـكــام،
وإل ـ ـغـ ــاء ب ـع ـض ـهــا ،واإلف ـ ـ ـ ــراج عــن
البعض».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ــاشـ ــدنـ ــا الـ ـن ــواب
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع إنـ ـج ــاز بـعــض
التشريعات التي تجيز لنا إخالء
بعض المساجين ،وتبادلهم مع
بعض الــدول ليقضوا عقوباتهم
في بلدهم ،إلى جانب أمور أخرى».
مــن جهته ،قــال رئـيــس اللجنة
الـ ـن ــائ ــب د .عـ ـ ـ ــادل ال ــدمـ ـخ ــي إن
«المسؤولين في وزارة الداخلية
كـ ـ ــانـ ـ ــوا م ـت ـف ـه ـم ـي ــن ل ـ ـمـ ــا طـ ـ ــرح،
وأوض ـحــوا لنا الجهود 02

الحكيم« :إعادة إعمار العراق» يزيد
بصمة الكويت وبعدها اإلنساني ٠٤

العاهل األردني خالل استقباله وفد مجلس العالقات العربية والدولية في عمان أمس

الطبطبائي والحربش يطالبان بتمكينهما
من حضور استجواب الصبيح

الكويت تستعد
إلصدار سندات
بـ  8مليارات دوالر

الكويت :التزام جماعي باتفاق خفض
إنتاج النفط حتى نهاية العام

النصف :اإلفراج عنهما دون إذن القضاء يعرض المبارك لالستجواب

نقلت وكــالــة بـلــومـبـيــرغ ،عن
مـ ـ ـص ـ ــادر ،أن الـ ـك ــوي ــت تـ ــدرس
إصدار سندات مقومة بالدوالر
خ ـ ــال الـ ــربـ ــع األول مـ ــن ال ـع ــام
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،مـ ــرج ـ ـحـ ــة أن ي ـب ـلــغ
حجمها  8مليارات دوالر على
األقـ ـ ــل ،وه ــو م ــا ي ـس ــاوي حجم
الـسـنــدات الـمـصــدرة فــي مــارس
الماضي.
ويخضع التوسع في إصدار
السندات لموافقة مجلس األمة،
ً
علما بــأن اللجنة االقتصادية
البرلمانية وا ف ـقــت ه ــذا الشهر
ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون يـسـمــح
ل ـل ـح ـك ــوم ــة بـ ـ ــإصـ ـ ــدار سـ ـن ــدات
محلية أو دولية بما يصل إلى
 25مليار دينار ،أي ما يعادل 83
مليار دوالر.

السعودية :نتطلع إلى تعاون مستمر مع الدول خارج «أوبك»

●

محيي عامر

طــالــب النائبان د .ولـيــد الطبطبائي ود .جمعان الـحــربــش رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم بمخاطبة الجهات المسؤولة في السلطة
التنفيذية لتمكينهما من حضور جلسة مناقشة االستجواب الموجه إلى
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ،وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح ،من النواب مبارك الحجرف وخالد العتيبي والحميدي
السبيعي.
وقال الطبطبائي والحربش ،في رسالة وجهاها أمس إلى الغانم،
إن طلبهما يأتي «لنقوم بمسؤوليتنا من خالل تأييد االستجواب أو
معارضته» ،وتوقيع طلب طرح الثقة من عدمه بحسب أداء النواب أو
ً
ردود الوزيرة ،مؤكدين أن «ذلك ال يتأتى إال بالحضور شخصيا في
ً
قاعة عبدالله السالم» ،نظرا ألن األمــة «اختارتنا لتمثيلها ،والنيابة
عنها في الرقابة والتشريع».
من جهته ،كشف رئيس لجنة حقوق اإلنسان البرلمانية 02

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي أن
تنفيذ اتفاق التعاون بين المنتجين داخل «أوبك» وخارجها خالل العام
ً
ً
ً
الماضي أثمر تحسنا كبيرا في أساسيات السوق النفطي ،مشيرا إلى
التزام الجميع بخفض اإلنتاج حتى نهاية .2018
جاء ذلك في تصريح للرشيدي لـ«كونا» ،على هامش مشاركته في
االجتماع السابع للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون بين
المنتجين بالعاصمة العمانية مسقط.
وفي السياق ،دعت السعودية إلى ترسيخ «إطــار عمل» جديد بين
«أوبك» والدول النفطية من خارجها يمتد إلى ما بعد نهاية هذا العام،
وهو تاريخ انتهاء اتفاق خفض اإلنتاج بين الطرفين.
وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ،قبيل اجتماع وزاري
للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق اال ت ـفــاق ،بأنه «يجب أال
نحصر جهودنا بعام  ،2018علينا أن نناقش إطــار عمل لتعاوننا
أبعد من ذلك».
واع ـت ـبــر ال ـفــالــح أن إطـ ــار الـعـمــل ال ـجــديــد يـجــب أال يـكــون 02

خامنئي يمنع «الحرس الثوري» «هجوم عفرين» :األولوية للقرى العربية

من األنشطة االقتصادية

٢٩

ضغوط ترامب تسقط الريال اإليراني ألدنى مستوى
● طهران  -فرزاد قاسمي لـ«الحرس الثوري» ،الذي يملك
ف ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة اع ـ ـت ـ ـبـ ــرهـ ــا
البعض محاولة للخروج من
الـضـغــوط ال ـخــارج ـيــة ،وبعد
االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي انـتـقــدت
التدخل اإليراني العسكري في
الـخــارج ،الــذي يجري بقيادة
الحرس الثوري ،أمر المرشد
اإليراني القائد العام للقوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة عـ ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي،
ال ـحــرس والـجـيــش والـشــرطــة
بـ ـ ــوقـ ـ ــف جـ ـمـ ـي ــع أن ـش ـط ـت ـه ــا
االقـتـصــاديــة وتسليمها إلى
وزارة الدفاع.
والقرار موجه بشكل خاص

إم ـب ــراط ــوري ــة مــال ـيــة ضـخـمــة،
ً
خــافــا للجيش ال ــذي ال يملك
ســوى اسـتـثـمــارات فــي حــدود
طـبـيـعـيــة ،كـمــا تـمـلــك الـشــرطــة
بعض صناديق التقاعد.
وكان وزير الدفاع اإليراني
ال ـل ــواء أم ـيــر حــاتـمــي أك ــد ،في
مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ج ـ ــري ـ ــدة إي ـ ـ ــران
الحكومية ،أن وزارته تفاوض
«الحرس» والجيش على قرار
القائد العام للقوات المسلحة
كي يسلما جميع مؤسساتهما
وم ـن ـش ــآت ـه ـم ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لـيـتـفــرغــا لـمـهــامـهـمــا األمـنـيــة
والدفاعية.
02

رياضة

32
أمير قطر استقبل
الوزير الروضان وفليطح
واليوسف

الدوسري :نعمل على تخفيف تكدس السجون

الصقر :ضرورة تحرك المنظمات المدنية إلفشال المؤامرة على القضية الفلسطينية
فــي إط ــار الـتـحــركــات الـعــربـيــة لـمــواجـهــة تــداعـيــات
االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل ،التقى
ً
العاهل األردني الملك عبدالله الثاني ،أمس ،وفدا من
مجلس الـعــاقــات الـعــربـيــة والــدول ـيــة بــرئــاســة رئيس
المجلس محمد جاسم الصقر ،وعضوية النائب األول
لرئيس المجلس نائب الرئيس العراقي د .إياد عالوي،
وأعضاء مجلس األمناء رئيس وزراء األردن السابق
طــاهــر الـمـصــري ،ورئ ـيــس وزراء لـبـنــان الـســابــق فــؤاد
السنيورة ،واألمـيــن الـعــام السابق للجامعة العربية
عمرو موسى ،والمدير العام للمجلس السفير الكويتي
محمد الصالل.
واس ـت ـعــرض الـمـلــك عـبــدالـلــه ،خ ــال ال ـل ـقــاء ،جهود
بالده لحماية القدس ودعم الموقف الفلسطيني ،من
خ ــال تــوحـيــد الـجـهــود الـعــربـيــة وتـفـعـيــل االت ـصــاالت
والتنسيق مع الدول اإلسالمية بشكل خاص ،والمجتمع
الــدولــي عبر المنظمات الــدولـيــة والـهـيـئــات الروحية
اإلسالمية والمسيحية ،وكذلك الــدول الصديقة التي
عارضت أي مساس بالوضع القانوني لمدينة القدس،
وأبدت احترامها للقرارات الدولية الخاصة بالقضية
الفلسطينية.
02

ً
ألفا ،وأصبحت الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة
من تلك العمالةالتي تعيش بأمان واستقرار.
وأش ــار إلــى أن الـ ــوزارة طلبت مــن السفير بــذل
ً
مساعيه لرفع التعليق ،موضحا أن سفيرالكويت
لدى الفلبين مساعد الذويخ سيلتقي اليوم وزير
الخارجية الفلبيني للمسعى ذاته ،إضافة إلى عدد
من المسؤولين هناك.
02

األمير يستقبل ولي العهد
والغانم والمبارك
وناصر الصباح والعطية

جزر القمر باعت جنسيتها
لـ  52ألف أجنبي
● حصلت مقابلها على  260مليون دوالر
● أوقفت البرنامج بعد شراء إيرانيين جوازات

مقاتلون موالون لتركيا يستعدون للهجوم على عفرين من أعزاز أمس (رويترز)

كشفت حكومة جــزر القمر
أ نـهــا بــا عــت جنسيتها لنحو
 52ألف أجنبي منذ عام ،2009
في أول بيان رسمي عن نطاق
ات ـفــاق جـ ــوازات الـسـفــر مقابل
المال.
وقـ ــال وزيـ ــر خــارج ـيــة هــذه
ال ــدول ــة ال ـف ـق ـيــرة ال ــواق ـع ــة في
المحيط الهندي األمين سيف
إن معظم الــوثــائــق تــم بيعها
في إطار برنامج رسمي تمت
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ـي ــه ،ل ـك ــن ه ـنــاك
انتهاكات أدت إلى قيام بعض
اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن بـ ـش ــراء جـ ـ ــوازات

س ـف ــر ،م ـمــا أث ـ ــار ت ــوت ــرات مع
الحلفاء في منطقة الخليج.
ً
وأبــرمــت جــزر القمر اتفاقا
م ــع دول ــة اإلمـ ـ ــارات ف ــي 2008
ل ـ ـب ـ ـيـ ــع جـ ـنـ ـسـ ـيـ ـتـ ـه ــا لـ ـ ـم ـ ــن ال
يـحـمـلــون جـنـسـيــة (الـ ـب ــدون)،
مقابل أموال ،لكن برلمان جزر
ال ـق ـمــر يـبـحــث ش ـك ــاوى فـســاد
وعدم اتباع اإلجراءات.
ويعني عدد جوازات السفر،
ً
ال ــذي لــم يـكـشــف عـنــه ســابـقــا،
أن جــزر الـقـمــر تلقت مــا يزيد
على  260مليون دوالر ،وهو
مــا ي ـســاوي أكـثــر من 02

اقتصاد
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شح المشاريع العمرانية
خطر محدق بقطاع
مواد البناء
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األمير يلتقي ولي العهد والغانم والمبارك
وناصر الصباح ووزير الدفاع القطري
استقبل سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،بقصر السيف صباح أمس ،سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،رئ ـيــس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سموه ،النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد ،ونائب رئيس الوزراء وزير
الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر د .خالد
العطية ،وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه ،ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس ال ــوزراء ووزي ــر الداخلية الشيخ
خــالــد ال ـجــراح ،ال ــذي قــدم لـسـمــوه رئيس
جهاز أمن الدولة الداخلي الفريق عصام
النهام ،وذلــك بمناسبة ترقيته إلى رتبة
فريق.
حضر المقابلة وزيــر شــؤون الــديــوان
األميري الشيخ علي الجراح.

ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
والخالد والجراح والصالح والنهام

ولي العهد مستقبال الجراح والنهام أمس

ً
صاحب السمو مستقبال خالد العطية أمس

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نــواف األحمد،
بقصر السيف ،صباح أمــس ،رئيس مجلس األمــة
مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك.
واستقبل سـمــوه ،نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،ونــائــب

رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد
الجراح ،حيث قدم لسموه رئيس جهاز أمن الدولة
الداخلي الفريق عصام النهام بمناسبة ترقيته إلى
رتبة فريق.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

مشعل األحمد بحث مع القائد العام للحرس
الوطني البرتغالي التعاون العسكري

المبارك يستقبل علي الغانم ورئيس غرفة
التجارة األلمانية والعطية والجراح والنهام

استقبل نائب رئيس الحرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد في
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس
ال ـقــائــد ال ـع ــام لـلـحــرس الــوطـنــي
البرتغالي الفريق ماثيو كوستا
دي سيلفا كوتو ،والوفد المرافق
له ،بحضور وكيل الحرس الفريق
ركن مهندس هاشم الرفاعي.
ورحــب األحمد بالقائد العام
ل ـل ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ال ـبــرت ـغــالــي،
وتــم خــال اللقاء تبادل وجهات
النظر ،وبحث التعاون العسكري
واألمني بين الجانبين.
وأكد الحرص على فتح قنوات
جديدة للتعاون مع المؤسسات
الـعـسـكــريــة فــي الـ ــدول الصديقة
ا لـتــي تتشابه مهامها مــع مهام
ً
ال ـحــرس الــوطـنــي ،وف ـقــا لوثيقة
األهــداف االستراتيجية للحرس
( 2020األم ــن أوال) التي رسخت
أهمية التعاون المشترك ،وتبادل
ال ـخ ـبــرات مــع الـجـهــات الشقيقة
والصديقة ،لمواكبة المستجدات

استقبل سمو رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك،
فــي قـصــر الـسـيــف ،أم ــس ،رئيس
غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت
علي الغانم يرافقه رئيس غرفة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ال ـعــرب ـيــة
األلمانية د .بيتر رامزاور والوفد
المرافق له وذلك بمناسبة زيارته
للبالد.
واستقبل سمو رئيس مجلس
الــوزراء ،وبحضور النائب األول
لــرئ ـيــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ،ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الدفاع في قطر د .خالد بن محمد
العطية والوفد المرافق له ،وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديــوان
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخة
اعتماد الخالد ورئيس األركــان
ال ـعــامــة لـلـجـيــش ال ـفــريــق الــركــن
م ـح ـمــد ال ـخ ـض ــر ووكـ ـي ــل وزارة

مشعل األحمد لدى استقباله القائد العام للحرس الوطني البرتغالي
في المجالين األمني والعسكري.
وضم الوفد البرتغالي رئيس
وحــدة التخطيط االستراتيجي
والشؤون الدولية المقدم جواو

فــونـيـسـكــا ،وال ــرائ ــد سانيشيز
إي سيلفا.
حضر اللقاء قائد العمليات
وال ـخ ـط ــط ال ـ ـلـ ــواء ال ــرك ــن فــالــح

شـ ـج ــاع فـ ــالـ ــح ،ومـ ــديـ ــر دي ـ ــوان
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــرس الـ ـل ــواء
جمال ذياب.

ناصر الصباح يستقبل العطية
وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر،
د .خالد العطية ،والوفد المرافق له إلى البالد ،أمس ،في زيارة رسمية.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات العامة بـ «الدفاع» ،في
بيان صحافي ،إن النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد كان في استقبال العطية على أرض المطار
لدى وصوله إلى البالد.
وحضر مراسم االستقبال رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ،ونائب
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ،والملحق
العسكري القطري لدى البالد اللواء الركن بحري إبراهيم الكبيسي،
والقائم بأعمال السفير القطري علي المري.
من جانب آخر تلقى الشيخ ناصر صباح األحمد ،أمس األول ،رسالة
تهنئة من وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة اإلمارات محمد البواردي،
بمناسبة توليه منصبه الجديد.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات العامة بـ «الدفاع» ،في
بـيــان صـحــافــي ،إن ال ـب ــواردي أع ــرب فــي رســالـتــه عــن تمنياته للشيخ
ناصر الصباح بالنجاح والتوفيق والسداد ،لخدمة وطنه ،وتحقيق
كل ما يتطلع إليه من ُرقــي وازده ــار ،بما يخدم أواصــر التعاون بين
البلدين الشقيقين.
وذكرت أن النائب األول بعث برسالة إلى الوزير البوارديَّ ،
عبر من
خاللها عن شكره وتقديره على تهنئته ،ومشاعره األخوية والنبيلة
والصادقة ،داعيا المولى ،عز وجل ،أن يحفظ اإلمارات وشعبها من كل
مكروه تحت ظل قيادتها الحكيمة.

«الخارجية» 276 :ألف فلبيني...
وأكدت الوزارة أن وضع العمالة يجب أال يقاس على حاالت فردية
تحصل في كل الــدول والمجتمعات ،مع االستعداد الكامل الستقبال
ً
مسؤولي السفارة الفلبينية ،كما هو معمول به حاليا ،لمناقشة أحوال
هذه الجالية ومتابعة مشاكلها.
م ــن جـهـتــه ،أشـ ــاد الـسـفـيــر الـفـلـبـيـنــي بــال ـت ـعــاون ال ـقــائــم م ــع وزارة
ً
ً
الخارجية في هذا السياق ،واعدا بتوصية حكومته برفع التعليق قريبا.
ورغم كل هذه التجاذبات ،أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية ،بطلب
رسمي من «الخارجية» ،تنظيم حمالت جمع تبرعات إلغاثة متضرري
الفيضانات والكوارث الطبيعية في مانيال ،لتتسامى البالد بذلك عن
أي موقف سياسي ،وتؤكد ريادتها في مجال العمل الخيري واإلنساني.
وصــرح الوكيل المساعد لـشــؤون قطاع التنمية االجتماعية ،في
«الشؤون» ،حسن كاظم ،بأن «مدة الحملة ستة أشهر من تاريخ منح
ً
الموافقة للجمعيات الخيرية المشاركة» ،مشددا ،في الوقت ذاته ،على
أن «الموافقات مشروطة بتقديم الجمعيات التقارير المالية واإلدارية
للحمالت السابقة التي شاركت فيها».
وأش ــار كــاظــم إل ــى أن الجمعيات الـمـشــاركــة مـحـظــور عليها جمع
التبرعات النقدية بكل أشكالها ،سواء في المقار الرئيسة ،أو باألماكن
العامة وغيرها ،وعليها أن تلتزم باستخدام االستقطاعات البنكية
المباشرة ،أو خدمة الـ«كي .نت» فقط عند جمع األموال.
٠٣

العاهل األردني لـ «مجلس العالقات»...:
وعبر الملك عبدالله عن دعمه وتأييده لجهود مجلس العالقات العربية
ً
والدولية ،معلنا استعداد رئاسة القمة العربية للتنسيق معه بما يحقق
التعاون والتناغم في خدمة أهداف األمة وقضاياها المصيرية.
بــدوره ،استعرض الصقر جهود المجلس في مواجهة تبعات القرار
ً
األميركي بنقل السفارة األميركية للقدس ،مؤكدا أهمية تحرك منظمات
ً
ً
المجتمع المدني العربي عربيا ودوليا لمقاومة وإفشال المؤامرة على
القضية الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية التي تمثل القدس
ً
ً
ً
تجسيدا روحيا وحضاريا لها.
وشــدد وفد المجلس على ضــرورة تفعيل قــدرات وإمكانات المجتمع

ً
النائب األول مستقبال خالد العطية والوفد المرافق له أمس

المدني لدعم ومساندة الجهد العربي الرسمي في التصدي للمخططات
والمؤامرات التي تهدد األمن القومي العربي ،وتوحيد الطاقات الشعبية
والــرسـمـيــة ،مـمــا يـقــوي الـمــوقــف ال ـعــربــي ،ويـمـنـحــه الـتـفــويــض الشعبي
المطلوب.

«الداخلية» :إلغاء قيود أمنية...
المبذولة إلزالة الكثير من القيود األمنية التي وضعت بصورة مبالغة
من جانب أمن الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية
ً
عبر اجتماعات تعقد أسبوعيا».
وصرح الدمخي بأن االجتماع شهد تحديد آلية للتعامل مع مسؤولي
الوزارة في مسألة القيود األمنية.

الطبطبائي والحربش يطلبان...
النائب عادل الدمخي أنه «أحــال رسالة النائبين إلى األمانة العامة»،
ً
مشددا على ضرورة أن يكون للمجلس موقف حيال عدم تمكين العضو
من أداء مهامه.
مــن جانبه ،دعــا النائب راك ــان النصف إلــى عــدم الـمــزايــدة عليه في
ً
عالقته بزميليه وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ،مشددا على أن
تدخل السلطة التنفيذية في اإلفراج عنهما ،دون إذن السلطة القضائية،
ً
«يمثل خرقا للمادة  ٥٠من الدستور ،وسأستجوب الوزير المختص،
حتى رئيس الوزراء».
٠٥

الكويت :التزام جماعي باتفاق...

ً
ً
بالضرورة تمديدا إضافيا التفاق خفض اإلنتاج ،بل تعاون «يطمئن
ُ
الدول األعضاء والمستثمرين والعالم إلى أنه (التعاون) وجد ليبقى،
ً
ً
وأننا سنعمل معا ...وسندعو دوال أخرى لالنضمام إلينا».
ورغم األثر اإليجابي لالتفاق على أسعار الخام ،قال إن الدول النفطية
لم تحقق بعد هدفها القاضي بخفض مخزونات النفط العالمية إلى
ً
مستوياتها الطبيعية ،وتحقيق توازن بين العرض والطلب ،مستبعدا
تحقق ذلك خالل العام الحالي.
١٣

ً
رئيس الوزراء مستقبال علي الغانم ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية
الــدفــاع الـشـيــخ أحـمــد المنصور
ون ــائ ــب رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان ال ـعــامــة
لـلـجـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن الـشـيــخ
عبدالله النواف.

كـمــا اسـتـقـبــل ال ـم ـبــارك ،نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــداخـلـيــة الشيخ خــالــد الـجــراح،
ال ــذي ق ــدم لـسـمــوه رئـيــس جهاز

الخالد يبحث تعزيز مواجهة
اإلرهاب مع مبعوث ترامب
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،أمس ،المبعوث الرئاسي األميركي الخاص
إلى التحالف الدولي ضد (داعــش) السفير بريت ماكغورك
بمناسبة زيارته للبالد.
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـج ــاري ــة
الستضافة الكويت االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد
(داعــش) في  13فبراير المقبل ومناقشة التقدم المحرز في
مواجهة التنظيم اإلرهــابــي وسبل تعزيز الجهود الدولية
لتجفيف منابعه والقضاء عليه.
وأش ــاد مـبـعــوث الــرئـيــس األمـيــركــي أث ـنــاء الـلـقــاء بجهود
الكويت واسهاماتها ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم
داعش اإلرهابي.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير
أيهم العمر ،ونائب مساعد وزيــر الخارجية لشؤون مكتب
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح
اللوغاني ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون
الــدولــي ناصر الصبيح ،ومساعد وزيــر الخارجية لشؤون
األميركتين ريم الخالد ،وعدد من كبار المسؤولين في وزارة
الخارجية.

خامنئي يمنع «الحرس الثوري»...
وكشف مصدر مطلع ،لـ«الجريدة» ،أن أحد مستشاري حاتمي أكد أن
الحكومة اإليرانية تضغط منذ أكثر من أربع سنوات كي تبتعد القوات
المسلحة ،وخاصة «الحرس» ،عن األنشطة االقتصادية؛ للتفرغ ألداء
المهام األمنية والعسكرية التي تتأثر بالفساد الذي ينتج عن وجود
خلط بين الموارد االقتصادية والعسكرية.
وأضاف المصدر أن المستشار أوضح أن مطلب الحكومة ارتكز على
محورين للضغط باتجاه إخالء ساحة االقتصاد من نشاط «الحرس
الثوري».
وبين أن المحور األول يتمثل في شأن داخلي ،إذ اشتكت العديد من
المؤسسات والشركات الخاصة اإليرانية عدم قدرتها على منافسة
مثيلتها الـتــي تتبع األج ـهــزة العسكرية الـتــي تسخر م ــوارد الــدولــة
وإمكاناتها البشرية والمكانية دون مقابل.
وذكر أن الحكومة حذرت في المحور الثاني من أن معظم المصارف
وال ـمــؤس ـســات الــدول ـيــة تـطــالــب بشفافية فــي الـتـعــامــل مــع الـشــركــات
والمؤسسات اإليرانية الخاصة ،وتتخوف من الدخول إلى سوق ينشط
به «الحرس الثوري» عبر شركات يديرها بشكل مباشر أو عبر شراكة
لتفادي احتمال خضوعها لعقوبات أميركية تستهدفه.
ً
إلى ذلك ،سقطت العملة اإليرانية إلى أدنى مستوياتها تاريخيا،
أمس ،أمام العمالت الصعبة ،وخاصة الدوالر األميركي ،إذ وصل سعر
صرف الريال اإليراني إلى أدنى من  46500ريال مقابل الدوالر.
وخسرت العملة اإليرانية أكثر من  1500ريال من قيمتها الشرائية
خالل يوم واحد أمام الدوالر .ويعزو الخبراء االقتصاديون سبب هذا
السقوط إلى الضغوط الخارجية ،وخاصة األميركية ،على الشركات
والمؤسسات الخارجية لعدم االستثمار في إيران ،أو تحويل المصارف
لألموال اإليرانية من خارج إيران من جهة ،وسياسة حكومة الرئيس
حسن روحاني التقشفية للعام المقبل من جهة أخرى.
وكانت حكومة روحاني أمرت المصارف بتخفيض نسبة الفوائد
على األمــوال المودعة فيها ،ووعــدت بتخفيض نسبة الفوائد للعام
المقبل ،على أمل انتعاش االستثمار في البورصة ،لكن القرار أدى إلى
سحب معظم اإليرانيين أموالهم من المصارف وتحويلها إلى عمالت
صعبة أو ذهب لحفظ قيمتها الشرائية.

أمن الدولة لشؤون األمن الداخلي
ب ــوزارة الداخلية الفريق عصام
النهام وذلك بمناسبة ترقيته إلى
رتبة فريق.

الجارالله يتسلم
نسخة من أوراق
اعتماد  4سفراء
ت ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــم نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر
الخارجية خالد الجارالله،
أمـ ـ ـ ــس ،ن ـس ـخ ــة مـ ــن أوراق
اع ـت ـم ــاد عـ ــدد م ــن ال ـس ـفــراء
المحالين إلى الكويت ،وهم
سفير جمهورية البارغواي
أ نـخـيــل سيبيلس ،وسفير
جمهورية البرتغال جواكيم
ال ـب ــري ـت ــو ،وس ـف ـي ــر مـمـلـكــة
ال ــدنـ ـم ــارك أولـ ـ ــه مــوس ـبــي،
وسـ ـفـ ـي ــر م ـم ـل ـك ــة ال ـس ــوي ــد
هنريك هولم.
ح ـضــر م ــرا س ــم التسليم
م ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ل ـش ــؤون ال ـم ــراس ــم الـسـفـيــر
ضــاري الـعـجــران ،ومساعد
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـش ــؤون
مكتب نائب الوزير السفير
أيهم العمر.

وحاولت الحكومة تثبيت سعر الدوالر األميركي خالل الوالية األولى
لروحاني عبر ضخ العملة الصعبة في األســواق ،لكنها قررت تغيير
هذه السياسة في الوالية الثانية.

جزر القمر باعت جنسيتها...
 40في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد التي يقطنها نحو
 800ألف نسمة.
لكن محققين في جزر القمر يقولون إن هناك مبالغ طائلة ال يستطيعون
معرفة أين ذهبت.
ونشر تقرير لـ«رويترز» ،الشهر الماضي ،تفاصيل بيع بعض جوازات
السفر ألجانب خارج االتفاق األصلي ،بينهم أشخاص يزعم أنهم انتهكوا
العقوبات المفروضة على إيران.
وقــال وزيــر داخلية جــزر القمر محمد داود ،إن السلطات أوقـفــت بيع
الجوازات الجديدة ،وتجديد الوثائق القديمة مع األجانب ،إلى حين انتهاء
استجواب البرلمان والتحقيقات في بيعها ألشخاص خــارج البرنامج
الرسمي.
وتقول الحكومة إنها سعت لمساعدة من الشرطة الدولية (اإلنتربول)
ومحققين من الحكومة األميركية.
ويخشى بعض المسؤولين في جزر القمر وبعض المسؤولين الغربيين
مــن أن الخطة استغلها أ شـخــاص لاللتفاف على العقوبات المفروضة
على إيران.
ً
وقال وزير خارجية جزر القمر ،أخيرا ،إن أغلبية الذين حصلوا على
جوازات سفر خارج البرنامج الرسمي من أصل إيراني أو يعملون لحساب
ً
إيران ،مضيفا أن «هذا الوضع تسبب في مشاكل فيما يتعلق بالعالقات
مع الشركاء ال سيما السعودية واإلمارات».
وفــي عهد الرئيس السابق أحمد سامبي ،خــال الفترة من  2006إلى
 ،2011أقامت جزر القمر عالقة وثيقة مع طهران ،لكنها قطعت عالقاتها
معها في أوائل .2016
وألغت جزر القمر في اآلونــة األخيرة  170جواز سفر ،أكدت الحكومة
أنها صدرت في شكل غير مالئم ألجانب بينهم أشخاص ولدوا في إيران.
(موروني  -رويترز)
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محليات
ديوان الخدمة المدنية يرصد مخالفات الجمع بين الوظيفة
اإلشرافية والبدالت «التعليمية» في «األوقاف»
تتعلق بقانون استحقاق كادر المعلمين في «الدراسات» و«السراج»
كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة عن
مـ ـخ ــالـ ـف ــات ارتـ ـكـ ـبـ ـتـ ـه ــا وزارة
األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة
ف ــي م ـل ـف ــات ب ـع ــض ال ـم ـنــاصــب
اإلشرافية بالتجاوز على قرارات
ديوان الخدمة المدنية الخاصة
بالقانون رقــم  86لسنة ،2017
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  28لسنة  ،2011بشأن منح
بدالت ومكافآت ألعضاء الهيئة
التعليمية الكويتيين بوزارتي
التربية واألوقاف.
وقالت المصادر لـ"الجريدة"،
إن "الـ ـ ـ ــوزارة خــال ـفــت نـصــوص
القانون بشأن استحقاق كادر
المعلمين ،مــا ا ضـطــر الجهات
الرقابية إلى توجيه استفسارات
ع ــن أس ـب ــاب ه ــذه الـمـخــالـفــات،
ً
خـصــو صــا مــا يتعلق بالجمع
بين الوظيفة اإلشرافية وبدالت
ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة" ،مـشـيــرة
إل ــى أن مـعـظــم الـمـخــالـفـيــن من
العاملين في وظائف إشرافية
وم ـحــول ـيــن م ــن إدارات عــاديــة
إلى إدارات تعليمية فنية ،نظرا
لتمتع هذه الوظائف التعليمية

محمد راشد

بكادر المعلمين ،الذي يتضمن
امتيازات مالية كبيرة.

مخالفات صريحة

ICQC 2018-20

وأكدت أن "معظم المحولين
لـ ــم ي ـ ـتـ ــدرجـ ــوا فـ ــي ال ـم ـن ــاص ــب
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـسـ ـت ــوفـ ـي ــن ل ـ ـشـ ــروط
ال ـت ـحــويــل ال ـم ـط ـلــوبــة ،م ــا يعد
مخالفة صريحة لشروط شغل
المناصب اإلشــراف ـيــة" ،منوهة
إلــى أن "أب ــرز المخالفات التي
رص ــدت فــي إدارتـ ــي الــدراســات
اإلس ــام ـي ــة ،والـ ـس ــراج الـمـنـيــر،
إذ وج ـه ــت ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
استفسارات عدة إلى الوزارة عن
سبب عدم تطبيق القانون على
الوظائف اإلشرافية للعاملين
في هاتين اإلدارتين".

شروط الوظائف
وأوضحت المصادر أن ديوان
الخدمة المدنية وجه خطابا إلى
وكـيــل وزارة األوق ــاف والـشــؤون
اإلسالمية ،حدد فيه شروط شغل

الكويت تطلق حملة إلغاثة متضرري الفلبين
كاظم :مدتها  6أشهر ...ويحظر الجمع النقدي
•

جورج عاطف

رغ ــم إع ــان الــرئ ـيــس الفلبيني
رودري ـ ـغـ ــو دوتـ ـي ــرت ــي ،ن ـي ـتــه مـنــع
إرســال العمالة إلــى البالد ،بسبب
انـتـهــاكــات يــزعــم أنـهــم يتعرضون
لها ،أعلنت الكويت ،أمــس ،ممثلة
ف ــي وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة،
تنظيم حمالت جمع تبرعات إلغاثة
مـتـضــرري الفيضانات وال ـكــوارث
الطبيعية فــي جمهورية الفلبين،
م ـت ـســام ـيــة ب ــذل ــك عـ ــن أي مــوقــف
سياسي ،مؤكدة ريادتها في مجال
العمل الخيري واإلنساني.
وقــال الوكيل المساعد لشؤون
قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
ف ــي وزارة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
ح ـســن ك ــاظ ــم ،إن "مـ ــدة الـحـمـلــة 6
أش ـه ــر م ــن ت ــاري ــخ م ـنــح الـمــوافـقــة
لـلـجـمـعـيــة ال ـخ ـيــريــة ال ـم ـش ــارك ــة"،
ً
م ـش ــددا ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،عـلــى أن
"م ـ ـنـ ــح ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــات ل ـل ـج ـم ـع ـيــات
ال ــراغ ـب ــة ف ــي ال ـم ـشــاركــة بــالـحـمـلــة
مشروط بتقديمها التقارير المالية
واإلداري ــة للحمالت السابقة التي
شاركت خاللها".

«النقدي» ...ممنوع
وأشار كاظم إلى أنه "يحظر على
الجمعيات المشاركة جمع التبرعات
النقدية بجميع أشكالها ،سواء في
المقار الرئيسية أو األماكن العامة أو
غير ذلك ،وعليها أن تلتزم باستخدام
االستقطاعات البنكية المباشرة ،أو

حسن كاظم

خــدمــة ال ــ(ك ــي .ن ــت) فقط عند جمع
األموال".
وقال إن "تدشين مثل هذه الحملة
يؤكد أن الكويت سباقة فــي العمل
ال ـخ ـي ــري واإلنـ ـس ــان ــي ،الس ـي ـمــا أن
جمعياتها الـخـيــريــة بــاتــت عالمة
ب ــارزة فــي ســاحــات الـعـطــاء والـبــذل
وف ـ ـعـ ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر ،عـ ـب ــر ت ـح ــرك ــات ـه ــا
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة ل ـم ـســاعــدة
المعوزين والمحتاجين فــي شتى
بقاع األرض" .وشــدد على أن "هذه
التحركات بمنزلة ترجمة حقيقية
للموقف الرسمي للقيادة السياسية
في الـبــاد ،على رأسها قائد العمل
اإلنساني سمو األمير الشيخ صباح
األحمد".

تبرع من الخارج

ّ
وبين كاظم أن "على الجمعيات

الخيرية المشاركة االلتزام بتعميم
هذه الضوابط على جميع مقراتها"،
ً
مشددا على ضرورة "الحصول على
موافقة وزارتي الشؤون والخارجية،
في حال رغبة الجمعية في تحويل
التبرعات إلى خارج البالد ،كما تلتزم
الجمعية بالحصول على موافقة
"الشؤون" إذا رغبت في استقبال أي
ً
تبرعات من الخارج ،تطبيقا للمادة
 30م ــن ال ـق ــان ــون  24لـسـنــة ،1962
ال ـصــادر بـشــأن األنــديــة وجميعات
الـنـفــع ال ـع ــام ،ال ـتــي قـضــت بــأنــه "ال
يجوز ألي جمعية أو ناد أن ينتسب
أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو
هيئة أو ناد مقره خارج الكويت ،قبل
الحصول على ترخيص في ذلك من
وزارة الشؤون االجتماعية".

الالجئون السوريون
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد ك ــاظ ــم "اس ـت ـمــرار
الوزارة في فتح باب التبرع لمصلحة
الالجئين السوريين الذين يعيشون
في دول الجوار ،بالتزامن مع حلول
فصل الشتاء ،وبرده الشديد وأمطاره
الـعــزيــرة ،التي يعانيها الالجئون،
الس ـي ـم ــا ف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد أع ــداده ــم
ً
وت ـض ــاع ــف م ـع ــان ــات ـه ــم" ،م ـن ــاش ــدا
الجمعيات الخيرية الحاصلة على
م ــوافـ ـق ــات مـسـبـقــة ل ـل ـم ـشــاركــة في
الـحـمـلــة وان ـت ـهــت ،ض ـ ــرورة الـتـقــدم
بطلب رسمي للوزارة ،حال رغبتها
ً
في استمرارية الجمع ،تفاديا للوقوع
ف ــي م ـخــال ـفــات ،واتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
قانونية بحقها.

مبنى الخدمة المدنية
الوظائف اإلشرافية والتعليمية،
ووظائف التوجيه الفني في ضوء
كادر المعلمين.
وبينت أن أهــم هــذه الشروط
أن يـكــون الـمـتـقــدم حــاصــا على
مؤهل جامعي تربوي ،باإلضافة
إل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة،
ً
وف ـق ــا لـمــا مـطـلــوب لـكــل وظـيـفــة،

وت ـ ـضـ ــاف س ـن ــة خـ ـب ــرة لـلـمـعـلــم
ال ـح ــاص ــل ع ـل ــى م ــؤه ــل جــامـعــي
غ ـي ــر تـ ــربـ ــوي ،وأن ي ــراع ــى عـنــد
إسناد تلك الوظائف أن يكون آخر
تقريرين حصل عليهما الموظف
بتقدير ممتاز ،كما يجوز شغل
الوظائف اإلشرافية التعليمية،
ووظـ ــائـ ــف ال ـت ــوج ـي ــه ال ـف ـن ــي مــن

المعلمين حملة الدبلوم التربوي
الموجودين بالخدمة وقت العمل
ب ـهــذا الـ ـق ــرار ،وأن ي ـكــون إسـنــاد
الــوظــائــف اإلشــرافـيــة التعليمية
بالندب مدة سنة على األقل قبل
التثبيت.

المضف وضاهر يتبادالن وثائق بروتوكول تعاون المرحلة الثانية

وقع بنكا االئتمان والخليج
المرحلة الثانية من بروتوكول
التعاون وتتعلق بعمليات
اإليداع المباشر ،إذ سيصبح
بإمكان عمالء الخليج الحصول
دفعات القروض العقارية
على ً
إلكترونيا عبر اإليداع المباشر في
ً
حساباتهم بدال من الشيكات
الورقية.

•

يوسف العبداهلل

ّ
وق ــع نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس االدارة الـمــديــر
العام لبنك االئتمان صالح المضف والرئيس
التنفيذي لبنك الخليج طــو نــي ضــا هــر امس
بروتوكول تعاون المرحلة الثانية من التعاون
ال ـم ـش ـت ــرك والـ ـت ــي ت ـش ـمــل ع ـم ـل ـيــات "االي ـ ـ ــداع
المباشر" .وجرى توقيع البروتوكول في المقر
الرئيسي لبنك االئتمان ،بحضور عدد من نواب
المدير العام ،ومدير عــام األعمال المصرفية
ال ــدول ـي ــة واالس ـت ـث ـم ــار ب ـب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج خــالــد
المطوع ومساعد المدير العام محمد القطان.
وقالت الناطقة باسم بنك االئتمان حباري
ال ـخ ـش ـت ــي فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي إن بـنـكــي
االئـ ـتـ ـم ــان وال ـخ ـل ـي ــج وقـ ـع ــا ف ــي م ــاي ــو 2016
بروتوكول المرحلة األولــى من التعاون التي
شـمـلــت تـمـكـيــن ال ـع ـمــاء م ــن سـ ــداد األق ـس ــاط

الكترونيا عبر التحويل مباشرة من حسابهم
المصرفي في "الخليج" إلى رصيد مديونياتهم
في "االئتمان" بطريقة سهلة وميسرة ومن دون
أن يضطروا إلى مراجعة أي من البنكين ،وعلى
نحو يرفع العبء عن العمالء ويوفر الكثير من
الوقت والجهد.
وأوضحت أن البروتوكول الثاني الذي وقع
أمس يأتي استكماال لسابقه ،ويتعلق بعمليات
االيداع المباشر ،حيث سيصبح بإمكان عمالء
بنك الخليج الحصول على دفعات القروض
العقارية الكترونيا عبر االيــداع المباشر في
حساباتهم وذلك بدال من الشيكات الورقية.
وأشارت الخشتي الى أن البروتوكول يأتي
استكماال لمنظومة من اتفاقات التعاون مع
الـبـنــوك والـمـصــارف المحلية بــدأ العمل بها
منذ سنوات وشملت عددا كبيرا من البنوك.
وعـ ّـبــرت عن ترحيب "االئـتـمــان" الــدائــم بكل

االنتقال
إلى المبنى
الجديد خالل
فترة العطلة
الصيفية

الرشيد

خالد الرشيد

منوها
مستجدات تخص المبنى،
َّ
بأن "األشغال" ِّ
تقدر التعاون البناء
الذي يبديه فريق اإلشراف واإلعداد
الـتــابــع لــ"الـتــربـيــة" لتسلم المبنى
الجديد.
إلى ذلك ،قال وكيل قطاع المنشآت
ال ـتــربــويــة ورئ ـي ــس فــريــق الـتــربـيــة
لـتـسـلــم الـمـبـنــى ال ـجــديــد ،د .خــالــد
الرشيد ،لـ"الجريدة" ،إنه "وفق كتاب
(األش ـغ ــال) األخ ـيــر سيتم االنـتـهــاء
من إنجاز مالحظاتنا على المبنى
الجديد مع نهاية الشهر الجاري".

وأشار إلى أنه "يجري التنسيق
مع فريق (األشغال) ،ومتابعة إنجاز
المالحظات المطلوبة على المبنى
الـجــديــد" ،الفتا إلــى وجــود تعاون
ملموس من "األشغال" في موضوع
تنفيذ هذه المالحظات.
وأضاف الرشيد أنه سيتم وضع
خطة لعملية انتقال موظفي الوزارة

إل ــى الـمـبـنــى ال ـج ــدي ــد ،بــالـتـعــاون
والتنسيق مــع جميع الـقـطــاعــات،
مرجحا أن يتم البدء في إجــراءات
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـع ـط ـل ــة
الصيفية مع بداية يوليو المقبل.
وك ــان وزي ــر ال ـتــرب ـيــة ،د .حــامــد
الـعــازمــي ،قــام بــزيــارة تفقدية إلى
مبنى "التربية" الجديد في جنوب

ال ـســرة نـهــايــة األس ـبــوع الـمــاضــي،
برفقة وكيل الوزارة د .هيثم األثري،
ووكـيــل قـطــاع المنشآت التربوية
د .خالد الرشيد ،لالطمئنان على
وض ــع الـمـبـنــى وعـمـلـيــة تجهيزه،
تمهيدا لتسلمه من "األشغال" ،وبدء
االنتقال التدريجي إليه.

المبادرات التي من شأنها تطوير وتحسين
مستوى الخدمات واالرتـقــاء بها واستعداده
الدائم للتعاون مع كل الجهات المعنية وذات
ال ـش ــأن ف ــي الـقـطــاعـيــن ال ـح ـكــومــي وال ـخ ــاص،
مـشـيــدة بــالـجـهــود ال ـتــي بــذلـهــا بـنــك الخليج
وتعاونه الالمحدود لتحقيق هذا االنجاز الذي
سيسهم في نمو ومضاعفة عــدد المعامالت
االلكترونية بشكل كبير.
وذكــرت أن هــذه الخطوات تأتي فــي سياق
اسـتــراتـيـجـيــة "االئ ـت ـم ــان" لتنفيذ توجيهات
مجلس الوزراء نحو األخذ بتطبيقات الحكومة
االلكترونية ووضع قواعد وضوابط مناسبة
لتقليص الدورة المستندية واستخدام أنظمة
ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن حــرص
البنك على توسيع شبكة ا لــر بــط مــع البنوك
والمصارف يعكس قناعة ثابتة بدور القطاع
الخاص في التنمية.

الحصان %16 :نسبة إنجاز مشروع
تقاطعات الدائري السابع
•

فهد الرمضان

تعهدت وزارة األشغال باالنتهاء
من إنجاز جميع مالحظات وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـب ـنــى ال ـج ــدي ــد،
ال ـم ـخ ـصــص ل ــ"ال ـت ــرب ـي ــة" بـنـهــايــة
الشهر الجاري.
وقال وكيل "األشغال" المساعد
ل ـشــؤون الــرقــابــة والـتــدقـيــق ،وليد
الغانم ،في كتاب وجهه إلى وكيل
"ال ـت ــرب ـي ــة" ،وح ـص ـلــت "ال ـج ــري ــدة"
على نسخة مـنــه ،إنــه تـ َّـمــت إحالة
مالحظات "التربية" على المشروع
إلــى المقاول المسؤول عن العقد،
ـار مـتــابـعــة اسـتـكـمــال جميع
و"ج ـ ـ ٍ
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة ،بـ ـم ــا ف ـي ـهــا
المعمارية ،واألنظمة الكهربائية
والميكانيكية ،واستكمال جميع
الـمــوافـقــات الحكومية" ،الفـتــا إلى
أن المقاول تعهد بإنجازها نهاية
يناير الجاري.
وأشـ ــار إل ــى أن بـعــض األع ـمــال
الثانوية قد تتأخر إلى ما بعد هذا
التاريخ ،وفق كتاب المقاول ،الفتا
إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون
مع الجهاز الفني الخاص بــوزارة
التربية في الموقع بخصوص أي

أص ــدرت وزارة الكهرباء والـمــاء ق ــرارا يقضي باحتساب كلفة
إيـصــال التيار الكهربائي للشاليهات بــواقــع  120ديـنــارا للكيلو
واط الواحد ،يقوم صاحب الشاليه بدفع  20في المئة من القيمة
اإلجمالية للكلفة مقدما ،ويتم تحصيل المبلغ الباقي على أقساط
سنوية خالل مدة أقصاها  5سنوات ،وفق ترتيبات مالية تحددها
اإلدارة المختصة.
وحظرت الوزارة ،في قرارها" ،اإلضافة أو التعديل على التمديدات
أو الكيبالت التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات،
وتم تحصيل الرسوم على أساسها" ،مبينة أنه إذا رغب صاحب
الشاليه في إجــراء أي إضافات أو تعديالت فعليه الحصول على
موافقة رسمية من جهة االختصاص بالوزارة.
وأشارت الى ان هذه اإلضافات أو التعديالت تتم بمعرفة الوزارة،
وفــي حــال المخالفة ستقوم ال ــوزارة بقطع التيار الكهربائي مع
احتفاظها بالحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى.
وأوضحت أنه يتم قطع التيار عن الشاليه في حال عدم سداد
صاحبه مستحقات الـ ــوزارة مــن قيمة االسـتـهــاك أو تكاليف أو
رسوم ايصال التيار أو قيامه بإيصاله بدون اإلجراءات المتبعة أو
مخالفة أي من القرارات الوزارية أو اإلدارية الصادرة بشأن تنظيم
عملية ايصال التيار.
وأضافت أنه في حال قيام صاحب الشاليه بإمداد الطاقة إلى
غير األ مــا كــن المبينة فــي المخططات المعتمدة أو بطريقة غير
مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار ،ورفع العداد وإزالة
التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف ،وال يتم إيصال
التيار مرة أخرى إال بإجراءات جديدة بعد سداد المستحقات التي
تكون على المستهلك.
وأكـ ـ ــدت أن ص ــاح ــب ال ـشــال ـيــه ي ـك ــون م ـس ــؤوال ع ــن ال ـت ـمــديــدات
والعدادات والمحافظة عليهم ،وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف
عن عمد أو إهمال يلتزم بقيمة اإلصالح أو االستبدال ،إضافة إلى
قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف ،مع عدم اإلخالل بالمسؤولية
الجزائية أو المدنية عند االقتضاء.

إلطالق عمليات «اإليداع المباشر» لدفعات القروض إلى حسابات العمالء «أون الين»

بعد تعهد مقاول المشروع بسرعة إنهائها
قالت وزارة األشغال إنه سيتم
االنتهاء من إنجاز مالحظات
«التربية» على مبناها الجديد
مع نهاية الشهر الجاري.

•

سيد القصاص

«االئتمان» و«الخليج» يوقعان بروتوكول تعاون

«األشغال» تنجز مالحظات «التربية» على مبناها خالل أيام
•

ً
«الكهرباء» 120 :دينارا إليصال
التيار للشاليهات للكيلو واط

سيد القصاص

ٔ
اع ـلــن ال ـمــدیــر ال ـعــام للهیئة ال ـعــامــة لـلـطــرق وال ـن ـقــل الـبــري
ٔ
م .اح ـم ــد ال ـح ـصــان إنـ ـج ــاز  16ف ــي ال ـم ـئــة م ــن م ـش ــروع إن ـشــاء
واستكمال وصیانة الطرق والتقاطعات على الجزء القائم من
طریق الدائري السابع.
وق ــال الـحـصــان ،فــي تـصــریــح صـحــافــي ،إن الـمـشــروع الــذي
تبلغ تكلفته  66.8ملیون دینار یتضمن تنفیذ طریق بطول
إجمالي  21.8كم وعــرض 32.8م ،ویتكون من  3حــارات في كل
اتـجــاه ،إضــافــة إل ــى ح ــارات األم ــان مــع تنفیذ  6جـســور علویة
بطول إجمالي  1.8كم ،إضافة إلى تنفیذ طریق منخفض "نفق"
یمر أسفل طریق الدائري السابع بطول  1.2كم لربط المنطقة
الجنوبیة بالمنطقة المستقبلیة لمطار الكویت الدولي.
ٔ
وأشار إلى أن مشروع تطویر الدائري السابع یعد من اضخم
مشاریع البنیة التحتیة والطرق السریعة ،ویهدف إلى تقلیل
االزدحام المروري باستخدام الجسور متعددة األدوار ببعض
التقاطعات ،ونظرا لطبیعة المنطقة والمعدل العالي للتدفق
ٔ
المروري عليها ،فقد تم تقسیم اعمال تنفیذ المشروع إلى ثالث
مراحل ،تتم مباشرتها بطریقة متزامنة ،بهدف تجنب االزدحام
ٔ
المروري في اوقات الــذروة ،وتسهیل حركة الدخول والخروج
من وإلى المناطق ،مع المحافظة على كفاءة الخدمات القائمة
على جانبي الطریق.
وبـيــن ان مــراحــل تطوير الـمـشــروع تشمل تطویر التقاطع
القائم بین طریق الملك فهد بن عبدالعزیز "طریق  "40مع طریق
الدائري السابع ،والمرحلة الثانیة عبارة عن تطویر التقاطع
الـقــائــم بین طــریــق الفحیحیل الـســریــع "طــریــق  "30مــع طریق
الدائري السابع ،بينما تشمل المرحلة الثالثة تطویر طریق
الدائري السابع باستبدال اإلشارات المروریة القائمة بجسور
علویة واستحداث نفق.

٤
محليات
الحكيم« :إعادة إعمار العراق» يزيد بصمة الكويت وبعدها اإلنساني
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 3663االثنني  22يناير 2018م  5 /جمادى األولى 1439هـ

local@aljarida●com

ً
ً
نقابة الصحافيين العراقيين استقبلت وفدا إعالميا كويتيا وأشادت بدعم األمير لبالدها

ً
عمار الحكيم مستقبال الوفد اإلعالمي الكويتي

قال عمار الحكيم ،إنه في
ظروف مكافحة اإلرهاب
بالعراق كان ًللكويت دور الدعم
واإلسناد دائما في هذا المجال،
كما أنها ظلت رائدة وسباقة
عبر تبنيها ودعمها مؤتمر
إعادة إعمار العراق وهو «ليس
ً
غريبا على الكويت وقيادتها
الكريمة».

خلو العراق
من «داعش» ال
يعني خلوه
من التطرف
الذي يحتاج
إلى تكافل
لمحاربته

العراق قادر
على تجاوز
أزمة كردستان
والمواطنون
أثبتوا قدرتهم
على استعادة
هيبة الدولة

قال رئيس تيار الحكمة الوطني
العراقي عمار الحكيم ان استضافة
الكويت لمؤتمر اعادة إعمار العراق
الشهر المقبل تزيد بصمة الكويت
فـ ــي ت ـع ـم ـي ــق ع ــاق ـت ـه ــا ب ــالـ ـع ــراق
وبعدها االنساني.
وأشاد الحكيم في كلمة له امس
االول خالل لقائه بالوفد االعالمي
ال ـك ــوي ـت ــي ال ـ ــذي ي ـ ــزور ال ـعــاص ـمــة
ال ـع ــراق ـي ــة بـ ـغ ــداد ب ـم ــواق ــف سـمــو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
وتعاطف سموه الدائم مع العراق
ام ـ ــام ال ـت ـح ــدي ــات واالزمـ ـ ـ ــات الـتــي
احاطت به خالل العقد الماضي.
وع ــن االن ـت ـخــابــات التشريعية
القادمة ،أكد الحكيم أنها «مصيرية
ل ـك ــل الـ ـ ـع ـ ــراق ،ف ـه ــي م ـشــاب ـهــة فــي
األه ـم ـيــة الن ـت ـخــابــات  2005الـتــي
صاغت الدستور ونظمت العملية
ً
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ـي ــه» م ـش ـي ــرا إل ــى
أنـهــا «ستنقل ال ـعــراق إلــى مرحلة
االستقرار وترسيخ الديمقراطية».
وذكـ ـ ــر ال ـح ـك ـيــم أن ان ـت ـخــابــات
 2005ن ـق ـلــت ال ـ ـعـ ــراق م ــن مــرحـلــة
ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــات ـ ـ ــوري ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة فـ ـيـ ـم ــا س ـت ـن ـق ــل
االن ـت ـخــابــات الـمـقـبـلــة ال ـع ــراق من
م ــرح ـل ــة ت ــأس ـي ــس ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
واالس ـت ـق ــرار إل ــى مــرحـلــة ترسيخ
الديمقراطية وتثبيتها وتحقيق
االستقرار.
وبين أن «التحالفات السياسية
تـ ــؤكـ ــد الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة الـ ـتـ ـف ــاؤلـ ـي ــة ل ــدى
الجميع ،فــا يــوجــد أي اصطفاف
ط ـ ــائـ ـ ـف ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــدى أغ ـ ـ ـلـ ـ ــب الـ ـ ـق ـ ــوائ ـ ــم
ً
ال ـ ـحـ ــاضـ ــرة» مـ ـع ــرب ــا عـ ــن ت ـف ــاؤل ــه
بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارات إيـ ـج ــابـ ـي ــة
ً
مـسـتـقـبــا .وأض ـ ــاف ال ـح ـك ـيــم ،أنــه
إلسقاط النظام الدكتاتوري السابق
كــانــت الـخـطــة بــدخــول ال ـقــوات من
ع ـ ــدة م ـ ـحـ ــاور ،وت ــراجـ ـع ــت بـعــض
الـ ــدول فـيـمــا كــانــت ال ـكــويــت البلد
الوحيد الذي فتح أراضيه وأجواءه
لمساعدة وتحرير الشعب العراقي
وإرادته من ذلك النظام.

الدعم الكويتي
وب ـيــن أن ــه فــي ظ ــروف مكافحة

اإلرهـ ــاب ك ــان للكويت دور الــدعــم
واإلس ـنــاد دائـمــا فــي هــذا المجال،
كما أنها ظلت رائــدة وسابقة عبر
تبنيها ودعمها مؤتمر إعادة إعمار
ً
العراق وهو «ليس غريبا على دولة
الكويت وقيادتها الكريمة».
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـح ـك ـي ــم أن الـ ـع ــراق
يـ ـعـ ـي ــش اجـ ـ ـ ـ ـ ــواء غ ـ ـيـ ــر م ـس ـب ــوق ــة
بــال ـعــديــد م ــن االن ـت ـص ــارات منها
االنتصار العسكري على ما يسمى
تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»
ب ـع ــد اح ـت ــال ــه  40ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
األراضـ ــي الـعــراقـيــة وب ـعــد انـهـيــار
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة،
ً
مضيفا أن خلو العراق من تنظيم
«داع ــش» ال يعني خلوه من الفكر
ال ـم ـت ـطــرف ،وه ــو م ــا ي ـح ـتــاج إلــى
جهود متكافلة لمحاربته.
ولفت إلــى أن االنتصار الثاني
ك ــان االن ـت ـص ــار الـمـجـتـمـعــي عبر
محاربةالطائفية التي كانت تعبث
باألمن والسلم المجتمعي ،وأدت
إلى التقاتل على مفهوم الوطنية،
ً
ً
مـشـيــرا إلــى أن «مــا كــان سببا في
االقـتـتــال بـيــن الـطــوائــف العراقية
ً
أص ـب ــح س ـب ـبــا ف ــي وح ـ ــدة الـصــف
العراقي».
وق ـ ـ ــال ال ـح ـك ـي ــم ،إن ـ ــه مـ ــع ق ــرب
اال نـتـخــا بــات التشريعية المقبلة
يريد أن يعاقب المتشددين ويكافئ
ً
المعتدلين مضيفا أن ذ لــك يمثل
ً
انتصارا للمجتمع العراقي.
وذك ــر أن االنـتـصــار الـثــالــث هو
االنـتـصــار الـسـيــاســي فــي ترسيخ
وحدة العراق بعد أن كانت معرضة
لـمـخــاطــر الـتـقـسـيــمعـبــر الـتـعــامــل
بحكمة والـعــودة إلــى الــوئــام بأقل
ً
الخسائر داعياجميع العراقيين
إلــى التعاون والـعــودة إلــى الوئام
لمواصلة بناء العراق.

وتكافح الفساد وتقوي المؤسسات
وت ـخ ـفــف ال ـب ـيــروقــراط ـيــة وتـعـمــق
االنفتاح اإلقليمي والدولي.
وشدد على أهمية التركيز على
أول ــوي ــة ب ـنــاء دولـ ــة عــراق ـيــة قــويــة
ترعى مواطنيها بكل انتماء اتهم
دون تمييز مذهبي أو سياسي أو
جغرافي بل على أساس المساواة
بين المواطنين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـح ــدي ــات
ال ـســاب ـقــة ك ــان ــت مـسـتـحـيـلــة ،لكن
ً
العراق أثبت تجاوزها مضيفا أن
تطويق أزمــة تنظيم «داع ــش» في
ث ــاث س ـن ــوات رغ ــم ك ــل الـصـعــاب

تحدي بناء الدولة
وذكــر أن االنـتـصــارات السابقة
ال بــد أن تكتمل باستحقاق مهم،
وه ـ ــو ت ـ ـحـ ــدي ب ـ ـنـ ــاء دولـ ـ ـ ــة ت ـق ــدم
الـ ـخ ــدم ــات ال ـك ــاف ـي ــة لـلـمــواطـنـيــن
وتوفر حالة الرخاء وفرص العمل
والـسـكــن والـبـنــى التحتية للبالد

الوفد اإلعالمي خالل لقائه أعضاء نقابة الصحافيين العراقيين
التي واجهت تلك الفترة دليل على
استطاعة العراق تجاوز الصعاب
واالزمات.
وعن موضوع استفتاء انفصال
إقليم كردستان ،أجاب الحكيم أنه
لــم يـكــن بـمـقــدور أحــد تـصــديــق أن
العراق قادر على تجاوز تلك األزمة
ً
نظرا إلــى األحــداث التي صاحبت
ً
ذل ــك مـ ـش ــددا ع ـلــى أن الـعــراقـيـيــن
أثبتوا قدرتهم على استعادة هيبة
الدولة على مدار السنوات الماضية
بكل حكمة.
وأضاف أن موضوع بناء الدولة
مهم ورغ ــم صعوبته ،فــإنــه يمكن

تحقيقه باإلرادة الحقيقية ووضع
الـخـطــط وال ـس ـيــاســات الـمـنــاسـبــة
ً
وبــال ـفــريــق الـمـخـتــص م ـعــربــا عن
تفاؤله بسرعة تحقيق هذا الهدف
في وقت قياسي.
وأوضح أن إنتاج النفط العراقي
الحالي يصل الى  5ماليين برميل
كـمــا أن ــه فــي نـهــايــة ال ـعــام الحالي
ستتم االستفادة من إنتاج الغاز
ا لـطـبـيـعــي بنسبة  100فــي المئة
ً
مـشـيــرا إلــى أن الــوصــول إلــى هذه
األرق ـ ــام م ــع ال ـن ـظــر إل ــى الـعـقـبــات
ً
السابقة كان ضربا من الخيال.
وقــال إن تيار الحكمة الوطني،

عمار الحكيم والزميل إبراهيم المليفي

الوفد اإلعالمي الكويتي
ً
يـضــم ال ــوف ــد الـكــويـتــي ك ــا م ــن نــائــب الـمــديــر
العام لقطاع التحرير رئيس تحرير وكالة األنباء
الكويتية «كونا» سعد العلي وأمين سر جمعية
الصحفيين الكويتية منسق الزيارة عدنان الراشد
والوكيل المساعد لــإعــام الخارجي فــي وزارة
اإلع ــام فيصل المتلقم ورئـيــس تحرير جريدة
النهار د .عماد بوخمسين.
ك ـم ــا ي ـض ــم رئـ ـي ــس ت ـح ــري ــر جـ ــريـ ــدة «ك ــوي ــت

تايمز» عبدالرحمن العليان ومــن ديــوان رئيس
الوزراء حسن الصايغ وموفد «الجريدة» إبراهيم
الـمـلـيـفــي وم ــوف ــد «ال ـق ـبــس» إبــراه ـيــم الـسـعـيــدي
وموفد «الشاهد» محمد العجمي وموفد «الراي»
وليد الـهــوالن والمحرر بـ «كونا» فــواز اسميران
والـمـصــور ب ـ «كــونــا» مصطفى الـبــدر ،ومــن إدارة
اإلعالم العربي في قطاع اإلعالم الخارجي طالل
المشيطي.

ال ـ ــذي أع ـل ــن م ـي ـثــاقــه ف ــي األش ـه ــر
ً
ال ـم ــاض ـي ــة جـ ــاء م ــواكـ ـب ــا لـلـمـنــاخ
الجديد وللتغيرات الديمغرافية
والحتواء الشباب وتمكين المرأة
وهما يشكالن النسبة األكـبــر من
ت ـكــويــن الـمـجـتـمــع ال ـع ــراق ــي ومــن
ً
نسبة خريجي الجامعات مشيرا
إلــى أن تـيــار الحكمة وضــع نظام
(ا لـكــو تــا) لتمثيل هاتين الفئتين
بشكل أكبر.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ان ال ـت ـي ــار ي ـعــزز
مفهوم البعد الوطني عبر تعيين
ق ـ ـيـ ــادات مـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـط ــوائ ــف
ً
مـضـيـفــا أن ال ـت ـيــار سـيـعـمــل على
تحديد رؤيــة واضحة تساعد في
بناء العراق.
وفيما يثار حــول وجــود فساد
مــالــي فــي ال ـع ــراق أج ــاب الحكيم،
أنــه «بــالــرغــم مــن وج ــود نسبة من
الـ ـفـ ـس ــاد ف ــإن ــه م ــع األسـ ـ ــف ه ـنــاك
مبالغة في الحديث عنه».
وحـ ـ ــول م ــا يـ ـث ــار م ــن إم ـكــان ـيــة
تــأجـيــل االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة
ال ـم ـق ـب ـلــة اس ـت ـب ـعــد ال ـح ـك ـيــم ذل ــك،
ً
م ـش ـي ــرا إل ــى ع ــدم وجـ ــود أس ـبــاب
كافية تدعو للتأجيل.
َ
ول ـ ـ ــإش ـ ـ ــارة ،حـ ـ ـ ــال عـ ـ ــدم ب ـل ــوغ
ال ـن ـصــاب ال ـقــانــونــي ب ـيــن مجلس
النواب العراقي ،الخميس الماضي،
دون التصويت على مقترح تأجيل
االنتخابات التشريعية في البالد،
ع ـل ــى أن يـ ـج ــرى ت ـص ــوي ــت عـلـنــي
يــوم االثنين المقبل على الموعد
االصلي لالنتخابات المقترح من
قبل الحكومة وهو  12مايو المقبل.
ي ــذك ــر أن كـتـلــة «اتـ ـح ــاد ال ـقــوى
العراقية» طالبت رئاسة البرلمان
ً
رسميا بتأجيل االنتخابات بحجة
وجــود أعــداد كبيرة من النازحين
لكن نواب كتلة «التحالف الوطني»
أصــروا على إجرائها في موعدها
المقترح من قبل الحكومة.

«الصحافيين العراقيين»

سـمــوه «يــرعــى بإنسانيته الـعــراق
وشـعـبــه تـمــامــا كـمــا يــرعــى شعبه
ودولته».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـق ـ ـيـ ــب الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
العراقيين مؤيد الالمي في كلمته
أم ـ ــس االول خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه ال ــوف ــد
اإلعالمي الكويتي إن زيــارة الوفد
تحمل رسالة كويتية مهمة للشعب
العراقي وتبرهن وقوف الكويت إلى
جــانــب الـعــراق على مــدى أكـثــر من
عـقــد ونـصــف الـعـقــد فــي الـجــوانــب
السياسية واألمنية واالقتصادية.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ــامـ ــي أن ال ـك ــوي ــت
تريد استكمال مسيرة الدعم عبر
احـتـضــانـهــا مــؤتـمــر إعـ ــادة إعـمــار
العراق المقرر عقده في الكويت في
ال ـ  12من فبراير المقبل ويستمر
ثالثة أيام.
وذكر أن الوفد اإلعالمي الكويتي
ال ـ ــزائ ـ ــر لـ ـبـ ـغ ــداد س ـي ـل ـت ـق ــي ك ـب ــار
المسؤولين العراقيين وعــددا من
الوزراء وسيجري لقاءات صحافية
مهمة ليطلع عـلــى حــاجــة الـعــراق
الفعلية عـلــى جميع المستويات
قبيل انطالق مؤتمر الكويت الدولي
إلعادة إعمار العراق.
من جانبه دعا الوكيل المساعد
ل ـ ــاع ـ ــام الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ف ـ ــي وزارة
اإل ع ــام الكويتية فيصل المتلقم
فــي كلمته خ ــال الـلـقــاء فــي نقابة
الـ ـصـ ـحـ ـفـ ـيـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــراق ـ ـي ـ ـيـ ــن إلـ ــى
ضــرورة تعزيز العالقات الثنائية
العراقية الكويتية على كل الصعد
وخصوصا اإلعالمية.
ول ـ ـفـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـلـ ـق ــم إلـ ـ ـ ــى ح ــرص
الكويت على توطيد العالقات مع
كل المؤسسات اإلعالمية العربية
وخ ـص ــوص ــا ال ـع ــراق ـي ــة م ـن ـهــا لما
لالعالم من تأثير كبير في تعزيز
ال ـت ــواص ــل ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن مـشـيــرا
أيضا إلى حرص الكويت على دعم
االستقرار في العراق ألن استقراره
يعني استقرار الكويت والمنطقة
ككل.

ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ن ـ ـقـ ــابـ ــة
الصحافيين العراقيين بدعم سمو
أمير البالد الكبير للعراق السيما
في مجال اعــادة إعماره مؤكدة أن

العمارة الكويتية نقلة نوعية من بساطة البناء إلى أحدث التصاميم
انعكس ظهور النفط في الكويت والنهضة التنموية
الشاملة على فن العمارة الكويتية ،فتحولت البيوت
الـطـيـنـيــة ال ـتــي سـ ــادت ال ـب ــاد ف ــي خـمـسـيـنـيــات الـقــرن
الـ ـم ــاض ــي إل ـ ــى ف ـل ــل ض ـخ ـم ــة وق ـ ـصـ ــور مـ ــن ال ـط ــاب ــوق
والخرسانة المسلحة وبآخر التصاميم الحديثة.
ً
وغــالـبــا مــا تــزخــر مـجــالــس الكويتيين ودواويـنـهــم
بأحاديث عامرة مألى بالمشاعر لألجداد عن البيوت
ً
الطينية ودفـئـهــا ورحــابـتـهــا وحـتــى بــرودت ـهــا صيفا
وأنماط المعيشة حينها ،والتي بقيت منها أطالل دالة
على تلك الحقبة من كويت األمس.
وفي السياق ،قال الباحث ومؤلف كتاب «لمحات عن
تاريخ الكويت المعاصر» فهد العبدالجليل لـ«كونا» ،إن
أقــدم وصف للمعمار موثق في الكويت عائد للرحالة
الحاج مرتضى ابن علوان عام .1709
وأضــاف أن ابن علوان نزل حينها إلى الكويت بعد
عودته من الحجاز فقال «دخلنا بلدة يقال لها الكويت
بالتصغير ،ال بأس بها ،تشابه األحساء في عماراتها
وأبراجها ،ولكن دونها».
وأوض ــح الـبــاحــث العبدالجليل ،أن الـفــن المعماري
في الكويت بدأ في القرن السابع عشر في حي الوسط
«منطقة بهيته» على ساحل البحر حيث المنطقة مرتفعة
ويقابلها «قصر السيف» وميناء الكويت القديم.
وذكـ ــر أن ال ـب ـيــوت كــانــت تـخـتـلــف حـســب اإلمـكــانـيــة
المادية ،فعلى سبيل المثال كانت األسر المقتدرة تبني
بيوتها من صخور البحر ،أما أصحاب الدخل المحدود،
فكانوا يبنون بيوتهم من الطين وعند هطول األمطار
الغزيرة كانت تهدم هذه البيوت الطينية ،ويدل على ذلك
ما حدث في سنوات  1872التي سميت الرجبية وفي
الهدامتين «األولى  1934والثانية .»1954
وعن البيوت الصخرية ،بين أن أصحاب هذه البيوت
كــانــوا يجلبون الـصـخــور مــن منطقة «عـشـيــرج» لبناء

صورة ألحد البيوت الحديثة
البيوت وتسوير «النقع» أي الميناء الصغير للسفن ومن
ً
فوائد الصخر أنه يعمل على تبريد الهواء الحار صيفا
وصموده عند هطول األمطار.
ولفت إلى أن أشهر البنائين الكويتيين آنذاك كانوا
من عائالت الرباح والبحوه والبناي والفرحان وكانوا
يمتازون بالمهارة وأشاد بهم الكثير من الرحالة ومثال
على ذلك ديوان «عائلة البدر» ومسجد السوق.

ً
«الوجار» ركن أساسي في البيوت قديما

ال يكاد يخلو بيت شعر أو مزرعة وحتى الكثير من الــدواويــن في الكويت قديما من وجــود ركــن خاص
إليقاد النار يسمى (الــوجــار) باستخدام الفحم والحطب للتدفئة وإعــداد الشاي والقهوة العربية والقيام
بأصول الضيافة.
وتختلف أشكال وأنواع الوجار المصنوعة من الجبس أو الرخام ويتم تزيينها بمستلزمات تحضير الشاي
والقهوة من أباريق للشاي ودالل القهوة.

ديوان البدر
من جانبه ،قــال الباحث في التراث الكويتي صالح
المذن ،إن االستاد «البناي» يتولى تقييم حاجة صاحب
البيت وعمل المخطط ،ثم يبدأ الحفر لعمل الجدار بعمق
متر وعرض  60سم وهذه السماكة تؤدي إلى االحتفاظ
ً
بالبرودة صيفا والحرارة شتاء ،على أن يكون ارتفاع
جدار الغرف  3أمتار ونصف المتر.
وأضاف المذن ،أنه بعد تحديد مكان النوافذ واألبواب
و»الرواشن» لعمل دراوند «عتب من الخشب يوضع فوق
الفتحات» ومن ثم يوضع الجندل ويبعد بين الوحدة
واألخرى  25-20سم وبعدها يصف الباسكيل وعرضها
 4-3سم ويثبت بالمسامير ويكون مطليا بالسيالي
األسود للمحافظة عليه من التآكل« .الرواشن مفردها
روشنه هي فتحة بالحائط غير نافذة لوضع األغراض
والــزي ـنــة والـمـبــاخــر وال ـمــراشــة والــرمــامـيــن والـمـشـكــاة
اللي فيها المصباح وغيرها» أما «الباسكچي» فعبارة
عــن ســايــت مــن خـشــب الـبــامـبــو ك ــان يجلب مــن الهند
ويـسـتـخــدم لــاسـقــف بـعــد وض ــع الـجـچـنــدل وال ـبــواري
والطين.
وأوضح المذن أنه بعد ذلك توضع البواري ثم الطين

الصلبي سماكة  15ســم وبـعــدهــا الــرمــاد يليه الطين
الصلبي المخلوط بالتبن وثم توضع المرازيم «جمع
مرزام ويستخدم لتحويل الماء من السطح إلى الخارج
وله عدة أنواع من الخشب والتنك» واللحية ثم يمسح
الطين بالتساوي مع الميل على المرازيم.
ولالشارة ،فإن النقلة النوعية للبنيان كانت في زمن
األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم حيث تم تثمين
البيوت في مدينة الكويت القديمة وانتقل بعدها أهل
الكويت إلى المناطق النموذجية وسميت حسب األحرف
األبجدية وكان أساس البنيان من الحجر.
وحول النقلة النوعية وبداية المعمار الحديث قال
عميد كلية العمارة في جامعة الكويت د .عمر خطاب،
إن بــدايــة دخ ــول الـمـعـمــار الـحــديــث فــي الـكــويــت كانت
فــي خمسينيات الـقــرن الماضي مــع دخــول الخرسانة
الـمـسـلـحــة ف ــي ب ـنــاء الـمـســاكــن مـثــل «ب ـيــت ال ـس ــدو» في
المنطقة القبلية و»بيوت بهبهاني» في منطقة الوطية
لتحل محل األحـجــار البحرية والطمي المصنوع من
التربة وأخشاب الجندل وأغصان النخيل ،التي كانت
تمثل مواد البناء االساسية في البناء.

وأوض ــح أن المعمار الـحــديــث بالمعنى المتعارف
عليه بدأ في ستينيات القرن الماضي مع بداية أعمال
بناء المساكن الحديثة خارج السور مثال على ذلك في
المناطق السكنية الواقعة على شــارع السور وطريق
الــدائــري األول مثل ضاحية عبدالله السالم والشويخ
والشامية.
وبـيــن أن نـظــام الـبـنــاء الـحــديــث اخـتـلــف عــن النظام
ً
التقليدي فــي البناء الــذي كــان ســائــدا فــي الكويت من
حيث المسؤولين عن تصميمه وتنفيذه إذ اعتمد النظام
التقليدي على معلم البناء الرئيسي مع عمالة محلية
تساعده في إتمام بناء المسكن.
وأشــار إلى أن العمالة في البنيان جاء ت بمعظمها
من الدول القريبة مثل مصر وسورية وإيران وباكستان
وغـيــرهــا وذل ــك فــي جميع مـنــاحــي عملية الـبـنــاء مثل
ال ـخــرســانــة الـمـسـلـحــة وال ـب ـن ــاء بــاس ـت ـخــدام ال ـطــابــوق
والمساح والصبغ وباقي اعمال التشطيبات.

ةديرجلا
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الخالد :افتتاح سفارة لنا في األراضي الفلسطينية قيد البحث
أكد التزام الكويت بالموقف الذي تنتهجه الدول العربية في تعاملها مع إسرائيل
محيي عامر

«الكويت
قال وزير الخارجية إن ً
تعد من أكثر الدول تمسكا
بالقرارات العربية والدولية
الرافضة لالحتالل اإلسرائيلي
لألراضي العربية المحتلة».

أكــد نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزيــر
الـخــارجـيــة الـشـيــخ صـبــاح الخالد
ان افـ ـتـ ـت ــاح س ـ ـفـ ــارة ل ـل ـك ــوي ــت فــي
االراضي الفلسطينية قيد البحث،
وي ــأت ــي ف ــي س ـي ــاق اس ـت ـم ــرار دعــم
الشرعية الفلسطينية ،وهناك رغبة
فلسطينية بذلك.
وقــال الخالد في مقدمة اجابته
عن سؤال للنائب اسامة الشاهين،
حصلت «الجريدة» على نسخة منه:
تنص المادة  99من الدستور على
«لكل عضو من اعضاء مجلس االمة
ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء
وال ــى ال ـ ــوزراء اسـئـلــة الستيضاح
األم ــور الــداخ ـلــة فــي اختصاصهم
وللسائل وحــده حق التعقيب مرة
واحدة على اإلجابة».
وأض ـ ـ ـ ــاف :ك ـم ــا ان ـ ــه وف ـ ــي ش ــأن
ً
تـفـسـيــر الـ ـم ــادة ال ـم ــذك ــورة سـلـفــا،
وال ـم ـت ـع ـلــق ب ــال ـس ــؤال ال ـبــرل ـمــانــي
بــوص ـفــه اداة م ــن ادوات الــرقــابــة
البرلمانية وسبيال لتتبع نشاط
الحكومة ووسيلة من وسائل رقابة
مجلس االمة على اعمال الحكومة
وتـصــرفــاتـهــا ،وال يـجــوز ان يكون

م ــن ش ــأن الـ ـس ــؤال «ال ـت ــدخ ــل فيما
يتصل بأعمال السلطة التنفيذية
في تصريف شؤون سياسة الدولة
الخارجية ومــا يرتبط بعالقاتها
الخارجية مع باقي الدول».
وتابع :وجاء في قرار المحكمة
الدستورية في طلب التفسير رقم
 3لـسـنــة  2004تـفـسـيــر دس ـت ــوري
الصادر بجلسة  ،2005/4/11حيث
قررت «ان يكون توجيه السؤال الى
الوزير فيما يدخل في اختصاصه
او في نطاق اعمال وزارته بحسب
األحوال ،وأنه ال يجوز ان يكون من
شــأن الـســؤال التدخل فيما يتصل
ب ــأع ـم ــال ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة في
ت ـصــريــف شـ ــؤون س ـيــاســة الــدولــة
الخارجية».

السياسات الخارجية
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــالـ ــد« :وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـلــى
مـ ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــق ،ومـ ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق قـ ـي ــام
وزارة ال ـخــارج ـيــة بـمـســؤولـيــاتـهــا
وواجباتها وفق منطوق الدستور
والقانون ،فإنها ال تألو جهدا في

صباح الخالد

تنفيذ السياسات الخارجية لدولة
ً
الـكــويــت ،وذلــك وفـقــا لما تقتضيه
المصلحة العليا للبالد والتوجهات
ال ـصــادرة اليها بـهــذا الخصوص،
ً
والـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــا بـ ـنـ ـص ــوص الـ ـم ــرس ــوم
األم ـ ـ ـيـ ـ ــري رق ـ ـ ــم  32ل ـس ـن ــة 1962
الخاص بتنظيم وزارة الخارجية
وال ـ ـ ـ ــذي نـ ــص فـ ــي مـ ــادتـ ــه األولـ ـ ــى
على ان «تـتــولــى وزارة الخارجية
ت ـن ـس ـيــق ال ـس ـي ــاس ــات ال ـخــارج ـيــة

للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون
المتعلقة بها والسهر على عالقات
الـكــويــت مــع الـحـكــومــات األجنبية
والمنظمات الدولية ورعاية مصالح
الكويتيين وحمايتهم في الخارج».
واستطرد :وعليه ،وبعد االطالع
على البنود الواردة في سؤال السيد
العضو ،تود الوزارة اإلفادة باآلتي:
تعد دولــة الكويت مــن أكثر الــدول
ً
تمسكا بالقرارات العربية والدولية
ال ــراف ـض ــة ل ــاح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
ل ــأراض ــي الـعــربـيــة الـمـحـتـلــة ،وتــم
التعبير عــن ه ــذا الـمــوقــف فــي كل
ال ـم ـش ــارك ــات الــرس ـم ـيــة اإلقـلـيـمـيــة
والدولية والمؤتمرات واالجتماعات
ذات الـ ـصـ ـل ــة ،م ــؤك ــدي ــن ،فـ ــي ه ــذا
الصدد ،على التزام وزارة الخارجية،
وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،بـ ـك ــاف ــة الـ ـق ــوانـ ـي ــن
والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ــدول ــة
الكويت ،بما في ذلك القانون رقم 21
لسنة  ،1964مع حرص الوزارة على
إلزام جميع منتسبيها بتطبيق هذا
التشريع الـمـلــزم ،كما نؤكد ايضا
على التزام دولة الكويت بالموقف
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برلمانيات

هايف يسأل عن رأى «الفتوى»
في التحاق المرأة بالجيش

ً
التشريع اإلسالمي منحها حقوقا كثيرة

ال ــذي تنتهجه ال ــدول الـعــربـيــة في
تعاملها مــع اســرائ ـيــل بالمحافل
الدولية من خــال خفض مستوى
وفــودهــا عندما يتحدث «مسؤول
إسرائيلي» الى ادنى درجة ممكنة.
وقال :فيما يتعلق بموضوع فتح
س ـفــارة لــدولــة الـكــويــت بــاألراضــي
الفلسطينية ،نــود التوضيح بأن
ً
هذا األمر اليــزال قيد البحث ،علما
بأن الهدف من ورائه يأتي في سياق
استمرار دعم الشرعية الفلسطينية،
وخلق حالة من التواصل الوثيق
م ــع ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وع ـبــر
ك ــاف ــة ال ـم ـس ـتــويــات ،وال ـع ـمــل على
دع ــم ص ـم ــوده وم ـقــاوم ـتــه ،اضــافــة
ال ــى الـبـحــث عــن آل ـيــات لــدعـمــه في
الـ ـمـ ـح ــاف ــل وع ـ ـلـ ــى كـ ــافـ ــة ال ـص ـع ــد
اإلقليمية والدولية ،ونود ان نشير
ً
ايضا ،في هذا السياق ،الى وجود
رغـ ـب ــة فـلـسـطـيـنـيــة ب ـف ـتــح س ـف ــارة
لدولة الكويت في دولــة فلسطين،
كان الجانب الفلسطيني عبر عنها
أثناء الزيارة الرسمية لنائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية الى
رام الله في عام .2014

وجه النائب محمد هايف
سؤاال إلى وزير العدل وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية
د .ف ـه ــد ال ـع ـف ــاس ــي أكـ ــد فـيــه
حـ ــرص االسـ ـ ــام ع ـلــى ب ـيــان
وحـ ـم ــاي ــة ح ـ ـقـ ــوق االن ـ ـسـ ــان
بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة عـ ـ ــامـ ـ ــة وحـ ـ ـق ـ ــوق
المرأة خاصة ،وان التشريع
اإلسالمي منح المرأة حقوقا
كـثـيــرة تحقق ا قــا مــة النظام
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي عـ ـل ــى اس ـ ــاس
يضمن استقراره.
وطلب افــادتــه بــرأي إدارة
الـ ـفـ ـت ــوى ب ــالـ ـتـ ـح ــاق الـ ـم ــرأة
ً
ً
الكويتية( ،جـبــرا أو طوعا)،
ب ـ ــالـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش وإخـ ـ ـض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا
للتدريب الميداني والمبيت
فــي المعسكرات والمرابطة
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود أو ال ـت ـمــركــز
ب ــال ـ ُـج ــزر وال ـع ـمــل ع ـلــى متن
ال ـق ـط ــع ال ـب ـح ــري ــة ال ـم ـقــات ـلــة
ل ـ ـمـ ــدد ط ــويـ ـل ــة أو ق ـص ـي ــرة
ومع ما يترتب على ذلك من
المبيت بالخنادق والمهاجع

محمد هايف

ومخالطة الضباط والجنود
م ـ ــن الـ ـ ــرجـ ـ ــال وت ـع ــري ـض ـه ــا
للوقوع باألسر.

«الداخلية» :إلغاء بعض القيود األمنية عن الكويتيين و«البدون»
ان ـت ـهــى اج ـت ـم ــاع ل ـج ـنــة حـقــوق
اإلنسان البرلمانية ،أمس ،بحضور
وكـ ـي ــل وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـف ــري ــق
مـحـمــود ال ــدوس ــري ،إل ــى الـتــوافــق
على مالحظات اللجنة بشأن القيود
األمنية وتعزيز ميزانية السجون.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل
الدمخي إن وزارة الداخلية أبــدت
خالل االجتماع تفهمها لما طرحناه
بشأن القيود االمنية ،وحددنا آلية
للتواصل مــع وزارة الــداخـلـيــة من
اجل بحث القيود االمنية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ــدم ـ ـخ ـ ــي« :وزارة
الداخلية تقبلت مالحظاتنا حول
زي ــارت ـن ــا لـلـسـجــن الـ ـم ــرك ــزي ،كما
اتفقنا على تعزيز ميزانية لدعم
الـسـجــون والتشجيع عـلــى العمل
فـيـهــا ،وتحقيق االص ــاح ــات بها،
وس ـن ـب ـح ــث ه ـ ــذا االم ـ ــر ف ــي لـجـنــة
الميزانيات».
على صعيد آخــر ،قــال الدمخي:
«احالت إلــى األمانة العامة رسالة
الـنــائـبـيــن الـحــربــش والطبطبائي
بـتـمـكـيـنـهـمــا م ــن حـ ـض ــور جـلـســة
اس ـت ـج ــواب ال ـص ـب ـيــح ،ي ـجــب على

الـمـجـلــس ان ي ـكــون ل ــه مــوقــف من
عدم تمكين العضو من أداء مهامه،
مـضـيـفــا م ــن ج ـهــة اخ ـ ــرى :تـقــدمــت
مع النائبين محمد هايف ومحمد
ال ـ ـ ـ ــدالل ب ــرس ــال ــة ل ـع ــرض ـه ــا عـلــى
المجلس وتـنــص عـلــى استعجال
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ق ــان ــون ت ـعــارض
المصالح ،وال يمكن ان نستمر في
بيروقراطية نيابية تعطل القوانين
المهمة كقانون تعارض المصالح
وغيره».

تبادل المساجين
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن وكـ ـي ــل وزارة
الــداخـلـيــة مـحـمــود ال ــدوس ــري بــدء
عمل اللجنة المشكلة في تخفيف
أع ـ ــداد ال ـم ـســاج ـيــن ف ــي ال ـس ـجــون،
م ــن خ ــال تـطـبـيــق اتـفــاقـيــة تـبــادل
المساجين أو إخــاء سبيل بعض
المساجين المواطنين وفق شروط
معينة.
ول ـفــت ال ــدوس ــري ،ف ــي تصريح
صحافي عقب االجـتـمــاع ،إلــى انه
تم توجيه تعليمات بشأن التيسير

على مــوضــوع القيود األمنية عن
ال ـج ـم ـي ــع ،س ـ ــواء الـ ـم ــواطـ ـن ــون أو
المقيمون بـصــورة غير قانونية،
ً
ً
مشيرا إلى أن الــوزارة بــدأت فعليا
إلغاء بعض القيود.
وقــال« :تبادلنا خــال االجتماع
م ـ ـ ـ ــع أعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة بـ ـع ــض
الـمــاحـظــات الـ ــواردة فــي تقريرها
بـ ـش ــأن ال ـق ـي ــود األمـ ـنـ ـي ــة ،وب ـعــض
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـ ـتـ ــي أبـ ــدت ـ ـهـ ــا فــي
تـقــريــرهــا خ ــال زيــارت ـهــا االخ ـيــرة
للسجن الـمــركــزي ،واطالعها على
األحوال هناك».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
أش ـ ـ ــاروا إلـ ــى ت ـح ـســن ال ــوض ــع في
ال ـس ـج ــن م ــن زيـ ـ ـ ــارة ألخـ ـ ـ ــرى ،وان
المالحظات تتقلص بشكل مستمر،
م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان وزارة الــداخ ـل ـيــة
عــرضــت عـلــى الـلـجـنــة ال ـعــديــد من
اإلحصائيات واألرقام بهذا الشأن،
اضافة الى المشاريع المقبلة عليها.
وفيما يتعلق بالقيود األمنية،
تـ ــابـ ــع ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري« :ت ـ ــم تـضـيـيــق
ال ـش ــروط وال ـض ــواب ــط ال ـتــي كــانــت
واسعة في الوقت السابق ،بحيث

الدوسري في اجتماع «حقوق اإلنسان» أمس
ي ـك ــون ه ـن ــاك نـ ــوع م ــن الـتـيـسـيــر،
وستكون لهم زيارة اخرى لمعرفة
مـ ــا تـ ــم ان ـ ـج ـ ــازه وال ـ ــوق ـ ــوف عـلــى
التعهدات التي قدمناها للجنة».
وعـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدور عـ ـ ـ ــن ت ـب ـي ـي ــض
الـسـجــون ق ــال« :أرسـلـنــا كتابا الى
ال ـنــائــب الـ ـع ــام ،وطـلـبـنــا أن تـكــون
هناك لجنة مشتركة بين الداخلية
وال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ،ورش ــح الـنــائــب
ال ـعــام المستشار محمد الــدعـيــج،
وص ـ ــدر ق ـ ــرار م ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ب ـت ـش ـك ـيــل ه ـ ــذه ال ـل ـج ـن ــة ب ــرئ ــاس ــة
الــدع ـيــج ،وع ـضــويــة ال ـمــديــر الـعــام
للسجون العميد عــادل االبراهيم،

والعميد وليد العلي ،ومساعد عام
التحقيقات جمال الريش ،وتعمل
ال ـل ـج ـن ــة ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـك ــدس
الموجود حاليا في السجون ،مع
بعض المشاريع المقبلة لمحاولة
تقليل هذه اإلعداد».
واردف« :سنسعى الى استبدال
بعض االحكام واالفــراج عن بعض
الـحــاالت بعد التحقق مــن انطباق
الـ ـش ــروط وال ـض ــواب ــط وال ـقــوان ـيــن
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ـه ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن ،بـسـبــب
الـ ـتـ ـك ــدس ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي ال ـس ـج ــون،
وطلبنا في هذا السياق من اإلخوة
النواب أعضاء اللجنة ان يساعدونا

مـ ــن جـ ــانـ ــب ،وأن ي ـض ـع ــوا بـعــض
التشريعات التي تجيز لنا عملية
اخــاء بعض ال ـحــاالت» ،مبينا انه
سيكون هناك اخالء لحاالت كثيرة
ضمن اتـفــاقـيــات تـبــادل السجناء،
بحيث يقضي السجين عقوبته في
بلده بدال من قضائها لدينا.
وعـ ـ ــن م ــوع ــد ال ـ ـبـ ــدء بـتـخـفـيــف
اعـ ــداد الـمـســاجـيــن وإخـ ــاء سبيل
بعض الحاالت ذكر« :اللجنة شكلت
مــؤخــرا ،وم ــازال ــت تـعـمــل ،وبعدما
تنتهي من دراستها وتضع الشروط
والضوابط سنبدأ بعملية التخفيف
واالف ـ ـ ــراج ع ــن ب ـعــض الـمـســاجـيــن،

بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة
العدل».
على صعيد آخ ــر ،وجــه النائب
د .عادل الدمخي سؤاال إلى وزيرة
الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الــدولــة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح ،جــاء فيه :تتميز أســواق
دولــة الكويت بانتشار الجمعيات
التعاونية في مناطق الدولة حيث
وجـ ـ ـ ــدت ل ـم ـس ــاه ـم ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وتوفير أفضل أنواع السلع بأسعار
مناسبة.
وطلب تزويده باآللية والخطوات
المتبعة إلدخال البضائع للعرض
ف ــي الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ،وهــل
تلقت ال ــوزارة شـكــاوى مــن التجار
الـمــورديــن حــول تفشي الــرشــاوى؟
ك ـمــا ط ـلــب ت ــزوي ــده ب ـت ـقــريــر حــول
ت ـل ــك الـ ـشـ ـك ــاوى ،وم ـ ــا اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ـتــي ات ـخــذت لـمـنــع اس ـت ـمــرار تلك
الظاهرة؟ ومــا هي الجهة المنوط
بـهــا الـمـتــابـعــة والــرقــابــة المسبقة
والرقابة التالية في تلقي وعرض
البضائع في الجمعيات التعاونية؟
وما مسؤولياتها وصالحياتها؟

مــن جـهــة أخ ــرى ،وج ــه الدمخي
سـ ـ ـ ــؤاال ال ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزي ـ ــر
الكهرباء والـمــاء بخيت الرشيدي
ج ــاء ف ـيــه :يعتبر الـقـطــاع النفطي
ب ــدول مجلس الـتـعــاون الخليجي
مــن أهــم قطاعات العمل باعتباره
مسؤوال عن ادارة اهم مورد.
وقال :كم عدد الوظائف التي تم
الغاؤها ضمن الهياكل التنظيمية
للمؤسسة وشركاتها التابعة خالل
الـسـنــوات الخمس الماضية؟ وما
اسباب الغائها؟ وما اآللية االدارية
والخطوات العتماد قــرار الغائها؟
وه ــل تــم اع ــداد دراس ــة قـبــل اتـخــاذ
تلك القرارات؟ وما المنصب االداري
للمسؤول المخول إللغاء الوظائف
بــالـمــؤسـســة وال ـشــركــات الـتــابـعــة؟
ومـ ــا تــأث ـيــر الـ ـغ ــاء ت ـلــك الــوظــائــف
على فرص الترقي للموظفين؟ وما
الــوظــائــف الـبــديـلــة ألص ـح ــاب تلك
الوظائف؟ يرجى تزويدي بجدول
تفصيلي حسب الشركة مبين فيه
اسماء الوظائف.

الدالل لتشكيل فريق مختص في المؤشرات الدولية الشاهين يسأل الحجرف عن األماكن الترفيهية
ق ــدم الـنــائــب محمد الـ ــدالل اق ـتــراحــا بـشــأن قيام
ال ـح ـكــومــة بـتـشـكـيــل ف ــري ــق م ـخ ـتــص م ــن ال ـج ـهــات
المختصة و يـشــرك فيه المجتمع ا لـمــد نــي ويعنى
بـبـحــث ال ـم ــؤش ــرات ال ــدول ـي ــة ونـتــائـجـهــا وأس ـبــاب
ال ـق ـصــور ال ـقــائــم فــي ال ـن ـظــام الـتـشــريـعــى واالداري
فــي الــدولــة ويـتــولــى الـفــريــق المختص بحثها مع
المنظمات الدولية المختصة بإصدار تلك المؤشرات
وبحث صور العالج بما يعزز وضع دولة الكويت
في المؤشرات الدولية واقتراح التوصيات ومتابعة
تنفيذها مع الجهات المختصة.
وتضمن االقتراح أن يضم الفريق المقترح عددا
من االجهزة المختصة في الدولة وعددا من ممثلي
مــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي (ديـ ــوان المحاسبة،

والمجلس االعلى للتخطيط ،وهيئة مكافحة الفساد،
وجهاز متابعة االداء الحكومي ،واللجنة الوطنية
للتنافسية ،وجمعية الشفافية الكويتية ،والجمعية
االقتصادية الكويتية ،والجمعية الكويتية لحقوق
االنسان ،والجمعية الكويتية للمقومات األساسية
لحقوق االنسان ،وشخصيات مختصة).
كما تضمن ان يقوم الفريق باعداد تقرير يقدم الى
ً
كل من مجلسي الــوزراء واالمــة مرفقا به توصيات
الفريق في هذا الشأن ويقدم التقرير بشكل دوري
وينشر للعامة وذلــك لضمان فاعلية تعزيز وضع
دولة الكويت في المؤشرات الدولية.
محمد الدالل

وجه النائب أسامة الشاهين سؤاال إلى وزير المالية
نايف الحجرف ،جاء فيه :للترفيه العائلي أهمية بالغة
في حياة األسر وتنشئة األبناء ،بجانب دوره الحيوي
في تشجيع السياحة واستقبال الضيوف والزائرين
من خارج الكويت.
وقــال الشاهين( :ويــن نــودي عيالنا؟) حملة شعبية
تستهدف إيـصــال معاناة اآلب ــاء واألم ـهــات فــي توفير
أماكن الئقة وآمنة للترفيه عن األسر الكويتية والترويح
عن أبنائها ،وهي نموذج لمعاناة الكثيرين من إغالق
ومحدودية المشروعات الترفيهية السياحية في الكويت.
وط ـل ــب إف ــادت ــه وتـ ــزويـ ــده ب ـس ـبــب إغ ـ ــاق الـمــديـنــة
الترفيهية (الدوحة) ،والموعد المفترض إلعادة افتتاحها،
ولماذا لم تتم أعمال التطوير تدريجيا أثناء استقبالها

الجمهور؟ وما سبب إغالق حديقة الشعب الترفيهية؟
وم ــا سـبــب إغ ــاق حــديـقــة م ــرح الن ــد الـصـبــاحـيــة؟ ومــا
سبب إغالق الحديقة السياحية بالفروانية؟ وهل هناك
نوايا إلغالق حولي بارك و(ديسكفري)؟ وما األسباب
والبدائل المتاحة؟
وجاء في سؤال ثان :لما كانت عقود تصميم وتنفيذ
واستثمار (القرية التراثية) في شــارع الشيخ عبدالله
األحمد بمدينة الكويت أبرمت في عــام  2004أي منذ
 14عاما ،متى سيتم افتتاح (القرية التراثية) للجمهور؟
وما العقبات التي أعاقت تنفيذ المشروع خالل  18شهرا
كما هو مقرر عند تدشينه في عام 2004؟ وما اإلجراءات
التي قامت بها الوزارة  -نيابة عن الدولة  -لتالفي تعطل
مشروع (القرية التراثية)؟

أسامة الشاهين

«التعليمية» توافق على دعم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص
الرويعي :إشادتي بوزير التربية ال تعني تحصينه
●

محيي عامر

ع ـق ــدت ل ـج ـنــة ش ـ ــؤون الـتـعـلـيــم
وال ـث ـق ــاف ــة واالرشـ ـ ـ ــاد الـبــرلـمــانـيــة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا امـ ـ ــس ن ــاقـ ـش ــت خ ــال ــه
الموضوعات المدرجة على جدول
اعمالها ،متخذة عدة قرارت بشأن
االقتراحات برغبة.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
عـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ــروي ـ ـع ـ ــي فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ع ـقــب االجـ ـتـ ـم ــاع :نــاق ـش ـنــا جميع
االق ـتــراحــات ولــديـنــا كــم هــائــل من
االقتراحات برغبة واعطينا اولوية

ل ـهــذه االق ـت ــراح ــات الحــال ـت ـهــا إلــى
المجلس.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ــرويـ ـ ـع ـ ــي ان أب ـ ــرز
االقتراحات فتح فــروع للجامعات
والمعاهد في جميع المحافظات
ودعـ ـ ـ ــم ال ـط ـل ـب ــة الـ ــدارس ـ ـيـ ــن عـلــى
حـســابـهــم ال ـخــاص أو المبتعثين
وت ــوف ـي ــر ال ـب ـي ـئــة ال ـم ـنــاس ـبــة لـهــم،
وت ـش ـج ـي ــع ال ـط ـل ـب ــة ال ـح ــاص ـل ـي ــن
على درجــات عليا بالتميز ،ودعم
المرافقين لهم.
وت ــاب ــع :ه ـن ــاك ع ــدة اق ـت ــراح ــات
بتسمية بعض المدارس او القاعات

او الـمــرافــق الـتــربــويــة بــأسـمــاء من
خدم الكويت وقدم اسهامات جليلة
للبلد عـلــى مختلف المستويات،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك عـ ـ ـ ــدة اق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات ت ـمــت
الـمــوافـقــة عـلــى اغـلـبـهــا ،وبعضها
رأيـ ـن ــا أنـ ـه ــا ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى دراس ـ ــة
وتوضيح ورفض القليل منها لعدم
وضوح الصياغة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ان الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف م ـ ـ ــن ه ـ ــذه
االقتراحات المقدمة مساعدة الدولة
في ادارة العملية التعليمية ،الفتا
إلى أنه تم ارجاء مناقشة موضوع
الوظائف اإلشرافية لحين حضور

اجتماع اللجنة التعليمية أمس
الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـع ـن ــي ،ولـ ــأسـ ــف ف ــإن
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــم ت ـن ـصــف الـمـتـقــدمـيــن
والمستحقين للوظائف اإلشرافية
حتى طال بهم األمد.

 ...و«المالية» تؤجل «الحوكمة» أسبوعين
اجتمعت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية
ام ــس ب ـح ـضــور مـمـثـلـيــن ع ــن دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة واالم ــان ــة
العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية وتمت مناقشة
اقتراح بقانون مقدم من بعض االعضاء بشأن الحوكمة في
المؤسسات الحكومية ،وقــررت تأجيل البت فيه اسبوعين
بناء على طلب الحكومة والجهات ذات الصلة لتزويد اللجنة
بآرائها في مواد االقتراح.
وق ــال مـقــرر اللجنة الـنــائــب صــالــح عــاشــور فــي تصريح
صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس :أصبحت الحوكمة من
القضايا التي فرضت نفسها في جميع الدول المتقدمة في

العمل اإلداري والفني والكويت متأخرة في تطبيق هذا النظام
وتمت مناقشة الموضوع من جوانب عــديــدة .وتــابــع :بعد
المناقشة المستفيضة في هــذا الجانب طلب االخــوة مهلة
اسبوعين البداء وجهة نظرهم في القانون الن هناك تداخال
في بعض االختصاصات والتكاليف بين الجهات الحكومية
ضمن االقتراح بقانون المقدم ،الفتا إلى أن الحكومة هي الجهة
المسؤولة عن وضع مبادئ ومؤشرات قياس واداء الحكومة
في الجهات الحكومية ولكنها لم تقم بذلك ،لذلك سوف ننتظر
اسبوعين حتى تأتينا الردود من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وبين عاشور انه «سيكون هناك تعديل على بعض المواد

في االقتراح المقدم بسبب عدم وجود آلية واضحة ،إضافة
إلى االستفادة من بعض التجارب في الــدول الخليجية في
هذا الجانب» .وتابع« :وضمن بند ما يستجد من اعمال طلبنا
استعجال مناقشة قانون مكافآت العسكريين المقدم والذي
سبق أن اعادته الحكومة» ،الفتا إلى أن «هناك مؤشرات بشأن
الموافقة على هذا القانون» .وقال :كذلك سوف نناقش مع وزير
التجارة والصناعة التعديالت على قانون غرفة التجارة،
وه ــذه الـتـعــديــات س ــوف ت ـعــرض فــي شـهــر ف ـبــرايــر بحيث
تكون على جدول اعمال المجلس في ذلك الوقت لمناقشتها
والتصويت عليها.

وأضـ ـ ـ ـ ــاف :هـ ـن ــاك ت ـظ ـل ـم ــات لــم
يـنـصــف فـيـهــا ب ـعــض الـمـتـقــدمـيــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن اج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــازوا االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات
والمقابالت ونــرجــئ مناقشة هذا
ال ـم ــوض ــوع ل ـح ـيــن ح ـض ــور وزي ــر
التربية إلى اجتماع اللجنة.
وتابع :كذلك هناك موضوع مهم
هو الشفافية في موضوع االبتعاث
ويفترض في الوزير أن يبحث هذا
الموضوع ونحن نمد له يد العون،
ونهيب بالوزير ان يتخذ االجــراء
الالزم وخاصة أن المالحظات التي
ذكرت في السابق ما زالت موجودة،
ونحن ال نسعى لالصطدام بالوزير
ب ـقــدر م ــا يـهـمـنــا تـطــويــر العملية
التعليمية.
وأكـ ــد أن ــه اذا كــانــت الـمـعــالـجــة
كما تمت في السابق فإن المشاكل
ستبقى موجودة في وزارة التربية،
ونحن ال نزكي الوزير ولكن نحن
نرى أنه يستحق اإلشادة ويستحق

اعطاءه الفرصة ،ولكن حتى في ظل
اإلشادة يبقى الوزير غير محصن،
ول ـ ــاس ـ ــف ان ـ ــه ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــرة ي ـتــم
التلويح باستجواب وزير التربية
يتم تغييره ونحن ال نستفيد من
تغيير الوزير استفادة مباشرة أو
غير مباشرة.
وق ــال ان تـغـيـيــر ال ــوزي ــر وبـقــاء
المشاكل كما هــي و ضــع ال يمكن
القبول به ،ولألسف فإن هذا األمر
يتكرر مع كل وزير ،وكنا شفافين
مــع الــوزيــر حــامــد الـعــازمــي بشأن
المشاكل العالقة ،ونأمل أن يعمل
على معالجتها.
وأضاف :نعرف أنه بيننا وبين
نهاية العام الدراسي أشهر قليلة
وفـ ــي ك ــل عـ ــام ن ـص ـط ــدم بـمـشـكـلــة
القبول وانــا فــي هــذا الــوضــع اكــرر
رفضي الختبار القدرات لما يسبب
من مشاكل في العملية التربوية،
ويفترض أن اختبار القدرات يكون

للطالب المتميزين الذين يقبلون
في الجامعة ولكن الحاصل لدينا
العكس.
وبين أن اختبار القدرات يكون
ف ــي ال ـجــام ـعــات ال ـتــي ي ـكــون فيها
تنافس على القبول والتي يتحمل
فـيـهــا ال ـطــالــب تـكــالـيــف ال ــدراس ــة،
ولـ ـك ــن ال ـح ــاص ــل ف ــي ال ـك ــوي ــت أن
اختبار الـقــدرات يــؤدي إلــى تقليل
نسبة القبول وتسرب الطلبة إلى
جامعات خاصة ســواء داخلية او
خارجية.
وت ــاب ــع :س ــوف نـنـظــر كــذلــك في
القوانين الملحة وباالخص قانون
ال ـج ــام ـع ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وه ـن ــاك
م ـش ـكــات حـقـيـقـيــة ف ــي ال ـم ـشــروع
المقدم من الحكومة ،مع العلم أن
هذا االمر تم التطرق له في السابق
ولألسف اننا نواجه مشاكل كثيرة،
ونعلم جميعا أنه ليس هناك قانون
للجامعات.
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«المهندسين» :تحويل لجنة التعليم العربية إلى هيئة اعتماد
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن فـ ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع
رؤسـ ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــات ال ـه ـنــدس ـيــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـق ـ ــد ف ــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـم ــان،
أ م ــس االول ،حـيــث تــم ا عـتـمــاد
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات
الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـع ـمــل
الـهـنــدســي الـعــربــي الـمـشـتــرك،
ومثل الجمعية فــي االجتماع

«شؤون القرآن» تنظم عمرة للطلبة
نـظـمــت إدارة شـ ــؤون ال ـق ــرآن ال ـكــريــم بـ ـ ــوزارة األوقـ ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلسالمية ،برئاسة مدير اإلدارة أحمد الطويل ،رحلة العمرة السنوية
لطالبها وطالباتها المتميزين في حفظ القرآن الكريم من المنتسبين
لحلقاتها ومراكزها في الفترة من  14إلى  20يناير الجاري.
وقالت اإلدارة في تصريح صحافي ،إن "عدد الحفظة والحافظات
الـمـشــاركـيــن بـهــذه الــرحـلــة الـمـبــاركــة ه ــذا ال ـعــام  20مــن ال ــذك ــور ،و22
من اإلنــاث ،إذ شملت الرحلة زيــارة مكة المكرمة ،والمدينة المنورة،
وتضمنت العديد من األنشطة والفعاليات المتنوعة الثقافية والتربوية
وغـيــرهــا ،بــاإلضــافــة إلــى زي ــارات لبعض األمــاكــن المقدسة والمعالم
ال ـبــارزة فــي الـسـعــوديــة مثل المتحف ،ومصنع كـســوة الكعبة بمكة
المكرمة ،ومطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة
المنورة وغيرها".
وأضافت أن "الرحلة المباركة تهدف إلى تكريم المتميزين وتحفيز
زمــائـهــم مــن طــاب وطــالـبــات الحلقات والـمــراكــز ،وتشجيعهم على
مواصلة حفظ القرآن الكريم والتميز فيه ،وتشجيع غير المنتسبين
لاللتحاق بمواكب كتاب الله تعالى" ،موضحة أن "اإلدارة وزعت الجوائز
والهدايا القيمة على الحفظة والحافظات المشاركين".

«مساجد األحمدي» :رحلة
العمرة الثالثة  5فبراير
أعـ ـل ــن م ــدي ــر إدارة م ـســاجــد
م ـحــاف ـظ ــة األح ـ ـمـ ــدي فـ ــي وزارة
األوقـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلســام ـيــة
د .أح ـم ــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،أن "اإلدارة
ستسير رح ـلــة الـمـحـبــة الـثــالـثــة،
وه ــي ع ـمــرة األئ ـم ــة وال ـمــؤذن ـيــن
واإلداريـ ـي ــن لــديـهــا فــي الخامس
من فبراير القادم" .وقال العتيبي
في تصريح صحافي ،إن "مسيرة
النجاح واإلنجازات التي رسمتها
إدارة مساجد محافظة األحمدي
ستستمر في التنسيق مع هيئات
المجتمع المدني وشخصياته"،
موضحا أنه "بدعم يوسف خالد

ال ـمــرزوق وورث ــة الـمــرحــوم خالد
الـمــرزوق الفضالء سيتم تسيير
رح ـلــة الـمـحـبــة الـثــالـثــة لـلـعـمــرة".
وأضـ ــاف أن "ه ــذه ال ـع ـمــرة ،التي
تسيرها اإلدارة بالمشاركة مع
ي ــوس ــف خ ــال ــد ال ـ ـمـ ــرزوق وورثـ ــة
الـمــرحــوم خــالــد ال ـمــرزوق للسنة
الثالثة على التوالي ،شهدت زيادة
فــي ع ــدد المشمولين بــالــرعــايــة،
ً
ليصل عــددهــم إل ــى  50شخصا
بين إمــام مــؤذن وإداري" ،مشيرا
إلى أن "الرحلة ستنطلق  5الشهر
ال ـ ـقـ ــادم ،وت ـس ـت ـمــر ح ـتــى  10من
الشهر نفسه".

رئيسها فيصل العتل ،وعضو
االر تـبــاط مــع االتـحــاد العربي
أمين الصندوق األسبق محمد
السبيعي.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــل إن أ ب ـ ـ ـ ــرز
ق ـ ــرارات االج ـت ـمــاع ه ــو الـعـمــل
ع ـل ــى ت ـح ــوي ــل ل ـج ـنــة الـتـعـلـيــم
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــي ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،الـ ـت ــي
تستضيفها الكويت ،إلى هيئة
اع ـت ـمــاد أكــادي ـمــي لـلـجــامـعــات

العربية الحكومية والخاصة،
بالتعاون مع جهات معتمدة
في كل قطر عربي ،إضافة الى
مؤسسات االعتماد الهندسي
العالمية.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن " هـ ـ ـ ــذا ا ل ـ ـقـ ــرار
سـ ـيـ ـح ــد م ـ ــن ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ال ـت ــي
نـشـهــد هــا فــي عـمـلـيــة التعليم
الجامعي – الهندسي ،والتي
ت ـس ـب ـبــت ف ــي وجـ ـ ــود شــري ـحــة

كبيرة مــن ا لـكــوادر الهندسية
ال ـحــاص ـلــة ع ـلــى شـ ـه ــادات مــن
ج ــامـ ـع ــات غـ ـي ــر م ـع ـت ـم ــدة فــي
الكثير من األقطار العربية كما
في بلدان العالم".

٧

محليات

 10إنذارات لعقارات مخالفة في «مبارك»
كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن
قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك
الكبير بجولة على العقارات المخالفة والمتجاوزة
لنسب البناء بمنطقة الفنيطيس.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أوض ـ ــح رئ ـي ــس ق ـس ــم إزالـ ــة
الـمـخــالـفــات بــاإلنــابــة بـفــرع بـلــديــة المحافظة سعد
الشريكة ،أن الجولة أسفرت عن توجيه  10إنــذارات
تنوعت مــا بين توجيه  8إن ــذارات للسكن الخاص
بالفنيطيس ،وتوجيه إن ــذار لمجمع على الشريط

الـســاحـلــي ،وتــوجـيــه إن ــذار مطعم بضاحية صباح
السالم.
وأكد أنه تم توجيه إنذار لمدة سبعة أيام لصاحب
العقار أو المنشأة ،وفي حالة عدم قيامه باإلزالة يقوم
المفتشون بإزالة المخالفة دون ُّ
تحمل أي مسؤولية
من البلدية.
ودعا الشريكة المواطنين االلتزام بلوائح وأنظمة
البلدية التي سنتها بهذا الخصوص ،كي ال يعرضوا
أنفسهم للمخالفة والغرامة.

8
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«الصحة» :لجنة لوضع ضوابط االبتعاث للعالج بالخارج «دسمان» و«دندي» احتفال بتخريج طلبة دراسات عليا

جلب الممرضين من الخارج للتعيين بالوزارة من خالل لجان فنية فقط
عادل سامي

أصدر وزير الصحة ًد .باسل
الصباح ،أمس ،عددا من
القرارات الوزارية المهمة،
يختص أحدها بدراسة
وتحديث الئحة العالج بالخارج،
إلى جانب منع كل قطاعات
الوزارة طلب التعاقد لتوريد
أنظمة آلية ،إال عن طريق إدارة
نظم المعلومات.

أصــدر وزيــر الصحة د .باسل
ً
الـ ـصـ ـب ــاح ،أمـ ـ ــس ،ق ـ ـ ـ ــرارا وزاريـ ـ ــا
ق ـض ــى بـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة ل ــدراس ــة
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وضـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــط إرس ـ ـ ـ ــال
الـ ـم ــرض ــى ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ل ـل ـعــاج
بالخارج ،برئاسة وكيل الوزارة،
وم ــدي ــر إدارة ال ـع ــاج بــال ـخــارج
م ـقــررا ،وعـضــويــة كــل مــن رؤســاء
مجالس الباطنة والجراحة العامة
والجراحة التخصصية واالطفال
وجراحة العظام والطب الطبيعي
وال ـت ـخ ــدي ــر وال ـع ـن ــاي ــة ال ـم ــرك ــزة
ورئ ـي ــس ق ـســم مـحــاسـبــة ال ـعــاج
بالخارج والمستشار القانوني
بمكتب الوزير وكبير اختصاصي
قانون في إدارة العالج بالخارج.
وتـ ـخـ ـت ــص ال ـل ـج ـن ــة بـ ــدراسـ ــة
وتحديث الئحة العالج بالخارج،
الصادرة بموجب القرار الوزاري
رقــم  421لسنة  2016وال ـقــرارات
الـمـكـمـلــة ل ــه وت ـحــديــد وتـحــديــث
االم ــراض الـتــي تستدعي إرســال
ال ـ ـمـ ــريـ ــض لـ ـلـ ـع ــاج بـ ــال ـ ـخـ ــارج،
واق ـتــراح آلـيــة البـتـعــاث المرضى
للعالج بالخارج تضمن أن يكون
العالج لمستحقيه.
وتكون مدة عمل اللجنة شهرا
من تاريخ اول اجتماع لها ،ويرفع
ً
رئيس اللجنة تقريرا للوزير عن
الــدراســة والنتائج والتوصيات
ً
الـ ـت ــي ت ــوص ـل ــت إل ـي ـه ــا ت ـم ـه ـيــدا
التخاذ ما يلزم بشأنها.
كما أصدر وزير الصحة قرارا
مـمــاثــا ب ــأن ي ـكــون جـلــب الهيئة
التمريضية من الخارج للتعيين

باسل الصباح

بالوزارة من خالل لجان فنية من
الهيئة التمريضية ،وبمشاركة
ممثل عن قطاع الشؤون االدارية
عـ ــن ط ــري ــق ال ـم ـك ــات ــب ال ـص ـح ـيــة
بــالـخــارج او عــن طــريــق سـفــارات
وقنصليات دولة الكويت بالخارج
بالدول التي ال يوجد بها مكاتب
صـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ،وح ـ ـ ـسـ ـ ــب ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات
الوظيفية المتاحة بالوزارة.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـثــان ـيــة
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار أال يـ ـت ــم ال ـس ـم ــاح
بجلب الهيئة التمريضية من
الـخــارج للتعيين بــالــوزارة من
قبل الشركات المصفنة بالفئة
(أ ،ب) ،ع ـلــى أن يـسـتـمــر جلب
وتشغيل العمالة التمريضية
م ــن ق ـب ــل الـ ـش ــرك ــات الـمـصـنـفــة
ب ــالـ ـفـ ـئ ــة (أ) لـ ـعـ ـق ــود (الـ ـجـ ـل ــب
والـتـشـغـيــل) ،وف ـقــا ل ــإج ــراءات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ط ــرح

مناقصة عامة حسب احتياجات
الوزارة.
كما أصدر قرارا وزاريا مماثال
قضى بمنع كل قطاعات الــوزارة
ط ـل ــب ال ـت ـع ــاق ــد لـ ـت ــوري ــد أن ـظ ـمــة
آ لـ ـي ــة إال ع ــن ط ــر ي ــق إدارة نـظــم
المعلومات.
ودعت المادة الثانية من القرار
بتقديم طلب التعاقد لتوريد أي
ن ـظــام آل ــى بـكــل ق ـطــاعــات الـ ــوزارة
إلدارة نظم المعلومات إلبداء الرأي
بـشــأنــه ،عـلــى أن تـقــوم ادارة نظم
المعلومات بــدراســة طلب وإبــداء
ال ـمــاح ـظــات وال ـ ــرأي بــالـمــوافـقــة
او االع ـ ـتـ ــراض ،خ ــال أسـبــوعـيــن
من تاريخ ورود الطلب لها ،وفي
حــالــة االع ـت ــراض يـجــب أن يـكــون
ً
مسببا وموضحا به البدائل ،على
أن تتولى ادارة نظم المعلومات
مراجعة وحصر كافة التعاقدات
الحالية بشأن النظم اآللية بكافة
قطاعات ال ــوزارة ،وإع ــداد تقارير
ب ـشــأن ـهــا ،ورف ـع ـهــا ل ـلــوزيــر خــال
ثالثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
وأصـ ـ ــدر وزي ـ ــر ال ـص ـحــة قـ ــرارا
آخر ،باإللغاء القرار الوزاري رقم
 294ل ـس ـنــة  2016ب ـش ــأن إحــالــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ف ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب وك ـي ــل
وزارة الصحة د .محمد المشعان
للتقاعد اعـتـبــارا مــن نهاية يوم
 ،31/10/2016والـمـعــدل سريانه
اع ـت ـب ــارا م ــن ت ــاري ــخ 1/12/2016
ب ـم ــوج ــب الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري رق ــم
 379لسنة  ،2016تنفيذا للحكم
القضائي إلمشار إليه.

الساير :المعهد يساهم في نشر الوعي الصحي للوقاية والحد من السكري
•

عادل سامي

احـتـفــل مـعـهــد دس ـمــان لـلـسـكــري أمــس
ً
بتخريج  40خريجا من برنامج الدراسات
ال ـع ـل ـي ــا ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ج ــام ـع ــة دنـ ــدي
االسكتلندية.
وق ــال رئـيــس مجلس أمـنــاء المعهد د.
ً
هــال الـســايــر ،إن "دس ـمــان ال يــألــو جهدا
ف ــي ت ـط ــوي ــر م ـس ـت ــوى ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـيــة،
وإتاحة مثل هذه البرامج المتقدمة ،ونشر
الوعي الصحي للوقاية والحد من انتشار
ً
السكري ،تماشيا مع رسالته ورؤيته ،إذ
إن مــرض السكري مشكلة صحية كبيرة
في الكويت".
وأضاف الساير في كلمة له بالمناسبة،
أن "خــري ـجــي بــرنــامــج ال ــدراس ــات العليا
عليهم مسؤولية كبيرة تتطلب المثابرة
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فــي
ال ـم ـجــاالت الـصـحـيــة الـمـخـتـلـفــة ،السيما
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ذات الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة بـ ـم ــرض
السكري".
من جانبه ،شدد المدير العام للمعهد
د .قـيــس ال ــدوي ــري عـلــى أهـمـيــة استثمار
مخرجات القطاعات الصحية المختلفة
وال ـمــؤه ـلــة لـلــوقــايــة مــن م ــرض الـسـكــري،
فـ ـض ــا عـ ــن ت ـس ـخ ـي ــر اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات لـخـلــق
منظومة صحية متكاملة قادرة على تقديم
الرعاية الطبية للمواطنين بالشكل األمثل.
وأضـ ــاف أن "دس ـم ــان لـلـسـكــري" ،الــذي
أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
ً
أنجز عددا من المبادرات المتعلقة بكيفية
ً
الوقاية من المرض ،فضال عن عمل قاعدة
بيانات ،والتعاطي مع شرائح كبيرة من
مرضى السكري ،إضافة إلى إجراء أبحاث

المكراد يحيل أفراد نوبة «إطفاء كبد» إلى التحقيق
إثر انتشار مقطع فيديو يظهر تعطل مركبة اإلنقاذ خالل التعامل مع حريق مركبة
•

محمد الشرهان

أح ــال الـمــديــر الـعــام ل ــإدارة
الـعــامــة لــإطـفــاء الـفــريــق خالد
الـ ـمـ ـك ــراد م ـس ــؤول ــي وض ـب ــاط
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ن ـ ــوب ـ ــة اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء فــي
مـ ــركـ ــز كـ ـب ــد إل ـ ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق،
ً
م ـق ــررا ات ـخــاذ أش ــد الـعـقــوبــات
ب ـح ـق ـهــم ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة مـقـطــع
فـ ـي ــدي ــو انـ ـتـ ـش ــر عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـتــواصــل ،ظـهــر خــالــه تعطل
آلية اإلنقاذ الخاصة بالمركز
أثناء تعاملها مع حادث حريق
مركبة في منطقة كبد صباح
أمس.
وق ــال مــديــر إدارة العالقات

ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة
العامة لإلطفاء العقيد خليل
األمـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ــي ت ـص ــري ــح خ ــاص
لـ"الجريدة" ،إن "الفريق المكراد
فور انتشار مقطع الفيديو على
مواقع التواصل مع تعليق أحد
المواطنين ،أمر بفتح تحقيق
مع مسؤولي النوبة ،وتحديد
الـمـتـسـبـبـيــن ف ــي خ ـلــل اآلل ـي ــة،
ً
فضال عن محاسبة أحد أفراد
ال ـنــوبــة ،ال ــذي ظـهــر بالمقطع
وهـ ـ ـ ــو ال يـ ـ ــرتـ ـ ــدي الـ ـم ــاب ــس
الواقية".
وأضـ ــاف الـعـقـيــد األم ـي ــر أن
"اإلدارة العامة لالطفاء ستعلن
نتائج التحقيق بكل شفافية،

صورة من مقطع فيديو الحتراق سيارة ومحاولة رجل اإلطفاء إخمادها بآلية إطفاء معطلة
وم ــن مـبــدأ ال ـثــواب والـع ـقــاب"،
الف ـت ــا الـ ــى ان آلـ ـي ــات اإلط ـف ــاء
األخ ـ ــرى وص ـل ــت إل ــى الـمــوقــع

دورة للقيادات الشبابية مع الجهات العسكرية
بمشاركة «الداخلية» و«الدفاع» والحرس الوطني و«اإلطفاء» و«الشباب»
انطلقت ،أمس ،الدورة التدريبية الثالثة لتعزيز
الـهــويــة الوطنية لـلـقـيــادات الشبابية مــع الجهات
العسكرية ،والتي تنظمها الهيئة العامة للشباب،
بالشراكة المجتمعية مع وزارتي الداخلية والدفاع
والحرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء وجامعة
الكويت ،بمعسكر اإلدارة العامة للقوات الخاصة.
وتتضمن الدورة عدة محاور ،منها دراسة الهوية
في إطار معرفي ،والهوية الوطنية في عالم متغير،
وق ــوة الـهــويــة ،وهــويـتـنــا الــوطـنـيــة وج ــود وخـلــود،
كما تتضمن مفاهيم تساهم في تشكيل شخصية
الشباب لمواجهة المتغيرات والظروف المحيطة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز روح الوالء واالنتماء
ً
لـلــوطــن ،تــأسـيـســا عـلــى الـقـيــم الــروح ـيــة والثقافية

والهوية الحضارية ،كما أنها تهدف إلى ربط الهوية
بتاريخ الكويت ورمــوزه وقياداته وإنجازاتهم في
ال ـمــاضــي ،وارت ـبــاط ـهــا بــالـحــاضــر ،وغ ــرس مـبــادئ
المواطنة ،التي تعكس صــدق اإلحـســاس بالهوية
الوطنية للضباط والعسكريين والتوحد مع رموز
الوطن وقياداته وتقدير جهودهم.
ونوهت "الداخلية" إلى أن من األهداف المرجوة؛
االعـتــزاز بصالبة الشخصية الكويتية وأصالتها
وكفاء تها ،واالعتزاز بإنجازاتها ،وتحقيق الوعي
لدى الضباط والعسكريين بأهمية أن يكونوا قدوة
ومـثــاال متميزا ينعكس على طلبتهم فــي الكليات
العسكرية واألكاديمية.

ب ـع ــد ن ـح ــو دق ـي ـق ــة وت ـعــام ـلــت
مع المركبة وأخمدت النيران،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـحــادث أسفر

ع ــن إص ــاب ــة مــواط ـن ـيــن اثـنـيــن
بـجــروح متفرقة ،وتــم نقلهما
إلى المستشفى لتلقي العالج.

ً
مكرما إحدى الخريجات وبدا د .قيس الدويري
الساير
حول كيفية االكتشاف المبكر والوقاية من
المرض ،وأبحاث تجريبية حول التحري
بشكل أكبر عن العوامل الوراثية المسببة
للمرض.
ً
وأشار إلى أن هناك عددا من المبادرات
ضمن استراتيجية بحثية للمعهد على
مـ ــدار ال ـس ـنــوات الـخـمــس الـمـقـبـلــة ،حيث
ستناقش هذه االستراتيجية مع مجلس
األمناء خالل االجتماع المقبل ،وستعتمد
مع المجلس االستشاري العالمي بوجود
ً
مــؤسـســة الـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،الفـتــا
إلى أنه سيتم اعتماد االستراتيجية التي
تعتبر أهم مؤشر للبرامج القادمة.
ً
وق ـ ـ ــال الـ ـ ــدويـ ـ ــري إن "هـ ـ ـن ـ ــاك تـ ـع ــاون ــا

م ــع وزارة ال ـص ـحــة ،حـيــث تـعــد أح ــد أهــم
ا لــدا عـمـيــن للمعهد بالنسبة لالنتدبات،
و كــذ لــك الجانب العالجي والتشخيصي
والتثقيفي والـتــوعــوي ،كما أن مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي لها دور كبير في
دعم قطاع األبحاث ومبادرات المعهد".
وأضــاف أن "برنامج الــدراســات العليا
رائد ،ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في
مجال العمل الصحي في الكويت" ،مشيرا
إلى أن "حفل التخرج يأتي تتويجا لثالث
س ـنــوات مــن االج ـت ـهــاد وال ـتــدريــب الـجــاد
والتفاني من الطلبة الخريجين من طالب
الدراسات العليا".

جوازات
«الزراعة» تصدر ً
ألكثر من  635صقرا
•

الصالح« :المناعي» أحدث
عالجات «مركز السرطان»

محمد الجاسم

انتهت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من
تسجيل أصحاب الصقور الحرة الراغبين في إصدار جوازات
لها ،حيث تجاوز عددها  635صقرا.
وبـيـنــت الـهـيـئــة ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أن ال ـص ـقــور الـحــرة
خضعت لجميع اإلج ــراء ات والفحوص الــازمــة ،للتأكد من
سالمتها ،وخلوها من أي أمــراض مزمنة ،مشيرة إلــى أخذ
عينات دم وعمل تحاليل مخبرية ونظرية ،والتأكد من فصيلة
كل طير.
وذكرت أن جميع الصقور الحرة التي تم تسجيلها من تربية
الكويت ،أو من الطيور العابرة الذي تم اصطيادها في البالد،
وال توجد طيور مهربة من الخارج.
وأعـلـنــت الهيئة بــدء تسليم ج ــوازات الـصـقــور الـحــرة في
المشروع الوطني لتوثيق وحصر الصقور بالكويت ،الفتة
إلــى تسليم ال ـجــوازات بمبنى إدارة الصحة الحيوانية في
غد ،وفق الحروف
منطقة الرابية ،اعتبارا من أمس حتى بعد ٍ
األبجدية ،باستثناء ما تم تسليمه من أوراق تقديم خالل أيام
الثالثاء واألربعاء والخميس الماضية.

أكد استشاري األورام في وزارة الصحة
د .خالد الصالح أن العالج المناعي يعتبر
من أحدث العالجات التي تم إدخالها في
مركز الكويت لمكافحة السرطان ،ويسمى
أيضا بالعالج البيولوجي ،وهو يعتمد
عـلــى تحضير مـنــاعــة الـجـســم لمحاربة
أمراض السرطان.
وقــال الـصــالــح ،فــي كلمة على هامش
ورش ــة عـمــل "مستقبل ال ـعــاج المناعي
في األمراض السرطانية" ،أمس ،إن وزارة
الصحة وفرت جميع العالجات واألدوية
م ــن ك ــل دول ال ـع ــال ــم ،مـضـيـفــا أن مــركــز
الـكــويــت لمكافحة الـســرطــان يعتبر من
أكثر المراكز تقدما في الشرق األوسط.
وأوضح أن هناك  2200حالة سرطان
سـنــويــا فــي الـكــويــت ،الفـتــا إل ــى أن ــه منذ
إدخال هذا النوع من العالجات ،وتطوير
المعالجة اإلشعاعية ،بلغ متوسط الشفاء
من المرض  65في المئة شفاء تاما ،وهي
تقارب النسب العالمية للشفاء.

انطالق «إجراءات الصلح بالحوادث البسيطة» لضباط المخافر
ان ـط ـل ـق ــت أمـ ـ ــس دورة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ق ـ ـبـ ــول ال ـص ـلــح
ف ــي الـ ـح ــوادث ال ـم ــروري ــة الـبـسـيـطــة بـمــركــز الـتــدريــب
التخصصي ،التابع لقطاع شؤون األمن العام لضباط
الـمـخــافــر بـقـطــاع األم ــن ال ـعــام ،بــإشــراف وكـيــل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون األمن العام باإلنابة اللواء
إبراهيم الطراح.
وأشــارت اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعــام
األمني إلى أن الدورة تهدف إلى صقل خبرات ضباط
المخافر ،للقيام بالتحقيق فــي ال ـحــوادث الـمــروريــة
البسيطة وإج ــراء ات الصلح فيها ،الفتة إلــى أن ذلك
من شأنه أن يخفف العبء والجهد ويقلل الوقت على
المراجعين.
حاضر في الدورة نائب المدير العام لشؤون إدارة
التحقيق المدعي العام جمال الريش ،والمدعي العام
محمد المال مدير إدارة تحقيق العاصمة.

المشاركون في الدورة

جمارك الشويخ تضبط مليون باكيت «تمباك وبان»
ضبط  10آالف حبة ترامادول في الشحن الجوي
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـضـ ـ ــو لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي م ـ ـ ــراق ـ ـ ــب ال ـت ـف ـت ـي ــش
واالستيداع بميناء الشويخ ،مساعد
الـحـلـيـلــة ،أن رج ــال ج ـمــارك الشويخ
ضبطوا نحو مليون باكيت "تنباك
وبــان" َّ
مهربة عبر دولــة خليجية في
حاوية يفترض أن محتوياتها مواد
بالستيكية.
وقال الحليلة في تصريح صحافي:
"اشـتـبــه فــريــق تـحــري ال ـحــاويــات في
ح ــاوي ــة مـ ـ َّـر ع ـل ــى وص ــول ـه ــا ح ــوال ــي
 90يـ ــومـ ــا ،وب ـت ـف ـت ـي ـش ـهــا ب ــواس ـط ــة
فــريــق ت ــرأس ــه رئ ـيــس ال ـنــوبــة محمد
الـعـتـيـبــي والـمـفـتــش ف ــاح الـعــازمــي،
َّ
تبين أن مقدمة الحاوية تحوي مواد
بالستيكية ،فيما في الخلف الكمية
الضخمة من المواد المحظورة (بان
وتنباك)".
َّ
وثمن مراقب التفتيش واالستيداع
جهود رجال جمارك الشويخ في منع
تهريب المواد المحظورة والمقلدة،
مشيرا إلى مصادرة المضبوطات.
في مجال اخر ،تمكن رجال جمارك

الـ ـشـ ـح ــن الـ ـ ـج ـ ــوي م ـ ــن ضـ ـب ــط ن ـحــو
 10آالف ح ـبــة يـشـتـبــه أن ـه ــا حـبــوب
ترامادول مخدرة عبر البريد السريع.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش
واالستيداع بالجمرك الجوي ،مبارك
القحطاني ،بأن رجال جمارك الشحن
الـجــوي تمكنوا مــن ضبط مــا يقارب
عشرة آالف حبة يشتبه أنها حبوب
ت ــرام ــادول مـخــدرة وردت إلــى البالد
عـبــر ال ـبــريــد ال ـســريــع ،كــانــت مخبأة
بطريقة ُمحكمة داخل أربع البومات
صور "ديزاينات".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـق ـ ـح ـ ـطـ ــانـ ــي أن ـ ـ ـ ــه ت ــم
الـتـنـسـيــق م ــع رج ـ ــال مـكـتــب الـبـحــث
وال ـت ـحــري بـقـطــاع الـبـحــث والـتـحــري
الجمركي والـتـعــاون مــع رجــال إدارة
مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية،
لضبط المتهم ،الذي َّ
تبين أنه يحمل
الجنسية اآلسيوية.
وقـ ـ ـ ــد ت ـ ـمـ ــت إحـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـه ــم مــع
المضبوطات إلى الجهات المختصة،
التخاذ ما يلزم من إجراءات.

كميات التمباك المضبوطة في ميناء الشويخ

حبوب الترامادول في طرد الشحن الجوي

زوايا ورؤى
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البحث العلمي الخليجي...
هل التمويل هو المعوق؟!
د .عبدالحميد األنصاري*
aeansari@qu.edu.qa
نشرت الصحف القطرية نتائج آخر دراسة مسحية للبحث العلمي
والتطوير ،قامت بها إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية بــوزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء في قطر ،وطبقا للدراسة التي تعد أكبر
دراسة مسحية فإن الدولة خصصت نحو  %2.8من إيراداتها لدعم مشاريع
البحث والتطوير ،وهــو مــا يعكس الـتــزام الــدولــة بتطوير هــذا المجال
واهتمامها الكبير به.
وتشير التقارير إلى أن دول مجلس التعاون تنفق مبالغ فلكية على
البحث العلمي والـتـطــويــر وتشييد مــراكــز الـبـحــوث ،وال ـمــدن العلمية
واالقتصادية ،والتعليم العام والعالي ،ونقل المعرفة ،وكان من نتائجها:
تزايد عدد الباحثين والخبراء ،وزيادة البحوث العلمية المنشورة إلى 100
ً
ألف ورقة علمية ،طبقا للدكتورة موزة الربان ،رئيسة منظمة المجتمع
العلمي العربي .في المقابل يرى كثير من الباحثين أن اإلنفاق البحثي
ّ
الخليجي متدن ،ال يتجاوز ( )%1من الناتج القومي ،في أفضل حاالته،
وهي نسبة متواضعة ،مقارنة بالدول المتقدمة ( )%2-3وتعد المعوق
األساس الزدهار البحث العلمي الخليجي.
التساؤالت المطروحة:
هل اإلنفاق البحثي الخليجي متواضع؟ وهل هو المعوق لتقدم البحث
العلمي الخليجي؟
والـجــواب :أن اإلنفاق البحثي الخليجي غير متواضع ،وال أتفق مع
هؤالء الباحثين لسببين:
 -1أنـهــم اعـتـمــدوا على إح ـصــاءات قديمة وغـيــر دقيقة ،ومــن يرصد
ً
ً
الساحة الخليجية اليوم يجد تسابقا متزايدا بين دول المجلس في رصد
الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية والجامعات والمؤسسات التعليمية
والمراكز البحثية وإنشاء المدن العلمية واإلنـفــاق في مجاالت العلوم
واالبتكار والتكنولوجيا وأبحاث الفضاء والطيران وتطوير المناهج
واحتضان الكفاءات واألدمغة المهاجرة ،وقد تصل نسبة اإلنفاق البحثي
الخليجي إلى أكثر من ( )%2من الناتج القومي الخليجي.
 -2ليس التمويل هو المعوق إنما االختالالت البنيوية العميقة الكامنة
في تركيبة مجتمعنا الخليجي والعربي منها:
ً
أوال :تضخم الكم على حساب الكيف :هناك على المستوى الخليجي
أكثر من  100ألف بحث علمي منشور ،وعلى المستوى العربي أكثر من
مليون ورقة علمية منشورة ،ما أكثرها ولكن ما أقل جدواها وفائدتها!! لهذا
تتساءل د .موزة الربان :ما دور هذه البحوث في مشاريع التنمية والبنية
التحتية؟! وتضيف :البحوث العلمية ،ال تؤتي ثمارها إن لم ترتبط بخدمة
ً
المجتمع واالقتصاد ،ولن يكون االستثمار فيها مفيدا إال إذا خرجت من
صوامع المختبرات إلى التطبيق في مجاالت التصنيع والتجارة واإلنتاج
الزراعي والحيواني ،وتحقيق األمن الصحي والبيئي والمائي والغذائي
والدفاعي ،والطاقة ،وبناء القدرات الوطنية ،وتنويع مصادر الدخل ،وتعزيز
استقاللية القرار ،والتغيير االجتماعي ،والفكر النقدي .فالبحوث العلمية
في تزايد لكنها ال تساهم في حلول للمعضالت االقتصادية واالجتماعية
والبيئية والفكرية للمجتمع الخليجي.
ً
ثانيا :البيئة االجتماعية :ازدهار البحث العلمي يتطلب بيئة اجتماعية
تؤمن بأهمية البحث العلمي ركيزة للتقدم والتطور واإلنتاج ،وتجعله
أولوية عليا في سلم اهتماماتها ،وتراهن عليه في السباق المستقبلي،
وهذا مشروط بتوافر مناخ علمي ،يملك فيه الباحث الحرية األكاديمية
والنزاهة العلمية ،واالستقالل الفكري ،وال يقيد الباحث بسلسلة من
التابوهات المعوقة لإلبداع واالبتكار ،كما يتطلب بيئة جاذبة وحاضنة
لألدمغة العلمية المواطنة والمهاجرة توفر األمن والكرامة والحرية الفكرية،
وإذا استثنينا الخليج ،فإن المنطقة العربية مازالت أكثر منطقة طاردة
لعلمائها ،وما زالت أكبر نسبة مهاجرين تخرج منها بسبب الصراعات
والقمع والفوضى وانعدام األمن والكرامة اإلنسانية.
ً
ً
ثالثا :المجتمع الخليجي :مجتمع ريعي يأتيه رزقه رغدا ،تعود على
مكرمات الريع ،واستكان على مغانمه ،واتكل على المنح والهبات والعطايا،
وألف ثقافة االستهالك البذخي ،يصعب فيه انتشار ثقافة عقالنية علمية،
بديال عن ثقافة ريعية اتكالية ،لذلك تجد حكوماتنا صعوبات لتغيير
"اقتصاد الريع" إلى "اقتصاد المعرفة" إال عبر "هندسة اجتماعية جديدة"
كما يسميها الدكتور الرميحي ،إن اعتياد النمط الريعي ونجاحه ،شكال
ً
معوقا أمام إشاعة الروح العلمية واإلصالحات ،كما أن الثقافة الريعية
والمال الريعي أجال حسم قضايا اجتماعية وسياسية.
ً
ً
رابعا :افتقاد التعاون البحثي الخليجي :وطبقا للربان ،أنه رغم تشابه
دول المجلس في احتياجاتها وظروفها ومشاكلها ،كالمياه والطاقة
والمناخ واألمن الغذائي فإنها تفتقد التنسيق في خطة استراتيجية علمية
موحدة ،بل إن التنسيق مفتقد حتى بين المراكز البحثية الخليجية ،وتعد
عمليات البحث العلمي ،مجرد جهد فردي ،فضال عن تكرار بحوث بعيدة
عن قضايا المجتمع الخليجي.
* كاتب قطري
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د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

opinion@aljarida●com

رياح وأوتاد :هذه أمثلة من
الفساد

بيزا

ّلم شمل
سـ ــواء كـنــا نـعـتـقــد بـمـبــالـغــات أو واقـعـيــة
الدكتور الوسمي ،نتفق أو نختلف معه ،ال
ً
يمكننا تجاوز أهمية طرحه والذي دوما ما
ً
ً
يتبدى سوداويا مرعبـا ،والذي استمر كذلك
في مقابلته األخيرة في برنامج باختصار.
ً
الـنـقـطــة األخ ـطــر واألهـ ــم ال ـتــي دومـ ــا مــا تــرد
على لسان د .الوسمي هي المتعلقة بأدائية
المشهد السياسي كله في الكويت ،حيث يبدو
المشهد كأنه مسرحية هزلية فقيرة النص
ّ
فاقدة الحبكة ،لم يبذل كتابها ولو جزءا من
الجهد المطلوب إلقناع الجمهور ،الذي هو
نحن ،بها .كلنا نعلم أن المجلس مسير ال
مخير ،وأن المال السياسي يلعب الدور األكبر
فــي وص ــول ال ـن ــواب ،وأن الـحـكــومــة تشتري
ب ـعــض ال ـت ـصــوي ـتــات ،وأن ال ـح ـكــومــة ق ــادرة
على إفشال الجلسات بأكثر من وسيلة ،وأن
المجلس الذي وضع ليراقب الحكومة تشكله
في الحقيقة وفي النهاية الحكومة والنظام،
وأن م ـصــاب ال ـمــال ال ـعــام عـلــى يــد المجلس
ً
ً
قبل الحكومة مصاب فــادح ،فعال أو سكوتا
ً
وتغاضيا ،وأن الخلل عظيم ومركب بوجود
أغـلـبـيــة جـيــدة للحكومة فــي الـمـجـلــس ،وأن
ً
هذا المجلس هو أصال رهينة وضع مضبب
بين نظام رئاسي ونظام برلماني بني عليه
الدستور منذ بداياته .في الواقع كلنا نعرف
المسرحية التي كتبتها الحكومة والنظام
السياسي بركاكة ،لكننا نقبلها ونتعايش
مــع مخلفاتها كــل يــوم كونها تبقى الخيار
األوح ــد واألقـ ــرب للشكل الــديـمـقــراطــي الــذي
نتمناه والذي ال يزال يتباعد عنا أكثر فأكثر.
إال أن الدكتور الوسمي ،وكما في معظم
ال ـم ـقــابــات واألحـ ــاديـ ــث ال ـســاب ـقــة ،وق ــع في
ً
ع ــدد مــن الـتـنــاقـضــات أوال وأظ ـهــر ع ــددا من
الـمـشـكــات ال ـغــائــرة ال ـتــي خلفها لـنــا رمــوز
ً
ً
ح ـ ـ ــراك الـ ـمـ ـع ــارض ــة ث ــانـ ـي ــا .أوال ،الـتـلـمـيــح
والتصريح المستمران من قبل الدكتور أن
رمــوز المعارضة هم رمــوز لمحاربة الفساد
فيه تناس لتاريخ طويل من هذا الفساد الذي
خلفه لنا رمــوز المعارضة ســواء بالفعل أو

أحمد باقر
الصمت السابقين .إنه مما يقلل المصداقية
ويحابي خلال دون خلل النظر إلــى أطــراف
المعارضة على أنهم المستهدفون من قبل
ا لــدو لــة بسبب محاربتهم للفساد وكشفهم
للسراق ،وهؤالء بحد ذاتهم لهم تاريخ طويل
من محاباة السلطة والتمرغ في أنواع مختلفة
مــن أش ـكــال الـفـســاد لـيــس أقـلـهــا وساطاتهم
التي مــأت أماكن العمل بموظفين عاطلين
ً
وا لـبـيــوت بعاطلين موظفين .ثــا نـيــا يعتقد
الــدكـتــور أن اإلض ــراب ليس أداة ناجحة ألن
حـكــومــة "مـثــل ه ــذه" عـلــى حــد قــولــه ال تتأثر
ب ــأدوات كـهــذه ،وهــل هــذه الحكومة ستتأثر
ً
بمقاطعة االنتخابات إذا؟ هل هي الحكومة
التي ستتجاوب ون ــداء ات الطرف األضعف،
الــذي هو المعارضة اآلن ،من أجــل عقد قمة
مصالحة وطنية؟ كيف ينادي الدكتور بعدم
المشاركة دون أن يقدم خطة واقعية عقالنية
تجبر الحكومة على التجاوب معها وتأخذ
ً
المقاطعة لمرحلة الحقة؟ ثالثا ،يقول الدكتور
إن الخراب النيابي قديم وإن المشكلة ليست
في عدد األصوات إنما في النظام االنتخابي
ً
إذا َ
لم شارك الدكتور
والسياسي للبلد بأكمله،
في مجلس سابق لم تختلف ظروفه وبيئة
ً
فساده كثيرا عن الظروف والبيئة الحاليتين؟
ً
َ
لم قبل على نفسه أن يكون عضوا بعد حاالت
ت ــزوي ــر ان ـت ـخ ــاب ــات واضـ ـح ــة وت ـع ـل ـيــق غـيــر
دستوري وغيرها من الممارسات الملتوية
التي بــدأت منذ تأسيس المجلس ولــم تنته
لـحــد ال ـيــوم؟ ول ـ َـم يـضــع الــدكـتــور ال ـنــاس في
ص ـ ــورة ال ـمــذلــول ـيــن ال ـم ـخــدوع ـيــن لـقـبــولـهــم
بالمشاركة اآلن فــي حين هــو قــد ش ــارك في
ً
ظروف ليست بأقل خطورة أو تطرفا؟
ً
ً
وأخيرا ،من أكثر ما كان مؤسفا في مقابلة
الدكتور ولربما في معظم أحاديثه ومقابالته
السابقة هو األسلوب الذي يعتمده في الطرح،
والذي هو أسلوب أعتقده قد نشأ وقوي مع
طرح المعارضة ،من حيث استخدام التعابير
المهينة والتشبيهات االستهزائية التي تغير
م ــن طـبـيـعــة ال ـح ــوار وال ـم ـت ـحــاوريــن ،والـتــي

أصبحت بكل أسف سمة مالزمة في أحاديث
الدكتور.
نـحــن بــا شــك بـحــاجــة لـعـقــول مـثــل عقلية
الــدكـتــور الــوسـمــي عـلــى كــل مــا يـبــدو مـنــه من
سوداوية ومبالغات ،لكننا بكل تأكيد بحاجة
ل ــارت ـف ــاع ب ـم ـس ـتــوى الـ ـح ــوار وت ـغ ـي ـيــر نـبــرة
التخاطب .جميل أن تكون على حق ،لكن ليس
م ــن الـجـمـيــل أن تـنـشــر ب ـيــن ش ـبــاب يحبونك
ويستمعون إليك أسلوب تخاطب وحوار يشوه
وج ــه الـحــق ويـجـبــرهــم عـلــى م ـج ــاورة العنف
اللفظي والهبوط الحواري.
في حديث الدكتور الوسمي يتجلى واقع
مؤلم وأسى شديد وحقائق مخيفة ،بين كلماته
ترن أجراس خطر مستحقة ،في غضباته محبة
وقـلــق ورغ ـبــة حقيقية فــي الـتـغـيـيــر ،لكننا ال
ً
نعرف تغييرا تحقق بحمل الضغائن والكيل
ً
بمكيالين ،ال نعرف إصالحا تجلى بالتطرف
في الكراهية والتعسف في الخطاب ،ال نعرف
ً
ً
ً
ت ـحــوال سـلـمـيــا ديـمـقــراطـيــا تحقق بــالـصــراخ
ً
ً
ً
والشتم إال إذا كان تحوال عنيفا يروم انقالبا،
وه ــو مــا وض ــح الــدكـتــور أن ــه وك ــل المعارضة
وال ـت ــي أق ـ ــدر نـفـســي أحـ ــد أط ــراف ـه ــا م ــا كــانــت
لتستهدفه قــط .من يعيد ويكرر أن الحل هو
مصالحة وطنية تعقد مــن خــال مؤتمر " لـ ّـم
شمل" يجب أال تكون منهجيته عنيفة اللفظ
متعالية النبرة .نحتاج الصوت القوي الجريء
ً
المثقف العارف تماما بمادة ما يتحدث عنه،
وه ــي جـمـيـعـهــا ت ـتــوافــر ف ــي ص ــوت الــدك ـتــور
ً
ً
ال ــوس ـم ــي ،ولـكـنـنــا نـحـتــاجــه ص ــوت ــا واق ـع ـيــا
ً
ً
ً
ع ـقــان ـيــا ،ه ــادئ ــا ف ــي غـضـبــه ،م ـتــواض ـعــا في
ً
ً
ترفعه ،محسنا في قسوته ،واألهم موضوعيا
في نظرته حتى تتحقق المعادلة الصعبة.

آخر شيء:
تحيل الحكومة قـنــاة الـعــدالــة إلــى النيابة
ال ـعــامــة بـتـهـمــة ال ـم ـســاس بــالـقـضــاء عـلــى إثــر
مقابلة د .الوسمي ،وهكذا وكالعادة إذا قصرت
ُ
الحجة تكمم األفواه.

اآلثار المدمرة التي ترتبت على الكوادر غير المدروسة
وال ـم ـبــالــغ فـيـهــا ال ـتــي أقــرت ـهــا ب ـعــض ال ـح ـكــومــات وبـعــض
مجالس األمة ال تزال تتجدد كل يوم ،فباإلضافة إلى نقمة
كثير مــن طالبي هــذه ا لــو ظــا ئــف ا لــذ يــن لــم يحالفهم الحظ
بــاالل ـت ـحــاق بــال ـج ـهــات ذات الـ ـك ــوادر وت ـبــرم ـهــم الـمـسـتـمــر
وسعيهم الدائم إلى الحصول على الواسطة أو كادر مماثل
ْ
نرى ال َي ْو َم أن األمر امتد لتظهر أنماط جديدة من الفساد
فيها ،لتنخر بدورها في جذور المجتمع ،ويستمر معها
الغضب على الحكومة والطعن في مصداقيتها.
فعندما يعمد وزير منتخب في جهة معروفة ذات كادر
إلى قبول أصحاب شهادات من داخل الكويت ومن خارجها
بــأعــداد كـبـيــرة ،ويــرفــض مــن هــم أعـلــى درج ــة مــن خريجي
جامعة الكويت أليس هذا من الفساد؟ وعندما يشتكي من
لم يتم قبولهم إلى القضاء اإلداري فينصفهم ويتم قبولهم
جميعا أليس في هــذا دليل على أن ما قــام به ا لــوز يــر هو
واسطة ومحسوبية وفساد؟
وفي جهة أخرى ذات أهمية كبيرة يتم قبول المئات من
المتقدمين يفوق عــدد هــم كــل المعينين الموجودين منذ
السنوات السابقة إلرضاء أكبر عدد ممكن من المتنفذين
والمتوسطين ،وعندما يفشل الكثيرون منهم في اجتياز
الدورة المخصصة لهذه الجهة بسبب تدني مستوياتهم
يقوم الوزير بعمل كيرف كبير ( )curveإلنجاحهم! أليس
هذا من الفساد؟ أليس من تم قبوله ونجح بهذه الطريقة
هو الذي سيتولى الترجيح في ملفات الناس ومشاكلهم؟
وال يجوز االحتجاج أن هذه التصرفات من صالحيات
الوزراء ألن الوزراء مطلوب منهم شرعا ودستورا العدالة
وا لـمـســاواة بين المتقدمين والممتحنين بــاإل ضــا فــة إلى
تحري المصلحة العامة للوطن ومستقبله.
ـأت بـشـهــادة
ـ
ي
وف ــي جـهــة ثــالـثــة نــص ك ــادره ــا ع ـلــى :مــن
ِ
الـ ــدكـ ـتـ ــوراه ي ـح ـصــل ع ـل ــى بـ ــدل ك ـب ـيــر يـ ـف ــوق الـ ـب ــدل ال ــذي
يخصص لحملة ا لــد كـتــوراه في الجامعة أو في أي وزارة
أخرى ،فقام كثير من الموظفين في هذه الجهة باالنتساب
إلى الجامعات التي يمكن الحصول منها على الدكتوراه
فــي الــو طــن الـعــر بــي أو خــارجــه (وم ــا أكـثــرهــا) لالستحواذ
على هذا البدل الجزيل ،وكثير منهم ال يشترط منه الدوام
المستمر فــي هــذه الجامعات أو حتى اإل جــازة الدراسية،
وأعـلـنــت جــامـعــات أي ك ــام فـتــح أبــواب ـهــا لـهــم ،ألـيــس هــذا
من الفساد؟
هذه أمثلة واضحة على فساد واضح وباألدلة ينخر في
اإلدارة العامة وفي المجتمع ،وال يطرحه أعضاء مجلس
األم ــة بــالـشـكــل وال ـق ــوة الـمـطـلــوبـيــن ،رب ـمــا بـسـبــب ضـلــوع
بعضهم في هذه الواسطات والممارسات ،أو خوف بعضهم
من الناخبين المستفيدين.
ور غ ــم أ ن ــي ت ـقــد مــت ف ــي آ خ ــر مـجـلــس ك ـنــت ف ـيــه بتقنين
التوظيف في الجهات ذات ا لـكــوادر بضوابط معلنة دون
ا سـتـثـنــاء ات مــع تـحــد يــد دور ا لـمـقــا بـلــة الشخصية لـكــي ال
تستخدم للواسطة والمحسوبية ،إال أن هــذا ا لـقــا نــون لم
ير النور بسبب حل مجلس األمة ،واستمرت بل زادت هذه
الممارسات وزاد معها غضب الذين لم ينلهم نصيب من
الكوادر على الحكومة ،واهتزت ثقتهم ببلدهم.

آخر الكالم:
ل ـل ـق ـضــاء ع ـلــى ه ــذا ال ـف ـس ــاد ط ـب ـقــوا ت ـعــريــف الـشـفــافـيــة
ال ـقــاضــي بـعــانـيــة جـمـيــع ال ـت ـعــاقــدات ،وك ــذل ــك اإلج ـ ــراء ات
السابقة لها وتطبيقها على الجميع بالحرف.

لوسي ماركوس*

عساف بيتون ومادلين بيسيك*

لنتحدث عن السياسة
ال أحد يريد مناقشة السياسة ،فعندما ألقي كلمة تتناول السياسة أو
َ
تمسها كتاباتي ،كثيرا ما ُيطلب مني أن أتجنب الموضوع تماما وأن أركز
فقط على زاويــة األعمال ،ونظرا لتركيبة تتألف من الحرمان من القدرة
بفعل
على إحداث أي تأثير ،واإلحباط ،واإلجهاد الذي يستشعره كثيرون ِ
األخـبــار عموما ،فربما يكون هــذا الطلب مفهوما ،ولكن من المستحيل
أيضا الموافقة عليه.
َ
عالم يمر األسبوع فيه وكأنه شهر ُ
صبح من الصعب سبر أغوار
ي
في
ِ
حالة عدم االستقرار التي أحدثها دونالد ترامب في الواليات المتحدة
َ
والعالم ،ففي غضون عام واحد فقط منذ تولى رئاسة الواليات المتحدة،
َ
َسخر ترامب بطريقة طفولية من زعماء العالم ،ونشر على موقع "تويتر"،
على سبيل المثال ،مشاركة يقول فيها "إن زره النووي أكبر وأقوى كثيرا
من نظيره لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون" .كما تحدى تحالفات
قائمة منذ أمــد بعيد ،بما في ذلــك منظمة حلف شمال األطلسي ،وعمل
على تفكيك قواعد تنظيمية بالغة األهمية ،وانسحب من اتفاقيات دولية.
وتتوالى الضربات ،ففي األسبوع الماضي أقدم ترامب بكل فظاظة على
إهانة مواطني هايتي والسلفادور والدول اإلفريقية ،وأعرب عن أسفه ،كما
أوردت التقارير ،عن اضطرار الواليات المتحدة إلى قبول المهاجرين من
ً
هذه "الدول القذرة" ،ال ينبغي لنا أن نندهش إذا عندما نعلم أن معدالت
قبول ترامب شعبيا هي األضعف بين كل الرؤساء عند هذه المرحلة من
واليته ،على الرغم من النمو االقتصادي القوي ،وارتفاع سوق البورصة
إلى عنان السماء ،وانخفاض معدل البطالة.
ول ــم تـكــن الـسـيــاســة األمـيــركـيــة فـقــط هــي الـتــي أصـبـحــت أشـبــه بالقدر
المحتوم ،فقد تسبب التصويت للخروج من االتحاد األوروبي في يونيو
 2016في إلقاء المملكة المتحدة واالتحاد األوروبــي إلى دوامــة محيرة،
األمر الذي اضطر الشركات إلى تخمين ما قد يحدث الحقا ،وفي العديد
من الحاالت ،حفزها على تحويل عملياتها إلى دول أخرى.
من ناحية أخرى ،كانت األنظمة االستبدادية في ارتفاع ،من تركيا التي
َ
كانت ذات يوم منارة الديمقراطية للعالم اإلسالمي ،إلى بولندا التي كانت
يوما ما محبوبة أوروبا بعد الشيوعية ،ونجح الرئيس الصيني شي جين
بينغ في ترسيخ نفسه بوصفه الزعيم األكثر قوة منذ ماو تسي تونغ ،وشن
حملة صارمة على أي مظهر من مظاهر المعارضة .وغرس الرئيس الروسي
فالديمير بوتن أصابعه في عدد متزايد من الفطائر الجيوسياسية ،بما
في ذلك الواليات المتحدة كما تشير أدلة متزايدة القوة.
َ
َ
إذا كنا تعلمنا أي شيء في العام المنصرم ،فهو أن عالم السياسة وعالم
األعـمــال مترابطان بـشــدة ،فاألعمال تساهم بـصــورة مباشر فــي تشكيل
السياسة ،حيث تصب الصناعات األموال صبا في الحمالت االنتخابية
في محاولة لتعزيز مصالحها الخاصة ،وبشكل غير مباشر ،من خالل
اإلبداعات التي تدفع حدود القواعد التنظيمية.
على نحو مماثل تخلف التطورات السياسية تأثيرا كبيرا على األعمال،
فال يستطيع المرء أن يقيم األس ــواق المالية دون أن يضع في االعتبار
المخاطر السياسية والسياسات النقدية ،أو يقيم استراتيجية التجزئة دون
تقدير ثقة المستهلكين ،التي تتأثر بالبيئة السياسية( .بعد االنتخابات
العامة التي عقدتها المملكة المتحدة في الصيف الماضي ،هبطت ثقة
المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ االستفتاء على الخروج من االتحاد
األوروبي) .وتشكل سياسات الهجرة أهمية جوهرية ألداء أسواق العمل،

أليس من الفساد أن يعمد وزير منتخب في جهة معروفة
ذات كادر إلى قبول أصحاب شهادات من داخل الكويت ومن
خارجها بأعداد كبيرة ،ويرفض من هم أعلى درجة من خريجي
جامعة الكويت؟ أليس في قبول القضاء اإلداري شكوى من لم
يتم قبوله دليل على أن ما قام به الوزير هو واسطة ومحسوبية
وفساد؟

ماذا يحدث عندما تصبح الرعاية الصحية األولية شاملة؟
ُ
وتـ َـعــد استراتيجيات االستثمار الـعــام ،وخصوصا عندما يتعلق األمر
بترقية وتحديث البنية األساسية ،جزءا ال يتجزأ من الكيفية التي تخطط
بها الشركات الستثماراتها ،والقائمة تطول.
وألن كل قرار تتخذه حكوماتنا يؤثر بشكل مباشر وقابل للقياس على
أعمالنا وحياتنا كمستهلكين ،فمن غير المنطقي وال المعقول أن ندافع عن
االعتقاد بأننا قادرون على تجنب السياسة ببساطة ،وأن األخبار السيئة
أو القيادة غير المسؤولة قد تمر مرور الكرام ،الواقع أن الخيار الحقيقي
الوحيد يتلخص في القيام بالعكس :إذ يتعين علينا أن نعمل على اكتساب
فهم أفضل للقضايا المهمة ،وكثير منها معقد ومترابط ،كما يتعين علينا
أن نكون أكثر ثباتا ومثابرة في محاولة تشكيل النتائج السياسية ،وأكثر
حزما في ضمان عدم إرباك األعمال التجارية بالسياسات الرديئة.
واألمــر يعود إلينا جميعا -ليس فقط المنظرين االستراتيجيين في
الشركات والمشرعين ،بل أيضا المواطنين والمستهلكين -لتعميق فهمنا
ُ
صبح بوسعنا أن
للروابط والعالقات بين األعمال والسياسة ،وبهذا فقط ي ِ
نضمن استناد المناقشات والقرارات المتعلقة بالسياسات إلى الحقائق،
وأننا مجهزون بشكل جيد للحكم على أولئك الذين يتخذون القرارات،
ومشاركتهم ،ومساء لتهم فــي نهاية المطاف ،والبديل هــو التخلي عن
قدرتنا على الدفاع عن مصالحنا.
كانت الحوكمة الرديئة للشركات ،كما زعمت ،من أكبر المخاطر التي
واجهت األعمال في عام  ،2017وعلى أكثر من نحو ،يظل هذا يشكل مصدرا
بفعل حالة شديدة من عدم اليقين السياسي.
كبيرا للقلق ،ولكنه اآلن تفاقم ِ
وسوف تشكل كيفية استجابة الشركات لهذه المخاطر كل مستقبلنا،
ففي الواليات المتحدة على سبيل المثال نجد إغراء االستفادة من حملة
إزالة القيود التنظيمية التي تقودها إدارة ترامب في مجاالت تشمل الحفر
والتنقيب عن النفط ،وحماية المستهلك ،والهجرة ،والسياسة التجارية،
والضمانات البيئية .ولكن ما قد يبدو وكأنه نعمة للشركات واألعمال
في األمد القريب ربما ُيفضي إلى إحــداث أضــرار طويلة األجل وال يمكن
إصالحها في األمد البعيد ،ولن يسلم من العواقب أي قطاع أو مستثمر
أو مستهلك.
والـمـســؤولـيــة تـقــع عـلــى عــاتــق الـجـمـيــع -مــن أع ـضــاء مـجــالــس اإلدارة
والمساهمين إلى الموظفين والمستهلكين -إلرغام شركات األعمال على
النظر إلى ما هو أبعد من األربــاح القصيرة األجل وتحمل مسؤولياتها
المؤسسية األوس ــع ،ونـحــن ال نملك تــرف الـتــراخــي واألم ــل فــي األفـضــل
ببساطة.
نستلهم من جهود
أن
لنا
ينبغي
الجميع،
مسامع
أصواتنا
تبلغ
ولكي
َ
حديثة لتحفيز التغيير ،فبفضل حملة مي تو (َ )MeToo#دفع كثيرون من
مرتكبي جرائم االعتداء الجنسي الثمن ،وكان ربيع المساهمين بمثابة
تصعيد لجهود التدقيق من المستثمرين في حزم المكافآت التي يحصل
عليها المسؤولون التنفيذيون ،وجرى تسليط الضوء على حاالت ظروف
العمل الجائرة والفساد الواسع النطاق ،مما أدى إلى تغيير حقيقي في
بعض المناطق غير المتوقعة (مثل الفيفا).
ّلن يحل تجاهل السياسة مشاكلنا ،بل ربما يكون الحل في المشاركة
البناءة.
* الرئيسة التنفيذية لشركة ماركوس لالستشارات االستثمارية.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

بعد عامين من وفــاة زوج فاليريا ،كانت
جدة بالغة من العمر  67عاما ،تعيش وحدها
فــي س ــان خــوسـيــه بـكــوسـتــاريـكــا ،وف ــي الـعــام
ال ـمــاضــي ت ــم تـشـخـيــص إصــاب ـت ـهــا بــارت ـفــاع
ضغط الــدم والـسـكــري ،وهــي أم ــراض تتطلب
رعاية صحية جيدة ،رغم أنها ال تودي بحياة
اإلنسان على الفور ،ولكن بفضل جودة نظام
الــرعــايــة الـصـحـيــة األول ـي ــة ف ــي كــوسـتــاريـكــا،
تـمـكـنــت فــال ـيــريــا م ــن ال ـح ـفــاظ ع ـلــى حريتها
وصحتها ،حتى في غياب األسرة.
وقد حققت كوستاريكا ،وهي بلد متوسط
ال ــدخ ــل م ـل ـتــزم بــالــرعــايــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة
لشعبها ،نتائج صحية أفضل ،في حين تنفق
أقل من معظم البلدان األخرى في العالم ،وفي
الواقع حققت كوستاريكا ثالث أعلى متوسط
عمر متوقع في األميركتين ،بعد كندا وبرمودا،
وق ـبــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ـبــاشــرةُ ،
ويـظـهــر
تقريرنا الجديد سر نجاحها الذي يكمن في
"بناء نظام متقدم للرعاية الصحية األولية:
قصة كوستاريكا".
وب ـع ــد تـشـخـيــص م ــرض ال ـس ـكــري لــديـهــا،
شاركت فاليريا تلقائيا في برنامج الرعاية
المزمنة للسكري في العيادة المخصصة لها،
والتي تقع على بعد عشر دقائق سيرا على
األقـ ــدام مــن مـنــزلـهــا ،وت ـقــوم بــزيــارة الـعـيــادة،
ب ـح ـضــور ف ــري ــق ال ــرع ــاي ــة األولـ ـي ــة ،ك ــل ثــاثــة
أشـهــر لفحص ضـغــط دمـهــا ،ولـلـتــأكــد مــن أن
مرض السكري تحت السيطرة ،ومــرة واحدة
فــي ال ـس ـنــة ،ي ـقــوم أح ــد الـعــامـلـيــن الصحيين
االجـتـمــاعـيـيــن بــزيــارت ـهــا ف ــي ال ـم ـنــزل لتفقد
حالتها ،وإطعامها ،وتزويدها بالمعلومات
ال ـض ــروري ــة ح ــول كـيـفـيــة ال ـح ـفــاظ عـلــى نمط
حياة صحي.
وبما أن المجتمع الصحي العالمي يعمل
عـلــى تنفيذ أه ــداف األم ــم الـمـتـحــدة للتنمية
الـمـسـتــدامــة ،بـمــا فــي ذل ــك ال ـهــدف الـثــالــث من
أهــداف التنمية المستدامة -الــذي يهدف إلى
تــوف ـيــر ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة ال ـج ـيــدة للجميع
بحلول عام  2030-تقدم كوستاريكا نموذجا
لـتـحــذو ح ــذوه ــا ،وف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـعــالــم
ت ـت ــزاي ــد األمـ ـ ـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة وي ــرت ـف ــع م ـعــدل
الشيخوخة السكانية ،مما يجعل من حصول
الجميع على الرعاية بأسعار معقولة أولوية
ق ـص ــوى ،ل ـكــن ل ـس ــوء ال ـح ــظ ف ــإن ال ـعــديــد من
المرضى يعانون مشاكل صحية أسوأ بكثير

من فاليريا ،وذلك ببساطة ألنهم غير قادرين
على الحصول على خدمات الرعاية الصحية
األولية الجيدة.
إن النظم الصحية األولية المنظمة تنظيما
جـ ـي ــدا ت ــزي ــد م ــن ال ـ ـجـ ــودة وت ـق ـل ــل م ــن تـقـسـيــم
الخدمات ،وتؤكد توافر الرعاية الصحية الجيدة
والوقاية الدائمة ،مع تزويد الممارسين العامين
الناس بالمعلومات الالزمة ،وتظهر الدراسات
أن الـمـنــاطــق ال ـتــي يــوجــد فـيـهــا ع ــدد أك ـبــر من
أطباء الرعاية األولية لديها وفيات أقل ونتائج
صحية أفـضــل مــن تلك الـتــي تـتــوافــر على عدد
أقل من األطباء .وتعد الرعاية الصحية األولية
أيضا مسارا رئيسا لتحقيق التغطية الصحية
الشاملة ،وهي من أحد أهداف المجتمع الدولي.
وع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـعـشــريــن الـمــاضـيــة،
أنشأت إدارة الضمان االجتماعي في كوستاريكا
نظاما للرعاية الصحية األولية يصل اليوم إلى
كل شخص تقريبا في البالد ،ومقدمو الرعاية
األولية هم أول من يلجأ إليهم سكان كوستاريكا
ع ـن ــدم ــا ت ـك ــون ل ــدي ـه ــم م ـش ـك ـلــة ص ـح ـي ــة ،حـيــث
يقدمون الخدمات الحادة والمزمنة والوقائية،
ُ
وق ــد اســتـخــدم نـظــام مـمــاثــل بـنـجــاح فــي بـلــدان
أخرى مثل نيوزيلندا ،ويسمح للمرضى وأسرهم
ببناء عالقات طويلة األمد مع مقدمي الخدمات.
وق ــد ب ــدأ نـهــج كــوسـتــاريـكــا بــإصــاحــات في
التسعينيات ،حيث التزمت البالد بإجراء بعض
التغييرات البسيطة التي تهدف إلــى االرتـقــاء
بخدمات الرعاية الصحية ،وقامت بلدان أخرى
اليوم بإصالحات مماثلة.
بداية قام المسؤولون في سان خوسيه بدمج
العديد من وكــاالت الرعاية الصحية في وكالة
واح ــدة ،مما منح الهيئة سلطة جــديــدة بشأن
قرارات التمويل وتقديم الخدمات ،بدءا بعمليات
التطعيم إلى العمليات الجراحية المعقدة ،وفي
حــالــة ع ــدم ن ـجــاح الـنـهــج الـمــوحــد فــي كــل بلد،
يمكن للعديد مــن الـبـلــدان االسـتـفــادة مــن نهج
بيروقراطي أكثر تكامال.
وثــانـيــا ،قسمت كوستاريكا البلد إلــى 104
مناطق تغطية ،حيث خصصت لكل مواطن فريقا
للرعاية الصحية األولية ،وساعد ذلك مقدمي
الـخــدمــات فــي تتبع االتـجــاهــات الصحية على
نحو أدق ،وأتاح إدارة صحية استباقية وفعالة
من حيث التكلفة.
وثالثا ،أنشأت السلطات فرق رعاية صحية
أولية متعددة التخصصات قــادرة على تقديم

خ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة ال ــوق ــائ ـي ــة ،م ـث ــل ال ـل ـقــاحــات
وال ـت ـع ـل ـي ــم ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ــدع ــم ال ـط ـب ــي ال ـح ــاد
وال ـم ــزم ــن ،ويـعـتـمــد ه ــذا ال ـن ـهــج ال ـشــامــل على
الـخـبــرة الـمـشـتــركــة بـيــن األط ـبــاء والـمـمــرضــات
والعاملين الصحيين المجتمعيين والصيادلة
ُّ
وكتاب البيانات.
وأخيرا ،أنشأت إدارة الصحة نظاما لقياس
نوعية الرعاية التي تقدمها بشكل إحصائي،
ُ
وتستخدم البيانات حاليا للمراقبة المستمرة
مــن أجــل تحسين توفير الــرعــايــة الصحية في
الوقت الحقيقي.
وكان لهذه التحسينات األربعة أثر كبير على
النظام ،وارتفعت نسبة الحصول على الرعاية
الصحية األولـيــة مــن  25فــي المئة مــن السكان
في أوائل التسعينيات إلى  93في المئة في عام
 ،2006واليوم ُيخصص ألكثر من  94في المئة
من السكان فريق محدد للرعاية الصحية األولية،
وبفضل تحسين الجودة ،والمكاسب الناتجة
عن زيادة الكفاءة ،أصبحت التكاليف جزءا مما
تدفعه البلدان األخرى.
وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي تـسـعــى فـيــه ال ـب ـلــدان إلــى
تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،ستحتاج
إلــى طــرق مــؤكــدة لتقديم رعــايــة عالية الجودة
ب ــأس ـع ــار م ـع ـقــولــة إلـ ــى الـمـفـتـقــريــن لـلـخــدمــات
الصحية ،وتقدم كوستاريكا نموذجا ناجحا
لـلـغــايــة ،وبتحسين الــرعــايــة الصحية األولـيــة
وجعلها مــن األول ــوي ــات رفـعــت الـبــاد معدالت
التغطية الصحية ونتائجها ،مع تقديم عالج
أكثر تركيزا على الشخص.
وبالنسبة إلــى الـمــرضــى مثل فــالـيــريــا ،هذا
ي ـع ـنــي ن ـظ ــام ــا ي ـم ـكــن الـ ــوصـ ــول إلـ ـي ــه ،وس ـهــل
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ،وي ــوف ــر رع ــاي ــة ب ـش ـكــل مـسـتـمــر،
فــإصــاحــات كوستاريكا قــد حسنت كثيرا من
نوعية حياة فاليريا ،وال شك أن هناك العديد
من المرضى اآلخرين مثلها ،في كل أنحاء العالم،
الذين يمكنهم االستفادة من نهج مماثل.
* عساف بيتون مدير الرعاية الصحية
األولية في مختبرات أريادن ،وهو مركز
مشترك لمستشفى بريغهام ومستشفى
المرأة ومدرسة هارفارد "تي إتش إتش تشان"
للصحة العامة ،ومادلين بيسيك باحثة في
الرعاية الصحية األولية في مختبرات أريادن.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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أكاديميا

«باي فورس الجامعة» ...شعب مغلقة
وازدحام بـ «كيفان» و«الخالدية»
ً
الشمري لـ ةديرجلا 346 :.طالبا استكملوا جداولهم بـ «اإلدارية»
فيصل متعب وحمد العبدلي

شهدت عمليات استكمال
مختلف
الجداول الدراسية في
ً
كليات ًجامعة الكويت ازدحاما
شديدا ،فضال عن وجود شعب
دراسية مغلقة في موقعي كليات
كيفان والخالدية ،بينما كانت
الحالة أكثر انسيابية في كلية
العلوم اإلدارية بالشويخ ،وكانت
عملية تسجيل المقررات في
«العلوم االجتماعية» أكثر ربكة.

انطلقت عمليات استكمال الجداول الدراسية «بــاي فــورس» للفصل
الدراسي الثاني في مختلف كليات جامعة الكويت أمس ،وسط ازدحام
شديد وشعب دراسـيــة مغلقة فــي موقعي كيفان والخالدية ،فــي حين
شهد موقع الشويخ انسيابية في التسجيل ،وفق نظام أقل من  12وحدة
دراسية.
وش ـهــدت عـمـلـيــات اسـتـكـمــال ال ـج ــداول لطلبة كلية الـعـلــوم االداري ــة
انسيابية فــي التسجيل دون أي مشاكل تــذكــر ،وبـلــغ عــدد مستكملي
جداولهم في الكلية باليوم األول  346طالبا وطالبة في نظام أقل من 12
وحدة ،الذي يستمر حتى اليوم ،لفتح باب استكمال الجداول للطلبة في
اقل من  15وحدة دراسية.
وشهدت عملية تسجيل مقررات الطلبة في موقعي كيفان والخالدية،
بكليات التربية واآلداب والشريعة والهندسة والعلوم والعمارة ،حضورا
طالبيا كبيرا الستكمال جداولهم الدراسية قبل بدء الدراسة األسبوع
المقبل.
وحــرص الطلبة على الحضور في المواعيد المحددة لهم في نظام
التسجيل ،حتى يتسنى لهم تسجيل مقرراتهم الدراسية التي يرغبون
فيها ،إال أن بعض الكليات ،وخــاصــة فــي مــوقــع كـيـفــان ،شـهــدت إقباال
طالبيا دون أي جدوى ،بسبب عدم وجود شعب دراسية لهم للتسجيل
للفصل الدراسي الثاني.

ربكة

نايف الشمري

ُ
أدى تكدس إغــاق الشعب الــدراسـيــة فــي «بــاي ف ــورس» كلية العلوم
االجتماعية إلــى ربكة فــي عملية استكمال الـجــداول الــدراسـيــة للطلبة
الذين حجزوا مواعيد تسجيل لليوم األول ،الستكمال جداولهم األقل من
 12وحدة دراسية ،بحيث لم يكن متاحا أمام الطلبة توفير أكبر عدد من
ُ
الشعب الدراسية ،حتى يكون الخيار أمامهم الستبدال موعيدهم الحالية
بأخرى جديدة ،ليتمكنوا من استكمال جداولهم في يوم آخر.
وساد التذمر لدى العديد من الطلبة في الكلية ،نتيجة هذا السيناريو،
الذي أصبح ممال ومتكررا ،وتم االعتياد عليه مع بداية كل فصل دراسي
جديد ،فيما ناشد الطلبة عبر «تويتر» المعنيين في الكلية ،لحل هذه
المعضلة المتكررة ،وهو ما أصبح يهددهم بشأن التخرج ،لعدم وجود
كاف من الوحدات الدراسية في الكلية.
قدر ٍ
من جانبه ،قال العميد المساعد للشؤون الطالبية في كلية العلوم
اإلدارية د .نايف الشمري ،لـ«الجريدة» ،إن تسجيل «باي فورس» الكلية في
اليوم األول اكتمل دون أي معوقات امام الطلبة ،نظرا لمعرفة المقررات
التي يتطلبها الدارسون في الكلية ،إذ تم إلغاء بعض الشعب الدراسية
غير المطلوبة واستبدالها بأخرى يرغبها الطلبة.
وأشار إلى أن الطلبة الخريجين ممن كان لهم تسجيل مبكر قبل شهر،
كان على بعضهم «بلوك» من جانب عمادة القبول والتسجيل في الجامعة،
وتمت إزالته ،مبينا أن عدد الطلبة المستكملين لجداولهم الدراسية في
ً
اليوم االول بلغ  346طالبا وطالبة.
وذك ــر أن أول يومين مــن هــذا االسـبــوع «االح ــد واالثـنـيــن» سيكونان
للطلبة المسجلين في اقل من  ١٢وحدة دراسية ،وما بعدهما سيكون
للمسجلين بأقل من  ١٥وحدة.

«اتحاد الجامعة» لـ ةديرجلا :.بحثنا
مع مال اهلل مقررات المتوقع تخرجهم
أكد رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت بالجامعة راشد اإلبراهيم
أن االتحاد بحث مع عميد القبول والتسجيل د .عادل مال الله ،أمس،
المقررات المطروحة ،وضرورة تسجيل جميع الطلبة المتوقع تخرجهم
فيها ،كما تم نقل العديد من مشاكل الطلبة ومطالبهم ومقترحاتهم.
وذكر اإلبراهيم ،في تصريح لـ«الجريدة» ،أن االتحاد حريص جدا على
متابعة عملية الباي فورس لتسجيل مقررات طلبة الجامعة بكل أريحية
دون أي مشاكل تواجههم ،مؤكدا أنه تابع عملية التسجيل في يومها
األول عن كثب هو وألعضاء االتحاد الذين حضروا في مختلف المواقع
الجامعية لمساعدة إخوانهم الطلبة في تسجيل مقرراتهم الدراسية.
وأضــاف أن االتحاد استمع لمشاكل الطلبة التي واجهتهم خالل
عملية «الباي فورس» ،كما التقى المسؤولين في عمادة القبول للوقوف
على الحلول التي من شأنها تسهيل عملية تسجيل الطلبة في مقرراتهم
ً
وخــاصــة الـخــريـجـيــن ،م ـش ــددا عـلــى ضـ ــرورة تسجيل جـمـيــع الطلبة
لمقرراتهم الدراسية التي يحتاجون إليها دون أي مماطلة أو تعطيل.

«الراية» تستنكر آلية صرف
المخصصات لمبتعثي «المدنية»
اسـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــر رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األكاديمية في قائمة الراية محمد
أسـ ــدال ـ ـلـ ــه ق ـ ـ ــرار دي ـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية بشأن تغيير آلية صرف
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال ـم ــال ـي ــة لـلـطـلـبــة
المبتعثين المقدم للملحق الثقافي
بتاريخ  ،2017/9/14والذي تضمن
أس ـع ــار ال ـص ــرف ال ـم ــوح ــدة بقيم
م ـح ــددة وبـعـمـلــة دول االب ـت ـعــاث
والتي تجدد كل ثالثة أشهر.
وقـ ـ ــال أس ــدالـ ـل ــه ،ف ــي ت ـصــريــح
أمس ،إن الملحق الثقافي في لندن
بدأ تطبيق سعر الصرف الجديد
لـلـمـخـصـصــات الـمــالـيــة الـخــاصــة
بـطـلـبــة دي ـ ــوان ال ـخــدم ــة الـمــدنـيــة
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـي ــن ،والـ ـ ـ ــذي مـ ــن شــأنــه
خلخلة االستقرار المالي للطلبة

عن طريق تذبذب سعر عملة دولة
االبتعاث ،والــذي يــؤدي في غالب
األحيان إلى هبوط المخصصات
وع ـ ــدم اس ـت ـق ــراره ــا ،م ـمــا يــدهــور
االل ـت ــزام ــات الـمــالـيــة والمعيشية
للطلبة.
وأضاف أن «الراية» طالبت في
وقـ ــت س ــاب ــق ب ـم ـس ــاواة مبتعثي
ديــوان الخدمة المدنية بمبتعثي
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،وتــواص ـلــت في
هذا الشأن مع عدة جهات رسمية
تضمنت التعليم العالي واللجنة
التعليمية بمجلس األمة ،الفتا الى
ان القائمة لن تتوقف في المطالبة
بحقوق الطلبة والدفاع عنها ،في
ظــل ت ــردي وض ــع ات ـحــاد المملكة
المتحدة وتجاهله لهموم الطلبة.

أسبوع التدريب المتميز
بـ «التطبيقي» ينطلق  4فبراير
يقيم معهد التدريب اإلنشائي بهيئة التطبيقي أسبوع التدريب المتميز
السنوي التطوعي الرابع ،من  11-4فبراير المقبل ،بديوان عام الهيئة في
العديلية ،تحت رعاية المدير العام للهيئة.
وأف ــاد نــائــب الـمــديــر الـعــام لـشــؤون الـتــدريــب ،م .ط ــارق الـعـمـيــري ،بأن
مــن أه ــداف هــذا العمل التطوعي؛ إب ــراز ال ــدور المجتمعي والمسؤولية
المجتمعية للهيئة وقطاع التدريب ،من خالل جهود أحد معاهد القطاع
المميزة ،وهو معهد التدريب اإلنشائي ،بالشراكة مع الفريق الدائم إلعالم
التدريب ومعاهد وإدارات داعمة في الهيئة لهذا العمل في تقديم العديد من
الدورات التدريبية لموظفي الدولة ،بالشراكة مع جهات تدريبية معتمدة
من القطاع الخاص .ولفت إلى أن هذه الشراكة تعد من األمور التي يحرص
عليها القطاع ،لتعزيز المعرفة لدى موظفي الدولة ،واالطالع على مجريات
العملية التطويرية ،ودمــج القطاع الخاص مع القطاع العام في فعالية
تطوعية ال تهدف للربح المادي في رسالة مجتمعية سامية.

راشد اإلبراهيم

جانب من استكمال الجداول الدراسية في الجامعة (تصوير عبدالله الخلف)
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

٦.٦٢٠

٤١٧

٩٦٢

2.٣٩٨ 2.٧١٩ 3.٣٢٣

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة  15.4مليون دينار
عمليات بيع على معظم األسهم القيادية بقيادة سهم «زين» ونمو تعامالت «الصغيرة»
علي العنزي

بعد جلستين من الصعود
والتحسن التدريجي في حركة
التداول خالل نهاية األسبوع
الماضي عادت مؤشرات بورصة
الكويت إلى اللون األحمر.

تراجعت المؤشرات الرئيسية
الـ ـث ــاث ــة لـ ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
أولى جلسات األسبوع ،أمس ،إذ
انخفض المؤشر السعري بنسبة
 0.29في المئة تعادل  18.98نقطة
ليقفل على مستوى  6620.4نقطة،
وتــراجــع المؤشر الــوزنــي بنسبة
 0.44ف ــي ا ل ـم ـئــة ه ــي  1.83نقطة
ً
مقفال على مستوى  417.28نقطة،
وكــذلــك خـســر مــؤشــر "كــويــت "15
بنسبة  0.44تـســاوي  4.24نقاط
ليقفل على مستوى  962.45نقطة.
وت ــراجـ ـع ــت ح ــرك ــة ال ـ ـتـ ــداوالت
ً
ق ـي ــاس ــا ع ـلــى م ـس ـتــويــات جـلـســة
الخميس الماضي وبلغت السيولة
أمـ ــس  15.4م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،بعد
أن ت ـجــاوزت مـسـتــوى  20مليون
دينار ،بينما بلغت كمية األسهم
ال ـم ـتــداولــة  142.9م ـل ـيــون سـهــم،
نفذتها من خالل  5002صفقة.

جني أرباح
ب ـع ــد ج ـل ـس ـت ـيــن م ــن ال ـص ـعــود
والـتـحـســن الـتــدريـجــي فــي حركة
ال ـ ـتـ ــداول خـ ــال ن ـهــايــة األس ـب ــوع
الماضي عادت مؤشرات بورصة
الكويت إلى اللون األحمر ،وبدأت
ت ـ ـعـ ــامـ ــات ه ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ع ـلــى
عمليات جني أرباح انطلقت على
سهم "زين" إذ فقد  2في المئة من
قيمته وســرت إلــى سهم الوطني

و"بيتك" وبعض األسهم القيادية
األخرى ،لكن بوتيرة وسيولة أقل،
وكــانــت بــدايــة األس ـهــم الصغيرة
أف ـض ــل م ــن ال ـق ـي ــادي ــة ،إذ تــركــزت
مكاسب كبيرة على أسهم الرابطة
ولــوج ـس ـت ـيــك ل ـكــن ب ـسـبــب الـبـيــع
عـلــى األس ـهــم الـقـيــاديــة تــراجـعــت
االرتـفــاعــات وانخفضت األسعار
بشكل ملحوظ حتى قبيل نهاية
ال ـج ـل ـســة ال ـت ــي اس ـت ـع ــاد خــالـهــا
المؤشر السعري نصف خسائره
بينما استمرت خسائر الوزنيين
لـيـقـفــا ع ـلــى ت ــراج ـع ــات ب ـحــدود
نصف نقطة مئوية.
وعلى مستوى مؤشرات أسواق
ال ـمــال فــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي لم تكن الصورة مختلفة
ً
كثيرا إذ ّ
عم اللون األحمر ،وفقدت
ً
ً
معظم األسواق جزءا محدودا من
مكاسب ثــاثــة أســابـيــع خـضــراء،
ولم يربح أمس إال سوقا أبوظبي
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،وتـ ـف ــاوت ــت خـســائــر
ً
البقية جنبا إلى جنب مع إقفاالت
أسـعــار النفط التي استقرت بها
ً
"برنت" على مستوى  68.5دوالرا
ب ـي ـن ـم ــا تـ ــأخـ ــر "ن ــايـ ـمـ ـك ــس" إل ــى
ً
مستويات  63.7دوالرا للبرميل
في إقفال يوم الجمعة الماضي.

أداء القطاعات
ط ـ ـغـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى أداء

القطاعات إذ انخفضت مؤشرات
ثمانية قطاعات هي النفط والغاز
بـ  8.9نقاط واتصاالت بـ  6.9نقاط
وص ـنــاع ـيــة ب ـ ـ  4.9ن ـق ــاط وسـلــع
اسـتـهــاكـيــة بـ ـ  3.4ن ـقــاط وعـقــار
بـ ـ  1.8نـقـطــة ومـ ــواد أســاس ـيــة بـ
 1.6نقطة وبنوك بنقطة واحــدة
فقط وخدمات استهالكية بـ 0.3
نـقـطــة ،بينما ارتـفـعــت مــؤشــرات
ثــاثــة قطاعات هــي تكنولوجيا
بـ ـ ـ  12.1ن ـق ـط ــة وت ــأمـ ـي ــن بـ ـ ـ 1.6
ن ـق ـط ــة وخ ـ ــدم ـ ــات م ــال ـي ــة بـ ـ ـ 0.6
نقطة ،واستقرت مؤشرات ثالثة
قطاعات هي منافع وأدوات مالية
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وتـ ـص ــدر س ـه ــم "زي ـ ـ ــن" قــائـمــة
األس ـه ــم األك ـث ــر ق ـي ـمــة ،إذ بلغت
تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  2.2مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
وبـتــراجــع بنسبة  1.8فــي المئة
ت ــاه سـهــم "وط ـن ــي" ب ـت ــداول 1.2
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وب ــانـ ـخـ ـف ــاض
بنسبة  0.5فــي ال ـم ـئــة ،ثــم سهم
ً
بيتك مـتــداوال  1.2مليون دينار
وبارتفاع بنسبة  0.67في المئة
ً
ورابعا سهم لوجستيك بتداوالت
بلغت  1مليون دينار ،وبخسارة
ً
بنصف نقطة مئوية وأخيرا سهم
االث ـمــار ب ـتــداول  931ألــف دينار
وبنمو بنسبة  2.99في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جــاء أوال سهم لوجستيك
إذ ت ـ ـ ـ ــداول ب ـك ـم ـيــة ب ـل ـغ ــت 17.4

مـلـيــون سـهــم ،وبـتــراجــع بنصف
نقطة مئوية ،كما أسلفنا و جــاء
ً
ثانيا سهم االثمار بتداول 17.1
م ـل ـيــون س ـهــم وب ــارت ـف ــاع بنسبة
ً
 2.99في المئة وجــاء ثالثا سهم
صكوك بتداول  12.2مليون سهم
وب ــان ـخ ـف ــاض ب ـن ـس ـبــة  4.39فــي
ً
المئة وجــاء رابـعــا سهم الرابطة

َّ
مصادرة مقدم المزاد المتعثر وتوزيعه%70 :
للشركة و %29البورصة و %1المقاصة
●

محمد اإلتربي

ً
من اآلن فصاعدا ،بعد موقف تراجع أحد
المستثمرين عن استكمال إجــراء ات مزاد
ً
أخيرا ،وما صاحب ذلك من جدال قانوني
حول الدفعة المقدمة البالغة  10في المئة
من قيمة الصفقة ،لن يكون هناك أي لغط
ً
في هــذا الصدد اعتبارا من الربع الثالث
ً
تـقــريـبــا ،عـلــى خـلـفـيــة بـعــض التطبيقات
القانونية الجديدة.
وبـ ـخـ ـص ــوص مـ ـق ــدم أي ص ـف ـقــة تــزيــد
على  5في المئة فما فــوق ،فقد حسم أمر
عــدم استردادها من قبل العميل ،وسيتم
تقسيمها على عدة أطراف كالتالي :الشركة
محل الصفقة تحصل على نسبة  70في
المئة مــن مـقــدم الـ ـ  10فــي الـمـئــة ،وشركة
الـ ـب ــورص ــة ت ـح ـص ــل ع ـل ــى  29فـ ــي ال ـم ـئــة
مــن قيمة نسبة ا لــد ف ـعــة ،فيما ستحصل
ال ـم ـق ــاص ــة ع ـل ــى  1ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط ،وت ــم
استثناء الوسطاء من أي نصيب يذكر من
ذلك المقدم.

ً
والــافــت أيـضــا أنــه سيكون هـنــاك حق
للبورصة في إلزام العميل المتقدم للصفقة
بأن يستمر في إتمام التسوية بكل قيمة
الصفقة إذا رأت البورصة مصلحة في ذلك.
ولإلشارة ،فإن هذه اإلجراءات الجديدة
جاءت إلغالق إحدى الثغرات التي لم تكن
ً
لها معالجة خصوصا في شــأن توزيعة
الـ ـ  10فــي الـمـئــة ،كما أن تــراجــع أو تعثر
إتمام صفقة عبر مزاد علني كان يمثل أول
سابقة في البورصة.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى آلـ ـي ــة ت ـن ـف ـيــذهــا بـعــد
التعثر ،تحدثت مصادر ،أنه تمت مراجعة
ً
التوكيل ،الذي كان صادرا إلتمام الصفقة
ولـلـمـصـلـحــة ت ـمــت ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى إت ـمــام
صفقة الـمــال ،التي كانت تعثر تنفيذها،
واعتبار مصادرة المقدم كأن لم يكن.
لكن مصادر استثمارية ،أشارت إلى أن
قــاعــدة فــاقــد الـشــيء ال يعطيه ،فقد تكون
هناك صفقة على سبيل المثال بأكثر من
 100مليون ديـنــار ،وعـلــى افـتــراض تعثر
العميل ولم يتوافر التمويل الالزم وتراجع

عــن إتـمــام الصفقة وتمت مـصــادرة ال ـ 10
ً
في المئة ألنها مدفوعة مقدما ،والجزئية
التالية وهي حق البورصة في إلزام العميل
بالتسوية بكامل قيمة الصفقة إذا رأت
مصلحة في ذلك ،فمن أين سيأتي العميل
بأموال وسيولة إلتمام الصفقة اذ لم يكن
لــديــه تـمــويــل ك ــاف أو قـنــاة تمويلية فما
مصير قرار اإللزام وكيفية تطبيقه؟.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن األمـ ــر مختلف
بالنسبة للصفقات الخاصة ،إذ ال يوجد
فيها مقدم ،بل تشدد التعليمات الجديدة
الـمــزمــع تطبيقها عـلــى أن ــه ال يـجــوز ألي
من أطراف الصفقة الخاصة العدول عنها
بعد اإلعالن الرسمي على الموقع الخاص
بالبورصة ،إذ ستكون هناك تعهدات يتم
التوقيع عليها قبل منح الموافقات الالزمة
والنهائية لألطراف أمام البورصة وتخطر
بها هيئة أسواق المال.
وتستثنى من ذلك ،الصفقات الخاصة،
التي تلغيها الجهات الرقابية ممثلة في
هيئة أسواق المال ،كما حدث على صفقة

ب ـتــداوالت بلغت  6ماليين سهم
وبــارت ـفــاع بنسبة  8.1فــي المئة
ً
وجاء خامسا سهم "المستثمرون"
ب ـتــداول  5.8ماليين سهم وبقي
ً
مستقرا دون تغير.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارت ـف ــاع ــا سـهــم ال ـم ــدن ،إذ ارتـفــع
بنسبة  17.9في المئة ،تاله سهم

الصناعة المحلية للمواد البترولية
العازلة معرضة لخسائر فادحة
بسبب عمليات اإلغراق القوية التي تشهدها المصانع الكويتية

ً
التقدم قبل تنفيذها بوقت قصير ،نظرا إلى
ً
ً
ً
أن الهيئة كشفت خلال إجرائيا وقانونيا
يمنع التنفيذ ففي هذه الحالة اإللغاء هو
من جانب الجهات الرقابية.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إل ــى أن ت ـطــويــر نـظــام
ً
الصفقات الخاصة أخيرا سيفتح الطريق
أمام زيادتها وتبادل العديد من الملكيات
المرهونة والمحتجزة حيث يمكن اتمام
صفقات خاصة على ورقة مالية مرهونة
أو محجوز عليها وتنقل للمالك الجديد
محملة بالرهن والحجز وااللتزامات التي
عليها.
وتشهد البورصة نقالت نوعية متتالية
وتنظيمية مشجعة لكثير من المستثمرين
ستمثل عــامــل ج ــذب لـهــم خ ــال المرحلة
ً
المقبلة وخصوصا مستثمري الخارج من
صـنــاديــق ومـحــافــظ ومــؤسـســات إقليمية
وعالمية لطالما بات التنظيم يحاك بما
ً
هو معمول به عالميا.

●

أشرف عجمي

علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــدر مـطـلــع ،أن الـشــركــات
المحلية العاملة في المواد العازلة للماء "البيتومين"
تواجه تحديات ضخمة قد تــؤدي إلــى إيقاف عملها
فــي الـكــويــت بسبب عمليات اإلغ ــراق الـتــي تواجهها
الصناعة المحلية .
ووفق المصدر فإن المنتج الذي يدخل إلى البالد
من إحدى الدول المجاورة يبلغ سعر الطن منه نصف
سعر المنتج الوطني على وجه التقريب ،وعلى الرغم
ً
من رداءة نوعيته لكنه يلقي إقباال ألن أسعاره زهيدة
بسبب الدعم ،الذي يلقاه المنتج في بلد المنشأ.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ل ـفــة الـ ـع ــازل الـ ــواحـ ــدة م ــن الـمـنـتــج
المستورد تبلغ قيمتها حوالي  7دنانير ،وفي الوقت
نفسه تبلغ قيمة اللفة من المنتج المحلي غير المدعوم
ً
حــوالــي  10دنــانـيــر ،مبينا أن اسـتـمــرار ذلــك قــد يدمر
الصناعة المحلية ويؤدي الى اغالق المصانع المحلية
الـعــامـلــة ف ــي تـلــك الـصـنــاعــة مـمــا يـتــرتــب عـلـيــه الـغــاء
الوظائف التي تعمل بها الكوادر الوطنية .
وأشار المصدر إلى أن ذلك ينسحب على كل المواد
الــداخـلــة فــي عـمـلـيــات الـبـنــاء ،إذ استفلحت عمليات
اإلغـ ــراق فــي ال ـســوق المحلي إب ــان األزم ــة السياسية

«بيتك» :ارتفاع ودائع القطاع الخاص  %2.7إلى  35مليار دينار

ً
نمو إجماليها في القطاع المصرفي على أساس سنوي  %2.5إلى  41.7مليارا
ذك ـ ــر ت ـق ــري ــر ل ـب ـيــت ال ـت ـمــويــل
الـ ـك ــويـ ـت ــي "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" أن ال ـن ـم ــو
ا لـسـنــوي فــي نوفمبر إلجمالي
ال ــودائ ــع فــي الـقـطــاع المصرفي
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـل ــغ  2.5ف ــي ال ـم ـئــة،
إذ بـلـغــت ال ــودائ ــع  41.7مـلـيــار
ً
دينار ،تزامنا مع ارتفاع إجمالي
النشاط االئتماني للبنوك بنحو
 4.3في المئة على أساس سنوي،
حين بلغ إجمالي االئتمان في
نوفمبر  2017نحو  35.5مليار
دينار ،وفق آخر المعلومات التي
يصدرها بنك الكويت المركزي.
ووف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـق ــري ــر ،فـ ـ ــإن قـيـمــة
الـنـمــو الـسـنــوي ل ـلــودائــع بلغت
ن ـحــو م ـل ـيــار دي ـن ــار م ــن ارت ـف ــاع
جميع األنواع الرئيسية للودائع،
باستثناء ودائع القطاع الخاص
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
تراجعت بنحو  10.9في المئة.
وفي التفاصيل ،ولدى المقارنة
ع ـل ــى أس ـ ــاس ش ـ ـهـ ــري ،ارت ـف ـع ــت
الــودائــع بنحو  0.3في المئة في
نوفمبر مـقــارنــة مــع  41.6مليار
دينار في أكتوبر .2017
وارتفعت حصة ودائع القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ب ـن ـح ــو ط ـف ـي ــف حـيــث
م ـث ـلــت ن ـح ــو  84ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
إج ـم ــال ــي الـ ــودائـ ــع ف ــي نــوفـمـبــر
 ،2017مـ ـق ــار ن ــة مـ ــع  83.8فــي
المئة في نوفمبر  ،2016بينما
تــراجـعــت حـصــة ودائـ ــع الـقـطــاع
الحكومي إلى نحو  16في المئة
من إجمالي الودائع في نوفمبر

 2017مقارنة مع  16.2في المئة
في نوفمبر .2016

القطاع الخاص
وارتفعت ودائع القطاع الخاص
فــي نــوفـمـبــر  2017بنحو  2.7في
المئة أي ما يعادل  928.5مليون
ً
دينار ،على أساس سنوي ،وصوال
إل ــى  35مـلـيــار دي ـنــار ،مـقــارنــة مع
ً
 34.1مليارا في نوفمبر  2016في
حين ارتفعت بنسبة  1في المئة،
وعند المقارنة على أساس شهري
ً
مع  34.7مليارا في أكتوبر.2017
وتتكون ودائع القطاع الخاص
مـ ــن م ـج ـم ــوع ال ـ ــودائ ـ ــع بــال ـع ـم ـلــة
ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ـ ــودائ ـ ــع بــال ـع ـمــات
األجنبية ،وبلغت الودائع بالعملة
المحلية نـحــو  32.4مـلـيــار ديـنــار
في نوفمبر  ،2017حوالي  92.6في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي ودائ ــع القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ،مــرت ـف ـع ــة ع ــن حـصـتـهــا
الـبــالـغــة نـحــو  91.4فــي الـمـئــة من
إجمالي ودائع القطاع الخاص في
نوفمبر .2016
ويشير توزيع الودائع بالعملة
ً
ال ـم ـح ـل ـيــة وفـ ـق ــا آلج ــال ـه ــا إلـ ــى أن
الودائع ألجل تمثل الجانب األكبر
من ودائع القطاع الخاص بالعملة
المحلية ،و قــد بلغت حصتها في
نوفمبر نـحــو  59.1فــي الـمـئــة من
ودائع العملة المحلية مقابل 59.6
ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ال ـش ـه ــر ن ـف ـســه مــن
 ،2016بينما ارتفعت حصة الودائع

تطور الودائع في نوفمبر 2017 -2013
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إجمالي الودائع

المصدر :بنك الكويت المركزي ،بيت التمويل الكويتي
تـحــت الـطـلــب إل ــى  26.1فــي المئة
في نوفمبر  2017مقارنة مع 25.4
في المئة في نوفمبر  ،2016فيما
تراجعت حصة الودائع االدخارية
حين بلغت نحو  14.9في المئة ،من
إجمالي الودائع بالعملة المحلية
في نوفمبر  ،2017مقارنة مع 15.1
في المئة في نوفمبر .2016

النمو الشهري
ارتـفـعــت ال ــودائ ــع تـحــت الطلب
إلـ ـ ـ ــى  8.4مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات دي ـ ـ ـنـ ـ ــار فــي

نــوفـمـبــر مـقــابــل  8.3م ـل ـيــارات في
أك ـ ـت ـ ــوب ـ ــر ،2017أي ب ـن ـس ـبــة نـمــو
شهري بلغت نحو  1.7في المئة،
ً
م ــاي ـع ــادل  138.4م ـل ـيــونــا ،بينما
تــراجـعــت ودائـ ــع الـقـطــاع الـخــاص
ً
ألجل بنحو  0.1في المئة وصوال
إلى  19.14مليار دينار في نوفمبر
مقارنة مع  19.17مليار دينار في
أكتوبر .2017
وت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت ودائـ ـ ـ ـ ـ ــع االدخـ ـ ـ ـ ــار
إل ــى  4.82مـلـيــارات دي ـنــار بنسبة
تراجع طفيفة قدرها  0.2في المئة
بمقدار 8.3ماليين دينار عن 4.83

ك ت ـل ـفــزيــونــي بـنـسـبــة  15.7في
المئة ،ثــم سهم صلبوخ بنسبة
ً
 12.1فـ ــي ال ـم ـئ ــة ورابـ ـ ـع ـ ــا سـهــم
األن ـظ ـمــة بـنـسـبــة  8.5ف ــي الـمـئــة
ً
وأخيرا سهم الرابطة بنسبة 8.1
في المئة.
ً
وكــان أكثر األسـهــم انخفاضا
سهم تمكين إذ انخفض بنسبة

 20فــي الـمـئــة ت ــاه سـهــم الـهــال
بنسبة  18.3فــي الـمـئــة ثــم سهم
كــام ـكــو بـنـسـبــة  12.6ف ــي الـمـئــة
ً
ورابعا سهم قيوين أ بنسبة 12.3
في المئة واخـيــرا سهم بترولية
بنسبة  8.89في المئة.

م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ف ــي أك ـت ــوب ــر مــن
العام نفسه.
وع ـل ـي ــه ب ـل ـغــت ودائ ـ ـ ــع ال ـق ـطــاع
ال ـخ ــاص بــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة 32.4
مليار دينار بارتفاع شهري بلغت
نـسـبـتــه  0.3فــي ال ـم ـئــة ،أي 110.2
ماليين دينار .على الجانب اآلخر،
ارت ـف ـعــت ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
بالعمالت األجنبية بنسبة  9.5في
المئة على أساس شهري ،أي نحو
 225.8مـلـيــون دي ـن ــار م ـقــارنــة مع
أكتوبر  ،2017لتصل إلى ما يعادل
 2.6مليار دينار في نوفمبرز

وارتفعت ودائع القطاع الخاص
تحت الطلب بنسبة  6.9في المئة
فــي نوفمبر  2017عــن عــام ،2016
وارتفعت الودائع االدخارية بنسبة
 2.7فــي الـمـئــة ،وارتـفـعــت الــودائــع
ألجـ ــل بـنـحــو  3.1ف ــي ال ـم ـئــة على
أساس سنوي.
تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت ودائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـح ـكــومــي ف ــي ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة
الكويتية في نوفمبر  2017بنسبة
 2.9في المئة على أســاس شهري،
إذ بـلـغــت ودائـ ــع ه ــذا ال ـق ـطــاع 6.7
مليارات دينار مقابل  6.9مليارات
ف ــي أك ـتــوبــر م ــن ن ـفــس الـ ـع ــام ،أمــا
على أساس المقارنة السنوية ،فقد
ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة
 1.6ف ــي الـمـئــة ف ــي نــوفـمـبــر 2017
مقارنة مع  6.6مليارات دينار في
نوفمبر .2016
ويـشـيــر ت ــوزي ــع ودائـ ــع الـقـطــاع
ً
ال ـح ـكــومــي وف ـق ــا آلجــال ـهــا إل ــى أن
ودائ ـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي ألج ــل
تـمـثــل ال ـجــانــب األك ـب ــر م ــن ودائ ــع
القطاع الحكومي بحصة انخفضت
ً
ن ـس ـب ـيــا إلـ ــى  95.3ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
إجمالي ودائ ــع القطاع الحكومي
فــي نــوفـمـبــر مـقــارنــة مــع  95.9في
المئة من إجمالي القطاع الحكومي
فــي نــو فـمـبــر  ،2016بينما تشكل
الودائع تحت الطلب نحو  4.7في
المئة مقارنة مع  4.1في المئة في
نوفمبر .2016

ً
الخليجية ،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تلك المواد
العازلة المستوردة تعد رديئة وتم إيقاف اعتمادها
ورفضها في العديد من المشاريع في بلد المنشأ.
و بـيــن أن المنتجين المحليين يطالبون الجهات
المعنية بضرورة مراجعة المرسوم ،الذي أقره مجلس
الوزراء والخاص بمشروع مرسوم الالئحة التنفيذية
للقانون رقم " 49لسنة  "2016بشأن المناقصات العامة،
الــذي أقــر الـمـســاواة بالمعاملة بين المنتج الكويتي
والـمـنـتــج الـخـلـيـجــي تـحــت مـسـمــى الـمـنـتــج الــوطـنــي،
ً
فضال عن ضــرورة إلغاء المفاضلة السعرية بينهما
في المشاريع الحكومية بسبب الضرر ،الــذي يسببه
ذلك في المنفعة االقتصادية الوطنية.
وفي إطار تشجيع الصناعة الوطنية ،أكد المصدر
أن الشركات المحلية العاملة في هذه الصناعة تطالب
الجهات المعنية بضرورة إلزام االستشاري والمقاول
بــاسـتـخــدام الـمـنـتــج الــوط ـنــي فــي م ـشــاريــع ال ـ ــوزارات
ً
والهيئات الحكومية ،علما أن المصانع المحلية لديها
ً
ً
القدرة على تغطية السوق المحلي كليا ،مبينا أن تلك
الخطوة يجب أن تبدأ من خــال إيقاف استيراد تلك
ال ـمــواد الـعــازلــة لـمــدة  3أشـهــر أس ــوة بما تــم مــن منع
صــادرات الحديد إلى السوق المحلي ،ثم تتم دراسة
الوضع من قبل الجهات الحكومية المعنية.

«أسواق المال» 3 :فبراير نهاية
تقديم استبيان «التراكمي»
أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق
الـ ـم ــال ال ـكــوي ـت ـيــة حــرص ـهــا
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام
إش ـ ـ ــراف ـ ـ ــي ورق ـ ـ ــاب ـ ـ ــي داعـ ـ ــم
لـبـيـئــة اس ـت ـث ـمــاريــة جــاذبــة
وتـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
قــائ ـمــة ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـعــدالــة
والـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـنـ ـ ــزاهـ ـ ــة
ومواكبة أفضل الممارسات
الدولية.
و قــا لــت الهيئة ،فــي بيان
صحافي أ مــس ،إنها أ عــدت
ً
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي ع ـل ــى
موقعها اإللكتروني بشأن
نـظــام ا لـتـصــو يــت التراكمي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـيـ ــن الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
ً
مجلس اإلدارة ،انطالقا من
قناعتها بأهمية المشاركة
الـفــاعـلــة لــأقـلـيــة بــانـتـخــاب
أ عـ ـ ـض ـ ــاء مـ ـج ــا ل ــس إدارات
الشركات.
وأوضحت أن االستطالع
يستهدف شريحة عريضة
من الفئات المهتمة بأسواق
الـ ـ ـم ـ ــال "قـ ـ ـط ـ ــاع حـ ـك ــوم ــي -
الشركات  -مؤسسات النفع
ال ـعــام  -ج ـهــات أكــاديـمـيــة -
مراقبو حسابات  -أشخاص
طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــون" لـ ـم ــا ل ـع ـم ـل ـيــة
ا ل ـ ـت ـ ـصـ ــو يـ ــت مـ ـ ــن دور ف ــي
حماية حقوق المساهمين
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح
األخرى.
و ذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت أ ن مـ ـ ـهـ ـ ـل ـ ــة

ت ـقــديــم االس ـت ـب ـيــان تـنـتـهــي
فـ ـ ــي الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث مـ ـ ــن ف ـ ـبـ ــراي ــر
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أهـ ـمـ ـي ــة
مـشــار كــة ا لـجـهــات المعنية
بــاال سـتـبـيــان أل نـهــا تساهم
فـ ــي تـ ـط ــوي ــر ب ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
المال.
وأع ـ ــرب ـ ــت ه ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
ال ـ ـمـ ــال عـ ــن تــرح ـي ـب ـهــا بـكــل
اآلراء والمقترحات المعنية
سعيا إلى االرتقاء بأنشطة
األوراق المالية في الكويت.
وي ـع ــد ن ـظ ــام ال ـت ـصــويــت
ً
التراكمي الحالي اختياريا
ً
وفقا للمادة  209من قانون
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي أجـ ـ ـ ــازت
االنتخاب و فــق هــذا النظام
بشرط أن ينص عقد الشركة
على ذلك.
ويمنح نـظــام التصويت
ا لـتــرا كـمــي ق ــدرة تصويتية
ً
وفقا لما يمتلكه من أسهم
إذ يحق التصويت لمرشح
واحد أو عدة مرشحين دون
ت ـك ــرار ه ــذه األصـ ـ ــوات مـمــا
يزيد فرص حصول األقلية
على تمثيل لها في مجلس
اإلدارة.
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اقتصاد

• التعاون بين منتجي «أوبك» وخارجها أثمر تحسن السوق النفطي
• الفالح :نتطلع إلى تعاون طويل األمد مع الدول المصدرة خارج المنظمة

أكد الرشيدي أهمية بذل
جهود أكبر من أجل توفير
أرضية مشتركة لضمان استمرار
تعاون المنتجين ،بصورة دائمة،
األهداف
حتى بعد تحقق
ً
المرسومة لالتفاق ،واصفا
ذلك التعاون بين المنتجين بأنه
«أثبت صالبته وقوته».

أشاد وزير النفط وزير الكهرباء
والماء المهندس بخيت الرشيدي
بـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـي ــن
الـمـنـتـجـيــن داخـ ــل وخ ـ ــارج منظمة
الدول المصدرة للنفط (أوبك) ،خالل
ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وم ــا نـتــج عـنــه من
تحسن كبير في اساسيات السوق
النفطية ،مشيرا الى التزام الجميع
بــاالت ـفــاق الـحــالــي لخفض اإلنـتــاج
حتى نهاية العام.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـلــوزيــر
ال ــرش ـي ــدي ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،ع ـلــى هــامــش
م ـش ــارك ـت ــه ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـســابــع
لـلـجـنــة الـ ــوزاريـ ــة ل ـم ـتــاب ـعــة تنفيذ
ات ـ ـفـ ــاق الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن الـمـنـتـجـيــن
داخ ــل وخ ــارج «أوبـ ــك» ،ال ــذي يعقد
بالعاصمة العمانية مسقط.
وأضـ ـ ــاف أن ت ـح ـســن أســاس ـيــات
ال ـس ــوق وال ـس ـحــوبــات الـمـتــواصـلــة
م ــن ال ـم ـخ ــزون ال ـن ـف ـطــي أس ـه ــم في
خ ـفــض فــائــض ال ـم ـخ ــزون الـنـفـطــي
بالدول األعضاء في منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بمقدار 221
مليون برميل.
ولفت إلى استمرار تحسن نسب
ال ـتــزام ال ــدول بــاالت ـفــاق ،اذ وصلت
الـنـسـبــة ال ــى  107ف ــي ال ـم ـئــة خــال
ال ـعــام الـمــاضــي ،متوقعا اسـتـمــرار
االلـ ـ ـت ـ ــزام بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق ،ح ـت ــى تـحـقــق
األهـ ــداف الـمــرســومــة لــه ال ــى نهاية
الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي .وأك ـ ــد أه ـم ـيــة بــذل
جهود اكبر من اجل توفير ارضية
مشتركة لـضـمــان اسـتـمــرار تـعــاون
المنتجين بصورة دائمة ،حتى بعد
تحقق األهداف المرسومة لالتفاق،
واصفا ذلك التعاون بين المنتجين
بأنه «اثبت صالبته وقوته».
وقـ ـ ـ ـ ــال ان الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل الـ ـخ ــاص ــة
بــال ـســوق الـنـفـطـيــة ش ـهــدت الـعــديــد
من التحوالت والتغييرات ،اذ شهد
النمو االقتصادي في العالم «تعافيا
ملحوظا» أ ثــر بشكل ايجابي على
تنامي معدل الطلب العالمي على

ً
الرشيدي متحدثا إلى الصحافيين على هامش االجتماع
الـ ـنـ ـف ــط ل ـي ـس ـت ــوع ــب الـ ـ ــزيـ ـ ــادات فــي
المعروض.

السعودية :تعاون أطول
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ,دع ـ ـ ـ ــت ال ـم ـم ـل ـك ــة
ال ـس ـعــوديــة ال ــى تــرس ـيــخ «اط ـ ــار عـمــل»
ج ــدي ــد ب ـيــن مـنـظـمــة ال ـ ــدول ال ـم ـصــدرة
(أوبك) والدول النفطية خارج المنظمة
يمتد الــى ما بعد نهاية  ،2018تاريخ
انـ ـتـ ـه ــاء ات ـ ـفـ ــاق خ ـف ــض االنـ ـ ـت ـ ــاج بـيــن
الطرفين.
وه ـ ــذه اول دع ـ ــوة س ـع ــودي ــة علنية
إلقــامــة ت ـعــاون طــويــل االم ــد مــع ال ــدول
المصدرة خارج «أوبك» ،وهي تأتي في
وقت نجح االتفاق في رفع اسعار الخام
ً
فوق عتبة  70دوالرا ،بعدما تدنت الى
نحو  30دوالرا في بداية .2016
وقــال وزيــر الطاقة الـسـعــودي خالد
الفالح ،في مسقط ،قبيل اجتماع وزاري
لـلـجـنــة ال ـم ـش ـتــركــة الـمـعـنـيــة بـمــراقـبــة
تـطـبـيــق االتـ ـف ــاق« :ال يـجــب ان نحصر

ً
«التجارة» 33.6 :طنا إجمالي المعادن
الثمينة الموسومة في 2017
ً
ّ
حصلت رسوما عنها تقدر بـ  2.689مليون دينار

ق ــال الــوكـيــل الـمـســاعــد لـلـشــؤون الفنية وتنمية
التجارة بوزارة التجارة والصناعة الكويتية محمد
العنزي ،إن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة
ً
مــن قبل ال ــوزارة خــال  2017بلغ نحو  33.63طنا
ً
حصلت عنها رسوما تقدر بـ  2.689مليون دينار
«نحو  8.9ماليين دوالر» وأضاف العنزي لـ»كونا»،
أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم من قبل
ً
ً
ً
الــوزارة بلغ  23طنا و 299كيلوغراما و 780غراما
خالل عام .2017
وأوضح أن كمية الذهب المحلي الموسومة من
ً
ً
عيار  22خــال  2017بلغت طنا و 718كيلوغراما
ً
و 794غراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي
ً
ً
ستة أطنان و 374كيلوغراما و 417غراما.
وذك ــر أن كمية الــذهــب الـمـحـلــي الـمــوســومــة من
ع ـي ــار  21ب ـل ـغــت خـ ــال عـ ــام  2017س ـب ـعــة أط ـن ــان
ً
ً
ً
و 527ك ـي ـل ــو غ ــرا م ــا و 78غـ ــرا مـ ــا  ،م ـب ـي ـنــا أن كمية
الذهب الخارجي انخفضت إلى أربعة أطنان و219
ً
ً
كيلوغراما و 842غراما.
وذكر أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار
ً
ً
 18بلغت  917كـيـلــوغــرامــا و 250غــرامــا ،فــي حين
ً
بلغت كمية الذهب الخارجي  2طن و 537كيلوغراما
ً
و 724غراما.
وح ــول كمية الـبــاتـيــن المحلي الـمــوســومــة من
عيار  950خالل  2017أفاد العنزي بأنها بلغت 64
ً
غــرامــا أمــا كمية البالتين الخارجي فبلغت أربعة
ً
كيلوغرامات و 610غرامات مشيرا إلى أن إجمالي
الرسوم المحصلة عن ذلك بلغت نحو  1.164مليون
دينار «نحو  3.9ماليين دوالر».
وعن كمية السبائك الذهبية الموسومة في 2017
ً
بـيــن أن ـهــا بـلـغــت تـسـعــة أط ـن ــان و 764كـيـلــوغــرامــا

ً
و 166غــرا مــا فــي حين بلغت كمية سبائك الفضة
ً
 100كيلوغرام و 91غراما ،وحصلت عنها الــوزارة
ً
رســومــا تقدر بنحو  488.68ألــف ديـنــار «نحو 1.6
مليون دوالر».
وقــال العنزي ،إن كمية الفضة الموسومة خالل
ً
ً
الـعــام الـمــاضــي بلغت طـنــا و 122كـيـلــوغــرامــا و35
ً
ً
غراما ،وحصلت عنها الوزارة رسوما بلغت 6.199
آالف دينار «نحو  20ألف دوالر».
وأش ـ ــار إل ــى ف ـحــص «الـ ـتـ ـج ــارة»  2404ق ـطــع من
ً
األحجار الثمينة حصلت عنها رسوما تقدر بنحو
 3.699آالف د ي ـن ــار « ن ـحــو  10.5آالف دوالر» كما
أصــدرت  91شهادة برسوم  904دنانير «نحو 2.9
ألف دوالر».
وأوض ـ ــح أن إدارة ال ـم ـع ــادن الـثـمـيـنــة ب ــال ــوزارة
ً
أصـ ــدرت خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي  2578كـشـفــا حــول
المشغوالت للتخليص ومطابقة البيان الجمركي،
ً
ف ـض ــا ع ــن  1315شـ ـه ــادة ل ـل ـس ـبــائــك والـ ـم ــارك ــات
والمعادن المعفية من الختم كما أصدرت  75شهادة
إعادة تصدير مصوغات غير مطابقة حصلت عنها
ً
 15872دينارا «نحو  52.3ألف دوالر».
وأش ــار إلــى أن اإلدارة فحصت  17.983عينة تم
إدخــالـهــا إل ــى ال ـبــاد إضــافــة إل ــى  17عينة تكسير
ً
ً
مصوغات غير مطابقة مصنعة محليا ال فـتــا إلى
أن اإلدارة أنجزت  53معاملة في هذا الشأن لنحو
ً
 297.753كيلوغراما حصلت عنها  1.102ألف دينار
«نحو  3.6آالف دوالر».
وأكــد أن «التجارة» تمارس دورهــا الرقابي على
كمية وعـيــار الــذهــب س ــواء مــن الــداخــل أو الـخــارج
للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول
أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكين.

جهودنا بعام  .2018علينا ان نناقش
اطـ ــار ع ـمــل لـتـعــاونـنــا أب ـعــد م ــن ذل ــك».
وأضاف« :أتحدث عن تمديد إطار العمل
الذي بدأناه ( )...إلى ما بعد .»2018
وتوصلت «أوبك» بقيادة السعودية
إلى اتفاق في نوفمبر  2016مع الدول
المنتجة خــارج المنظمة ،بما في ذلك
روسـ ـي ــا أكـ ـب ــر م ـن ـتــج ع ــال ـم ــي لـلـنـفــط،
ل ـخ ـفــض اإلنـ ـت ــاج ب ـم ـعــدل  1.8مـلـيــون
برميل في اليوم ولمدة ستة أشهر.
وساهم االتفاق في اعادة رفع اسعار
ال ـخ ــام ،مـمــا دف ــع الـ ــدول الـمــوقـعــة الــى
ت ـم ــدي ــده ح ـتــى ن ـهــايــة  .2018واعـتـبــر
ال ـف ــال ــح أن اط ـ ــار ال ـع ـمــل ال ـج ــدي ــد بين
الدول النفطية داخل «أوبك» وخارجها
ال يجب ان يكون بالضرورة عبارة عن
تمديد اضافي التفاق خفض االنتاج،
ولكن تـعــاون «يطمئن ال ــدول االعضاء
والمستثمرين والعالم بأنه (التعاون)
ُوجــد ليبقى ،وبأننا سنعمل معا ()...
وسندعو دوال أخرى لالنضمام».
ورغ ــم األث ــر اإليـجــابــي لالتفاق على

 ...والفالح يجيب عن األسئلة
اسعار الخام ،قال الوزير السعودي ان
ال ــدول النفطية لــم تحقق بـعــد هدفها
ال ـق ــاض ــي ب ـخ ـفــض مـ ـخ ــزون ــات الـنـفــط
ا لـعــا لـمـيــة إ ل ــى مستوياتها الطبيعية
وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وقال« :الهدف لم يتحقق بعد ،ونحن
ً
لسنا قريبين مــن تحقيقه» ،مستبعدا
أن يـتـحـقــق الـ ـت ــوازن ف ــي ال ـس ــوق خــال
العام الحالي.
واألسبوع الماضي ،قالت «أوبك» في
تقريرها الشهري إن سوق النفط تتجه
ب ـســاســة ن ـحــو الـ ـت ــوازن ب ـيــن ال ـعــرض
والطلب .وأوضـحــت ان مستوى التزام
دول أوبك بخفض االنتاج بلغ .%95

روسيا :متحمسون للتعاون
من جهته ،أبدى وزير الطاقة الروسي
ألكسندر نوفاك حماسة تجاه التعاون
بين الــدول المصدرة للنفط في «أوبك»
وخارجها ،قائال إن عام « 2017أتاح لنا
ان نعمل معا لتحقيق نتائج مذهلة ()...

«اإلحصاء» :ارتفاع التضخم
بنسبة  %1.07في 2017
أظهرت بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء الكويتية ارتفاع األرقام
ً
القياسية ألسعار المستهلكين «التضخم» محليا بنسبة  1.07في
المئة ،في ديسمبر  2017على أســاس سنوي مقارنة بالشهر ذاته
من .2016
وقالت «اإلحصاء» في نشرتها الشهرية عن األرقام القياسية ألسعار
المستهلكين ،إن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك انخفض على
أساس شهري في ديسمبر الماضي بنسبة  0.09في المئة مقارنة مع
نوفمبر الماضي.
وأضافت أن أسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفعت في ديسمبر
بنسبة  0.19في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع الرقم القياسي
في المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» على أساس سنوي بنحو
ً
 2.24في المئة ،وشهد ارتفاعا على أساس شهري بنسبة  0.9في المئة.
وذك ــرت أن مؤشر األرق ــام القياسية للمجموعة الثالثة «الكساء
وملبوسات القدم» ارتفع بنسبة  3في المئة على أساس سنوي في
ديسمبر وانخفض بنسبة  0.56في المئة على أساس شهري.
وأشــارت إلى أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة «خدمات
المسكن» انخفض بنسبة  0.29فــي المئة على أس ــاس سـنــوي في
حين ارتفع في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية ومعدات
الصيانة» بنسبة  1.67في المئة.
ً
وأفادت بأن المجموعة السادسة «الصحة» شهدت انخفاضا في
ديسمبر الماضي بنسبة  0.10في المئة على أساس سنوي في حين
ارتفعت المجموعة السابعة «النقل» بنسبة  1.54في المئة على أساس
سنوي وانخفضت بنسبة  0.25في المئة على أساس شهري .وبينت
ً
أن المجموعة الثامنة «االتصاالت» شهدت ارتفاعا بنسبة  0.90في
المئة على أساس سنوي في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة
التاسعة «الترفيهية والثقافية» على أساس سنوي بنسبة  6.13في
المئة كما ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» على أساس
سنوي بنسبة  0.86في المئة.
وأض ــاف ــت «اإلحـ ـص ــاء» أن الــرقــم الـقـيــاســي لـمـجـمــوعــة «الـمـطــاعــم
والفنادق» شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة  2.89في المئة ،كما
ً
شهدت مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» ارتفاعا على أساس
سنوي بنسبة  5.65في المئة.

رغم ان التقدم واضح ،علينا أال نرتاح،
بل ان نكمل نحو تحقيق التوازن».
وعقد الــوزيــر الــروســي اجتماعا مع
نظيره الـسـعــودي ،فــي مسقط ،عشيبة
بدء اللجنة الوزارية.
من جهته ،أشار وزير النفط العماني
محمد الــرمـحــي الــى انــه بــإمـكــان الــدول
االع ـضــاء فــي «أوبـ ــك» والـ ــدول النفطية
خ ــارجـ ـه ــا م ـن ــاق ـش ــة ك ـي ـف ـي ــة م ــواص ـل ــة
التعاون.
وأوض ـ ــح الــرم ـحــي« :ف ــي ن ـهــايــة هــذا
الـعــام ،المخزونات ستكون أقــل بكثير
وس ـي ـك ــون ال ــوق ــت م ـنــاس ـبــا لـمـنــاقـشــة
اتفاقيات مختلفة».
مع تراجع اإليرادات النفطية ،سجلت
دول ال ـخ ـل ـيــج ع ـج ــزا ف ــي م ــوازن ــات ـه ــا،
واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم
عن سلع رئيسية طاولت قطاع الطاقة.
وخـ ـ ـس ـ ــرت دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي الست مئات ماليين الدوالرات
بسبب انهيار اسعار النفط في منتصف
ً
 2014إلى نحو  50دوالرا.

االجتماع المقبل
في أبريل
أفادت وكالة اإلعالم الروسية ،نقال
عن بيان لمنظمة أوبك ،بأن االجتماع
التالي للجنة المشتركة بين المنظمة
ومنتجي النفط اآلخرين سيعقد في
أبريل بالسعودية.
وأضافت الوكالة أن نسبة امتثال
دول أوبك والمنتجين غير األعضاء
لــات ـفــاق بـلـغــت  129ف ــي ال ـم ـئــة في
دي ـس ـم ـب ــر مـ ــن  107فـ ــي ال ـم ـئ ــة فــي
المتوسط على مدى العام الماضي
كـلــه .وحــث وزي ــر الـطــاقــة السعودي
المنتجين العالميين على مواصلة
ال ـت ـع ــاون ب ـعــد  ،2018لـكـنــه ق ــال إن
ذلك ربما يعني اتفاقا جديدا وليس
مواصلة نفس خفض اإلمدادات الذي
دعم األسعار في األشهر األخيرة.

«المركزي» :نسعى لعملة رقمية ال افتراضية
تحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة المكافئة ورقم اإلصدار
أكد بنك الكويت المركزي أن ما يجري التجهيز له من
قبل فريق عمل مكون من المختصين في البنك والبنوك
المحلية هو تصميم وتجهيز البنية التحتية واألنظمة
التقنية للقطاع المصرفي ،بما فــي ذلــك وســائــل الدفع
اإللـكـتــرونـيــة ،ومـنـهــا مــا يـعــرف بالعملة الــرقـمـيــة التي
تختلف عن العمالت االفتراضية مثل «بتكوين» وغيرها.
جــاء ذلــك في بيان صحافي تعليقا على ما تناولته
بعض وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ،بشأن
إصدار بنك الكويت المركزي عملة رقمية.
وأوضح «المركزي» أن العمالت الرقمية تتميز بمركزية
ال ـم ـعــال ـجــة لـلـعـمـلـيــات وال ـت ـح ــوي ــات ،لـتـعــزيــز ســامــة
المعامالت المالية والتجارية ،وتحمل خصائص الورقة
النقدية من ناحية القيمة المكافئة ورقم اإلصدار ،ويتم
استخدامها لسداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات.
وأضـ ــاف ان ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة يـمـكــن اسـتـبــدالـهــا أم ــام
العمالت األخرى ،في حين أن العملة االفتراضية تعتبر
أصــا يستخدم كوسيلة للتبادل مقابل أي خدمات أو
سلع مقدمة ،وتتصف العمالت االفتراضية بالالمركزية

وصعوبة التحكم في عملياتها .واردف« :تأتي جهود
التحضير لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات
بهدف تطوير وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات ،وتحسين
البيئة التشغيلية وتطوير بيئة األعمال ،فضال عن محاكاة
الـتـطــورات العالمية فــي نظم الـمــدفــوعــات والتسويات
المالية التي توفرها التقنيات الحديثة» .وأكد «المركزي»
أن ما يجري تنفيذه فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية
لنظم المدفوعات ،بما في ذلك تجهيز التقنيات الخاصة
بالعملة الرقمية ،اليزال في مرحلة التصميم والتنفيذ،
بحيث ستوفر عند االنتهاء منها األساس إلصدار العملة
الرقمية مستقبال ،في حال الحاجة لها.
وذكر ان مشروع تطوير نظم المدفوعات يشمل تطبيق
مجموعة من األنظمة اآللية المتقدمة ،في إطار التحديث
المستمر الذي يقوم به بنك الكويت المركزي ،بالتنسيق
والتعاون مع البنوك المحلية ،بما يتيح استيعاب مختلف
التطورات التي تشهدها نظم وتقنية المعلومات ،حرصا
مــن «الـمــركــزي» على التطوير المستمر للنظام النقدي
والمصرفي في الكويت.

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صــرف ال ــدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي أمــس عند
مستوى  0.300دينار ،فيما ارتفع اليورو إلى مستوى  0.367دينار مقارنة
بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني إن
سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى  0.416دينار ،في حين ارتفع الفرنك
السويسري إلى مستوى  0.312دينار ،في حين بقي الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير .وفي الواليات المتحدة ،تراجع سعر صرف الدوالر
األميركي إلى أدنى مستوياته في ثالث سنوات مقابل العمالت الرئيسية األخرى
في تعامالت يوم الجمعة الماضي ،بعد أن فشل المشرعون األميركيون في
االتفاق على صفقة الموازنة الفدرالية.

أخبار الشركات
«السورية» تشتري أراضي في يعفور
أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة
أنها قامت بالمشاركة مع مستثمرين سوريين
ف ــي شـ ـ ــراء ق ـط ـع ـتــي أرض ب ـم ـن ـط ـقــة يـعـفــور
بــالـجـمـهــوريــة الـعــربـيــة ال ـســوريــة ،بمساحة
تبلغ  101ألف متر مربع ،وبقيمة  12.2مليون
دوالر أميركي.
وق ــد بـلـغــت مـســاهـمــة ال ـشــركــة ف ــي عملية
ال ـش ــراء نـسـبــة  45فــي الـمـئــة ،أي بمبلغ 5.5
مــايـيــن دوالر ،وتعتبر األراضـ ــي المشتراة

تأجيل حكم بطالن عمومية «الصلبوخ»
أراضـ ــي لصيقة ل ــارض الـمـمـلــوكــة للشركة
حاليا بمنطقة يعفور ،وتم شراء تلك االراضي
ب ـهــدف دم ـج ـهــا م ــع االرض ال ـحــال ـيــة القــامــة
مـشــروع سكني ضخم على كامل المساحة،
التي ستبلغ  180الــف متر مربع ،عقب دمج
االراضي ،وسيتم تنفيذ مشروع سكني على
كامل تلك المساحة ،يتضمن شققا سكنية
بمساحات مختلفة ومجمعا تجاريا وناديا
رياضيا واجتماعيا.

«دانة» :تخفيض رأس المال مخصص للمساهمين
قالت شركة دانة الصفاة الغذائية إن مجلس
االدارة ق ــرر فــي اجـتـمــاعــه أن يـكــون استحقاق
االسـ ـه ــم ال ـن ــات ـج ــة ع ــن ت ـخ ـف ـيــض رأس ال ـم ــال
مخصصة للمساهمين المقيدين في سجالت
الشركة في نهاية يوم االستحقاق والمحدد له
أن يكون بعد  30يوم عمل من انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية ،وذلك بعد ان وافقت هيئة
اس ــواق ال ـمــال عـلــى التخفيض .بــاإلضــافــة إلــى
تحديد موعد التوزيعات النقدية بعد  15يوم

عمل من نهاية يوم االستحقاق ،كما تم تفويض
مجلس االدارة بالتصرف بكسور األسهم وتعديل
الـجــدول الزمني لالستحقاقات ،في حــال تعذر
إعالن الجدول الزمني قبل  8أيام عمل على االقل
مــن تــاريــخ االسـتـحـقــاق بسبب تــأخــر اج ــراءات
االشهار المتمثلة في التأشير بالسجل التجاري
والنشر في الجريدة الرسمية ،كما وافقت على
دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لالنعقاد.

ق ــال ــت ش ــرك ــة ال ـص ـل ـبــوخ ال ـت ـجــاريــة،
ب ـشــأن قـضـيــة ب ـطــان قـ ــرارت الجمعية
الـعـمــومـيــة والـمـسـتــأنــف ضــدهــا شركة
راكــان االقليمية العقارية ،والمستأنف

شركة الصلبوخ التجارية ،إنه تم تأجيل
م ـن ـطــوق ح ـكــم االس ـت ـئ ـن ــاف ل ـت ــاري ــخ 4
مــارس  ،2018وذلــك لــورود التقرير من
ادارة الخبراء.

عرض استحواذ على  %100من أسهم «أموال»
قالت شركة ام ــوال الدولية لالستثمار
إنها قد استلمت من شركة شعاع كابيتال
عرض الستحواذ ما نسبته  100في المئة،
وم ــا ال ي ـقــل ع ــن  75ف ــي ال ـم ـئــة م ــن اسـهــم

ال ـش ــرك ــة ،وان «ام ـ ـ ــوال» حــال ـيــا ف ــي عملية
الـمـنــاقـشــات لـلـتــوصــل الت ـفــاق أول ــي على
ان ي ـتــم االفـ ـص ــاح ع ـنــه ف ــور االن ـت ـه ــاء من
المفاوضات.

ً
«نابيسكو» توقع عقدا بـ  2.25مليون دينار
وقـعــت الـشــركــة الــوطـنـيــة للخدمات
ً
ال ـب ـتــرول ـيــة «نــاب ـي ـس ـكــو» عـ ـق ــدا الرب ــع
مجموعات من اصل خمس مجموعات،
وذل ـ ـ ــك لـ ـت ــوري ــد م ـ ـ ــواد م ـت ـف ــرق ــة لــدعــم
عمليات الحفر وإصالح اآلبار التابعة
لشركة نفط الكويت ،وبمبلغ اجمالي

قــدره  2.25مليون دينار ،ولمدة ثالث
سنوات.
وت ــوقـ ـع ــت «ن ــاب ـي ـس ـك ــو» ان تـحـقــق
هــامــش ربــح بنسبة  10فــي المئة من
اجمالي قيمة العقد ،ويعتمد هامش
الربح على ظروف تنفيذ العقد.
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العقار ومواد البناء

economy@aljarida●com

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

شح المشاريع العمرانية خطر محدق بقطاع مواد البناء
صناعيون لـ ةديرجلا• :القطاع يعول على خطة التنمية ويجب دعم المنتج الوطني وإعطاؤه األولية في المشروعات
ً ً
شهد قطاع مواد البناء السنة الماضية ركودا حادا أدى إلى تحقيق
العديد من الشركات والمصانع المحلية خسائر كبيرة ،إذ تراجع
الطلب بوضوح  ،واتخذت الشركات العديد من الخطوات لتقليص
تخفيض أعداد العمالة وإغالق بعض منافذ البيع.
خسائرها ،ومنها ً
«الجريدة» سألت عددا من الصناعيين عن توقعاتهم لسوق مواد
البناء خالل الفترة المقبلة ،واتفق الجميع على إثرها أنه رغم
التوقعات التي تشير إلى استمرار الركود ،فإن األسعار ستكون
مستقرة ،ولن تشهد انخفاضات حادة.
وذكروا أن ًقلة المشاريع العمرانية ،التي تطرحها الحكومة
تعتبر معوقا أمام قطاع مواد البناء ،إذ يجب على الحكومة أن
تدعم القطاع ،وأن تجعل المنتج الوطني أولوية في مشاريعها
العمرانية.
وبينوا أن قطاع مواد البناء ينتظر ويعول على الخطة التنموية،
التي طرحتها الحكومة ،مؤكدين قدرة القطاع على توفير كل
احتياجات السوق المحلي ،إذ إن هناك مصانع تعمل بأقل من
طاقتها اإلنتاجية.
ولفتوا إلى أن الدول كافة تعمل على دعم القطاعات المحلية
المنتجة ،واستثنائها من الرسوم والزيادات ،التي تقرها الدولة ً
على ًالقطاعات المستهلكة ،إذ يعتبر القطاع الصناعي مساهما
رئيسيا في الناتج المحلي.

على الدولة فحص
المواد المستوردة
بمختبراتها الخاصة
للتأكد من مطابقتها
للمواصفات
والمقاييس الكويتية

فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة "س ــدي ــر"
ل ـل ـت ـجــارة ال ـعــامــة وال ـم ـق ــاوالت
طـ ـ ــارق الـ ـمـ ـط ــوع ،إن ال تــوجــد
بـ ــوادر ايـجــابـيــة أو سلبية من
شــأن ـهــا أن ت ــؤث ــر ع ـلــى أس ـعــار
أو ح ــرك ــة م ـ ــواد ال ـب ـن ــاء ،إذ إن
التوقعات تشير إ لــى استمرار
ً
ال ــوض ــع م ـس ـت ـقــرا خـ ــال ال ـعــام
الحالي.
وأض ـ ــاف ال ـم ـطــوع أن قـطــاع
مواد البناء في الكويت ،يعتمد
ً
دوما على المشاريع التنموية،
ال ـتــي تـطــرحـهــا الـحـكــومــة بين
ً
حـ ـي ــن وآخ ـ ـ ـ ــر ،هـ ـ ــذا فـ ـض ــا عــن
ال ـم ـش ــاري ــع اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة ،ال ـتــي
كانت تتطلب مواد بناء بكميات
كـبـيــرة ،وكــانــت مــن المحركات
الرئيسية للقطاع.
وأوض ــح أن ــه فــي ظــل انتهاء
ال ـعــديــد م ــن أع ـم ــال الـمـشــاريــع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ط ــرح ـت ـه ــا
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،انـ ـخـ ـف ــض ال ـط ـلــب
على الـمــواد بشكل كبير خالل
ً
ع ــام  ،2017الف ـت ــا إل ــى أن تلك
اال نـخـفــا ضــات تعتبر طبيعية
وغـيــر مستغربة ،فقطاع مــواد
ال ـب ـن ــاء ك ـغ ـيــره م ــن ال ـق ـطــاعــات
األخ ـ ــرى ،يعتمد عـلــى الـعــرض
والطلب في تحديد أسعاره.

وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع أن ال ـ ـعـ ــام
الحالي سيشهد طرح عدد من
ت ــوس ـع ــات الـ ـم ــدن اإلس ـكــان ـيــة،
وه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع س ـت ـج ـعــل
ً
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع م ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــرا ل ـن ــاح ـي ــة
ً
األسـ ـع ــار ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه في
ظل ارتفاع أسعار النفط سادت
ح ــال ــة ال ـت ـف ــاؤل لـ ــدى الـجـمـيــع،
مــا مــن شــأنــه أن ينعش شهية
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـن ــاء
والتوسع.

المستهلكة ،إذ يعتبر القطاع
ً
ً
الصناعي مساهما رئيسيا في
الناتج المحلي.
وأشــار المطوع إلــى أنــه كان
من المفترض على الدولة دعم
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـم ـن ـت ـجــة ،وف ــرض
ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادات ع ـ ـلـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات
ا ل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ــة ،إذ إن ا ل ـق ـط ــاع
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي سـ ـيـ ـت ــأث ــر ب ـعــض
الـ ـش ــيء ن ـت ـي ـجــة ت ـل ــك الـ ــزيـ ــادة،
لكن مع وجــود دعومات أخرى
يستطيع التكيف و تــو فـيــر في
المصروفات.

وبـيــن أن قـطــاع م ــواد البناء
ي ـن ـت ـظــر وي ـ ـعـ ــول ع ـل ــى ال ـخ ـطــة
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ط ــرح ـت ـه ــا
ً
الحكومة ،مــؤكــدا قــدرة القطاع
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر كـ ــل اح ـت ـي ــاج ــات
ال ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ،إذ إن هـنــاك
مصانع تعمل بأقل من طاقتها
اإلنتاجية.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـط ــوع أنـ ــه على
الحكومة دعم قطاع مواد البناء،
عـ ــن ط ــري ــق طـ ـ ــرح الـ ـم ــزي ــد مــن
المشاريع العمرانية ،ومحاربة
اإلغراق ،الذي يعاني منه السوق
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،وت ـف ـض ـي ــل ال ـم ـن ـتــج
الــوطـنــي ودع ـمــه عــن غ ـيــره من
المنتجات المستوردة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـ ـ ــدول كــافــة
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى دعـ ـ ــم ال ـق ـط ــاع ــات
المحلية المنتجة ،واستثنائها
م ــن ال ــرس ــوم والـ ــزيـ ــادات ،الـتــي
تـقــرهــا الــدولــة عـلــى القطاعات

القضية اإلسكانية

خطة التنمية

من جانبه ،قال المدير العام
لشركة االتـحــاد لصناعة مــواد
البناء أحمد النوري إن الحكومة
خالل السنوات الماضية اتخذت
بــالـعــديــد مــن اإلجـ ـ ــراء ات ،التي
مـ ــن ش ــأن ـه ــا ح ـل ـح ـلــة ال ـق ـض ـيــة
اإلس ـكــان ـيــة ،ومـنـهــا تــوزيــع 12
ً
ألف وحدة سكنية سنويا.
وأضاف النوري أن استمرار
عملية توزيع الوحدات السكنية
بهذا العدد يعتبر بــادرة طيبة
ً
ومــؤشــر إيجابيا لقطاع مــواد
ال ـب ـنــاء ،إذ ستعمل الـمـشــاريــع
اإلسـكــانـيــة عـلــى زيـ ــادة الطلب
على المواد وبالتالي ستتعافى
األسعار بالتدرج.
وذك ـ ــر أنـ ــه ف ــي ال ـس ــاب ــق كــان
هـنــاك شــح فــي ع ــدد المشاريع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـطــرح ـهــا

الحكومة ،مما أثر بشكل كبير
على أسعار مــواد البناء وعلى
ً
الـشــركــات الـعــامـلــة ،متوقعا أن
ت ـش ـهــد األسـ ـع ــار خـ ــال الـسـنــة
ً
ال ـحــال ـيــة اسـ ـتـ ـق ــرارا يـمـيــل إلــى
االرتفاع بشكل بسيط ،وبنسبة
تتراوح بين  5و 10في المئة.
وبين أن ارتفاع أسعار مواد
ا لـبـنــاء بتلك النسبة سيقلص
خسائر ،التي حققتها المصانع
خ ـ ــال الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،إذ إن
ً
ً
عــام  2017شهد رك ــودا شديدا
بالنسبة لـقـطــاع م ــواد الـبـنــاء،
ً
الفتا إلــى أن الشركات العاملة
تأثرت بشكل واضح جراء هذا
الركود.

المنتج الوطني
وأفاد النوري بأن على الدولة
أن تــدعــم الـمـنـتــج الـمـحـلــي ،وأن
تعمل على حمايته وتنافسيته
سـ ـ ــواء ف ــي الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي أو
ً
فــي األس ــواق األخ ــرى ،مبينا أن
الـســوق يعاني اإلغ ــراق بالمواد
ال ـم ـس ـتــوردة م ــن الـ ـخ ــارج ،إذ إن
الدول كافة تسعى إلى المحافظة
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــا ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
وتنافسيتها س ــواء فــي الـســوق
المحلي أو األسواق األخرى.
ولـفــت ال ـن ــوري ال ــى أن الــدولــة
ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن تـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــص ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوردة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج
بمختبراتها الخاصة ،وأن تكون
مطابقة للمواصفات والمقاييس

التوقعات
تظهر استقرار
األسعار خالل
الفترة المقبلة

المطوع

ال حوافز
جديدة تساهم
في زيادة
الطلب على
المواد

البرتغال بنسبة تزيد على  10في المئة.
في المقابل ،انخفضت أسعار المنازل
ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ب ـن ـس ـبــة ت ـق ـت ــرب م ــن واح ــد
فــي الـمـئــة ،أم ــا بالنسبة إل ــى ال ــزي ــادة في
أس ـع ــار ال ـم ـنــازل خ ــال ال ــرب ــع ال ـثــالــث من
العام الماضي مقارنة بالربع الثاني من
العام نفسه ،فقد كانت أعلى نسبة زيادة
فـ ــي اي ــرلـ ـن ــدا ح ـي ــث قـ ــاربـ ــت ن ـس ـبــة  6فــي
المئة ،تلتها مالطا وهولندا ،بينما حدث
انخفاض في األسعار برومانيا بنسبة 1.6
في المئة ،تبعتها فنلندا وإيطاليا وقبرص.
وي ــأت ــي ذل ـ ــك ب ـع ــد أن أش ـ ـ ــارت ت ـقــاريــر
إعالمية أوروبية إلى توقع تقرير لشركة
 ،Rightmoveأن يكون  2018عاما عصيبا
لسوق العقارات في العاصمة البريطانية،
حيث شهد يناير الـجــاري تــراجــع أسعار
المنازل في لندن إلى أدنى مستوياتها منذ

عامين ونصف الـعــام .وأظـهــر التقرير أن
أسعار العقارات في العاصمة البريطانية
انخفضت  1.4في المئة هذا الشهر.
كما توقع التقرير أن تنخفض أسعار
العقارات على مــدار العام بنسبة  3.5في
المئة ،مقارنة بالعام الماضي ،الــذي كان
األس ـ ــوأ ً
أداء ل ـل ـع ـقــارات نـتـيـجــة تـصــويــت
ال ـخ ــروج مــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وارت ـفــاع
التضخم.
وأظهر ارتفاع متوسط الفترة المطلوبة
لبيع الــوحــدات السكنية منذ طرحها في
السوق من  71يوما ،إلى  78يوما.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،أشـ ــار ال ـت ـقــريــر إلــى
أن أداء الـقـطــاع الـعـقــاري فــي بــاقــي المدن
البريطانية كان أفضل بصورة محدودة،
حيث ارتفعت األسـعــار  0.7فــي المئة في
يناير.

استمرار
التوزيعات
السكنية
مؤشر إيجابي
لقطاع مواد
البناء

الجمعة

النوري

الكويتية ،إذ إن السماح بدخول
تلك الـمــواد إلــى الـســوق المحلي
من شأنه خلق فوضى والتأثير
على عمل الـشــركــات الصناعية،
ً
أمال أن تفعل الحكومة المشاريع،
ال ـ ـتـ ــي ت ـط ــرح ـه ــا ب ـ ــأق ـ ــرب وق ـ ــت،

وأن يـتــم اس ـت ـخــدام م ــواد البناء
ً
المصنعة محليا بشكل أساسي،
حتى تتعافى األسعار وتعود إلى
مستوياتها السابقة.

استهالك المواد
بدوره قال رئيس مجلس إدارة
شــركــة أم ــاك كــابـيـتــال القابضة
مـحـمــود الـجـمـعــة ،إن ــه ال تــوجــد
حوافز جديدة تعمل وتساهم في
زيادة الطلب على مواد البناء ،إذ
إن معظم العقود ،التي أبرمتها
الدولة لتنفيذ مشاريع عمرانية
تم االنتهاء منها وقد استهلكت
ما تستهلكه من المواد.
وأضـ ـ ــاف ال ـج ـم ـعــة أن أس ـعــار
مواد البناء خالل السنة المنتهية
لم تشهد أي زيــادات ،عدا أسعار
م ـ ــادة ال ـص ـل ـب ــوخ ،ال ـت ــي شـهــدت
ً
ارتفاعا بنسبة بلغت  10في المئة
ً
تقريبا ،بسبب زيادة في تكاليف
ً
الشحن والنقل ،مشيرا إلى أن شح
المشاريع الحكومية المطروحة
ً
أثر سلبا على قطاع مواد البناء.
وذكـ ــر أن ــه رغ ــم ال ــرك ــود الــذي
ش ـهــده ق ـطــاع مـ ــواد ال ـب ـن ــاء ،فــإن
ً
ً
األسـعــار شهدت اسـتـقــرارا نوعا
ما ،إذ إن قطاع مواد البناء كغيره
من القطاعات األخرى ،تمر عليه
فترات رواج وأخرى ركود.

ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو %4
ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـم ـن ــازل ف ــي منطقة
اليورو ،التي تضم  19دولة أوروبية ،خالل
الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 4.1
فــي الـمـئــة ،فــي حين بلغت نسبة الــزيــادة
فــي أسـعــار المنازل بمجمل دول االتحاد
الـ ـ ــ 28نـحــو  4.6ف ــي ال ـم ـئــة ،وذلـ ــك مـقــارنــة
بالربع الثالث من عام  ،2016حسبما جاء
فــي األرق ــام الـصــادرة عــن مكتب اإلحصاء
األوروبي ببروكسل "يوروستات".
ومـ ـق ــارن ــة ب ــال ــرب ــع الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـع ــام
الماضي ،ارتفعت أسعار المنازل بنسبة
 1.7في المئة ســواء في منطقة اليورو أو
مـجـمــل دول الـتـكـتــل األوروب ـ ـ ــي ال ـمــوحــد،
وك ــان ــت أع ـل ــى ن ـس ـبــة زي ـ ـ ــادة س ـن ــوي ــة فــي
أسعار المنازل خالل الربع الثالث من العام
ال ـمــاضــي فــي جـمـهــوريــة الـتـشـيــك بنسبة
تزيد على  12في المئة ،تليها ايرلندا ثم

قالوا

و ت ـ ـ ــو ق ـ ـ ــع أن تـ ـسـ ـتـ ـم ــر س ـم ــة
االس ـت ـقــرار خ ــال ال ـعــام الـحــالــي،
لكن على الحكومة طــرح المزيد
مــن الـمـشــاريــع الـعـمــرانـيــة ،إذ إن
تلك المشاريع من شأنها تحريك
ً
ال ـ ـ ـ ــدورة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـم ــوم ــا،
وسيكون لها تأثير إيجابي على
الكثير من القطاعات االقتصادية.
وعــن ال ـمــواد الـتــي دخـلــت إلى
ً
السوق أخيرا أوضح أن صناعة
م ـ ــواد ال ـب ـن ــاء م ـت ـط ــورة ،وه ـنــاك
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواد الـ ـت ــي يـتــم
ابـتـكــارهــا بـيــن حـيــن وآخ ــر ،وأن
عـلــى ا لـجـهــات المعنية محاربة
اإلغ ــراق ودع ــم المنتج الوطني،
ال ــذي يتماشى مــع الـمــواصـفــات
العالمية.
وب ـي ــن أن ال ـق ـط ــاع الـصـنــاعــي
ي ـع ــان ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ــاك ــل
ويحتاج إلى تنظيم ،إذ البد على
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة وضـ ــع خطة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ي ـت ــم م ــن خــالـهــا
ً
تنظيم القطاع عموما والسيما
عملية تــوزيــع الـمـصــانــع ،إذ إن
ه ـنــاك مـصــانــع تـعـمــل فــي مجال
معين تـتـجــاور مــع أخ ــرى تعمل
فــي مـجــال آخ ــر ،وه ــذا قــد يسبب
ً
كارثة مستقبال.

دبي :شركات عقارية تخفض أسعار
اإليجارات السكنية  %5لعقود 2018
ّ
خفض عــدد من الشركات العقارية ،في دبــي ،أسعار
إيجارات الوحدات السكنية بمحافظها اإليجارية بنسبة
 %5لعقود  ،2018إذ أخطرت المستأجرين الذين أوشكت
عقودهم على االنتهاء بأن القيمة اإليجارية لوحداتهم
ستنخفض بنسبة  %5عند التجديد.
وأوض ـحــت الـشــركــات أن قائمة المحافظ اإليـجــاريــة
تضم مجموعة إلدارة األصول التي تدير  30ألف وحدة
سكنية متنوعة بين الشقق والتاونهاوس والفلل ،وشركة
"ديار" التي تمتلك محفظة من المشاريع تشتمل على 17
ً
ألف وحدة عقارية ضمن  950عقارا عبر مختلف إمارات
الدولة ،ودبي للعقارات التي تضم محفظتها اإليجارية
نـحــو  15أل ــف وح ــدة سكنية لـلـتــأجـيــر ،و 5000وحــدة
مخصصة لسكن الموظفين.
وأشـ ــار م ــدي ــرو مـحــافــظ إي ـجــاريــة إل ــى أن انـخـفــاض
مستوى اإليجار لعقود  2018يأتي في إطار التصحيح

الهادئ ،وذلك بعد أن شهد السوق العقاري في اإلمارة
ارتفاعات متتالية خالل الفترة من  2011إلى .2015
وب ـي ــن ول ـي ــد ال ــزع ـب ــي ،رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة شــركــة
"تايجر" ،أن مستوى اإليجار في دبي انخفض بمعدل
ً
ً
 5في المئة خالل العام الماضي أيضا ،متوقعا أال تزيد
ً
نسبة االنخفاض لعام  2018عن المستوى ذاته ،ومشيرا
إلــى أن لجوء المحافظ اإليـجــاريــة إلــى إخـطــار العمالء
بتخفيض الـقـيـمــة اإلي ـجــاريــة لـعــام  2018ج ــاء نتيجة
طبيعية لقانون العرض والطلب.
من جانبه ،أوضــح إسماعيل الحمادي المدير العام
لشركة الــرواد للعقارات أن المحافظ اإليجارية تواكب
حركة تصحيح اإليجارات من خالل اتباع معطيات مؤشر
اإليجارات لتسعير الوحدات الجديدة.

السعودية :رسوم «البيضاء» تدفع المالك لتطوير األراضي
رفع نسبة تمويل
المساكن بالمملكة
يخفض االنتظار

أكـ ــدت م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن بــرنــامــج رس ــوم
األراض ـ ــي الـبـيـضــاء أس ـهــم ف ــي تـطــويــر نـحــو 3
ماليين مترمربع في مدينة الرياض ،وفيما لم
تفصح المصادر عن عدد األراضي المطورة في
حاضرة الشرقية وجدة لكنها أكدت أن الوزارة
ستعمل على إصدار الرسوم للسنة الثانية في
ً
مدينة الرياض بعد  56يوما ،وحاضرة الشرقية
ً
بعد  88يــومــا ،فــي حين ستصدر فواتير جدة
بعد  106أيام.
ودعت وزارة اإلسكان مالك األراضي البيضاء
الـخــاضـعــة ل ـلــرســوم إل ــى ال ـم ـب ــادرة إل ــى إتـمــام
تـطــويــر أراضـيـهــم قـبــل إص ــدار الــرســوم للسنة
الثانية.
وكانت وزارة اإلسكان قد ذكرت أن عدد أوامر

السداد التي أصدرتها بلغ نحو  1500أمر سداد
رس ــم عـلــى أرض ب ـي ـضــاء ،بـمـســاحــة ت ـجــاوزت
 400مليون متر مربع داخــل النطاق العمراني
الـمـحــدد مــن قـبــل ال ـ ــوزارة فــي كــل مــن الــريــاض
وجدة وحاضرة الدمام.
وبـحـســب الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة ،ف ــإن الـ ــوزارة
ً
تـجــري دوريـ ــا مــراجـعــة لـلــوضــع فــي أي مدينة
لتقرير تطبيق الــرســم على األراض ــي فيها ،أو
لتعليق الـتـطـبـيــق ،أو لـتـجــاوز مــرحـلــة معينة
واالنتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة
نفسها ،وذلك وفق المادة "السادسة" من الالئحة،
في إشارة إلى أن الوزارة تستعد خالل األشهر
المقبلة لتقييم الـمــرحـلــة األولـ ــى مــن بــرنــامــج
الرسوم ،ومدى تحقيقه األهداف الثالثة المتمثلة

في زيادة المعروض من األراضي المطورة بما
يحقق الـتــوازن بين الـعــرض والـطـلــب ،وتوفير
األرا ض ــي السكنية بأسعار مناسبة ،وحماية
ال ـم ـن ــاف ـس ــة الـ ـع ــادل ــة وم ـك ــاف ـح ــة ال ـم ـم ــارس ــات
االحتكارية.
من جهة أخــرى ،أكد عقاريون متخصصون
أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"
رف ــع الـحــد األع ـلــى للتمويل الـعـقــاري للمسكن
األول من  85إلى  90في المئة ،ستكون له آثار
إيجابية ،بما يخدم الشريحة الكبيرة من ذوي
الدخل المحدود والمتوسط ،إلى جانب شريحة
الدخل المرتفع.
وت ــوق ـع ــوا أن ت ـس ـهــم زيـ ـ ــادة ال ـح ــد األق ـصــى
للتمويل العقاري من  85إلــى  90في المئة من

قيمة المسكن األول في رفع نسبة تملك السكن،
وتخفيض عدد المنتظرين على قوائم صندوق
التنمية العقارية ،ونشاط حركة البيع والشراء
للعقارات والبناء وإعمار المخططات الجديدة،
وتنشيط مختلف القطاعات االقتصادية.
وق ــال نــائــب رئـيــس اللجنة الـعـقــاريــة بغرفة
ت ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ال ـشــرق ـيــة ع ـم ــاد الــدل ـي ـجــان:
"السماح بتمويل المساكن بنسبة  90في المئة،
يهدف إلــى سد الفجوة اإلسكانية الكبيرة في
المملكة ،وتحريك ركود القطاع العقاري ،الذي
ً
أثر أيضا على قطاعات متعددة في االقتصاد
الوطني".
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـعـقــاريــة
السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد

بارشيد ،إن قرار مؤسسة النقد يمنح شركات
التطوير العقاري القدرة على توفير المزيد من
الوحدات السكنية مختلفة األحجام ،بالتعاون
مع شركات التمويل العقاري والبنوك التجارية.
يــذكــر أن مــؤسـســة الـنـقــد الـعــربــي الـسـعــودي
أعلنت عن زيادة نسبة الحد األقصى للتمويل
العقاري الــواردة في المادة "ال ــ "12من الالئحة
التنفيذية لنظام التمويل العقاري من  85إلى
 90في المئة من قيمة المسكن.
(العربية .نت)
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تبادل االتهامات بين ترامب والديمقراطيين بعد إغالق المؤسسات
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اقتصاد

● تصويت جديد في مجلس الشيوخ إلخراج الحكومة الفدرالية من الشلل اإلداري
● «فيتش» :اإلغالق الحكومي لن يؤثر على تصنيف الواليات المتحدة االئتماني
قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات
االئتمانية ،إن تصنيفها
A
االئتماني الممتاز  AA
لديون الواليات المتحدة لن
يتأثر مباشرة بإغالق الحكومة
االتحادية نتيجة عدم االتفاق
في الكونغرس على تمويلها.

ب ـ ــدأ ت ـ ـبـ ــادل االت ـ ـهـ ــامـ ــات بـيــن
أعـ ـض ــاء ال ـح ــزب ـي ــن ال ـج ـم ـهــوري
والديمقراطي في مجلس الشيوخ
األميركي ،بعد الفشل في تمرير
تشريع بـمــواز نــة مؤقتة جديدة
لتفادي دخول الواليات المتحدة
في إغالق حكومي تتوقف خالله
التمويالت المخصصة للحكومة
الـ ـف ــدرالـ ـي ــة ،ح ـت ــى ي ـت ــم االتـ ـف ــاق
بين الحزبين في المجلس على
الموازنة.
ول ــم يـحـصــل م ـش ــروع قــانــون
ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة ال ـم ــؤق ـت ــة ل ـل ـح ـكــومــة
الفدرالية على األصوات المطلوبة
لتمريرها من المجلس ،وهي 60
ً
صـ ــوتـ ــا ،ح ـت ــى ح ـل ــول مـنـتـصــف
ليل الجمعة ،وهــو موعد انتهاء
الموازنة المؤقتة الماضية.
واتـ ـ ـه ـ ــم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب الــديـمـقــراطـيـيــن
بــأنـهــم يـضـعــون الـسـيــاســة فــوق
الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـش ـع ــب
األميركي .وألقى الديمقراطيون
ال ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى تـ ــرامـ ــب لــرف ـضــه
ً
ً
مقترحا مشتركا للموازنة قدم
إليه من أعضاء الحزبين بمجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي،

وت ـ ـض ـ ـمـ ــن ت ـ ـمـ ــويـ ــات ل ـح ـم ــاي ــة
شباب المهاجرين إلى الواليات
المتحدة.
وت ـع ـهــد الـ ـق ــادة م ــن الـحــزبـيــن
في مجلس الشيوخ باالستمرار
فــي الـمـحــادثــات لتسوية األزم ــة
الحالية ،وهو ما لقي استحسان
م ـيــك مــول ـفــانــي م ــدي ــر ال ـم ــوازن ــة
فــي الـبـيــت األب ـيــض ،ال ــذي أعــرب
عــن تـفــاؤلــه ح ـيــال الـتــوصــل إلــى
تسوية في وقــت قريب .ويواجه
مـئــات اآلالف مــن الموظفين في
الـمــؤسـســات واألج ـه ــزة التابعة
للحكومة الفدرالية في الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة خ ـط ــر إغ ـ ـ ــاق م ــواق ــع
العمل الحكومية بداية من صباح
اليوم.
وبذلك يكون اإلغالق الحكومي
المحتمل هو األول ،الذي تتعرض
له الــواليــات المتحدة في خمس
س ـ ـنـ ــوات ،إذ ت ــوق ــف ال ـع ـم ــل فــي
مــؤ سـســات الحكومة الفيدرالية
ً
في  2013حوالي  16يوما.
ً
وي ـجــري تـصــويــت جــديــد غــدا
على األرجح في مجلس الشيوخ
األميركي للتوصل إلى اتفاق بين
الـجـمـهــوريـيــن والــديـمـقــراطـيـيــن

ماذا حدث أثناء اإلغالق الحكومي في 2013؟
أجـ ـب ــر ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ل ـ ــدى ال ـح ـكــومــة
الفدرالية على قضاء عطلة غير مدفوعة األجــر مدة
ً
 16يــومــا .وبلغ عــدد الموظفين الــذيــن أجـبــروا على
ق ـضــاء تـلــك الـعـطـلــة ب ـحــوالــي  85أل ــف م ــوظ ــف ،مما
كبد الحكومة حوالي ملياري دوالر في شكل تراجع
في معدل اإلنتاجية ،وأدى إلــى «آثــار سلبية وقعت
على االقتصاد» ،وفقا لمكتب الموازنة التابع للبيت
األبيض.

وألقى ترامب ،في  ،2013باللوم على باراك أوباما
الرئيس األميركي آنذاك في دخول الواليات المتحدة
فــي إغ ــاق حـكــومــي ،وذل ــك أثـنــاء مقابلة تلفزيونية
أجرتها معه شبكة تلفزيون فوكس.
وق ـ ــال ت ــرام ــب ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت« :بـ ـ ــدأت الـمـشـكـلــة
مــن القمة ،والبــد مــن حلها مــن القمة .والرئيس هو
القائد ،والبــد أن يجتمع مع الجميع ويقودهم إلى
حل الموقف».

حول موازنة الحكومة إلخراجها
من الشلل.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت وك ــال ــة
«فيتش» للتصنيفات االئتمانية،
إن تصنيفها االئتماني الممتاز
« »AAAلديون الواليات المتحدة
لــن يتأثر بشكل مباشر بإغالق
الحكومة االتحادية نتيجة عدم
االت ـ ـفـ ــاق فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس عـلــى
تمويلها.
وأضــافــت الوكالة ،أنــه حدثت
فـ ــي الـ ـس ــاب ــق إغ ـ ــاق ـ ــات جــزئ ـيــة
للحكومة ،ولم يكن لها أي تأثير
مباشر على التصنيف السيادي
للبالد.

ما النقطة الخالفية األساسية؟
اإلغالق الحكومي الذي تقترب
منه الواليات المتحدة هو األول
م ـن ــذ خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات .وت ـتــركــز
النقطة الخالفية بين الحزبين
ف ــي أن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ي ــري ــدون
زي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بتأمين الـحــدود األميركية ،بما
في ذلك الجدار العازل ،الذي وقع
ً
ً
ترامب أمرا تنفيذيا ببنائه على
الحدود مع المكسيك ،عالوة على
إص ــاح ــات فــي قــوانـيــن الهجرة
وزيادة اإلنفاق العسكري.
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،يـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب
الديمقراطيون بتوفير التمويل
الـ ــازم لـحـمــايــة الـمـهــاجــريــن من
الترحيل إلى بالدهم مرة أخرى،
وه ــي فـئــة يـبـلــغ عــددهــا حــوالــي
 700ألف شخص دخلوا الواليات
المتحدة وهم في سن الطفولة.
ومن أجل الترويج لمقترحهم
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــؤقـ ـ ـت ـ ــة ،وضـ ــع
ال ـج ـم ـه ــوري ــون ب ـع ــض ال ـب ـن ــود،
ال ـتــي رأوا أن ـهــا تـجـعــل مـشــروع

ً
قـ ــانـ ــون ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة أك ـ ـثـ ــر ج ــذب ــا
لـ ـل ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن ،مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
تمديد تغطية بــر نــا مــج التأمين
ال ـص ـحــي ل ـســت س ـن ــوات ألط ـفــال
األسـ ـ ـ ــر م ـ ـح ـ ــدودة ال ـ ــدخ ـ ــل ،لـكــن
الديمقراطيين يــريــدون أن تمتد
ه ــذه الـتـغـطـيــة الـتــأمـيـنـيــة مــدى
الحياة لهذه الفئة من األطفال.
وات ـهــم تــرامــب الديمقراطيين
بــأنـهــم «مـهـتـمــون إل ــى حــد بعيد
بالمهاجرين غير الشرعيين أكثر
من اهتمامهم بقواتنا المسلحة
الـ ـعـ ـظـ ـيـ ـم ــة ،وتـ ــأم ـ ـيـ ــن حـ ــدودنـ ــا
الجنوبية».
لكن زعيم الحزب الديمقراطي
في مجلس الشيوخ تشاك شومر
ألـقــى بــالــائـمــة فيما ح ــدث على
ً
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،قـ ــائـ ــا ،إن
«ت ــرام ــب رفـ ــض ال ـت ـس ــوي ــة ،الـتــي
تقدم بها الحزبان إليه ،ولم يدعم

وجـ ـه ــة ن ـظ ــر ح ــزب ــه ف ــي مـجـلــس
الشيوخ».

ما هو اإلغالق الحكومي؟
ً
يجب ،وفقا للقانون ،التصديق
على الموازنة العامة الفيدرالية في
الواليات المتحدة في نهاية أكتوبر
من كل عام ،وهو بداية العام المالي
ال ـفــدرالــي فــي ال ـبــاد .لـكــن مجلس
ً
الشيوخ غالبا ما يتأخر في تمرير
تشريع الموازنة في هذا الوقت ،ما
يظهر الحاجة الملحة إلى تمديد
ال ـع ـم ــل بـ ـم ــوازن ــة الـ ـع ــام ال ـســابــق
لفترات إضافية بصفة مؤقتة حتى
يصدق تشريع الموازنة الجديدة.
وفي العام المالي ،2018-2017
تـ ـك ــرر ن ـف ــس مـ ــا ح ـ ــدث فـ ــي أغ ـلــب
الـ ـسـ ـن ــوات ،إذ ت ــم ت ـم ــدي ــد الـعـمــل
بالموازنة الخاصة بالعام السابق

إل ــى  19يـنــايــر  ،2018مـمــا يجعل
هناك حاجة ملحة لتمديد العمل
بالموازنة المؤقتة فترة إضافية،
وهو القرار الذي لم يمرره مجلس
الشيوخ يــوم الجمعة ،مما يجعل
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــاب ـع ــة لـلـحـكــومــة
ال ـفــدرال ـيــة عــرضــة لـخـطــر اإلغ ــاق
لتوقف تمويالتها.
وتـ ـت ــوق ــف طـ ــواقـ ــم الـ ـعـ ـم ــل فــي
وزارات اإلسكان ،والبيئة ،والتعليم،
والتجارة عن العمل االثنين المقبل.
كما يتوقف عن العمل  50في المئة
مــن الـعـمــالــة فــي وزارات الـخــزانــة،
والصحة ،والدفاع ،والنقل.
كـمــا تـغـلــق الـمـتـنــزهــات الـعــامــة
والمزارات السياحية والترفيهية،
التي تشغلها الحكومة الفدرالية
ً
عن العمل ،مما أثــار استياء عاما
في الواليات المتحدة وقت اإلغالق
الحكومي في .2013

وق ــد يـتــوقــف إص ــدار تــأشـيــرات
ً
ال ــدخ ــول وجـ ـ ــوازات الـسـفــر أيـضــا
أثناء اإلغالق الحكومي.
لكن الجهات المسؤولة عن «أمن
الـمــواطـنـيــن وممتلكاتهم» ســوف
تـسـتـمــر ف ــي ال ـع ـمــل ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
األم ــن الــوطـنــي ،وخــدمــات البريد،
وإدارة حــركــة ال ـط ـيــران ،وخــدمــات
الــرعــايــة الصحية المقدمة لنزالء
المستشفيات ،وخدمات الطوارئ
الصحية ،وفرق الدعم في الكوارث،
والسجون ،ومسؤولي الضرائب،
وموظفي توليد الكهرباء.
ً
ويأتي اإلغالق الحكومي تزامنا
ً
مع ذكرى تنصيب ترامب رئيسا.
وأجل ترامب رحلته إلى منتجع
ف ـل ــوري ــدا ،إذ م ــن ال ـم ـقــرر أن يقيم
ً
حـفــا تـقــدر تكلفته بـحــوالــي 250
ألف دوالر إلحيائها.
(بي بي سي)

«زين» تفوز بجائزة «أفضل شركة اتصاالت» في الكويت
خالل الحفل السنوي الخامس لتوزيع جوائز «إنترناشونال فاينانس»
منحت مجلة «انترناشونال فاينانس» (،)International Finance
المؤسسة المتخصصة فــي إطــاق التصنيفات السنوية فــي مجاالت
االقتصاد واألع ـمــال ،شركة زيــن جــائــزة «أفـضــل شركة لعام  »2017في
الكويت ،خالل حفلها السنوي الخامس لتوزيع جوائز التميز واإلنجاز
الذي استضافته دبي.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،إن المجلة منحتها الجائزة ممثلة
في المدير التنفيذي لقطاع العالقات واالتصاالت وليد الخشتي ،تقديرا
لمبادراتها فــي تحسين بيئة األعـمــال ،وسعيها المستمر فــي تطويع
منتجاتها وعروضها لخدمة كل مجاالت الحياة ،والتي أحــرزت فيها
تقدما كبيرا على مستوى التحول الرقمي.
وأوض ـح ــت أن ه ــذا الـتـتــويــج الـمـتـمـيــز مــن مــؤسـســة عــريـقــة بمكانة
«انـتــرنــاشــونــال فــايـنــانــس» يـبــرز ريــادتـهــا فــي جميع أوج ــه عملياتها
التشغيلية والتجارية ،سواء من ناحية اإلبداع في تقديم حلول االتصاالت
المتنقلة ،أو من ناحية قاعدة العمالء واإليرادات والحصة السوقية.

وتقوم جوائز «انترناشونال فاينانس» للتميز واإلنـجــاز خــال هذا
الحدث السنوي بتكريم إنجازات المؤسسات البارزة في مجاالت االقتصاد
والمال واألعمال ،فضال عن الشركات التي قدمت إسهامات فائقة األهمية
في سبيل دعم بيئة األعمال في السوق الكويتي.
وثمنت «زيــن» اهتمام مجلة «انترناشونال فاينانس» بــالــدور الذي
تلعبه شركات القطاع الخاص في تنمية االقتصاد الوطني ،وتقديرها
لإلنجازات التي تحرزها المؤسسات الكويتية على وجــه الخصوص،
مبينة أنها تعتبر هذا التكريم بمنزلة اعتراف من مؤسسة متخصصة
فــي قـطــاع االع ــام واالقـتـصــاد واألع ـمــال بتفوق وتميز عملياتها على
المستويين التشغيلي والتجاري.
وتفخر الشركة بالرصيد الزاخر من الجوائز التقديرية التي حصلت
عليها بــاعـتـبــارهــا واح ــدة مــن الـعــامــات الـتـجــاريــة األك ـثــر انـتـشــارا في
المنطقة ،حيث تم تصنيف «زين» مؤخرا كثاني أقوى عالمة تجارية على
مستوى الشرق األوسط ،من جانب مؤسسة «براند فاينانس» البريطانية،

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـنـ ـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان
أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزي ـ ــن ف ــي
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة
على حساب يومي ،وفاز
كــل واح ــد مـنـهــم بـجــائــزة
 5000دي ـنــار ،والـفــائــزون
ه ـ ــم :وال ـ ـ ــي عـ ـب ــدال ــوه ــاب
غ ـ ـ ـض ـ ـ ـبـ ـ ــان ،أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد زي ـ ــد
المطيري ،محمد عبدالله
علي ،محمد حسن ذياب،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن خ ــال ــد
البحر.
وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة لـلـسـحــب
ال ـي ــوم ــي ،ي ــوف ــر «ب ــرق ــان»
س ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــا رب ـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوي
ل ـح ـســاب «ي ــوم ــي» لـلـفــوز
بـ ـج ــائ ــزة نـ ـق ــدي ــة ب ـق ـي ـمــة
 125.000دينار .وللتأهل
للسحوبات الربع سنوية
يـتـعـيــن ع ـلــى ال ـع ـمــاء أال
ي ـق ــل رص ـي ــده ــم ع ــن 500
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ل ـ ـ ـمـ ـ ــدة شـ ـه ــري ــن
ك ـ ــامـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ت ـ ــاري ـ ــخ
ا ل ـس ـح ــب .ك ـمــا أن ك ــل 10
دن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــر ت ـ ـم ـ ـثـ ــل ف ــرص ــة
واح ــده لــدخــول الـسـحــب.
وإذا كان رصيد الحساب
 500د يـ ـ ـن ـ ــار و مـ ـ ــا ف ـ ــوق،
ف ـ ـسـ ــوف ي ـ ـكـ ــون ص ــاح ــب
الـحـســاب مــؤهــا لــدخــول
كــل الـسـحــوبــات الـيــومـيــة
والربع سنوية.

إضافة إلــى حصولها على المركز األول في مؤشر مؤسسة «سيرفس
هيرو» على مستوى قطاع االتصاالت المتنقلة للمرة الخامسة ،عن فئتي
«أفضل مشغل اتصاالت» و»أفضل مزود خدمات إنترنت» في الكويت.
وحـصــدت «زي ــن» أيـضــا ســت جــوائــز ضمن فعاليات الحفل السنوي
لجائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء عام  ،2017التي أقيمت
في أبريل الماضي ،وتضمنت «جائزة التميز في خدمة العمالء»« ،جائزة
التميز فــي التوعية المجتمعية»« ،جــائــزة التميز فــي خــدمــات الموقع
اإللكتروني»« ،جائزة التميز في مركز االتصال» ،و»جائزة التميز المؤسسي
في العالقات العامة».
وأشارت الشركة إلى أنها تدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في
دعم مجاالت االستدامة االجتماعية واالقتصادية ،وانطالقا من التزامها
المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها االجتماعية ،فإنها تلتزم
بإحداث آثار إيجابية في كل نشاطاتها ،وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى
القضايا األكثر تأثيرا في نسيج المجتمع ،ومنها االهتمام بفئة الشباب.

ممثل «زين» وليد الخشتي يتسلم الجائزة
وأف ــادت بــأن الـمـبــادرات والـبــرامــج التي تطرحها الشركة تتيح من
وقــت إلــى آخــر لفئة الشباب فرصا فريدة ،لتمكينهم من الوصول إلى
المعلومات والتشارك في األفكار ،وتجسد البرامج التدريبية التي تقدمها
الشركة ،والرعايات التي تحرص عليها في مجاالت التكنولوجيا ،وبرامج
المنح التدريبية المتعددة ،وبوابات التعلم اإللكتروني وغيرها ،هذا
التوجه االستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز التواصل والمشاركة.

١٦
اقتصاد
ً
المرحلة الرابعة من األڤنيوز تستعد الستقبال الزوار قريبا
ةديرجلا
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«المباني» تتابع األعمال النهائية للتوسعة

أكدت شركة المباني ،الشركة الرائدة
ف ــي م ـج ــال اس ـت ـث ـمــار وإدارة وت ـطــويــر
ال ـم ـشــروعــات ال ـع ـقــاريــة ،أن ـهــا ف ــي طــور
االستعدادات النهائية الفتتاح المرحلة
الرابعة من األڤنيوز ،التي تضم أكثر من
 300محل والمقرر افتتاحها في نهاية
فـبــرايــر الـمـقـبــل ،وبــاسـتـكـمــالـهــا يصبح
األڤنيوز أكبر مجمع تجاري وترفيهي
في الكويت ،وأحــد أكبر المجمعات في
المنطقة والعالم.
وت ـضــم ال ـمــرح ـلــة ال ــراب ـع ــة تــوسـعــات
لمناطق حالية تشهد حـضــورا وإقباال
ك ـب ـيــرا م ــن ال ـ ـ ــزوار ،كـمـنـطـقــة بــرسـتـيــج،
وغراند أڤنيو ،والـســوق ،باإلضافة إلى
مناطق جديدة تتميز بتصاميم خالبة،
ستقدم بــدورهــا تجربة تـســوق حديثة
ومتنوعة للمرة األولى في الكويت ،وهي
الغاردنز ،األركيدز ،غراند بالزا ،إليكترا،
والفوروم.
وستحافظ توسعات المناطق الحالية
عـلــى عـنــاصــر الـتـصـمـيــم ال ـخــاصــة بكل
منها ،معززة بعناصر جمالية جديدة،
حـ ـي ــث س ـت ـت ـض ـم ــن ت ــوسـ ـع ــة بــرس ـت ـيــج
الجديدة قبة إضافية يبلغ ارتفاعها 23
منحن
مترا ويتوسطها سلم كهربائي
ٍ
متحرك ،كما ستضيف التوسعة نحو

 200متر طــو لــي لمنطقة غــرا نــد أڤنيو،
وستحافظ منطقة السوق على عناصر
التصميم التقليدية.
وفـيـمــا يتعلق بــالـمـنــاطــق الـجــديــدة،
فإن منطقة الغاردنز المتصلة بمنطقة
برستيج تتميز بالمساحات الخضراء
الواسعة التي تحيط بعدد من المطاعم
ال ـم ـخ ـت ــارة ب ــدق ــة ل ـت ـقــدم أرق ـ ــى ت ـجــارب

الـتــذوق ضمن محيط تكسوه األشجار
والنباتات.
أم ــا مـنـطـقــة األركـ ـي ــدز فـتـتـمـيــز بــدقــة
التصميم والمواد المستخدمة في البناء،
حـيــث الـمــوزايـيــك لــأرضـيــات والخشب
المنحوت بدقة لواجهة المحالت التي
تمتد على دور وا ح ــد تتضمن محالت
ذات مـســاحــات صغيرة تـقــدم البضائع

الفاخرة ،تتوسطها قبة مصممة من قبل
شركة معلقات عالمية مرموقة .ويمكن
الوصول الى األركيدز من خالل برستيج
وغراند أڤنيو.
وتعتبر منطقة غراند بــازا خالصة
م ــا ي ـن ـت ـهــي إلـ ـي ــه غ ــران ــد أڤ ـن ـي ــو ،حـيــث
الـســاحــة الــرحـبــة بـعــرض يبلغ  35مترا
وطول يبلغ  122مترا ،والمستوحاة من

أشهر ساحات دول العالم ،لتتناسب مع
مختلف العروض والفعاليات التجارية
والـ ـع ــام ــة ،ت ـح ــت س ـق ــف م ــذه ــل يـعـكــس
تقنيات القرن الواحد والعشرين الحديثة
في التصميم.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرا
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوح ــاة مـ ـ ــن الـ ـت ــايـ ـم ــز س ـك ــوي ــر
بـ ـنـ ـي ــوي ــورك ،وش ـي ـب ــوي ــا فـ ــي الـ ـي ــاب ــان،
وك ــول ــون بـهــونــغ كــونــغ ،فــإنـهــا ستبهر
الزوار بتكنولوجيا اإلضاءة المتطورة،
م ــن خ ــال واجـ ـه ــات ال ـم ـحــات الــرقـمـيــة
التفاعلية والمختصة بكل ما هو جديد
في عالم العروض والتكنولوجيا لتصبح
المشهد األكثر إثارة في الكويت.
أم ـ ــا م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـف ـ ــوروم ف ـ ــإن أكـ ـث ــر مــا
يـمـيــزهــا ه ــو تـصـمـيـمـهــا الــدق ـيــق ال ــذي
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ع ـ ـنـ ــاصـ ــر جـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ــاهـ ــرة
م ـس ـت ــوح ــاة م ــن ال ـه ـن ــدس ــة ال ـم ـع ـمــاريــة
الخاصة بشارع ريجنت في لندن ،ضمن
مـســاحــة دائ ــري ــة يـبـلــغ قـطــرهــا  60مـتــرا
مغطاة بمادة «اي تي اف اي» التي تسمح
بدخول ضوء الشمس من دون الحرارة.
كما تضم المرحلة ا لـجــد يــدة منطقة
مخصصة لفوكس سينما -دار السينما
ً
األكبر واألســرع نموا في منطقة الشرق
األوسط -والتي ستتضمن  17دار عرض

صممت بمفهوم وتصميم جديد مزود
ً
ب ــأح ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات ل ـت ـقــدم م ــزي ـج ــا مــن
الـتـجــارب الـمـتـنــوعــة ،بـمــا فيها صــاالت
السينما الفاخرة التي ستتضمن للمرة
األولى في الكويت خدمة مشاهدة األفالم،
مع قائمة طعام منتقاة من قبل الشيف
جاري رودز الحاصل على تصنيف نجوم
ميشالن والتي يقدمها نادل خاص بهذه
الخدمة .أما الواجهات الخارجية لدور
السينما الجديدة فتتميز بإطاللة مبتكرة
عـلــى طــريــق ال ـغــزالــي تــزيـنـهــا إضـ ــاءات
وشاشات خاصة.
وس ـي ـتــم خ ــال الـسـنـتـيــن المقبلتين
افتتاح فندقي والدورف استوريا من فئة
الخمس نجوم ،والذي سيضم  200غرفة،
وفندق هيلتون غاردن إن ،من فئة األربع
نجوم وسيضم  400غرفة.
ومع افتتاح المرحلة الرابعة ستبلغ
المساحة التأجيرية اإلجمالية لألڤنيوز
نحو  360ألــف متر مــربــع ،على امـتــداد
طــولــي يـبـلــغ م ــا ي ـق ــارب  1.5كـيـلــومـتــر،
تتضمن ما يزيد على  1100محل تجاري
ومـ ـط ــاع ــم ومـ ـق ــاه ــي ومـ ــراكـ ــز لـلـتــرفـيــه
ليصبح أحد أكبر وأبرز وجهات السياحة
والـتـســوق والـتــرفـيــه فــي منطقة الشرق
األوسط والعالم.

17
«الدولي» :تنوع مبادرات المسؤولية االجتماعية في ٢٠١٧
ةديرجلا

•
العدد  / 3663االثنين  22يناير 2018م  5 /جمادى األولى 1439هـ

economy@aljarida●com
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ناجيا :هذه الثقافة ستبقى محور رسالتنا تجاه المجتمع

مشاركة البنك في مؤتمر تمكين

حرص «الدولي» خالل
 2017على تغطية العديد
من القضايا والمواضيع ،التي
ترسخ دوره كمؤسسة مصرفية
وطنية تحمل على عاتقها
مسؤولية االستثمار في
مبادرات المسؤولية االجتماعية
المختلفة ،التي تشمل:
المبادرات اإلنسانية الخيرية
والدينية ،والصحية والبيئية،
والثقافية والتعليمية والرياضية
وغيرها.

ً
ك ـث ـي ــرا م ــا آمـ ــن ب ـن ــك ال ـكــويــت
الـ ـ ــدولـ ـ ــي بـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة م ـنــذ ن ـشــأتــه ،وهــو
ً
مــا زاد تــرسـخــا بعد تحوله إلى
بنك إســامــي يعمل وفــق أحكام
الشريعة اإلســامـيــة ال ـغــراء عام
 ،2007وس ـت ـب ـقــى هـ ــذه ال ـث ـقــافــة
ً ً
دائما إرثا ومحور رسالته تجاه
المجتمع الذي ينتمي إليه.
وح ـ ـ ـ ـ ــرص «الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي» خـ ــال
العام  2017على تناول وتغطية
العديد من القضايا والمواضيع،
الـ ـت ــي ت ــرس ــخ دوره ك ـمــؤس ـســة
م ـص ــرف ـي ــة وط ـن ـي ــة ت ـح ـم ــل عـلــى
عاتقها مسؤولية االستثمار في
مبادرات المسؤولية االجتماعية
المختلفة ،والتي تشمل المبادرات
اإلن ـســان ـيــة ال ـخ ـيــريــة والــدي ـن ـيــة،
ال ـص ـح ـيــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة ،ال ـث ـقــاف ـيــة
والتعليمية ،الرياضية وغيرها
الـكـثـيــر مــن ال ـم ـبــادرات الوطنية
الهادفة.
فــي الـسـيــاق ،قــال مــديــر وحــدة
االت ـصــال الـمــؤسـســي فــي البنك،
نـ ـ ــواف ن ــاج ـي ــا ،إن ال ـم ـســؤول ـيــة
ً
االجتماعية «تعد جزءا ال يتجزأ
م ــن اسـتــراتـيـجـيـتـنــا ف ــي الـعـمــل،
فنحن بموازاة ريادتنا في القطاع
المصرفي نسعى جــا هــد يــن إلى
تقديم خدمات اجتماعية تعود
بالفائدة على بلدنا ومجتمعنا
من خالل المساهمة في تطويره
وتنميته».

مبادرات طبية

 ...وفي يوم رجل اإلطفاء
وأضــاف ناجيا أن «الدولي»
نجح فــي الجمع بين التنمية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ً
االجتماعية ،إذ يحرص دائما
ع ـ ـلـ ــى تـ ـلـ ـبـ ـي ــة االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
والمتطلبات المتنامية للعمالء
مــن جهة وللمجتمع مــن جهة
أخرى وذلك في محاولة هادفة
مـنــه لــدفــع عـجـلــة الـتـنـمـيــة في
جميع القطاعات.

الـمــواهــب الشابة التي تسعى
للعمل في القطاع المالي».

الشباب والطلبة

القيم الدينية
وأش ـ ـ ــاد بـ ـح ــرص «الـ ــدولـ ــي»
عـلــى تـعــزيــز ال ـقـيــم وال ـم ـبــادئ
الدينية في المجتمع الكويتي،
ً
معتبرا أن الـعـطــاء هــو رسالة
البنك السامية ،التي تميزه عن
غ ـيــره ف ــي ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي،
مما يدفعه إلى دعم العديد من
الفعاليات الخيرية واألنشطة
ال ــديـ ـنـ ـي ــة الـ ـم ــوجـ ـه ــة ل ـخ ــدم ــة
المجتمع.
وأوضح أن البنك أطلق عام
 2017حملته الرمضانية تحت
شعار «قصتنا أنتم أبطالها»،
بــالـتــزامــن مــع احـتـفــالــه بـمــرور
عـ ـ ـش ـ ــرة أع ـ ـ ـ ـ ــوام عـ ـل ــى ت ـح ــول ــه
إل ــى م ـصــرف إس ــام ــي شــامــل،
ال ـت ــي تـضـمـنــت طـ ــرح اإلعـ ــان
التلفزيوني المخصص لشهر
رم ـ ـضـ ــان ،والـ ـ ـ ــذي ع ـك ــس دور
البنك المعطاء خالل السنوات

نواف ناجيا
الـعـشــر ال ـمــاض ـيــة ،إل ــى جــانــب
إط ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة «الـ ـم ــاچـ ـل ــة»
لتوزيع المؤونة الغذائية على
األسر المتعففة وتقديم وجبات
إفـ ـط ــار ال ـص ــائ ــم طـيـلــة الـشـهــر
الكريم.

نشر الثقافة المالية
هدفنا االستراتيجي
وفي إطار حديثه عن برنامج
البنك المجتمعي ،لفت ناجيا
إلـ ـ ــى مـ ـ ــدى إيـ ـ ـم ـ ــان «الـ ـ ــدولـ ـ ــي»
بأهمية نـشــر ا لـثـقــا فــة المالية

بين مختلف شرائح المجتمع
ً
وخصوصا الصغار ،إذ إنه يرى
بــأن تثقيف األطـفــال والشباب
بـمـبــادئ االدخـ ــار وأســاسـيــات
اإلدارة ال ـج ـيــدة ل ـل ـمــال ســوف
واع
ي ـم ـك ـنــه م ــن إنـ ـش ــاء ج ـي ــل ٍ
من الراشدين القديرين وذوي
البديهة المالية ،الذين يمكن أن
نعتمد عليهم في بناء اقتصاد
الـ ـب ــاد« ،وم ـ ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق،
ً
ً
تبنى «الدولي» برنامجا خاصا
لنشر الــوعــي المالي والثقافة
االقـتـصــاديــة بـيــن األط ـفــال من
ً
ط ــاب الـ ـم ــدارس ،وصـ ــوال إلــى

االهتمام بالشباب

«الوطني» :خصومات في صاالت السينما
لعمالء بطاقات الشباب
يعمل بنك الكويت الوطني
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر أف ـ ـضـ ــل ت ـج ــرب ــة
م ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــائـ ـ ــه ،م ــن
خ ـ ــال م ـن ـح ـهــم ال ـت ـخ ـف ـ ُي ـضــات
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاف ـ ـ ــآت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـ ــدت
ً
خ ـص ــوص ــا ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مــع
ن ـمــط ال ـح ـيــاة ال ـش ـخ ـصــي لكل
منهم.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،أص ـب ــح
اآلن بـ ــإ م ـ ـكـ ــان عـ ـ ـم ـ ــاء ا ل ـب ـن ــك
م ــن حــامـلــي ب ـطــاقــات الـشـبــاب
الوطني مسبقة الدفع التمتع
أكـثــر بعطلة نـهــايــة األس ـبــوع،
من خالل الحصول على خصم
بنسبة  50في المئة على أسعار
ت ــذاك ــر ال ـس ـي ـن ـمــا ل ـ ــدى جـمـيــع
صاالت العرض التابعة لشركة
الـسـيـنـمــا الــوط ـن ـيــة الـكــويـتـيــة
(سينسكيب).
وقالت مديرة التسويق في
إدارة ا لـ ـخ ــد م ــات ا ل ـم ـصــر ف ـيــة
الشخصية في «الوطني» ،دالل
ا ل ـمــا« :يستمتع عـمــاء البنك
بقضاء عطالت نهاية األسبوع
مــع أف ــراد العائلة واألصــدقــاء،
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي ن ـ ـ ـحـ ـ ــن س ـ ـ ـعـ ـ ــداء
ب ـشــراك ـت ـنــا م ــع (سـيـنـسـكـيــب)،
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـت ــرف ـي ــه
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ،لـ ـت ــوفـ ـي ــر هـ ــذا
ال ـ ـعـ ــرض الـ ـحـ ـص ــري ل ـحــام ـلــي
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ــوطـ ـن ــي
مسبقة الدفع».
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـح ــامـ ـل ــي ب ـط ــاق ــة
الشباب الوطني مسبقة الدفع
شـ ــراء ت ــذك ــرة (Standard 2D
 )& 3Dواح ــدة يــومــي الجمعة
وال ـس ـبــت بــالـسـعــر الـمـخـفــض،
.3D/4D
وبـ ــإم ـ ـكـ ــان ط ـل ـب ــة ال ـك ـل ـي ــات
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات مـ ـم ــن ت ـ ـتـ ــراوح
أ عـ ـم ــار ه ــم ب ـيــن  17و 23سـنــة

جانب من المبادرات

دالل المال

الـ ـتـ ـق ــدم ب ـط ـلــب ل ـف ـتــح ح ـســاب
ال ـش ـب ــاب ال ــوطـ ـن ــي ،م ــن خ ــال
«ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت.
وت ـع ـمــل م ـيــزة إع ـ ــادة التعبئة
عـ ـل ــى مـ ـس ــاع ــدة ال ـط ـل ـب ــة عـلــى
الـ ـتـ ـحـ ـك ــم فـ ـ ــي مـ ـص ــروف ــاتـ ـه ــم
الـشـهــريــة ،مــن خ ــال التحويل
لتعبئة رصيد البطاقة لتسديد
نفقاتهم متى استدعت الحاجة،
ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـي ــح ف ـ ــرص ـ ــة م ـت ــاب ـع ــة
النفقات والتحكم بها.
وي ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــع ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء بـ ـط ــاق ــة
الشباب الوطني مسبقة الدفع
بمزايا قيمة وحصرية تتضمن
االستفادة من برنامج مكافآت
الوطني ،والذي ُيعد أكبر برامج
ال ــوالء عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت،
مع أكثر من  700محل مشارك.
كـمــا يـحـصــل حــامـلــو بـطــاقــات
الشباب الوطني مسبقة الدفع
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
ال ـخ ـصــومــات ال ـح ـصــريــة ،بما
ف ــي ذلـ ــك الـ ـع ــروض ال ـخــاط ـفــة،
والعقود والعروض السنوية،
مـ ـث ــل :الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى خـصــم
ب ـن ـس ـب ــة  20ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ع ـلــى

االش ـت ــراك ــات الـسـنــويــة لـنــادي
بالتينوم الصحي.
ك ـمــا يـحـصــل ع ـم ــاء بـطــاقــة
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي م ـس ـب ـق ــة
الــدفــع عـلــى أح ــدث المنتجات
والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـب ـت ـك ــرة ،م ـثــل:
خدمة الوطني للتسوق اآلمن،
و خـ ــد مـ ــة  ،Tap & Payحـيــث
ينفرد «الوطني» بتوفير خدمة
س ــوار ومـلـصــق الــدفــع & Tap
 ،Payلتسهيل وتبسيط تسديد
قيمة المشتريات.
وعند إجــراء عملية شرائية
ب ـق ـي ـمــة أقـ ـ ــل مـ ــن  10دن ــانـ ـي ــر،
يمكن لحاملي بطاقات الشباب
الــوط ـنــي مسبقة الــدفــع الــدفــع
باستخدام بطاقة ،أو سوار أو
ملصق الدفع NBK Tap & Pay
م ــن خـ ــال ل ـمــس ج ـه ــاز نـقـطــة
ال ـب ـي ــع .أمـ ــا إذا ت ـخ ـطــت قـيـمــة
العملية الشرائية أكثر من 10
دن ــان ـي ــر ،فـيـجــب إدخ ـ ــال الــرقــم
السري في جهاز نقاط البيع.
وتأتي تلك الخدمة المبتكرة
في إطار حرص «الوطني» على
تقديم أفضل مستوى للخدمات
والـمـنـتـجــات الـمـصــرفـيــة ،بما
يـتـمــاشــى م ــع أرقـ ــى الـمـعــايـيــر
ال ـعــال ـم ـيــة ،م ــن خـ ــال تـطـبـيــق
أحـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـم ـب ـت ـكــرة،
ليوفر لعمالئه تجربة مصرفية
متميزة ،دون المساس باألمن
ً
والخصوصية ،سعيا لتلبية
كل احتياجاتهم.
و ت ـل ـت ــزم خ ـ ــدم Tap & Pay
بأعلى معايير األ مــن الدولية،
ب ـمــا ي ــدع ــم م ـكــانــة «ال ــوط ـن ــي»،
ً
بــاعـتـبــاره واحـ ــدا مــن أكـثــر 50
ً
ً
بنكا أمانا في العالم.

«التجاري» 5 :فائزين في «النجمة»
أجـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
السحب اليومي على حساب
«ال ـن ـج ـمــة» ،أم ــس ،ف ــي الـمــركــز
الرئيسي للبنك ،الختيار  5من
العمالء أصحاب هذا الحساب
لـلـفــوز بـجــائــزة قــدرهــا 7.000
د.ك لـكــل واح ــد مـنـهــم .وأسـفــر
السحب عن فوز كل من :سلمان
نــزيــه عــزالــديــن ،ورقـيــة جاسم
ال ـم ـش ـم ــوم ،وم ـع ـج ــب صــالــح
العجمي ،ومحمد عبداللطيف
ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،وإسـ ـ ـ ــراء يــوســف
عبدالرحمن جبر.

 ...ويحلق بعمالئه إلى روسيا
لحضور مباريات كأس العالم
يحرص البنك التجاري الكويتي دوما على استحداث أفضل
ال ـم ـك ــاف ــآت الـمـصـمـمــة خ ـصــوصــا ل ـع ـمــائــه ،ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مع
متطلباتهم واهتماماتهم.
فــي هــذا اإلط ــار ،يتيح البنك لحاملي بطاقات فيزا التجاري
االئتمانية والـبـطــاقــات المسبقة الــدفــع فــرصــة لــربــح جائزتين
لحضور مباريات ربع ونصف النهائي في أكبر بطولة لكرة القدم،
وهي بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا .2018
ويستطيع كل رابح اصطحاب شخص معه لحضور المباراة،
واالسـتـمـتــاع معا بــأجــواء كــأس العالم فــي روسـيــا ،وسيحصل
حاملو بطاقات فيزا التجاري االئتمانية والبطاقات المسبقة
الــدفــع على فــرصــة واح ــدة لــدخــول السحب لكل  10دنــانـيــر يتم
إنفاقها محليا ،وعلى ثالث فرص لكل  10دنانير تنفق في الخارج
باستخدام بطاقات فيزا االئتمانية والبطاقات المسبقة الدفع.
بهذه المناسبة ،قــال مساعد المدير الـعــام لقطاع الخدمات
المصرفية لــأفــراد في البنك التجاري الكويتي حميد سلمان:
«تعتبر مشاهدة مباريات كرة القدم من أكثر األنشطة الترفيهية
في الكويت ،وتحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة في دول العالم
كافة وفي الكويت بشكل خاص ،ما دفع البنك لتقديم تلك الجوائز
القيمة لعمالئه بالتعاون مع فيزا ،في إطار سعيه الدائم لتقديم
أف ـضــل ال ـجــوائــز لـعـمــائــه ،إيـمــانــا مـنــه بــأهـمـيــة تــوطـيــد الصلة
والعالقات الجيدة والدائمة مع العمالء والقائمة على تقديم كل
جديد لزيادة والء العمالء للبنك».

وأش ــار نــاجـيــا إل ــى مسؤولية
«ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ت ـج ــاه
الـطـلـبــة ،الـتــي ال تـقــل أهـمـيــة عن
مسؤوليته تجاه شباب الكويت،
ً
إيمانا منه بــأن العلم والطاقات
ال ـشــابــة وج ـه ــان لـعـمـلــة واحـ ــدة،
وه ـ ــم ب ــراع ــم الـ ـي ــوم وأمـ ـ ــل ال ـغــد
ال ــذي ــن س ـي ـع ــول ال ــوط ــن عـلـيـهــم
فــي بـنــاء نهضته ورفـعـتــه ،ومــن
هذا المنطلق ،يلتزم البنك بدعم
ال ـط ـل ـب ــة والـ ـشـ ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
ال ـط ـمــوح ـيــن ،إل ــى جــانــب سعيه
إل ــى تمكين حــديـثــي الـتـخــرج أو
المقبلين على التخرج من خالل
تعزيز حياتهم المهنية وتوفير
فرص العمل المناسبة لهم.

الرياضة
وأفـ ـ ــاد نــاج ـيــا بـ ــأن الــريــاضــة
ً
ً
ً
ك ـث ـيــرا م ــا ك ــان ــت رك ـن ــا أســاس ـيــا
فــي بــرنــامــج الـبـنــك المجتمعي،
ً
ول ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـقـ ـ ــدم دائـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا دعـ ـم ــه
لـلــريــاضـيـيــن وال ـمــوهــوب ـيــن في
جميع المجاالت الرياضية ،مثل:
رعايته فريق الخيل والفروسية،
الذي يحمل اسمه ،والذي حصد
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  2017الـ ـع ــدي ــد مــن

ال ـمــراكــز الـمـتـقــدمــة ف ــي ع ــدد من
ال ـب ـط ــوالت الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة،
كما رعــى مـشــاركــة الـفــرســان في
م ـع ـس ـكــر ت ــدريـ ـب ــي فـ ــي ه ــول ـن ــدا
ً
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادا لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ب ـع ــدة
ب ـط ــوالت أوروب ـ ـيـ ــة ،إض ــاف ــة إلــى
رعايته لبطل الــدراجــات المائية
العالمي عبدالله الفاضل ،الذي
شارك في بطولة شاطئ دايتونا
ل ـل ــدراجــات الـمــائـيــة ومـنــافـســات
بطولة العالم للدراجات المائية،
ومسابقات بطولة ملك تايالند
الدولية للدراجات المائية .كما
ق ـ ــدم رع ــاي ـت ــه ال ــذه ـب ـي ــة لـلـطـلـبــة
الكويتيين في بطولة كرة القدم
لنادي طلبة جامعة أريزونا في
الواليات المتحدة األميركية.

مناسبات وطنية واجتماعية
وص ــرح نــاجـيــا ب ــأن «الــدولــي»
يولي أهمية خاصة للمشاركة في
الفعاليات المجتمعية والوطنية
التي تحقق المحبة واأللفة بين
أبناء الشعب الكويتي ،إذ أطلق
خالل عام  2017حملة #نحبها_
نــرفــع_ع ـل ـم ـهــا بـمـنــاسـبــة ذك ــرى
ال ـي ــوم الــوط ـنــي ويـ ــوم الـتـحــريــر
لدولة الكويت ،إضافة إلى رعايته
الــرئـيـسـيــة ل ـم ـهــرجــان ال ـفــارســي
للطائرات الورقية  2017بنسخته
الخامسة عشرة.
ـراع استراتيجي
كما شــارك ك ـ ٍ

فـ ــي م ــؤت ـم ــر وم ـ ـعـ ــرض ال ـكــويــت
للمسؤولية االجتماعية الثاني،
ّ
وقدم رعايته لمهرجان «يوم رجل
اإلطفاء» الخامس عشر ،ورعايته
ألس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور ال ـخ ـل ـي ـج ــي
الموحد في نسخته الـ  33تحت
شعار «حياتك ...أمانة» ،ورعايته
االستراتيجية لمؤتمر ومعرض
الكويت التاسع ألمن المعلومات،
ورعايته االستراتيجية لمؤتمر
ومعرض الكويت التاسع إلدارة
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى دع ـمــه
فـ ـع ــالـ ـي ــات وأن ـ ـش ـ ـطـ ــة م ـحــاف ـظــة
األحمدي التنموية والمجتمعية،
وإطالقه مبادرة توزيع المرطبات
وال ـم ـيــاه ال ـب ــاردة عـلــى مــراجـعــي
الجهات الحكومية والعمال في
األماكن المكشوفة في الصيف.

نجاحات وتكريمات
وف ــي خـتــام تـصــريـحــه ،اعتبر
ناجيا أن حصول «الدولي» على
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوائ ــز الـمـحـلـيــة
واإلقليمية والعالمية البارزة في
ً
عام  2017جاء انعكاسا إلنجازاته
الـمـمـيــزة فــي مختلف الـمـجــاالت
م ـم ــا ي ــدف ـع ــه ل ـت ـتــويــج مـسـيــرتــه
بـمــزيــد مــن ال ـت ـقــدم والـنـجــاحــات
المتتالية ،مع استمراره في السير
وفـ ــق مـنـهـجـيــة ن ــاج ـح ــة ورؤيـ ــة
ثاقبة تـعــزز دوره فــي االقتصاد
الكويتي.

جانب من الفعاليات

الفيصلي« :زينون» تدشن «بوكي»
للدفع اإللكتروني المسبق
أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــون ،مـ ـحـ ـم ــد
ال ـف ـي ـص ـل ــي ،ت ــدش ـي ــن تـطـبـيــق
محفظة «بــوكــي» اإللـكـتــرونــي
ال ـش ــام ــل لـجـمـيــع اح ـت ـيــاجــات
الـتـســوق والــدفــع فــي الكويت،
مشيرا إلى أن «زينون» واحدة
من الشركات الرائدة في مجال
االبتكارات الرقمية والخدمات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـب ــر ال ـه ــوات ــف
الــذكـيــة وال ـحــواســب اللوحية
بــالـكــويــت والـخـلـيــج وال ـشــرق
األوس ـ ــط ،لـيـتــواكــب تطبيقها
الجديد مــع متغيرات العصر
الرقمي ،وتماشيا مع رؤيتها
واستراتيجيتها العالمية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـفـ ـيـ ـصـ ـل ــي ،فــي
بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــي ،أن «ب ــوك ــي»
ي ـعــد تـطـبـيـقــا شــامــا لجميع
اح ـت ـيــاجــات ال ـت ـســوق والــدفــع
في الكويت ،حيث يتم بموجبه
امتالك قيمة نقدية في تطبيق
إلكتروني مسبق الدفع يمكن
استخدامها في تحويل مبالغ
مالية من محفظة إلــى أخــرى،
وش ــراء سـلــع فــي الـمــؤسـســات
والمحال التجارية المشتركة
ف ــي ال ـت ـط ـب ـيــق ،ودف ـ ــع فــواتـيــر
الـهــواتــف الـنـقــالــة واإلنـتــرنــت،
وش ــراء ال ـك ــروات اإللكترونية
المسبقة الــدفــع ،كــأي -تيونز،
ب ــاي ـس ـت ـي ـش ــن ،غ ــوغ ــل بـ ــاي،
وغيرها من خدمات.
وأشار إلى أن «زينون» تملك
ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـكــريــة لـلـتـطـبـيــق،
وهـ ـ ــي ال ــوكـ ـي ــل الـ ـحـ ـص ــري لــه
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي ودول
م ـج ـلــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،مــوض ـحــا
أن ـه ــا ق ــام ــت بــال ـح ـصــول على
جميع الموافقات والتراخيص
الــرسـمـيــة مــن وزارة الـتـجــارة

والصناعة ،إضافة إلى اعتماد
ال ـت ـط ـب ـي ــق مـ ــن غ ــرف ــة تـ ـج ــارة
وصناعة الكويت.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـف ـ ـي ـ ـص ـ ـلـ ــي أن
«بوكي» يقدم عروضا حصرية
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــال ل ـم ـس ـت ـخ ــدم ــي
التطبيق ،الفتا إلى أن «زينون»
ت ـهــدف خ ــال ال ـف ـتــرة المقبلة
إلى مضاعفة عمالئها ،للتمتع
بأفضل وأسهل وآمــن وسيلة
د فــع إلكتروني دون مجهود،
م ــن خـ ــال ت ـح ـم ـيــل الـتـطـبـيــق
عـلــى ال ـهــاتــف ،وإجـ ــراء جميع
المعامالت ضمن استراتيجية
مـتـكــامـلــة ت ـهــدف إل ــى تـطــويــر
نظم المدفوعات في الكويت،
وت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات
جــديــدة ومـبـتـكــرة فــي الـســوق
ال ـم ـح ـل ــي ت ـل ـب ــي اح ـت ـي ــاج ــات
الشرائح كافة ،وتوفير أدوات
جـ ــديـ ــدة ومـ ــرنـ ــة ل ـل ـع ـم ــاء أو
للمستفيدين.
وك ـشــف أن الـتـطـبـيــق يفتح
آف ـ ــاق ـ ــا ن ــوعـ ـي ــة ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــات
الـ ـتـ ـس ــوق والـ ـ ـش ـ ــراء فـ ــي أك ـثــر
مــن  350مـتـجــرا ومـكــانــا على
مستوى الكويت ،إ ضــا فــة إلى
التعامل مــع شــركــات معتمدة
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا بـ ـ ــال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وف ـ ــي
مقدمتها :برجر كينج ،دجاج
نايف ،سابليه ،كاريبو كافية،
كافي ريبابلك ،نظارات حسن،
وك ـيــك آن ــد ب ـيــك ،وغ ـيــرهــا من
شركات عالمية ومحلية.
وذك ــر أن «ه ــذه الـتـعــاونــات
جـ ـ ـ ـ ــاء ت مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق نـ ـظ ــرة
ه ــذه ا ل ـشــر كــات المستقبلية،
ولـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة اح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،وسـ ـ ـل ـ ــوك الـ ـعـ ـم ــاء،
فتطبيق بــو كــي للتجار يقدم
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول الـ ـم ــواكـ ـب ــة

محمد الفيصلي

لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة،
كــالــدفــع بــالـعـمــات الـتـجــاريــة
ع ــن طــريــق الـتـطـبـيــق ،إرس ــال
ال ـفــوات ـيــر لـلـعـمــاء ع ــن طــريــق
الــرســائــل الـقـصـيــرة ،تحصيل
األم ــوال والـفــواتـيــر عــن طريق
راب ـ ــط ك ــي-ن ــت آم ـ ــن ،وتـفـعـيــل
خــد مــة ا لــد فــع إلكترونية على
أي موقع إلكتروني ،لتحويله
إل ــى مـتـجــر إل ـك ـتــرونــي شــامــل
ومـتـكــامــل ،إضــافــة إل ــى مــزايــا
وخدمات تسويقية للعمالء من
خصومات حصرية».
وألـ ـم ــح ال ـف ـي ـص ـلــي إلـ ــى أن
تطبيق بــو كــي لـلـتـجــار يقدم
تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر م ـ ـفـ ـ َّـص ـ ـلـ ــة ل ـج ـم ـي ــع
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ،ووض ـ ـ ــع حــالــة
ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة الـ ـم ــرسـ ـل ــة ،سـ ــواء
كــانــت مــدفــوعــة ،أو مرفوضة
مــن العميل ،أو تــم تأجيلها،
م ــع ذكـ ــر األسـ ـب ــاب إذا كــانــت
مــذكــورة مــن الـعـمـيــل ،مشيرا
إلــى أن تطبيق بــوكــي ،ســواء
الـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة أو الـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــر ،تــم
تطويره ،مع مراعاة متطلبات
مستخدميه.

�شـركة المــال وبهبــهاني لل�سيــارات تعــر�ض
�سيارات الع�ضالت الأميركية في «�أوتوموتو »2018
يحظى عشاق السيارات بمتعة حقيقية في معرض أوتوموتو
 ،2018ال ��ذي ي �ق��ام ف��ي م ��ول  360م��ن  18إل ��ى  27ي �ن��اي��ر ،حيث
ستعرض شركة المال وبهبهاني للسيارات ،الموزع المعتمد
لسيارات ألفا روميو ،كرايسلر ،دودج ،فيات ،جيب ،موبار ،ورام
في الكويت ،تشكيلة لعالمات تجارية متعددة من المركبات التي
تنتجها شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز .FCA
وستكون س�ي��ارة دودج دوران�ج��و  ،SRT 2018وه��ي سيارة
 SUVاألق ��وى واألك �ث��ر ق ��درة ذات ال�ث�لاث��ة ص�ف��وف م��ن المقاعد
المتوافرة في السوق ،بمثابة عنصر جذب رئيسي آخر لعشاق
سيارات  SUVالذين يركزون على األداء العالي .ويحقق محركها
 ،HEMI® V8الذي تبلغ سعته  392بوصة مكعبة ،قوة حصانية
ً
تبلغ  475حصانا و 470رطل  -قدم من عزم ال��دوران ،مع أرقام
أداء تشتمل على زمن ربع الميل ،الحاصل على شهادة الرابطة
الوطنية األميركية ( ،)NHRAوالبالغ  12,9ثانية ،وانطالق من
ثوان .كما تتمتع دورانجو
السكون إلى  100كلم/ساعة في 4,4
ٍ
 SRTبقدرة سحب هي األفضل ضمن فئتها ،وتبلغ  8600رطل
( 3901كلغ) .كما يتم عرض دودج تشارجر وتشالنجر ،وهما
الطرازان المفضالن بقوة لدى السائقين الكويتيين.
ً
وتعتبر جيب رانجلير روبيكون ريكون ،التي تحتل مكانا
ً
بارزا بجناح جيب ،سيارة جيب األكثر قدرة حتى اآلن ،حيث يولد
ً
محركها  V6سعة  3,6لترات قوة حصانية تبلغ  284حصانا،
ويترافق مع ناقل حركة أوتوماتيكي من خمس سرعات.
وتعرض عالمة رام التجارية ،التي تتميز بأنها تنتج أقوى
شاحنة بكابينة ع��ادي��ة م�ت��واف��رة ف��ي ال�ك��وي��ت ،أح��دث ط��راز من
شاحنة لونجهورن  1500طراز .2018
وتحتل ش��رك��ة ال�م�لا وبهبهاني ل�ل�س�ي��ارات مكانة راس�خ��ة،
باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في سوق السيارات الكويتي،
وتستمر في الحفاظ على مكانتها الرائدة ،من خالل إيالء أهمية
قصوى لكسب ثقة العمالء وبناء سمعة راسخة .وتلتزم الشركة
بالحفاظ على ريادتها لقطاع السيارات والبناء عليها ،من خالل
ً
استراتيجية مركزة مصممة خصيصا لتزويد العمالء بخدمة
شاملة ومريحة ومتميزة.

بينها مصدات معدنية أمامية وخلفية ،ومصابيح ليد ()LED
رئيسية ومصابيح ضباب ومجموعة ر ف��ع بقياس  2بوصة،
إضافة إلى إطارات للطرق الوعرة.
وتميز عناصر باللونين األسود واألحمر مقصورة رانجلير
روبيكون ريكون ،وتزين خياطة بارزة باللون األحمر المقاعد
الجلدية السوداء القياسية التي تتميز بشعار "روبيكون" مطرز.
وي��رت �ك��ز ه� ��ذا اإلص � � ��دار ال� �خ ��اص ع �ل��ى م ��ودي�ل�ات ران�ج�ل�ي��ر
روبيكون الحالية ،وتضيف إليها عجالت  18بوصة ألمنيوم
بلون كريستالي غرانيتي محدود اللمعان ،وفتحتين على غطاء
محرك السيارة مع شعار روبيكون وشعار خلفي وباب خزان
وق��ود أس��ود وغطاء العجلة االحتياطية باللون األس��ود ،فيما
تم تزويد مقصورة السيارة بلمسات باللون األسود واألحمر،
مع تطريز أحمر على الفرش الجلدي األسود للمقاعد المزودة
بخاصية التدفئة.
ك�م��ا ت��وج��د م�س��ان��د ذراع أم��ام�ي��ة م��ع غ�ط��اء ل�ل�ك��ون�س��ول من
الفينيل األس��ود ،مع لمسات حمراء على الكونسول الوسطي
واألب��واب األمامية وأحزمة األمان .ويمكن للعمالء االختيار ما
بين نسخ السيارة ببابين وأربعة أبواب مع محركات بنتاستار
ً
 Pentastar V6سعة  3.6لترات ،بقوة  280حصانا ،وناقل حركة
أوتوماتيكي من  5سرعات.

عالمة رام التجارية في "أوتوموتو "2018
ً
أوسكار ريفولي مدير عام شركة المال وبهبهاني للسيارات مستقبال كبار الزوار المرافقين للشيخ محمد العبدالله وجوسيبي سكوغناميغليو سفير إيطاليا ولورينس سيلفيرمان
سفير الواليات المتحدة األميركية في الكويت

عالمة دودج التجارية في "أوتوموتو "2018
يتواصل نجاح تشكيلة س�ي��ارات دودج ف��ي ال�ك��وي��ت ،وذل��ك
يعود بشكل خاص إلى شعبيتها المستمرة لموديالت تشارجر
ً
وتشالنجر ،التي ما زالت جاذبيتها تجتذب مشترين جددا لهذه
العالمة التجارية .واستجابة لطلب العمالء ،يتم توفير المزيد
من األشكال المختلفة واإلص��دارات الخاصة من هذه السيارات
األسطورية القوية في المنطقة.
ويتم عرض تشكيلة مثيرة من أحدث الطرز لسيارات دودج
في المعرض ،من بينها تشارجر وتشالنجر ودورانجو  SRTطراز
 2018الجديدة بالكامل

دودج دورانجو SRT
تجمع دورانجو ،وهي سيارة رياضية متعددة االستخدامات
 SUVذات ثالثة صفوف من المقاعد ،بين تنوع االستعماالت
والتكنولوجيا المتطورة وأفضل مستوى من الجر والقيادة،
وديناميكيات القيادة األكثر اعتمادية ،وشكل هجومي ،وهو ما
يجعلها دودج تشارجر من فئة .SUV
وس��وف تسلط األض ��واء ف��ي م�ع��رض أوت��وم��وت��و  2018على
ال�س�ي��ارة دوران �ج��و  SRTط ��راز  2018ال�ج��دي��دة ب��ال�ك��ام��ل ،وه��ي
السيارة الرياضية متعددة االستخدامات  SUVاألسرع واألقوى
واألك �ث��ر ق ��درة ذات ال�ث�لاث��ة ص�ف��وف م��ن ال�م�ق��اع��د ال�م�ت��اح��ة في
األسواق.
وتستمد السيارة طاقتها من محرك هيمي  V8بسعة 392
بوصة مكعبة يعطي قوة  475حصانا و 470رطل -قدم من عزم
ال��دوران .وتشمل أرق��ام األداء التي اعتمدتها الرابطة الوطنية
لسيارات السباق ( )NHRAوتقطع مسافة ربع الميل خالل 12,9
�وان.
في الثانية ،ومن الصفر وحتى  100كيلومتر خالل  4,4ث� ٍ
وتتفوق السيارة دورانجو على كل السيارات الرياضية متعددة
األغراض ذات الثالثة صفوف من المقاعد على الطريق مع أفضل
قدرة على السحب تبلغ  8600رطل.
وتوفر دودج دورانجو  SRT 2018جودة نقل معززة وسالسة
بالقيادة ،عالوة على أفضل اقتصاد الستهالك الوقود ،من خالل
ناقل حركة أوتوماتيكي من  8سرعات من طراز .TorqueFlite
وتم تصميم ناقل الحركة هذا بشكل خاص لتحسين نقاط النقل،
وتقديم أقصى ع��زم دوران لجميع العجالت األرب��ع .ولتحقيق
أق �ص��ى س�ي�ط��رة ل�ل�س��ائ��ق ،ي�م�ك��ن ت�ح��وي��ل ن��اق��ل ال �ح��رك��ة ي��دوي��ا
باستخدام عناصر التحكم في بدال عجلة القيادة المستوحاة
من األداء والموجودة على أسفل عجلة القيادة.
وعند ضبط السيارة على الوضعية الرياضية ،فإن الناقل
يخفض م��رات التنقل بنسبة تصل إل��ى  50ف��ي المئة ،مقارنة
بوضعية  ،Autoفيما يتم إرسال  65في المئة من عزم الدوران
إلى العجالت الخلفية.
وتتم زيادة التسارع ومعالجة األداء عندما تكون السيارة على
وضعية الحلبة  .Trackوفي وضعية الحلبة ،يمكن تحقيق أقصى
أداء مع نقل الحركة في خالل  160مللي ثانية ،ويتم إرسال حتى
 70في المئة من عزم المحرك إلى العجالت الخلفية.
ويوفر ناقل الحركة اإللكتروني على شكل  Tال��ذي يوجهه
ً
السائق اختيارا بديهيا لعلبة ال�ت��روس ،وي�ق��دم عصا اختيار
أوت��وم��ات�ي�ك�ي��ة ،ل�م��زي��د م��ن ال�ت�ح�ك��م .وي�م�ك��ن ال�ت�ن�ق��ل ب�ي��ن وض��ع
القيادة  Driveوسبورت  Sportمع عدم وجود أي تأثير على نظام
التعليق أو التحكم في الثبات أو ضبط عزم الدوران.
ويتميز نظام دودج دورانجو  SRTطراز  2018بالتحكم في
االنطالق ،الذي يحاكي مدخالت السائق المهنية لتحسين األداء،
من خالل تضافر قوة المحرك وناقل الحركة ومجموعة القيادة

ً
يعتبر الشرق األوسط واحدا من األسواق الرئيسية التي تم
اختيارها لتكون في مقدمة عمليات توسع عالمة رام التجارية
ً
ً
خ ��ارج أم�ي��رك��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ،ألن�ه��ا حققت ن�ج��اح��ا ك�ب�ي��را م�ن��ذ أن
أص�ب�ح��ت ع�لام��ة ت�ج��اري��ة ق��ائ�م��ة ب��ذات�ه��ا ف��ي ع��ام  ،2009لتفوز
بالعديد من الجوائز المرموقة على طول الطريق .واألكثر أهمية،
ً
أن المبيعات ترتفع بصورة مضطردة عاما بعد عام.
ً
وت �م��اش �ي��ا م ��ع ذل� ��ك ،ت�ش�ه��د ت�ش�ك�ي�ل��ة ع�ل�ام��ة رام ال�ت�ج��اري��ة
ً
ً
المتوافرة في الكويت نموا كبيرا ،استجابة لطلب العمالء ،حيث
ت�ت��واف��ر اآلن التشكيلة الكاملة ف��ي ص��االت ع��رض ش��رك��ة المال
وبهبهاني للسيارات في الكويت.
ونجحت العالمة التجارية ،التي تقوم بتصنيع الشاحنات
فقط ،ف��ي بناء سمعة ق��وي��ة ،باعتبارها شركة متخصصة في
صناعة ال�ش��اح�ن��ات ،وبتميزها ف��ي تصنيع شاحنات كابينة
عادية هي األقوى المتوافرة في الشرق األوسط ،ومجهزة بمحرك
ً
هيمي  ®V8 HEMIس�ع��ة  5,7ل �ت��رات ي��أت��ي ق�ي��اس�ي��ا بمختلف
شاحنات التشكيلة.
ً
وشهدت تشكيلة رام  1500المتوافرة في المنطقة نموا من
ثالثة ط��رازات إلى تسعة ،نتيجة لالستماع إلى العمالء وفهم
احتياجاتهم ،م��ن أج��ل تقديم المنتجات التي يبحثون عنها.
كما تشتمل التشكيلة على المزيد من خيارات الكبائن العادية
وكبائن األطقم.

رام  1500لونجهورن

جيب رانجلر روبيكون ريكون
ونظام التحكم في الثبات والتعليق معا ،من أجل انطالق مثالي،
وتسريع ثابت على خط مستقيم.
وإلى جانب قدرات األداء الفائقة الجديدة ،تقدم السيارة دودج
دورانجو  SRT 2018نفس المزيج من التنوع في االستخدامات
والتكنولوجيا المتقدمة والشكل العدواني الذي تشتهر به.
وتشمل التجهيزات الجديدة داخل مقصورة دورانجو SRT
لوحة عدادات ملفوفة يدويا بتطريز فضي وعجلة قيادة SRT
مسطحة البطن ومزودة بأزرار نقل حركة ،ومقاعد أمامية مهواة
منقوش عليها شعار .SRTكما تم فرش المقاعد بجلد "نابا"
الفاخر ،المطرز بشعارات  SRTباللون الفضي .وداخل السيارة
مبطن بالجلد األحمر ،ومنقوش عليه شعارات  .SRTوتتضمن
اللمسات الفاخرة األخرى في السيارة دورانجو وحدة للتحكم
في التدفئة والتهوية والتكييف.
كما تم منح لوحة العدادات جرعة من التكنولوجيا العالية،
وأصبحت تشتمل اآلن على شاشة بأغشية الترانزستور الرقيقة
( )TFTقياس  7بوصات ( 177,8ملم) وباأللوان الكاملة .وتؤطر
لوحة العدادات الجديدة هذه عجلة قيادة معاد تصميمها من
ثالثة قضبان ،وبها أزرار لتشغيل األجهزة بالسيارة كتجهيز
قياسي .وأصبحت األزرار التي تتحكم في وظائف معلومات
السائق المعروضة على الشاشة أكبر اآلن وم�ض��اء ة ،لزيادة
سهولة استخدامها .وتوجد اآلن أزرار تشغيل نظام يوكونيكت
 ®Uconnectوالهاتف على الحافة السفلية للقضبان العمودية
لعجلة القيادة .ويشتمل النظام الصوتي الممتاز BeatsAudio
ً
ال ��ذي ي��أت��ي ق�ي��اس�ي��ا ع�ل��ى ت�س�ع��ة م�ك�ب��رات ل�ل�ص��وت ومضخم
للصوت (أمبليفاير) قوته  506واط.
وم ��ن ال� �خ ��ارج ،ت�ح�م��ل دودج دوران� �ج ��و  SRT 2018غ�ط��اء
محرك  SRTمع أنابيب مدخل هواء مركزي وظيفي تحيط بها
مستشعرات الحرارة التي تساعد على الحفاظ على حجيرة
ال�م�ح��رك ب ��اردة ع��ن ط��ري��ق إزال ��ة ال �ه��واء ال�س��اخ��ن م��ن حجيرة
المحرك.
وتضم فتحة أمامية جديدة وإلكترونات تكافؤ منخفضة
أنابيب ه��واء ب��ارد جديدة ومصابيح ضباب ليد ( .)LEDكما
تشتمل هذه الطلة الفريدة الجديدة أيضا على تشطيبات شبكية
الشكل للواجهة مستوحاة من تكنولوجيا .SRT

دودج تشارجر دايتونا
ترسي تشارجر دايتونا ،التي تم ابتكارها عام  ،1969بهدف
ً
المشاركة في سباقات ناسكار  ،NASCARأرقاما قياسية جديدة
بشكلها اإليروديناميكي المتميز وقوتها األسطورية .وتم بناء
ط ��رازات ت�ش��ارج��ر داي�ت��ون��ا الحديثة على أس��اس ه��ذا التاريخ
المحتفى ب��ه ،بإضافة المزيد م��ن األداء لسيارة ال�س�ي��دان ذات
العضالت واألربعة أبواب الحقيقية الوحيدة في العالم.
ولتحقيق أقصى قدرة من األداء ،تبلغ سعة محرك السيارة
دودج تشارجر دايتونا  5,7لترات ،وهي تبنى على أساس طراز
تشارجر ،R/Tمن خالل تحسين شفط وع��ادم المحرك مع نظام
موبار المتصاص الهواء البارد المجهز بفلتر هواء مخروطي
الشكل ،إضافة إلى نظام عادم لألداء النشط قياس  2,75بوصة
ً
( 69,85ملم) جديد بالكامل يتم التحكم به إلكترونيا مع فتحات
مستديرة الشكل قياس  4بوصات ( 101,6ملم).
ً
كما تشتمل السيارة أيضا على حزمة أنظمة قيادة على حلبة
السباق سوبر تراك باك ( ،)Super Track Pakمع نظام التعليق
المتوالف ل�لأداء القوي وبطانات الفرامل القوية ،ومعايرة من
ً
ثالث وضعيات لنظام التحكم إلكترونيا في الثبات ( ،)ESCمع
إطارات "كوديير إيغل" عالية األداء.
وم��ن أج��ل تحسين ال �ت �س��ارع وال �س��رع��ة ،تشتمل "ت�ش��ارج��ر
داي�ت��ون��ا" على دف��رن��ش خلفي بنسبة محور  ،2,62إض��اف��ة إلى
م�ع��اي��رة ق��وي��ة ل�ل�م�ح��رك ،ون �ظ��ام ن�ق��ل ال�ح��رك��ة م��ع وح ��دة تحكم
ً
للمحرك فائق السرعة  150ميال في الساعة ( 241كلم /ساعة)،
ً
مقابل  135ميال في الساعة ( 217كلم /ساعة).

دودج تشالنجر R/T Plus
تحقق دودج تشالنجر  R/T Plusميزات ألداء تكنولوجي فائق،
لترسيخ مكانتها ،باعتبارها س�ي��ارة كوبيه أميركية حديثة
م��ن س�ي��ارات العضالت ،وت�ق��وم على أس��اس ال��دف��ع بالعجلتين
الخلفيتين.
ويحقق ه��ذا اإلص� ��دار ،ال��ذي تبلغ ق��وت��ه  375ح�ص��ان� ً�اً ،
أداء
ً
متوازنا مع تسارع متميز في خط مستقيم ،وركوب وتحكم على

مستوى عالمي ،وكبح عالي األداء ،وأحدث التقنيات التي توفر
المزيد من اإلثارة والتحكم للسائق.
ً
ويحقق محرك  HEMI V8سعة  5,7لترات ً
أداء استثنائيا،
من خالل مدى الدورات في الدقيقة .وتتيح تقنية توفير الوقود
القياسية (وضعية األسطوانات األربع) في الطرازات المجهزة
بأنظمة نقل الحركة األوتوماتيكية للمحرك العمل اقتصاديا
ع�ل��ى أرب ��ع أس �ط��وان��ات أو اس �ت �خ��دام ق��وة ج�م�ي��ع األس �ط��وان��ات
الثماني عند الحاجة.

عالمة جيب التجارية في "أوتوموتو "2018
ال يكتمل أي معرض للسيارات من دون مركبة جيب رانجلير
األيقونية ،ويتاح للزائرين فرصة رؤية سيارة رانجلير روبيكون
ري �ك��ون أن�ل�ي�م�ي�ت��د ال �ج��دي��دة ،ال� �م ��زودة ب�م�ح��رك ب�ن�ت��اس�ت��ار V6
 Pentastarالمحتفى به والحائز الجوائز سعة  3,6لترات ،وبقوة
ً
 280حصانا ،وناقل حركة أوتوماتيكي من  5سرعات.

روبيكون ريكون – جيب رانجلير أيقونية أخرى
يحقق إصدار جيب رانجلير روبيكون ريكون الخاص براعة
مطورة للدفع الرباعي بفضل مكونات محددة على الطرق الوعرة،
من بينها محور أمامي أقوى وأغطية دفرنش من القوالب التي
َّ
تتحمل األعمال الشاقة.

ويشتمل الشكل الخارجي لطراز اإلص��دار الخاص لسيارة
ري�ك��ون ال�ج��دي��دة على م�ي��زات ع��دي��دة ت�ع��زز الشخصية القوية
والقدرات األسطورية للدفع الرباعي وحرية الهواء الطلق لمركبة
رانجلير األيقونية ،ومن بينها شبكة سوداء قليلة اللمعان ،مع
حواف من الكريستال قليل اللمعان وحوافي مصابيح رئيسة،
وعجالت ألمنيوم مطلية بلون الكريستال الغرانيتي ،وغطاء
محرك هيدروليكي ذي قبة طاقة مزدوجة التهوية مع ملصق
"روبيكون" بأحرف حمراء بارزة على كال الجانبين.
ولتأكيد براعتها على الطرق الوعرة ،تشتمل جيب رانجلير
ً
روبيكون ريكون أيضا على إكسسوارات خاصة من موبار ،من

تعتبر ل��ون�ج�ه��ورن أف �ض��ل ش��اح�ن��ة ف��اخ��رة م �ت��واف��رة في
السوق اليوم ،ألنها تستخدم أجود المواد وأرقى التشطيبات
بالمقصورة ،وهي عناصر ال تتوافر في أي شاحنة بالسوق.
وت�ت�م�ت��ع ل��ون �ج �ه��ورن ب� �ق ��درات ك �ب �ي��رة ،وت �ح �ق��ق ك �ف ��اءة في
استهالك الوقود.
ولعام  ،2018تتمتع طرازات رام  1500لونجهورن بشكل
خارجي متجدد ،مع واجهة تحمل عالمة رام بحروف جريئة
براقة مطلية بالكروم .كما تمتاز طرازات لونجهورن لألعمال
الشاقة ذات الدفع الرباعي بركوب مريح ،مع تجهيزها بأنظمة
بيلستين ( )Bilsteinالجديدة ذات األنبوب األحادي المتصاص
الصدمات ،وهو ما يعزز من ركوبها والتحكم في قيادتها،
لتصبح األفضل في فئتها .كما تم تجهيز الشاحنة بمحرك
هيمي  HEMI® V8األسطوري سعة  5,7لترات.
وتمتاز رام لونجهورن بتصميم أيقوني مستوحى من
أج��واء جنوب غ��رب ال��والي��ات المتحدة .وتشتمل الشاحنة،
سواء المقصورة أو الشكل الخارجي ،على مميزات ملحوظة
ً
وعناصر تصميمية لتجهيزات تم تصنيعها يدويا بصورة
تقليدية ،وتم اختبارها بدقة تضاهي عملية إبداع ساعة جيب
عتيقة ،أو ح��ذاء راع��ي البقر أو سرج الفارس .إنها األشغال
المعدنية والجلدية بشاحنة رام لونجهورن.
وتشتمل ط��رازات رام لونجهورن على مصابيح أمامية
وخلفية م�م�ي��زة وع �ج�لات ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ،ف��ي ح�ي��ن يتم
تشطيب المقصورة بخامات  Walnut Burlمطلية باللون
البني أو جلد الماشية المدبوغ.
ً
وتوفر مقاعد لونجهورن الممتازة خيارا من جلد الماشية
المدبوغ مع مقاعد ذات حاشية  /خياطة باألسود أو مقاعد
باللون البني  /البيج ،مع أو ب��دون زركشة مخرمة ممتازة
بالجلد ،وت��أت��ي المقاعد األمامية م��دف��أة وم�ب��ردة ،ف��ي حين
تكون المقاعد الخلفية مدفأة.
كما تتميز ط��رازات لونجهورن بتصميم فريد من نوعه
ألج�ه��زة ال�ق�ي��اس ،م��ع ش��اش��ات ن�ظ��ام يوكونيكت وش��اش��ات
عنقودية متعددة المشاهد ،والتي تكمل صيغة التصميم
العام.
وت�ش�ت�م��ل تشكيلة رام  1500ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن ال�م�ي��زات
الحصرية بشريحة ه��ذه الشاحنة ف��ي أ م��ا ك��ن تمثل أهمية
قصوى لمشتري الشاحنات .وتتحقق عملية ركوب وتحكم
رائدة بفئتها ،من خالل نظام تعليق خلفي متعدد الوصالت
فريد مع نظام تعليق هوائي اختياري .وتقدم ميزات أخرى،
م �ث��ل ع�ل�ب��ة ال �ت �خ��زي��ن ال �ح �ص��ري��ة ب �ج��ان��ب س �ط��ح ال�ش��اح�ن��ة
 ،RamBoxوالصناديق المخفية وأرضية التحميل المسطحة،
ً
حلوال فريدة من نوعها للبضائع.
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مزاج
حوار مع اإلعالمية
والشاعرة ريتا الخوند حول
ديوانها {أميرة الياسمين}
وروايتها {أماني نور...
قصة قدر}.
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أشاد كثيرون بدور
دينا في {الطوفان} التي
تشارك في الجزء الثاني
من {األب الروحي}.
دردشة معها.
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فرقة جنوب إفريقيا
الفنانة المصرية حورية
فرغلي تؤكد أن فيلم {طلق استعرضت هويتها
ً
صناعي} َّ
عوضها إحساس وتاريخها موسيقيا ضمن
فعاليات مهرجان القرين
األمومة الذي تفتقده.
الثقافي الـ .24

«ذي شيب أوف ووتر» ينال جائزة أفضل
فيلم من نقابة المنتجين األميركيين
ف ــاز الـفـيـلــم الـخـيــالــي الــرومــان ـســي "ذي
ش ـيــب أوف ووت ـ ــر" لـلـمـخــرج المكسيكي
غـيـيــرمــو دي ــل ت ـ ــورو ،م ـســاء أم ــس األول،
بجائزة نقابة المنتجين األميركيين ،مما
ً
يضعه في موقع متقدم جــدا في السباق
إلى جوائز األوسكار ،التي توزع في الرابع
م ــن م ــارس الـمـقـبــل ،وتـ ــدور أحـ ــداث فيلم
المغامرة والـخـيــال حــول حكاية خيالية
تجري أحداثها خالل حقبة الحرب الباردة
بين الواليات المتحدة اﻷميركية واالتحاد
السوفياتي السابق.
وفي أحد المعامل فائقة السرية التابع
للحكومة ،تعيش إليسا حياة كاملة من
الوحدة والصمت داخل المعمل ،وتتغير
ح ـيــات ـهــا إل ــى األبـ ــد حـيـنـمــا تـكـتـشــف مع
زميلتها زيلدا أمر تجربة علمية شديدة
السرية.
وتغلب الفيلم على أعمال منافسة قوية
ً
جدا مثل "دانكرك" لكريستوفر نوالن و"كول
م ــي ب ــاي ي ــور ن ــاي ــم" ل ـلــوكــا غــوادانـيـنـيــو
و"غيت آوت" لجوردان بيل و"ليدي بيرد"
لغريتا غيرويغ.
ويـ ــروي الـفـيـلــم ،ال ــذي ت ــدور أح ــداث ــه في
الستينيات قصة حارسة مختبر بكماء تقع
في غرام رجل خيالي محتجز وتقرر تحريره.
وس ـب ــق أن ف ــاز الـفـيـلــم ب ـحــائــزة األس ــد
الذهبي فــي مهرجان البندقية وبجائزة
ً
غــولــدن غ ـلــوب أف ـضــل م ـخــرج ،ف ـضــا عن
ً
حصوله على  12ترشيحا لجوائز "بافتا"
البريطانية.

ً
ولم يتسلم ديل تورو جائزته شخصيا
ألنه في المكسيك إلى جوار والده المريض.
ً
وغالبا ما تفوز األفالم ،التي تنال جوائز
نقابة المنتجين ،بجوائز "أوسكار" ،التي
توزع بعد أسابيع قليلة عنها.
ُ
وعـ ـ ـ ــرض "ذي ش ـي ــب أوف ووتـ ـ ـ ــر" فــي
مـهــرجــان دبــي فــي دورت ــه الــرابـعــة عشرة،
وفـ ـ ــاز ب ـك ـ ٍـم ه ــائ ــل م ــن الـ ـج ــوائ ــز ،أب ــرزه ــا
ـان فينسيا في
األس ــد الــذهـبــي فــي مـهــرجـ ّ
سبتمبر الـمــاضــي ،كما تــرشــح ألوسـكــار
ً
أفضل صورة ،ونال أخيرا جائزة الغولدن
غلوب  2018أفضل مخرج ،واعتبره النقاد
أح ــد أه ــم أف ــام ال ـع ــام ،إذ يــؤكــد الـمـخــرج
المكسيكي" غييرمو ديل تورو ،حبه وولعه
بالعوالم الغرائبية ،وبحكايات األميرات،
وقصص الحب المستحيلة ،التي تتحدى
قوانين الطبيعة ،وبــالــوحــوش أصدقائه
الــدائـمـيــن ،لـكــن ال يمكن تصنيف أفــامــه
كأفالم رعب ،ألن وحوش ديل تورو أليفة،
غير مرعبة.
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ــدور ب ــاإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة،
والروسية ،يتناول قصة حب صامتة بين
عاملة نظافة "ســالــي داوكـيـنــز"أو "إلـيــزا"،
وكــائــن خــرافــي ،وحــدهــا إلـيــزا استطاعت
تــروي ـضــه ،أحـبـتــه ،وعـلـمـتــه لـغــة اإلش ــارة
"ال ـس ـت ـي ـن ـيــة" ،عــرفــت أن ــه ي ـش ـعــر ،وي ـحــب،
ويـمـتـلــك ال ـق ــدرة عـلــى ال ـتــواصــل ،ليخلقا
ً
سويا لغتهما الخاصة.
(أ ف ب)

مشهد من «ذي شيب اوف ووتر»

إد شيران يعلن خطبته لشيري سيبورن

إد شيران

«ميديام» يفوز بجائزة فيلم فير الهندية

فاديا باالن

أعلن المغني ومؤلف األغاني البريطاني إد شيران انه سيخطب صديقة
الصبا شيري سيبورن التي التقى بها ألول مرة في المدرسة وعمره 11
عاما.
وكتب شيران على صورة له هو وسيبورن على انستغرام :أصبح لي خطيبة
قبل رأس السنة ،نحن سعيدان وفي حالة حب وكذلك قططنا.
وكان شيران والمحاسبة سيبورن في نفس المدرسة في سوفك بشرق
انكلترا وبدأ االثنان المواعدة في .2015
وقدم شيران ذو الشعر البني الفائز بجائزة غرامي سلسلة من األغاني التي
(رويترز)
						
القت نجاحا.

حكيم نجم العرب الدائم في دبي

حكيم

فاز الفيلم الهندي "ميديام" بجائزة فيلم فير الهندية ألفضل فيلم،
خالل الحفل الذي أقيم في نيودلهي.
وفازت الممثلة فاديا باالن بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في
فيلم "تومهاري سولو" ،بينما فاز الممثل عرفان خان بجائزة أفضل
ممثل رئيسي عن دوره في "ميديام".
وفاز فيلم "نيوتن" بجائزة أفضل فيلم من اختيار النقاد ،وفازت
الممثلة الهندية زايرا وسيم بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم
"سيكريت سوبرستار".
(د ب أ)

نجاحات حكيم المتواصلة جعلت منه أحد نجوم الطرب المطلوبين بشكل
دائم في أكبر المسارح العربية.
وسوف يبدأ حكيم نشاطه هذا العام بحفل ضخم على مسرح القرية
العالمية بدبيُ .
ويعد حكيم المطرب العربي الوحيد الذي يتواجد على هذا
المسرح للعام الرابع على التوالي.
الحفل ُيقام في  26الجاري للجاليات العربية واألجنبية ،ويجهز حكيم
لمفاجآت عديدة للجمهور وتعد تلك المرة الرابعة التي يعتلي فيها مسرح
القرية العالمية بدبي.

شمس األغنية اللبنانية نجوى كرم في مركز جابر الثقافي
ض ـم ــن أن ـش ـط ــة م ــوس ـم ــه ال ـث ـق ــاف ــي ال ـح ــاف ــل،
يستضيف مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي،
على خشبة المسرح الوطني ،مساء الخميس،
 25الجاري ،حفال غنائيا تحييه الفنانة اللبنانية
صاحبة الصوت الجبلي نجوى كرم ،لتقدم من
خالله مجموعة منتقاة من أغنياتها الشهيرة
لجمهورها العريض في الكويت.
وج ــاء ت بــدايــة الفنانة نجوى كــرم عــام 1989
ضمن برنامج ليالي لبنان ،وهو امتداد لبرنامج
استوديو الفن ،حيث فازت بالميدالية الذهبية عن
فئة الغناء البلدي ،فلفتت أنظار وأسماع لجنة
التحكيم بتميز صوتها وقوته في وقت ندرت فيه
األصوات القوية.
وبـ ـع ــد ه ـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح ،ك ـ ــان الـ ـتـ ـح ــدي الـكـبـيــر
م ــع ال ـ ــذات أوال ،ف ـمــع اع ـت ـبــار ال ـن ـظــرة الـعــائـلـيــة

الموروثة حول الفن ،قررت نجوى كرم أن تصقل
ال ـمــوه ـبــة بــال ـث ـقــافــة وال ـخ ـب ــرة ال ـف ـن ـيــة ،ف ـعــادت
إل ــى مـقــاعــد ال ــدراس ــة ،لكنها ه ــذه ال ـمــرة درســت
الموسيقى ،واختارت المعهد الوطني للموسيقى
(الكونسيرفاتوار) ،فدرست السولفيج على يدي
الموسيقار اللبناني الكبير زكي ناصيف ،كما
درس ــت الـعــزف على آلــة الـعــود ،إضــافــة إلــى أداء
الموشحات واألدوار على يدي األستاذ فؤاد عواد
على مدى أربع سنوات.

نجاح جماهيري
وتحققت بــدايــة نـجــوى ك ــرم االحـتــرافـيــة عــام
 1989مــع إط ــاق شــريـطـهــا األول "ي ــا حـبــايــب"،
ورب ـم ــا تـلـمـســت أول ـ ــى خ ـط ــوات ال ـن ـجــوم ـيــة مع

العمل الثاني ،الذي أعطاها اللقب األهم أو األكثر
انتشارا ضمن مسيرتها الفنية "شمس الغنية"،
وه ــو ل ـقــب اس ـت ـمــدتــه م ــن ع ـن ــوان األغ ـن ـيــة الـتــي
فضلت أن تحمل اسم الشريط ،دون أن تعلم أنها
ستتحول بعد ذلك إلى شمس األغنية اللبنانية،
ورافعة للوائها.

مهرجانات وجوائز
ومنذ انطالقتها في لبنان ،حازت نجوى كرم
تـقــديــر الـمــؤسـســات اإلعــام ـيــة ،خـصــوصــا بعد
النجاح الكبير الذي حققته في مهرجان قرطاج
 ،2000وغ ـيــره مــن الـمـهــرجــانــات الـمـمـيــزة ،مثل
جرش في األردن ،والمحبة في الالذقية ،وغيرها
في لبنان وخارجه ،فكانت محط تكريم وجوائز

ودروع وشـ ـه ــادات ت ـقــديــر م ــن وس ــائ ــل اإلع ــام
المختلفة ،مقروءة ومسموعة ومرئية.
لقد اختارت نجوى كرم طوال مسيرتها الفنية
المعادلة الصعبة ،واختارت الدخول إلى العالم
من بوابة الغناء اللبناني ،وهذا ما حققته بالفعل
طوال مسيرة من العطاء ناهزت  20سنة كاملة
من النجومية ،كان حصيلتها  19كاسيت وسي
دي 99 ،في المئة من أغانيها باللهجة اللبنانية،
ومازالت رغم نجاحها الكبير تسعى دائما إلى
التنويع والبحث عن كل جديد في إطار الكلمة
واللحن واألداء.
أمسية غنائية مع صــوت ال يتكرر يقدمها
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي لجمهور
الفنانة نجوى كرم في الكويت.
نجوى كرم
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الشاعرة ريتا الخوند :يمكننا تسخير مواقع التواصل
لالرتقاء بالذائقة األدبية
تكتب للحياة ،للحب ،لإلنسان الشامل والكامل ،لإلنسانية الحقة ،للقيم والمبادئ التي بات يفتقدها المجتمع بفعل سيطرة
والشاعرة ريتا ًالخوند التي سخرت الوسائل الموجودة
الطابع االستهالكي عليه ،كل ذلك نابع من شخصية اإلعالمية
ً
بين يديها من القلم والورقة إلى وسائل التواصل االجتماعي لترسم عالما ملونا بالجمال ،رغم الغيوم السود الجاثمة على
صدره ،لتذكر القراء باالستكانة إلى الحلم ،ولفت انتباههم إلى األصالة ،ال سيما في العالقات اإلنسانية وفي التعبير األدبي
تنفك منذ سنتين تنشر رواية متسلسلة على موقعها على فيسبوك ،تزخر بحبكة روائية جميلة وبلغة عربية
واللغوي .لذا ال ً
صافية ومتينة بعيدا عن لغة وسائل التواصل االجتماعي.
التواصل ،أصدرت الشاعرة ريتا الخوند ديوانها األول
وسائل
وفي
بعد نشر قصائدها وكتاباتها في الصحف والمجالت
ً
َ
ّ
«أميرة الياسمين» وتستعد إلصدار روايتها «أماني َونورِ ...قصة قدر» قريبا .وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بيروت -منار علي حسن

ّ
منظوم
هو
ما
ر
أقد
ّ
ّ
ومقفى من الشعر
ّ
لكنني وجدت
ً
حروفا ّ
ندية في
الشعر المنثور

{أميرة الياسمين} عنوان ّ
ينم عن قصائد
تحاكي الجمال والـحــب ،أال تجد تجارب
الخيبة طريقها في قصائده؟
الـ ـ ـح ـ ــب فـ ـ ـص ـ ــول تـ ـتـ ـع ــاق ــب وت ـ ـتـ ــداخـ ــل
ً
ّ
فيها الربيع
تـمــامــا كـم ّــا فـصــول الــس ـنــةّ ...
وفـيـهــا الــصـيــف وال ـخــريــف وال ــش ـت ــاء ،لــذا
مــن الطبيعي أن يعيش الـعــاشــق تجارب
الخيبة ،وأن تجد هــذه الخيبات طريقها
إل ــى ال ـق ـصــائــد ،بــال ـتــالــي ق ـصــائــد {أم ـي ــرة
الـيـ َ
ـاسـمـيــن} وسـطــورهــا هــي نبض القلب
ّ
ودق ـ ــات ـ ــه ،ل ـ ــذا تـ ـتـ ـن ــوع ،ف ـي ـح ـكــي بـعـضـهــا
مشاعر الخيبة واألســى والعتاب والفراق
وال ـم ـع ــان ــاة ،ل ـكــن يـبـقــى ال ـح ــب وال ـج ـمــال
الـ ـق ــاس ــم الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـ ـي ــن هـ ـ ــذه الـ ـح ــاالت
الّــوج ــدان ـي ــة ...وي ــاح ــظ م ــن ي ـقــرأ الـكـتــاب
ّ
حتى فــي حالة الخيبة األقـســى ِّ
تعبر
أنــه
ّ
َ
عما يخالجها بأسلوب
مين}
الياس
{أميرة
ِّ
يـجـ ِّـمــل الخيبة ويـخــفــف مــن قـســاوتـهــا ...
تكتبين الـشـعــر بـلـغــة الـقـلــب .م ــاذا عن
العقل ،هل تعتبرين أال مكان له في منطق
الشعر؟
أسمى درجات الحب برأيي وأرقى كلمات
ال ـش ـع ــر ه ــي ع ـن ــدم ــا ي ـع ـقــد ال ـق ـل ــب ق ــران ــه
ع ـلــى ال ـع ـقــل ف ــي الـ ـح ــب ،ف ـت ـجــذب الـكـلـمــة
ال ـع ـق ــل وتـ ــأسـ ــره وتـ ـق ــرع بـ ــاب ال ـق ـل ــب ،ثــم
تدخله وتستقر في عمق أعماقه ...أن ــا لم
ً ّ
يوما إل بقلم محابره وحبره عقل
أكتب
ّ
وق ـلــب ...إنــه منطق الشعر بالنسبة إلــي !

مرايا الروح
ت ـع ـت ـم ــدي ــن الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة الـ ـنـ ـث ــري ــة ،فـهــل
تقصدين مــن خاللها إيـصــال شـعــرك إلى
القارئ بطريقة عفوية ال صناعة فيها؟
ْ
ً
أت ـ ّ
ـوس ــل ال ـنــثــر طــري ـقــا إل ــى الـشـعــر من
ّ
دون أن أقــع في النثرية ،وهنا أشير ّإلى
ً
أنـنــي أق ـ ّـدر طبعا مــا هـ ّـو منظوم ومقفى
مـ ـ ــن الـ ـ ــش ـ ـ ـعـ ـ ــر ،ال س ـي ـمــا
ج ـم ـيــل م ـنــه واألص ـي ــل،
ال ـ ّ
ًّ
شخصيا و جــدت
لكنني
ح ــروف ـ ًـا نـ ّ
ـديــة فــي الشعر
ال ـم ـن ـثــور ،فــا ّخ ـتــرتــه من
دون غيره ،ألنه ،في رأيي
ال ـش ـخ ـص ــي ،قـ ـ ــادر عـلــى
أن يعكس مــرايــا ال ــروح،
ّ
أو لـ ـع ــل ــه األقـ ـ ـ ـ ــدر ع ـلــى
ّ
الـ ـب ــوح بـمـنـتـهــى ال ــرق ــة
ّ
والرهافة ،وعلى النطق
بـلـغــة ص ـفــاء ون ـق ــاء من
طـ ــراز ل ـغــة الـيــاسـمـيــن .
يـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــوان
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب جـ ـمـ ـيـ ـل ــة ف ــي
الـعـشــق نـفـتـقــدهــا على
أرض ا ل ـ ـ ـ ــوا ق ـ ـ ـ ــع ،ف ـه ــل
ً
ي ـش ـكــل هـ ــروبـ ــا ل ــك مــن
ع ــال ــم بـ ــات االس ـت ـهــاك
عـنــوان الـعــاقــات فيه؟
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ّ
ال ش ـ ّـك ف ــي أن الـمـجـتـمــع ال ـي ــوم يغلب
عليه الـطــابــع ّاالسـتـهــاكــي بــامـتـيــاز ،لكن
ٍّ
يـبـقــى ل ـكــل مــنــا عــالــم خ ــاص ع ـلــى شكله
ّ
ومثاله وعلى مقاس تطلعاته وأحالمه...
ً
وّمـ ــا كـتـبـتــه ل ــم ي ـكــن ه ــروب ــا م ــن ال ــواق ــع،
إنـ ـم ــا الـ ــواقـ ــع الـ ـ ــذي يـشـبـهـنــي ه ــرب ــت بــه
إل ـ ــى ص ـف ـح ــات ك ـت ــاب ــي ولـ ـي ــس ال ـع ـك ــس .
تــرسـمـيــن أم ـيــر األحـ ــام بــأبـهــى صــوره
وتجعلينه ينطق بأجمل الـكــام ،هل ينم
ذل ــك عــن إي ـمــانــك بــاإلن ـســان وبإنسانيته
رغــم كل الفظائع التي تحدث من حولنا؟
ّ
ومتطرفة ال
نعم بطبعي أحب الكمال...
ً
ترضيني الحلول الوسط ...أعمل دوما كي
ّ
أصــل إلــى األفضل وال أختار إل األفضل !
ق ــد ال نـلـتـقــي اإلنـ ـس ــان اإلنـ ـس ــان أو أمـيــر
األحالم لكنه موجود ،وأنا مؤمنة بوجوده،
ً
أراه تماما كما وصفته في كتابي بأبهى
ّ
ً
ً
ً
ّ
حلة قلبا وقالبا وروحــا وإنسانية ولغة
 ...وجود أعداد وفيرة من السيئين في كل
مجتمع ال يلغي وجود بعض آخر قد يكون
الحكاية األجمل في حياتنا .
إلــى أي مــدى يعيد الشعر إحياء القيم
الـجـمـيـلــة ال ـت ــي ب ــات ــت مـنـسـيــة ومـهـمـلــة؟
ل ـل ـش ـع ــر ت ــأثـ ـي ــر كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي الـ ـشـ ـع ــوب
وال ـح ـضــارات ...م ـنــذ أقــدم الـعـصــور كانت
ال ـق ـص ـي ــدة ع ـل ــى أن ــواع ـه ــا ت ـح ـم ــل رس ــال ــة
مؤثرة ،ليس في شرقنا فحسب ،إنما في
ً
يعي
الـغــرب أي ـضــا ،لــذلــك على الـكــاتــب أن ّ
ا لـمـســؤو لـيــة المترتبة عـلــى قلمه فيجند
حـ ـب ــره وح ــرف ــه م ــن أج ـ ــل إيـ ـص ــال رس ــال ــة
راق ـيــة ،مــن أول أهــداف ـهــا إعـ ــادة إح ـيــاء ما
ب ــات فــي طــي الـنـسـيــان مــن قـيــم جميلة ...
برأيك ،هل وظيفة الشعر إضفاء ألوان
الفرح على الحياة وإغفال األلم والمعاناة،
مع العلم أن في الحب ألم؟
ِّ
ً
ال أبـ ـ ـ ــدا ،ال ــشـ ـع ــر ،ك ـم ــا س ـب ــق وقـ ـل ــت ،هــو
ُ
س ـط ــور ك ـ ِـت ـب ــت ب ـن ـبــض ال ـق ـلــب وأن ـ ــا قلت
ف ــي ك ـتــاب {أمـ ـي ــرة ال ـيـ َ
ـاس ـم ـيــن}« :أمـ ــا أن ــا/
ف ـم ـن ــذ ك ـت ـب ــت ل ـ ـ ـ َـكّ /
دون ـ ـ ـ ــت خـ ـف ــق ال ـق ـل ــب/
فـكــانــت سـ ـط ــوري} .الـقـلــب ي ـفــرح وي ـحــزن،
يـضـحــك وي ـب ـكــي ،وع ـلــى الـشـعــر أن يـكــون
المرآة التي تعكس ،بمنتهى الدقة والصدق
والوضوح ،كل هذه الحاالت الوجدانية .

تجربة فيسبوكية
أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ـيـ ــاس ـ ـم ـ ـيـ ــن بـ ـطـ ـل ــة رواي ـ ـت ـ ــك
ً
ال ـ ـتـ ــي نـ ـش ــرتـ ـه ــا ت ـ ـبـ ــاعـ ــا عـ ـل ــى ص ـف ـح ـتــك
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى {فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوك} ،لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاذا اخ ـ ـ ـتـ ـ ــرت
اس ـم ـه ــا ل ـي ـك ــون ع ـ ـنـ ــوان ديـ ــوانـ ــك األول؟
بـطـلــة روايـ ـت ــي اس ـم ـهــا {أم ـ ــان ـ ــي} ...أمــا
{أمـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـي ـ َ
ـاسـ ـمـ ـي ــن} ف ـه ــو االس ـ ـ ــم الـ ــذي
أط ـل ـق ــه ع ـل ـي ـهــا {ن ـ ـ ــور} ال ــرج ــل الـ ـ ــذي وق ــع
ف ـ ــي غـ ــرام ـ ـهـ ــا لـ ـحـ ـظ ــة رأى ع ـي ـن ـي ـه ــا فــي
صـ ـ ـ ـ ــورة لـ ـه ــا عـ ـل ــى م ـ ــوق ـ ــع {ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك}.

ريتا الخوند
ولـ ـم ــا ازداد م ـتــاب ـعــو رواي ـ ـتـ ــي واس ـم ـهــا
{أم ـ ـ ــان ـ ـ ــي َون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورِ ...قـ ـ ـ ّـصـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدر} ،صـ ــار
ّ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــل ـ ـ ـقـ ـ ــون ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادون ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي {أم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
َ
ّ
ـوانــي
ال ـ ّيــاس ـم ـيــن} ...ف ـقــررت أن يـحـمــل ديـ َّ
األول هــذا االســم ،وبصراحة ال أظــن أنني
ك ـنــت س ــأج ــد أج ـم ــل م ـنــه لـكـتــابــي ّ
األول !
هل ثمة رابط بين الرواية والقصائد؟
ّ
نعمّ ،
والرابط أساسي ألنني بدأت بكتابة
القصائد األولى من وحي أحداث الرواية،
شـعــر
وك ــان ــت ال ـف ـكــرة أن أج ـمــع األدب والـ ّ
تحت سقف واحد في كتاب واحد .لكنني
عــدلــت ب ـعــد اق ـت ـنــاعــي ب ــأن قـ ــارئ ال ــرواي ــة
ً
دائما على عجل يريد متابعة األحداث من
دون الغوص في قصائد قد تعوق معرفته
بالمستجدات والنتائج ...لذلك اختصرت
من مساحة الشعر في الرواية ألجمعه في
ديوان مستقل هو إصداري ّ
األول !
كيف ّ
تقيمين تجربتك في نشر روايتك
ً
على {فيسبوك} تمهيدا لطبعها في كتاب؟
ّ
فـكــرة جــريـئــة حــذرنــي منها أصــدقــائــي
ّ
ً
خــوفــا مــن ســرقــة كتاباتي ومــن أل تالقي
ال ــرواي ــة مـتــابـعــة كــاف ـيــة ،ألن مستخدمي
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ي ـه ـت ـم ــون ب ــالـ ـص ــورة
والـطــرفــة والـخــاطــرة وليس بنص ســردي
طويل من نوع الــروايــة ...ومن جهة ثانية
أصـ ـ َّـر ال ـب ـعــض ع ـلــى أن ك ــل م ــن يـسـتـخــدم
السهلة وليس لديه
الـ{فيسبوك} اعتاد لغته َ
صبر ووقــت لـقــراء ة لغة أدبـيــة أو روائية!
رأيي كان العكس وقناعتي أننا كإعالميين

يـجــب أن نـكــون أص ـحــاب رســالــة وتــأثـيــر،
ف ـ ـجـ ــازفـ ــت وق ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت أن أت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدى لـ ـغ ــة ّال ـ ـ
ً
{فيسبوك} ورأي األ ّصـحــاب ،إيمانا مني
ب ــأن روايـ ـت ــي س ـت ـحــفــز غ ـي ــري وي ـم ـكــن أن
نساهم ،من خالل كتابات راقية ،في االرتقاء
باللغة العربية من خالل مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،وهــي الـيــوم الـســاح األق ــوى،
واالرت ـق ــاء بــالــذائـقــة األدب ـيــة إل ــى مستوى
أفضل ،فكانت لهذه التجربة أهمية كبرى
ّ
ألن ـنــي تفاعلت مــع ال ـق ــراء ،وبينهم أدب ــاء
و ش ـعــراء ،بشكل مباشر فاكتشفت وقبل
طبع الرواية ونشرها في كتاب أي طريق
ي ـج ــب أن ي ـس ـلــك ق ـل ـمــي ألص ـ ــل ال ـ ــى قـلــب
ً
ً
ال ـق ــارئ وك ـيــف أجـعـلــه مـتــابـعــا ش ـغــوفــا...
ً
ط ـ ّـب ــق أب ـ ــدا م ـقــولــة {ال ـج ـم ـهــور عــايــز
ول ــم أ ّ
الجمهور ما يريده
هذا
أعطيت
ما
إن
كدا}،
ّ
ـؤثــرة بشكل ّ
جيد.
قلمي ،أي لغة راقـيــة مـ
ّ
مـ ــن ه ـن ــا أع ـت ـب ــر أن ن ـش ــر روايـ ـ ـت ـ ــي عـلــى
ّ
الـ ـ ـ ـ {فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك} ت ـم ـه ـي ــد جـ ــيـ ــد لـطـبـعـهــا
ب ـ ــإذن ال ـل ــه ف ــي وقـ ــت ق ــري ــب ع ـلــى الـ ـ ــورق !
ك ـيــف ي ـت ـفــاعــل م ـع ـهــا ق ـ ــراء الـفـيـسـبــوك
ووسائل التواصل االجتماعي؟
روايـ ـت ــي {أم ــان ــي َون ـ ـ ـ ــور ...ق ـ ّـص ــة قـ ـ َـدر}
ُ
تنشر منذ سنتين على حسابين يحمالن
اسمي على الـ {فيسبوك} وعلى صفحات
عــدة لمنتديات شـعـ ّ
ـريــة وأدبـ ّـيــة معروفة،
وتـتــابـعـهــا نـخـبــة م ــن أه ــل الـقـ ّلــم والـفـكــر،
ّ
عاديين ألنني أعتمد
باإلضافة إلــى قـ ّـراء
لـ ـغ ــة ت ـج ـم ــع بـ ـي ــن الـ ـب ــاغ ــة والـ ـبـ ـس ــاط ــة،
والنتيجة تفاعل جـ ّـيــد ،وأن ــا الـيــوم أكتب
ً
الحلقة  112وسأنشرها قريبا.

مخزون فكري
خاضت الشاعرة ريتا الخوند الصحافة المكتوبة والعمل اإلذاعي ،فإلى أي مدى
ً
ً
ّ
إعالمية
أغنت تجربتها اإلعالمية مخزونها الفكري واألدبي؟ تجيب{ :أنا ّأوال وأخيرا
وربــتْ
خاضت العمل اإلعــامــي المسموع والمرئي والمكتوب ،وتـ ّ
َ
وأنجب ْت َّ
ـزو َجـ ْـت
عاد ْت ...وبعد ذلك ْ
ثم َ
َ
وهاج َر ْت َّ
َ
الجامعة وحزت شهادة ماجستير
عد ُت إلى
وسافر ْت
ًِ
بحثي في علوم اإلعالم واالتصال ،وهذا ما أضاف أيضا إلى خبراتي صفة الباحثة}.
ُ
تضيف{ :من هنا أعتبر أن الحياة هي تراكم خبرات ...هذه الخبرات تغني المخزون
ً
ً
والشعري أيضا}.
اإلنساني والوجداني والفكري وطبعا األدبي ِ

َّ
أدباء مصر ودعوا صبري موسى:
روايته {فساد األمكنة} بألف رواية

ً
ّودع الوسط األدبي في مصر الكاتب الكبير صبري موسى الذي غيبه الموت عن عمر ناهز  86عاما ،وهو أحد أبرز كتاب جيل الستينيات األدبي ،كتب
القصة والرواية وأدب الرحالت والسيناريو وعمل في الصحافة األدبية.
القاهرة – ةديرجلا
نالت أعمال صبري موسى شهرة
ً
واسـ ـع ــة ،خ ـصــوصــا روايـ ـت ــه «ف ـســاد
األمـكـنــة «ال ـتــي عـ ّـدهــا الـنـقــاد واح ــدة
من ضمن أهم مئة رواية عربية ،وهي
األولى التي تناولت الحياة والبيئة
فــي حــايــب وشــاتـيــن ،وغــاصــت في
أعماق الصحراء الكبرى.
ول ــد الــراحــل فــي محافظة دمـيــاط
ً
عام  ،1932وعمل في بدايته مدرسا
ً
للرسم لـمــدة سـنــة ،ثــم صحافيا في
ً
ً
جريدة «الجمهورية» ،وكاتبا متفرغا
فــي مــؤسـســة «روز ال ـيــوســف» .كذلك
ً
كان عضوا «في اتحاد الكتاب العرب»
ً
ومقررا للجنة القصة «في المجلس
األع ـلــى لـلـثـقــافــة» ،وتــرجـمــت أعـمــالــه
إلى لغات عدة.
أص ــدر مــوســى فــي مـجــال الــروايــة
«حادث نصف المتر ،وفساد األمكنة،
والسيد من حقل السبانخ» .وفي فن
ً
القصة القصيرة« :القميص ،ووجها
ل ـظ ـهــر ،وح ـك ــاي ــات ص ـب ــري مــوســى،
وم ـش ــروع قـتــل جـ ـ ــارة» .أم ــا ف ــي أدب
الرحالت فكتب« :في البحيرات ،وفي
ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء ،ورحـ ـلـ ـت ــان فـ ــي ب ــاري ــس
واليونان».

•

كذلك تولى موسى سيناريوهات
أف ـ ـ ــام «الـ ـب ــوسـ ـطـ ـج ــي ،والـ ـشـ ـيـ ـم ــاء،
وق ـنــديــل أم ه ــاش ــم ،وق ــاه ــر ال ـظ ــام،
ورغـ ـب ــات م ـم ـنــوعــة ،وأي ـ ــن تـخـبـئــون
الشمس».

جوائز
حصل الراحل على جائزة الدولة
التشجيعية بـمـصــر ف ــي األدب عــام
 ،1974ووس ــام الـجـمـهــوريــة للعلوم
وال ـ ـف ـ ـنـ ــون مـ ــن ال ـط ـب ـق ــة األولـ ـ ـ ــى عــن
أع ـمــالــه الـقـصـصـيــة وال ــروائـ ـي ــة عــام
 ،1975ووس ــام الـجـمـهــوريــة للعلوم
ً
والفنون عام  ،1992فضال عن جائزة
«بـ ـيـ ـج ــاس ــوس» مـ ــن أم ـ ـيـ ــركـ ــا ،وه ــي
الميدالية الذهبية لألعمال األدبية
ال ـم ـك ـتــوبــة ب ـغ ـيــر ال ـل ـغــة عـ ــام ،1978
وجــائــزة الــدولــة للتفوق عــام ،1999
وجائزة الدولة التقديرية عام .2003

دموع موسى
«عـ ـن ــدم ــا ت ـف ـس ــد األمـ ـكـ ـن ــة ي ــرح ــل
البشر» ،قال صبري موسى في روايته

التي نالت شهرة واسعه لتطرقها إلى
ً
أرض خصبة روائيا لم يسبقه إليها
أحــد ،حيث مثلث حاليب وشالتين،
وهي تتناول الجغرافيا والبشر.
ك ـت ــب ع ـن ـهــا ن ـق ــاد ك ـث ــر مــؤكــديــن
أنها روايــة بألف رواي ــة ،سكب فيها
ً
موسى دموعا غزيرة على بطله ذلك
الــرجــل التعيس ال ــذي لــم يتعلم من
تجارب الحياة وإضاع الفرص التي
سنحت له.
كذلك تناول حال مدينة «الفاشر»
الواقعة في أطراف الصحراء الكبرى
وح ــاك ـم ـه ــا ال ـ ـضـ ــالـ ــي ،وكـ ـي ــف ب ــذر
خ ـم ـيــرة إفـ ـس ــاد ال ـم ـك ــان ف ــي الـقـصــر
وال ـ ـتـ ــي سـ ــرعـ ــان مـ ــا اسـ ـتـ ـش ــرت فــي
كــل شبر مــن ت ــراب المدينة بصورة
مضطردة حتى عـ ّـم الفقر الجماعي.
وب ـف ـس ــاد ال ـق ـص ــر ،شـ ــرع ف ــي إف ـســاد
الروح اإلنسانية النقية.
ً
ُي ـشــار أي ـضــا إل ــى أنـهــا أول رواي ــة
تـ ـتـ ـن ــاول س ـل ـس ـلــة جـ ـب ــال ال ــدره ـي ــب
الـ ـعـ ـم ــاق ــة الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـصـ ـح ــراء
الشرقية.

«الطوق
واإلسورة»

صبري موسى

عمق الوجوه

ّ
صبري موسى فــي روايـتــه «فـســاد األمكنة» وأعماله األخ ــرى ،شــق بعصاه درب
الكتابة في أدب الرحالت ،وغاص في عمق الوجوه واألسماء ،وقرأ األحجار والرمال
والبحيرات ،ونحت منها مسيرة سار على هديها كثيرون من بعده.

"الطوق واإلســورة" رائعة الكاتب يحيى الطاهر عبد الله ،عمل روائي
مبهر على قصر مساحته ،إال أنه جاء برواية ذات قماشه مكتنزة بقيمتها
الفنية واألدبية ،تــوازي وتتفوق على أي عمل روائــي تتجاوز صفحاته
األلف صفحة ،كيف؟!
ألنه عمل غني بكثافة الصور الفنية ذات اللوحات العميقة والثرية،
بالمعنى القابل لتوليد مئات المشاهد التي تزيد وتراكم من تفسيرها
للصور الهاطلة المتالحقة في السرد الــروائــي ،صــور نابضة سحرية
متداخلة متمازجة ناعمة أحيانا ،وعنيفة خشنة في أوقات أخرى ،صور
مرسومة بريشة على ماء نهر جار.
ُ
ً
وهــذه مقتطفات تبين بعضا منها" :خبطات الـهــواء تحرك األوراق
ً
الخشنة الكبيرة لشجر الــدوم ،وتجعلها تحتك وتصدر أصــواتــا أشبه
بزحف الحيات وسط دغل الحلفاء ،وضوء شمس ما قبل الغروب األصفر
اللين يغمر أرض وحوائط الفناء الضيق".
وهــذا مشهد فيه صــور وسريالية سينمائية مبهرة" :ثــاث أرام ــل...
شقيقات ،يلبسن األردي ــة الـســوداء الطويلة التي تغطي الــرأس والقدم،
يظهرن فــي الظهيرة ،وقــت تكون الشمس بوسط السماء :عين حمراء
ً
متوهجة كجهنم ،بينما ظل السائر مدقوقا باألرض ،وتالل القبور تفتح
أفواهها فتطلع منها ألسنة النار .ثالث أرامل ،ثالث جنيات ،يمسكن بالرحى
الكبيرة التي تدور وال تتوقف قط :تطحن الكالب والقطط الضالة ،فتتكسر
العظام من طقطقات عالية ،ويختلط الدم باللحم ،ويطفر الدم من اللحم
ً
ساخنا يضرب وجه الجنيات ،بينما عيونهن تقدح بالشرر ،ووجوههن
تطفح بالشهوة الحمراء ،وصراخهن المجنون يصل للسماء وترتج له
طبقات األرض ،القادرات ،ذوات أنياب الذئاب ،أصواتهن وكل األصوات
في أذني فهيمة".
الرواية تشعر القارئ بأنه يشاهد لوحات تشكيلية لرسام ،وأحيانا
تتحرك لتصبح مشاهد سينما حية ،وهي بالفعل تحولت إلى فلم من أروع
أفالم السينما المصرية من إخراج خيري بشارة وبطولة عزت العاليلي
وفردوس عبد الحميد وشيريهان.
الـصــدق بــالـصــورة بعث فيها نبض الـحـيــاة على الـ ــورق ،وه ــذه من
ً
خصائص موهبة كتابة يحيى الطاهر عبدالله ،التي امتصت عالما
بكامل صوره التشكيلية ومشاهده السينمائية وأصوات كل ما فيها من
إنسان وطائر وحيوان ،حتى حفيف الشجر ونقرات المطر وصهير أتون
الشمس وزمهرير البرد في الشتاء ،استطاعت ذاكرته بلع مدينة بكامل ما
فيها ،وخزنته بذاكرة طفولة وصبا وشباب تتداخل وتتشابك وتتقاطع
في نسيج حكايات سكنته ،واحتلته بالكامل حتى حان مولدها فتدفقت
ً
بفيضان فني أدبي ال يشبه أحدا ،موهبة آتية من روح شغف جنوني بفن
كتابي جديد ومختلف عما حوله من كتابات ،فهذه الذاكرة التي بلعت
ذاكرة مدينة األقصر بحالها وقراها وما فيها من حياة ناسها وطبيعتها
وأسرارها ،جاء وقت امتألت حتى فاضت بفيضان كتابة ال يمكن حصر
وشمل نوعها وتفسير أسلوبها ونمط كتابتها ،فقط حضرت وجاءت
وتجسدت المدينة المبلوعة بكل ما فيها من حكاوي حياة أناسها ،بكل
أوجاعهم وأفراحهم وأحزانهم ومواويلهم وأساطيرهم المختلط فيها
خيالهم وواقعهم ،فتولدت روايــة الطوق واإلســورة ،حكاية من حكايات
عديدة طفحت من المدينة المبلوعة في جوف يحيى الطاهر عبدالله.
الرواية مثلها مثل بقية قصصه ورواياته تتشابه معها في أسلوب
كتابتها ،ألنه جمع كل تقنيات الكتابة منذ وقت مبكر جدا ،حين بدأها
ً
في مجموعته القصصية األولى "ثالث شجرات كبيرة تثمر برتقاال" ،التي
كشفت عن تداخل كل التقنيات الفنية في نصوصه ،وجاءت بحداثة فنية
طازجة امتزج فيها الفن التشكيلي بالصورة ،والسينمائي بتحريكها،
والسيناريو والحوار والموسيقى اآلتية من فن المواويل والقص واإلنشاد
الشعبي وروح الملحمية فيها ،على طريقة ّ
القوال الذي يعيد ويكرر إنشاد
وقص الحكايات ،مما يمنحها ترديدات موسيقية جذابة تزيد وتعمق
بحفر األسطوري بالواقعي بالتراثي بالشعبي بالغرائبي.
وهو ما جسده المخرج "خيري بشارة" بأفضل تجسيد في فلمه ،وأظنه
لم يتعب كثيرا في اجتراح الصور ،ألن الرواية قدمتها له جاهزة مقشرة.
الرواية تحكي عن حياة األم حزينة وزوجها العجوز وابنتها فهيمة،
وسفر ابنهما للشام وفلسطين للعمل هناك ،تزوج ابنتها من حداد ،لكنها
تطلق منه بسبب أنــه عنين ،مع أن أمها دبــرت أمــر حملها من رجــل في
معبد ،تمرض فهيمة بالحمى وتموت بعد موت والدها ،وتبقى حزينة
مع الطفلة التي تكبر وتحمل من صديق طفولتها ابن الشيخ ،وحين يعلم
خالها يدفنها في حفرة ،وبعد ذلك يقطع رأسها ابن خالتها ويرميه عند
خالها ،وينفض الناس عنه.

منتدى اإلعالم العربي يناقش
التحوالت العالمية وأثرها على العرب
برعاية نائب رئيس اإلم ــارات
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
سمو الشيخ محمد آل مكتوم ،تقام
الـ ــدورة السابعة عـشــرة لمنتدى
اإلعالم العربي يومي  3و 4أبريل
المقبل في مدينة جميرا ،بمشاركة
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات الـ ـعـ ـم ــل اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي فــي
المنطقة ،بما في ذلك المؤسسات
اإلع ــام ـي ــة ال ـعــرب ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة
واإلعالميين العرب العاملين في
مناطق مختلفة من العالم ،ضمن
أكبر تجمع سنوي لإلعالم العربي
والمعنيين به.
وكشف نــادي دبــي للصحافة،
ال ـج ـهــة الـمـنـظـمــة ل ـل ـم ـن ـتــدى ،أن
ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـق ـب ـلــة سـتـنـطـلــق من
مجموعة أسس إعالمية ،انطالقا
م ــن اإلي ـم ــان ب ـق ــدرة اإلعـ ــام على
مالمسة الواقع المحيط بالمنطقة
الـعــربـيــة بـحـيــاديــة ومــوضــوعـيــة
تــامــة ،بهدف بناء نـمــوذج هــادف
يـتـيــح ف ـهــم وتـفـسـيــر ال ـت ـحــوالت
ال ـعــال ـم ـيــة ،وت ـح ــدي ــدا ت ـلــك الـتــي
ط ــال ــت مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط،
وما حملتها من تحديات أسهمت
فــي تبديل الـعــديــد مــن المفاهيم
والقناعات اإلعالمية.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت رئـ ـيـ ـس ــة نـ ـ ـ ــادي دب ــي
لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـل ـج ـن ــة
التنظيمية لمنتدى اإلعالم العربي
منى المري أن المنتدى من خالل
موضوع دورت ــه المقبلة يواصل
رسالته في تعزيز مشاركة اإلعالم
العربي فــي التصدي للتحديات
التي يواجهها ،وتحديدا تلك التي
برزت بشكل حديث وواضح خالل
عــام  ،2017والـتــي زادت صعوبة
الدور اإلعالمي في كيفية التعامل
معها أو التنبؤ بها أو تحليلها
بشكل يوضح الحقائق بعيدا عن
العواطف أو االنحياز.
وقالت المري" :شهد العالم على
م ــدار الـسـنــوات القليلة الماضية
العديد من التطورات التي جلبت
معها جملة من التحديات الصعبة

منى المري
على مختلف الصعد السياسية
واالقتصادية والفكرية ،مستوجبة
تضافر الجهود للوقوف في وجه
م ــا خ ـل ـف ـتــه ت ـل ــك ال ـت ـح ــدي ــات من
تداعيات خطيرة على المجتمعات
العربية بوجه عام".
وأضافت" :التداعيات الكبيرة
الـتــي تحيط بمنطقتنا العربية
في كل عام باتت تتطلب أكثر من
أي وقت مضى العمل على إيجاد
منظومة إعالمية عربية منفتحة
بفكر مبدع ،يعينه على النهوض
بقوة ويمكنه من تيسير نموذج
م ـه ـنــي وإنـ ـس ــان ــي ب ـي ــن ش ـعــوب
ال ـعــالــم ،ن ـمــوذج قــائــم عـلــى قبول
االختالف ونبذ الخالف تجاه أي
مــن الـقـضــايــا المتعلقة بمنطقة
الشرق األوسط".
وأعـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادت ـ ـهـ ــا
ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـت ــي
يتحملها اإلعالم في هذه المرحلة،
لـتـحــديــد ال ـم ـس ــارات ال ـت ــي يجب
اتباعها فــي مواجهة الصراعات
ال ـف ـك ــري ــة ،وم ـس ـت ـغ ـلــي م ـنــاخــات
الـ ـح ــري ــة ل ـم ـص ـل ـحــة أج ـن ــدات ـه ــم
الخاصة ،مشددة على أهمية فكرة
ال ـت ـعــدديــة وال ـت ـش ــارك ومـحــاولــة
الفهم والقبول بسلمية التعايش
ضمن مجتمعات عربية متعددة.

توابل ةديرجلا

•
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دينا :قادرة على أداء األدوار كافة بشهادة النقاد والجمهور
أكدت أن «األب الروحي» حالة درامية خاصة
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مزاج

أخبار النجوم

{عندي قلب} بدل {رقصة الروح}

تعيش الفنانة دينا حالة من السعادة بعد ردود الفعل الجيدة عن دورها في مسلسل «الطوفان» .تتحدث إلى «الجريدة» عن
المسلسل باإلضافة إلى تجربتها الجديدة الجزء الثاني من «األب الروحي».

القاهرة – هيثم عسران

كيف وجدت رد الفعل حول دورك في
«الطوفان»؟
سعدت برد فعل المشاهدين ونسب
المسلسل بعد
الـمـشــاهــدة الـتــي نالها
ّ
ً
عرضه خارج رمضان ،وهو حقق نجاحا
ف ــاق تــوقـعــاتــي .وتـفــاعــل الـجـمـهــور مع
ال ـش ـخ ـص ـيــات ه ـ ـ ّـون عـلـيـنــا صـعــوبــات
عدة واجهناها سواء التصوير المكثف
أو الـمـشــاهــد الــدقـيـقــة الـتــي تضمنتها
األح ــداث ،فــا يمكن أن أنسى الصفعة
الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا مـ ــن ف ـت ـح ــي عـبــد
ال ــوه ــاب خ ــال الـتـصــويــر وغـيــرهــا من
تفاصيل كثيرة.
هل تشغلين نفسك بتوقيت العرض؟

اإلشاعات تالحقني
وعندما أجد فرصة
للرد ال أتاخر

ت ــوقـ ـي ــت الـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــن اخـ ـتـ ـص ــاص
المنتج ،وال أتدخل فيه أو أتطرق إليه.
لكن ثمة مشاريع أوافــق عليها وأكــون
على علم بأنها ستعرض فــي رمضان
ً
مـثــا .وعـنــدمــا أرتـبــط بعمل أس ــأل عن
ً
جـ ــدول ال ـت ـصــويــر الــزم ـنــي ،خـصــوصــا
أنني ألتزم بمواعيدي وال أرغب في أن
ً
أكون سببا في تعطيل أي عمل بسبب
ارتباطي بمشاريع أخرى.
هل ترين أنــك ما زلــت محصورة في
نوعية محددة من األدوار؟
أعـ ـتـ ـق ــد أن ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر أص ـ ـبـ ــح مــن
ال ـمــاضــي بــالـنـسـبــة إلـ ـ ّـي ألن ـنــي أثبتت
قــدرتــي ،وبـشـهــادة الـنـقــاد والـجـمـهــور،
على تقديم أن ــواع مختلفة مــن األدوار
ِّ
تمثل مختلف الفئات االجتماعية ،وهذا
هــو دور الـمـمـثــل .صحيح أن
ً
ثمة أدوارا أتميز بها أكثر
من غيرها ،لكن في النهاية
أصبحت أملك القدرة على
اختيار الشخصيات
ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـي ــف إل ــي
وت ـج ـع ـل ـن ــي أظ ـه ــر
بشكل مختلف في
كل مرة.

«األب الروحي»
ما سبب حماستك للمشاركة
في مسلسل «األب الروحي »2؟
المسلسل تجربة وحالة درامية
مختلفة عن غيرها بشكل كامل،
وهو مكون من خمسة أجزاء
ً
يـ ـت ــول ــى كـ ـ ــا م ـن ـه ــا ف ــري ــق
ع ـ ـمـ ــل مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،وثـ ـم ــة
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ت ــدخـ ــل
وأخ ـ ــرى تـخـتـفــي.
تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــويـ ـ ـن ـ ــي
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ــن األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال

ألن ال ـج ـم ـه ــور ال يـ ـع ــرف م ـت ــى يـمـكــن
أن يـنـتـهــي دور هـ ــذا ا ل ـم ـم ـثــل أو ذاك.
عـمــومـ ًـا ،الـمـشــروع ّ
مميز عــن غـيــره من
أعمال درامية ،باإلضافة إلى أن الشركة
ال ـم ـن ـت ـجــة «ف ـ ـنـ ــون مـ ـص ــر» لـلـمـنـتـجـيــن
ري ـمــون مـقــار ومـحـمــد عـبــد الـعــزيــز من
ال ـش ــرك ــات الـمـحـتــرمــة ال ـت ــي تـهـتــم بما
ّ
تقدمه للجمهور.

فريق عمل {عندي قلب}
يتابع المخرج أسامة الحمد تصوير مسلسل {عندي
ً
ق ـلــب} أو {رق ـصــة الـ ــروح} ســاب ـقــا ،مــن إن ـتــاج {ال ـصــدى}
وكتابة مروان قاووق ورنيم عودة.
ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ن ـخ ـب ــة مـ ـ ّـن أب ـ ـ ــرز ال ـم ـم ـث ـل ـيــن
الـلـبـنــانـيـيــن م ــن ب ـي ـن ـهــم :وسـ ــام ح ــن ــا ،وجـ ـ ـ ِـو ّي خ ــوري،
ويوسف ّ
حداد ،ونتاشا شوفاني ،وعلي منيمنة ،وليلى
ّ
جــريــج ،وج ــوي الـهــانــي ،وربـيــع ال ـحــاج ،وخــالــد الـســيــد،

حدثينا عن التمرينات.
عـ ـق ــدت ج ـل ـس ــات ع ـم ــل م ــع ال ـم ـخــرج
تــامــر ح ـم ــزة ،وه ــو م ــن ي ـتــولــى إخ ــراج
ً
الجزء كامال .الشخصية التي أجسدها
ال تظهر في البداية ،بل في الحلقة ،30
وهي مؤثرة بقوة وظهورها يغير مسار
األحداث.

وروز الخولي ،وماري تيريز معلوف ،وسهير نصرالدين،
إضافة إلى ميريام عطالله ومعن كوسا من سورية.
تــدور األ حــداث حول اعتماد األب على ابنته الكبرى،
وثقته بذكائها ونجاحها في تدبير األ مــور ،والحفاظ
عـلــى ال ـمــال ال ــذي أودع ــه بــاسـمـهــا كــي تـحـمــي أخــواتـهــا
ً
األصغر سنا من أطماع عشاقهن المزيفين ومن مشاكل
الحياة التي ال تنتهي .كذلك يسلط المسلسل الضوء
على بعض زوايا الرق األبيض (الدعارة).

أل ـ ــم ت ـق ـل ـقــي م ــن ال ـظ ـه ــور ال ـم ـتــأخــر،
ً
تحديدا في منتصف الحلقات؟
ّ
أهتم إال بطبيعة الــدور الذي أقوم
ال
به .تتوافر عناصر النجاح في دوري في
المسلسل ،ويهمني أن يكون تأثيره في
ً
األحداث قويا كما قرأته في السيناريو.

صابر الرباعي
و{ما تخافش مني ...خاف عليا»

ه ــل ت ـعــاقــدت عـلــى م ـشــاريــع درام ـيــة
جديدة لرمضان المقبل؟
حتى اآلن لــم أوق ــع تـعــاقــدات درامـيــة
جــديــدة ،لكن ثمة مشاريع درامـيــة عدة
أحسم موقفي منها خالل األيام القليلة
المقبلة.

طالق ورقص
لماذا تأخرت في إعالن طالقك؟
لـ ـ ــم أتـ ـ ــاخـ ـ ــر فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ــر ،ل ـك ـنــي
ال أتـ ـ ـح ـ ــدث ع ـ ــن حـ ـي ــات ــي ال ـش ـخ ـص ـيــة
ً
كثيرا .عندما سئلت فــي أحــد البرامج
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ع ـ ــن ع ــاقـ ـت ــي ب ــزوج ــي
أعلنت أننا انفصلنا .أرغب في التركيز
فــي عملي بــاسـتـمــرار ،مــن أدوار جيدة
ورقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات ،وف ـ ـ ــي أال ت ـ ـكـ ــون ح ـي ــات ــي
الشخصية محور الحديث في اإلعالم.
لكن خرجت إشــاعــات عــدة حــول هذا
األمر.
ً
تالحقني اإلشــاعــات كثيرا ،وعندما
أج ــد فــرصــة ل ـلــرد ل ــن أت ــاخ ــر ،فحياتي
ك ـتــاب مـفـتــوح وال أخ ـفــي أي أمـ ــر .لكن
ثمة أخبار ال تستحق االهتمام بها وال
أعرف مصدرها أو سبب نشرها وتكون
ً
خــاط ـئــة ت ـم ــام ــا ،س ـ ــواء ع ــن تــرشـيـحــي
ألعمال فنية أو عن حياتي الشخصية.
لذا أتجاهل التعامل معها لتختفي كما
ظهرت.

دينا

ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن الـ ــرقـ ــص،
لماذا توقف مشروعك مدرسة الرقص
الشرقي؟

نفسها أو عبر قناة أخرى ،فهو تجربة
ً
مهمة بالنسبة ّ
إلي وأعتز بها كثيرا.

ألنـ ـن ــي أرغـ ـ ــب فـ ــي إقـ ــامـ ــة ال ـم ـش ــروع
بمصر ،ولكن لألسف ال تتوافر لدينا
تصاريح رسمية باسم مدرسة للرقص
الشرقي ،والمدارس الموجودة في هذا
المجال هي فروع لمدارس في الخارج،
من ثم تصاريحها مختلفة عما أرغب
فــي تنفيذه .أتمنى معالجة هــذا األمــر
ً
قانونيا.

ُ
أفضل عدم
الحديث
عن حياتي
الشخصية

ل ـم ــاذا ل ــم تـقــدمــي ال ـج ــزء ال ـثــانــي من
برنامج «الراقصة»؟
ألسباب مختلفة ،لكن أتمنى تقديم
مــواســم أخ ــرى مـنــه س ــواء عـلــى الـقـنــاة

«حليمو أسطورة الشواطئ»
ح ــول مشاريعها السينمائية تقول
ديـ ـن ــا« :أش ـ ـ ــارك ف ــي «ح ـل ـي ـمــو أس ـط ــورة
ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ» مـ ــع ط ـل ـع ــت زكـ ــريـ ــا وريـ ــم
البارودي ،وهو فيلم كوميدي اجتماعي

خـفـيــف ط ــرح م ـنــذ أس ــاب ـي ــع .أت ـم ـنــى أن
ً
يحقق إي ـ ــرادات ج ـيــدة ،خـصــوصــا أننا
ً
ً
بذلنا مجهودا كبيرا في التصوير بين
القاهرة وعدد من المحافظات».

ِّ
األوروبية» الـ  24يكرم رواد صانعي السينما الحديثة
السينما
«مهرجان
ً ً

صابر الرباعي
أ طـلــق صــا بــر ا لــر بــا عــي عـبــر صفحته عـلــى « يــو تـيــوب»
كليب «ما تخافش مني ..خاف عليا» .تم التصوير في
تركيا تحت إدارة المخرج وليد ناصيف وإ شــراف عام
خالد أبو منذر وعلي المولى.
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ــن كـ ـلـ ـم ــات م ـ ــأم ـ ــون الـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــاوي ،وأل ـ ـحـ ــان
الـمــوسـيـقــار الــدك ـتــور ط ــال ،وت ــوزي ــع م ــارك عـبــدالـنــور،
وميكس وماسترينغ ياسر أنور.

عاصي الحالني
سعيد بعالمة وجسار

●  29فيلما روائيا وجوائز تشجيعية للسينمائيين الشباب

ً
أوروبية عدة ومن لبنان ،وإضافة جوائز للطالب في معاهد
إيمانا منها بدور بيروت في أن تكون جسر تواصل بين
ِّ
الفنون السمعية البصرية في لبنان ،يتميز المهرجان هذا
الثقافتين الشرقية والغربية ،تنظم بعثة االتحاد األوروبي
{مهرجان السينما األوروبية} ( 24يناير 4-فبراير) في سينما العام في انتقاله إلى مدن لبنانية بعد بيروت ،وذلك طيلة
شهر فبراير المقبل ،بهدف توسيع اإلفادة واطالع
متروبوليس أمبير صوفيل (األشرفية) ،في دورته الرابعة
الجمهور اللبناني على أحدث األفالم األوروبية والصناعة
والعشرين ،بالتعاون مع الدول األعضاء فيه ،وبرعاية وزير
ً
السينمائية فيها ،فضال عن توجيه تحية إلى أبرز رواد الفن
الثقافة في ّلبنان الدكتور غطاس الخوريً .
السابع وصانعي السينما الحديثة في العالم.
إلى جانب تنوع العروض فيه الشاملة أفالما من بلدان
بيروت -ةديرجلا●

الجمهور
سيشاهد
ً
أفالما حازت
جوائز في أهم
المهرجانات
العالمية

ي ـف ـت ـتــح {مـ ـه ــرج ــان الـسـيـنـمــا
األوروب ـ ـيـ ــة} ف ــي ل ـب ـنــان بــالـفـيـلــم
ا ل ـب ـل ـغ ــاري  Monkeyلـلـمـخــرج
دي ـم ـي ـت ــار ك ــوت ــزي ــف ،الـ ـ ــذي ن ــال
ج ــائ ــزة ال ـج ـم ـهــور ف ــي مـهــرجــان
صوفيا السينمائي الدولي عام
( 2016بناء على دعوة) ،يذكر أن
ً
بلغاريا تتولى حــا لـيــا الرئاسة
الـ ـ ــدوريـ ـ ــة ل ــاتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
ُ
ويـ ـخـ ـتـ ـت ــم ب ــال ـف ـي ـل ــم ال ـل ـب ـن ــان ــي
{غ ــداء الـعـيــد} للمخرج لوسيان
بورجيلي.
ً
يتضمن المهرجان  29فيلما
ً
ً
روائ ـ ـ ـيـ ـ ــا ح ــديـ ـث ــا مـ ــن دول
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مــا
يسمح للجمهور بمشاهدة
أفالم حازت جوائز في أهم
ال ـم ـهــرجــانــات الـعــالـمـيــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن أول أو ثــانــي
إنتاج لمخرجين واعدين.
ً
كذلك يتضمن عروضا
ع ـ ــدة :عـ ــرض سـيـنـمــائــي
مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــزف حـ ـ ـ ــي ،وف ـي ـل ــم
ً
روا ئـ ـ ــي ت ـكــر ي ـمــا للممثلة
الـفــرنـسـيــة ج ــان مـ ــورو ،وفيلم
ً
روائي تكريما للمخرج اللبناني
جــان شمعون ،وفيلم روائــي من
كل من سويسرا وصربيا
(ضـ ـيـ ـف ــا ال ـم ـه ــرج ــان

ً
ً
هذه السنة) ،و 12فيلما قصيرا
مـ ــن إخ ـ ـ ـ ــراج طـ ـ ــاب فـ ــي م ـعــاهــد
ف ـ ـنـ ــون س ـم ـع ـي ــة وب ـ ـصـ ــريـ ــة فــي
لبنان ،ستعرض في حدث خاص
بحضور الطالب وطواقم األفالم،
على أن يختتم بمنح جائزتين
ألفضل فيلمين.
كذلك يعرض المهرجان ثالثة
أفـ ــام روائ ـي ــة مــوجـهــة لجمهور
ً
الشباب ،ويدعو أطفاال من فئات
اجتماعية واقتصادية فقيرة ومن
الالجئين إلى مشاهدتها.

تكريم وجوائز
ِّ
كحدث خاص ،ينظم المهرجان
ً
عرضا بعنوان Georges Méliès
 Solitudeبالتعاون مــع جمعية
م ـتــروبــول ـيــس .وس ـي ــراف ــق عــزف
ً
حي بعضا من أعماله الكالسيكية
وروائعه التي أنتجها بين عامي
 1899و  1907م ــن أداء خـمـســة
ً
عازفين ،علما بأن ميلياس ابتكر
تقنيات صناعة األفــام الروائية
الحديثة في نهاية القرن التاسع
عشر .وسيعزف المقطوعات كل
من خيام علمي (العراق) ،وماغدا
مـيــاس (أل ـمــان ـيــا) ،وطــونــي علية
(لـبـنــان) ،وعـبــد قبيسي (لبنان)،

صورة تجمع بين راغب عالمة وعاصي الحالني
عبر صفحته على أ حــد مــوا قــع ا لـتــوا صــل االجتماعي
نـشــر الـفـنــان عــاصــي الـحــانــي ص ــورة تجمعه مــع راغــب
عــا مــة ووا ئ ــل جـســار فــي إ حــدى المناسبات فــي بيروت
وعلق عليها:
ً
«دا ئ ـم ــا ب ـيــروت بتجمعنا بــأ حـلــى األو قـ ــات واأل ج ــواء
الــرائ ـعــة مــع األص ـح ــاب ،وم ــا أجـمــل الـلـقــاء مــع الـصــديــق
واألخ راغب عالمة والحبيب وائل جسار بليلة من الفرح
والسعادة».

وشريف صحناوي (لبنان).
بـ ـ ـه ـ ــدف تـ ـشـ ـجـ ـي ــع ال ـ ـمـ ــواهـ ــب
الشابة ،يمنح المهرجان ،للسنة
ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
جــائــزتـيــن لــأفــام الـقـصـيــرة من
إخــراج طــاب في معاهد الفنون
السمعية وا لـبـصــر يــة اللبنانية،
ويكافئ الفائزين بإتاحة فرصة
ل ـه ـمــا ل ـح ـضــور م ـه ــرج ــان دول ــي
بارز لألفالم القصيرة في أوروبا،
ب ـف ـضــل م ـع ـهــد غ ــوت ــه وال ـم ـع ـهــد
الفرنسي في لبنان .وتتألف لجنة
التحكيم مــن ملحقين ثقافيين
فــي سـفــارات ال ــدول األعـضــاء في
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي وم ــراك ــزه ــا
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ومـ ــن نـقــاد
سينمائيين لبنانيين.

أحمد مال الله على أبواب قناة
«الكأس» القطرية
ملصق مهرجان السينما األوروبية

في مدن لبنانية
في جهد مستمر لدعم الثقافة األوروبية وإيصالها إلى أكبر فئة من الجمهور في لبنان،
سيقام مهرجان السينما األوروبية هذه السنة في صيدا ( 10-1فبراير) ،والنبطية ( 9-3فبراير)،
وجونيه ( 8-5فبراير) ،وصور ( 8فبراير) ،ودير القمر ( 16-13فبراير) ،وبعلبك ( 20فبراير)،
وزحلة ( 22-21فبراير) ،وطرابلس ( 24-22فبراير) ،وستعرض األفالم في هذه المدن الثماني،
بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي فيها.

كشف ا لـمــذ يــع أ حـمــد مــال ا لـلــه عــن تلقيه عــر ضــا من
قـنــاة الـكــأس الـقـطــريــة ،لــانـضـمــام إلــى أس ــرة التقديم،
ليخوض بذلك تجربة جــد يــدة ومختلفة فــي مشواره
المهني كمذيع ،والذي بدأ قبل سنوات ،وحقق خالله
نجاحات عدة.
وق ــال م ــال ال ـلــه ،فــي تـصــريــح ل ــ"ال ـجــريــدة"" ،تلقيت
عــرضــا مــن إدارة ال ـبــرامــج فــي ق ـنــاة ال ـكــأس الـقـطــريــة،
لالنضمام إ لــى فريق التقديم ،و مــن المقرر أن تحسم
األمور قبل يونيو المقبل".
وأع ــرب عــن سـعــادتــه بـتـلــك ال ـخـطــوة ،وتـقــديــر إدارة
القناة له ،وحرصهم على التواصل معه ،واستقطابه
للعمل في واحدة من أكبر المحطات المهتمة بالشأن
الــر يــا ضــي ،مـضـيـفــا ان الـفـتــرة الـمــا ضـيــة كــا نــت حبلى
بالمتغيرات على المستوى المهني ،مؤكدا أهمية أن
يخوض المذيع تجارب مختلفة ليثقل تجربته على
مدار سنوات ويثري شخصيته.

سيما
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حورية فرغلي :أية فنانة تعجز عن تقديم «طلق صناعي» مثلي
• أكدت أن الفيلم ّعوضها إحساس األمومة الذي تفتقده

«عقدة الخواجة»!

نجحت حورية فرغلي في أن تحفر ًلنفسها مكانة مميزة على الخريطة السينمائية عبر عدد من األفالم ،كان آخرها
«طلق صناعي» الذي ُيعرض راهنا.
«الجريدة» التقتها في هذا الحوار للحديث عن تجربتها وكواليس الفيلم.
القاهرة  -أحمد عارف

أتحدى أن يثبت
أحد أي تشابه بين
«طلق صناعي» وأي
فيلم آخر

مـ ــا س ـب ــب ح ـم ــاس ـت ــك ل ـت ـق ــدي ــم «ط ـلــق
صناعي»؟
ِّ
تـ ـش ــك ــل ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـي ــس
الختياري أي عمل فني أقدمه .وجدت
في «طلق صناعي» العوامل كافة التي
أبحث عنها من سيناريو جيد وفكرة
مختلفة وقضية ،باإلضافة إلى فريق
الـعـمــل ال ــذي شــاركـنــي الـبـطــولــة .كذلك
طـبـيـعــة دوري ف ــي ا ل ـف ـي ـلــم ك ــا ن ــت أ حــد
أس ـ ـبـ ــاب ح ـم ــاس ـت ــي ل ـ ــه ،ف ـه ــو يـلـخــص
ً
مــرحـلــة مـهـمــة ج ــدا ف ــي ح ـيــاتــي ،وهــي
اف ـ ـت ـ ـقـ ــادي األم ـ ــوم ـ ــة بـ ـع ــدم ــا خ ـض ـعــت
ل ـ ـجـ ــراحـ ــة اسـ ـتـ ـئـ ـص ــال الـ ـ ــرحـ ـ ــم ،وه ــو
عـ ّـوض ـنــي ه ــذا اإلحـ ـس ــاس .ل ــذا وج ــدت
ً
نفسي فـعــا فــي هــذا ا ل ــدور ،وأ نــا على
ي ـق ـي ــن بـ ـ ــأن أيـ ـ ــة فـ ـن ــان ــة لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع
تجسيد الشخصية مثلي.

نجاح وإيرادات

ال أعلم من وراء هذا الجدل الذي أثير
حول الفيلم في البداية ،لكني أتحدى
أن يـثـبــت أ ح ــد أي ت ـشــا بــه ب ـيــن ا لـفـيـلــم
وأي فيلم آ خــر ،و كــل ما قيل حــول ذلك
ً
افتراء على العمل ،خصوصا أن الكثير
ممن انتقدوه لم يشاهدوه ،وهي أزمة
ً
نواجهها دائما ،فالغالبية تعطي رأيها
الـسـلـبــي مـسـتـنــدة إل ــى مــا سـمـعـتــه من
هنا وهناك.

ضجة إعالمية
هــل اعـتــراض الرقابة على الفيلم في
البداية كان بسبب ذلك التشابه؟

الرقابة حذفت
الكثير من
مشاهدي في الفيلم

ال أعتقد ذل ــك .ال أعـلــم مــا هــي األمــور
ال ـت ــي اع ـتــرضــت عـلـيـهــا ال ــرق ــاب ــة ،وهــي
ح ــذف ــت ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـف ـي ـل ــم ،وغــال ـب ـيــة
مـشــاهــدي كــذلــك ،بــاإلضــافــة إل ــى أغنية
كانت مدرجة فيه .وأتصور أن اعتراض
الــرقــابــة فــي الـبــدايــة على الفيلم وتأخر

ً
هل توقعت نجاح الفيلم ،خصوصا
أنــه عــرض بعد مشاركته فــي مهرجان
دبي السينمائي في دورته األخيرة؟
تــوقـعــت نـجــاحــه ألن فـكــرتــه مختلفة
عن بقية األفالم التي شهدتها السينما
خــال الفترة األخـيــرة .لكن بصراحة لم
أعتقد أنه سيتصدر في أول أيامه شباك
التذاكر ويحقق خالل أسبوعه األول أكثر
من مليوني جنيه.
هل تهتمين باإليرادات؟
ّ
يهتم الجميع باإليرادات ألنها مقياس
ً
نجاح العمل جماهيريا ،لكن ال يشغلني
أن أكــون الــرقــم واح ــد ،بــل نجاح الفيلم
ً
جماهيريا ،وكل ما أسعى إليه من خالل
ِّ
األعمال التي أقدمها الحفاظ على هذه
النعمة وهي حب الجمهور وثقته بي.
ه ــل وج ـ ــدت ص ـع ــوب ــات ف ــي تجسيد
ً
الـ ـ ـ ـ ــدور ،خـ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه ت ــام ــس مـعــك
ً
إنسانيا؟
ً
ك ـم ــا أشـ ـ ــرت س ـل ـف ــا ،كـ ــان هـ ــذا الـ ــدور
ً
حقيقيا بالنسبة إلي ،وقدمته بإحساس
مـخـتـلــف ،وه ــو يـعـبــر ع ــن لـحـظــة مهمة
ف ــي ح ـي ــات ــي وه ـ ــي افـ ـتـ ـق ــادي األم ــوم ــة،
لذلك كانت مشاعري حقيقية وشعوري
م ـخ ـت ـلــف ع ــن أي ـ ــة امـ ـ ـ ــرأة /ف ـن ــان ــة كــانــت
ستقدمه .والفيلم أحد أكثر األعمال التي
ّ
تحتل مكانة خاصة في أرشيفي الفني
ِّ
ويشكل تجربة لن أنساها.
ماذا عن التجربة نفسها في مهرجان
دبي السينمائي في نسخته األخيرة؟
الحمد لله ،كانت ردود الفعل طيبة

حورية فرغلي
ً
جدا ،والحظت الحفاوة بالفيلم المصري
ف ــي ال ـم ـهــرجــانــات ال ــدول ـي ــة ،لــذلــك كنت
فخورة بالفيلم تارة وبالسينما المصرية
ً
طورا.

بطولة
ه ــل ت ـقــدم ـيــن ب ـطــولــة درامـ ـي ــة أخ ــرى
الفترة المقبلة؟
ً
طـ ـبـ ـع ــا .ل ـ ــم أع ـ ـت ـ ــزل الـ ـ ــدرامـ ـ ــا وح ـب ــي
للسينما ال يقلل مــن حبي للتلفزيون.
ً
ورغــم أنني أعمل راهنا على سيناريو،
فإنني ال أستطيع أن أجزم أنني سأحضر

ف ــي درامـ ـ ــا رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،ف ـي ـمــا من
المحتمل أن أظهر في موسم بديل.
هل تميلين إلى البطولة الجماعية أم
المنفردة؟
ال مشكلة َّ
لدي مع نوع البطولة ،فأنا
ال أب ـح ــث ع ــن ل ـقــب ال ـن ـجــم األوحـ ـ ــد ألن
الجمهور هو من يعطي الفنان هذه الثقة،
سواء كانت البطولة مطلقة أو منفردة.
لـكــن عـلــى الـمـسـتــوى الـشـخـصــي ،أمـيــل
أكثر إلى المباراة التمثيلية وهي وجود
ّ
يصب في
نجوم عدة في العمل ألن ذلك
مصلحة الجمهور.

خالد دياب
ح ــول الـقـلــق مــن الـتـعــاون مــع مخرج
ي ـقـ ِّـدم أول ــى ت ـجــاربــه مـثــل خــالــد دي ــاب،
تـقــول فــي ه ــذا ال ـم ـجــال« :عـلــى العكس،
أش ـع ــر بــال ـح ـمــاســة لـلـعـمــل م ــع مـخــرج
ً
ً
شاب ألنه سيبذل مجهودا كبيرا لتخرج
ال ـت ـجــربــة بـشـكــل مـمـيــز وج ـي ــد فيثبت
نفسه .أضف إلى ذلك أن خالد دياب من

ً
المؤلفين «الشاطرين جــدا» ،وله أعمال
ناجحة ،وخوضه تجربة اإلخراج بمنزلة
ً
إضــافــة حقيقية إلــى العمل ،خصوصا
ً
أنه يشارك أيضا في الكتابة .وكنا كلنا
كفريق عمل في الفيلم سعداء بالتجربة
والكواليس كانت هادئة».

ُ
األفالم منخفضة التكلفة تسيطر على موسم {إجازة نصف العام}
القاهرة  -أمنية اليمني

انشغال محمد رمضان بالتجنيد وبـ{الكنز  }2منع إطالق {الديزل}
مع اقتراب موسم إجازة نصف العام السينمائي في مصر ،وتسابق األفالم على النزول ،تراجعت
أعمال أعلن صانعوها تأجيلها إلى عيد الفطر أو الصيف ،رغم غياب أية مشاريع قوية تنافس
على اإليرادات.
القاهرة  -جمال عبد القادر

السبكي ّ
أجل
{بيكيا} إلى
موسم ّ
{شم
النسيم}

ت ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـمـطــروحــة فــي مــوســم نصف
ال ـع ــام ال ـس ـي ـنـمــائــي ف ــي مـصــر
ال ـت ـك ـل ـف ــة ال ـم ـن ـخ ـف ـض ــة ،فـيـمــا
قـ ّـر ر صانعو األ فــام الضخمة
اإلنتاج التركيز على موسمي
عيد الفطر واأل ضـحــى اللذين
ي ـت ـم ـيــزان ب ـك ـثــافــة ال ـج ـم ـهــور،
ً
أمال في تعويض ما أنفق في
الميزانيات.

خروج من السباق

ُ
أول فيلم أ علن عــدم أطالقه
فـ ـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة ن ـ ـ ـصـ ـ ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
"ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــزل" ل ـ ـ ـم ـح ـم ــد رمـ ـض ــان
ويـ ــاس ـ ـم ـ ـيـ ــن ص ـ ـ ـبـ ـ ــري ،وهـ ـن ــا
شيحة ،وفتحي عبدالوهاب،
وم ـح ـمــد ث ـ ــروت ،وم ــن تــألـيــف
أم ـي ــن ج ـم ــال وم ـح ـمــد م ـحــرز،
وإخراج كريم ُ
السبكي.
أعلن المنتج خــروج الفيلم
م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق وت ــأجـ ـيـ ـل ــه إل ــى
عيد الفطر لعدم االنتهاء منه
حتى اآلن ر غــم البدء فيه منذ
فترة طويلة ،والسبب انشغال
ر مـضــان فــي التجنيد وعجزه
ع ــن ال ـت ـص ــوي ــر أك ـث ــر م ــن ي ــوم

أول ما يلفت النظر في فيلم «عقدة الخواجة» تأليف هشام
ماجد وشيكو وإخــراج بيتر ميمي هو إهــداء الفيلم للنجم
نور الشريف ،كونه يحمل أكثر من داللة ،أولها اعتراف البطل
حسن الرداد بأن «الشريف» صاحب فضل عليه منذ أن اختاره
للمشاركة فــي بطولة المسلسل الشهير «الــدالــي» ،وثانيها
ً
التأكيد أن الرداد صار نجما يفرض كلمته على الفيلم ،بدليل
أن اإلهداء ُمذيل باسمه ،وليس باسم المخرج أو المنتج أحمد
السبكي ،حسبما جرت العادة!
تبدأ أحداث «عقدة الخواجة» بشكل الهث ،كعادة األعمال
الدرامية التي يخرجها بيتر ميمي ،حيث نتابع جريمة قتل
بدم بارد ُيجهز فيها «الحناوي» (ماجد المصري) على «جالل»
(محمد عز) ،الذي نعرف في ما بعد أنه أحد رجاله ،الذي رفض
تطليق زوجته الحسناء «سوزي» (الممثلة التونسية سامية
الطرابلسي التي تحمل الجنسية اللبنانية) .وتكشف األحداث
التالية أن «الحناوي» أراد ال ــزواج منها لكن «جــال» رفض،
فتخلص منه بمساعدة «رمزي» (محمد لطفي) ذراعه األيمن.
ً
ون ـظــرا إلــى تــورطــه فــي الجريمة ،امتثل لنصيحة محاميه
«محمود أبو حمامة» (حسن حسني) بالتضحية بمساعده،
ً
ُليسجن بدال منه لمدة سبع سنوات مع األشغال الشاقة ،وعقب
ً
خروج األخير من السجن ،أبرم اتفاقا مع شقيق القتيل «فارس
الخواجة» (حسن الرداد) ،الذي أخفى صلة القرابة ،ليثأرا من
«الحناوي» و«أبو حمامة»!
«مـيـلــودرامــا هـنــديــة» حـتــى الـنـخــاع ،أسـبــغ عليها كاتبا
ً
الـسـيـنــاريــو وال ـم ـخــرج قـ ــدرا مــن اإلث ـ ــارة ،لــم يفلح فــي محو
االنطباع بأن الفكرة قديمة ومستهلكة ،وإن نجح السيناريو
ف ــي إضـ ـف ــاء غـ ـم ــوض إل ـ ــى حـ ـي ــن ،بــال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل
والشخصيات ،والمطاردات ،التي مزج المخرج خاللها بين
الحركة والكوميديا ،التي وقعت على كاهل حسن الرداد وهنا
«فارس الخواجة» حادث تصادم وسيارة
الزاهد ،حيث يفتعل
ُ
«سالي» (هنا الزاهد) ،التي ندرك أنها ابنة «أبو حمامة» ،ليدخل
حياتها ،ويتقرب مــن والــدهــا ،ال ــذي يــرشــح نفسه للرئاسة
بوصفه «رجــل المستقبل» ،وهــو الــذي بلغ من العمر أرذلــه،
حسب خطة ُمحكمة وضعها «الحناوي» ومساعده «رمزي»
لالنتقام من «س ــوزي» ،التي استولت على مبلغ ُيقدر بمئة
وخمسين مليون جنيه من «الـحـنــاوي» ،وتــزوجــت المرشح
الرئاسي ،بعدما صارت تحمل اسم «فريدة» ،وسيطرت على
مقاليد حياته ،ما أثار حفيظة ابنته الوحيدة!
فـيـلــم ت ـج ــاري ُم ـح ـكــم ال ـت ـفــاص ـيــل ،وإن ت ــره ــل ف ــي بعض
مشاهده ،بفعل السيناريو الذي أرغى وأزبــد ،وترك المجال
لبطله حسن ا ل ــرداد ليرقص ويغني ويستعرض إمكاناته
الكوميدية ،ويتورط في مشاهد حركية (كاميرا حسين عسر)،
أتــاحــت الـفــرصــة الثنين مــن «الـكــومـبــارس» (سـيــد وعظيمة)
للتألق بشكل كبير ،فيما ظهر بيومي ف ــؤاد وسمير غانم
كضيفي شــرف يمكن حــذف دوريـهـمــا ببساطة مــن دون أن
تتأثر األحداث!
اعتمد السيناريو على بدعة «الحيلة الدرامية» أو ،Trick
الـتــي راق ــت لـكـتــاب السينما الـمـصــريــة فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة،
والمسحة الغرائبية اللصيقة ببعض الشخصيات ،كشخصية
{ال ـح ـنــاوي} ،ال ــذي يــأنــس لـلــزواحــف والـحـيــوانــات الشرسة،
ً
ً
وفاء وصدقا من
كالثعابين والكالب واألسود ،ويراها أكثر
بني البشر ،من دون أن يبرر السيناريو سبب هذه العقدة ،أو
يتجنب اإلطالة في مشاهد المعارك الجسمانية ومطاردات
السيارات وخلية النحل (مونتاج عمرو عاصم) ،وإن نجح
المخرج في توظيف األغــانــي كفواصل والـحــوار الستكمال
الصورة الدرامية (مشهد الشقة التي ّ
تحولت إلى ساحة معركة
بين سيد وعظيمة) ،واستثمار خفة ظل هنا الزاهد ،التي ما
زال في جعبتها الكثير ،وإن جاءت االستعانة بالممثل القدير
ً
حسن حسني لتعكس شيئا من المجاملة لتاريخه بأكثر مما
خدمت الدراما .كما جاء اختيار القصر الذي يعيش فيه ،مع
ابنته وزوجته ذات الماضي الملوث ،بمثابة تميمة يتفاءل بها
ً
المخرج بيتر ميمي ،وإن حرص على توظيفه دراميا لإلشارة
إلى ثرائه الفاحش ،وهو ما يؤكده حوار حسن الرداد وهنا
الزاهد{ :احنا في دار القضاء العالي وال أيه}!
{عقدة الخواجة} فيلم خفيف ال ينبغي تحميله أكثر مما
يجب ،وال أظن أن أصحابه أرادوا من وراء تقديمه أكثر مما
رأيناه على الشاشة ،بدليل النهاية السعيدة التي أفضت إلى
التخلص من رمــوز الشر (الحناوي وأبــو حمامة وســوزي)،
بحجة الدفاع عن الشرف ،وتتويج عالقة الحبيبين{ :الخواجة}
و{ســالــي} ،بالشكل الــذي ُيــرضــي الجمهور ،الــذي أدرك منذ
الوهلة األولى أن ما بينهما ُ
{ح ٌّب من أول نظرة}!

غادة عبد الرازق تنهي {حرب كرموز}

ً
ً
أو يــو م ـيــن أ س ـب ــو ع ـي ــا  ،فـضــا
عـ ــن تـ ـص ــوي ــره مـ ـش ــاه ــده فــي
"ا لـكـنــز  "2و تـحـضـيــر مسلسل
"زي ـ ـ ــن" ل ـل ـع ــرض فـ ــي رم ـض ــان
المقبل.

«كارما» خالد يوسف
"ك ـ ــارم ـ ــا" ه ــو ال ـف ـي ـل ــم ال ــذي
يعود من خالله خالد يوسف
إ لــى السينما بعد غـيــاب ست
س ـ ـن ـ ــوات ،مـ ــن ت ــأل ـي ــف مـحـمــد
رفيع ،وبطولة مجموعة كبيرة
مــن ا لـنـجــوم مــن بينهم عمرو
سـ ـع ــد ،وغـ ـ ـ ــادة عـ ـب ــد الـ ـ ـ ــرازق،
ووفاء عامر ،وخالد الصاوي،
ومـجــدي كــامــل ،وزيـنــة ،وعــدد
كبير من النجوم.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
م ــن تـصــويــر الـفـيـلــم قـبــل أي ــام
ف ــإن األ خ ـيــر لــم يــد خــل مرحلة
ال ـم ــون ـت ــاج وال ـم ـك ـس ــاج حـتــى
اآلن ،و يـ ـب ــدو أن ي ــو س ــف قــرر
عـ ــرضـ ــه ف ـ ــي ع ـ ـيـ ــد ال ـ ـف ـ ـطـ ــر أو
الصيف ،وهو كان اعتاد طرح
أفالمه خالل هذين الموسمين،
ً
خ ـصــو صــا أن ا ل ـع ـمــل يـحـتــاج
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــم س ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي
ك ـب ـي ــر لـ ـتـ ـع ــوي ــض م ـي ــزان ـي ـت ــه

محمد رمضان في أحد أعماله
الـ ـ ـضـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــدى
ا لـ  80مليون جنيه.

«بيكيا»
كـ ــذلـ ــك خ ـ ـ ــرج "بـ ـيـ ـكـ ـي ــا" مــن
الـ ـسـ ـب ــاق رغ ـ ــم ح ـص ــول ــه عـلــى
ت ـ ـصـ ــر يـ ــح ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ،إذ قـ ـ ـ ّـر ر
السبكي في آخر لحظة تأجيل
العمل إلى موسم شم النسيم
واالك ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاء بـ ـ ـع ـ ــرض ُ
"عـ ـ ـق ـ ــدة
الخواجة" و"اطلعولي بره".
ال ـف ـي ـلــم م ــن ب ـط ــول ــة :مـحـمــد
رج ــب ،وآي ـت ــن ع ــام ــر ،ومـحـمــد
ُ
لطفي ،وبدرية طلبة ،وشيماء
سـيــف ،و تــأ لـيــف محمد سمير
مبروك ،وإخراج محمد حمدي.
وأ ك ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـم ـ ــدي أن ا ل ـف ـي ـل ــم

ً
ك ــان ُم ـع ــدا ل ـل ـنــزول ف ــي األي ــام
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وقـ ـ ـ ــال" :ب ـ ـ ُـدأن ـ ــا فــي
تصاريح العرض والنسخ ،إلى
أن قرر المنتج أحمد ُ
السبكي
ال ـت ــأج ـي ــل إلـ ــى "شـ ــم ال ـن ـس ـيــم"
على األرجح ،وهو قرار خاص
ب ــه ألنـ ــه األقـ ـ ــدر ع ـل ــى ت ـحــديــد
ال ـ ـمـ ــوعـ ــد الـ ـمـ ـن ــاس ــب إلط ـ ــاق
المشروع".

«قرمط بيتمرمط»
لم يستطع أحمد آدم اللحاق
بــال ـمــوســم ال ــراه ــن ،وه ــو كــان
بدأ تصوير "قرمط بيتمرمط"
في وقت متأخر ولم ينته منه
حتى اآلن.
ّ
الفيلم ا لــذي يتولى تأليفه

أمـ ـي ــن جـ ـم ــال ّ وإخـ ــراجـ ــه أس ــد
فولدكار ،يمثل عودة آدم إلى
ا لـسـيـنـمــا مــن خ ــال شخصية
"الـ ـ ـق ـ ــرم ـ ــوط ـ ــي" ال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـدمـ ـه ــا
ف ــي أك ـثــر م ــن عـمــل سـيـنـمــائــي
وتلفزيوني.
ُ
وي ـ ـشـ ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة كــل
م ـ ــن عـ ـ ــاء م ـ ــرس ـ ــي ،وشـ ـيـ ـم ــاء
سيف ،وإيمان السيد ،وتظهر
ان ـت ـصــار ضـيـفــه ش ــرف .ت ــدور
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث حـ ـ ـ ـ ــول ش ـخ ـص ـي ــة
القرموطي الذي يذهب لقضاء
إجـ ـ ــازة ال ـم ـص ـيــف وي ـت ـع ـ ّـرض
لالختطاف من تنظيم "داعش"،
وتحدث مفارقات عدة ومواقف
كوميدية.

منافسة

خالد يوسف مع أبطال فيلم {كارما}

مجدي الطيب

magditayeb58@gmail.com

الحصول على تصريح لطرحه في دور
العرض حققا ضجة إعالمية له.

ولكن البعض اتهم الفيلم بأنه مقتبس
من أحد األفالم السينمائية؟

فجر يوم جديد

تتنافس على إيرادات الموسم أفالم عدة من
بينها" :عقدة الخواجة" لحسن الرداد ،وماجد
المصري ،وهنا الــزاهــد ،وتأليف هشام ماجد
وشيكو ،وإخراج بيتر ميمي.
كذلك "خــاويــص" ألحمد عيد ،وآيتن
عــامــر ،ومحسن مـنـصــور ،وتــألـيــف أمير
رمـ ـسـ ـي ــس ،وإخـ ـ ـ ــراج خ ــال ــد ال ـح ـل ـف ــاوي.
ً
يـ ـحـ ـض ــر فـ ـ ــي ال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا "رغـ ـ ـ ــدة

متوحشة" لـرامز جالل ،وانتصار ،وبيومي
فؤاد ،وأحمد فتحي ،وتأليف لؤي السيد،
وإخراج محمود كريم.
ً
س ـت ـش ـهــد ال ـ ـصـ ــاالت أي ـ ـضـ ــا ع ـ ــرض "جـ ــدو
نحنوح" لمصطفى أبو سريع ،ومدحت تيخة،
وم ـح ـم ــد ث ـ ــروت ،وت ــأل ـي ــف ج ــوزي ــف ي ــوس ــف،
وإخـ ـ ـ ــراج س ـي ــف ي ــوس ــف .و"الـ ـكـ ـه ــف" لـمــاجــد
الـمـصــري ،ومحمود عبد ُ
المغني ،وروجينا،

وإبــراه ـيــم نـصــر ،وتــألـيــف ســامــح ســر الختم،
وإخراج أمير شوقي.
ً
وأخـ ـي ــرا" ،ال ـخ ــروج عــن ال ـنــص" مــن بطولة
راندا البحيري ،ونرمين ماهر ،ومحمد نجاتي،
وتارا عماد ،وتأليف حسين أبو الدهب ،وإخراج
حسن السيدُ ،
وسيطرح في دور العرض نهاية
يناير الجاري.

غادة عبد الرازق
ّ
ودعت غادة عبد الرازق فيلمها الجديد "حرب كرموز" بعدما َّ
صورت
آخر مشاهدها فيه قبل أيام قليلة مع المخرج بيتر ميمي.
وتـسـجــل الـفـنــانــة الـمـصــريــة الــدوبــاج الـصــوتــي لبعض المشاهد
خالل الفترة المقبلة قبل موعد طرح الفيلم في الصاالت خالل موسم
عيد األضحى.

جلسة عمل مي والسبكي
اجـ ـتـ ـم ــع الـ ـمـ ـنـ ـت ــج أح ـم ــد
الـسـبـكــي بـمــي عــز الــدي ــن في
م ـك ـت ـبــه ق ـب ــل أيـ ـ ــام إلق ـنــاع ـهــا
بالمشاركة في عمل سينمائي
جماعي باشر تحضيره.
لم تحسم النجمة المصرية
مــوقـفـهــا الـنـهــائــي مــن العمل
وطلبت مهلة للتفكير بسبب
ً
انشغالها درام ـي ــا ،وه ــي في
حال موافقتها تجدد التعاون
ً
م ـ ــع الـ ـسـ ـبـ ـك ــي س ـي ـن ـم ــائ ـي ــا،
ً
خصوصا أنها ليست المرة
األولى التي تزوره في مكتبه
ً
أخيرا.

مي عز الدين
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ّ
مكان آخر فاخر،
لست مضطرة إلى أخذ ّإجازة والذهاب إلى {ديزني الند} ،أو أي ٍ
وشراء التذكارات كي تعززي عالقتك بصغيرك .كذلك ال تحتاجين إلى شراء هدايا
ّ
ّ
لحظة معه كي تشعري بأنك قريبة إليه.
باهظة الثمن له .وال داعي لتمضية كل ٍ
ّربما تعلمين هذا ،ولكن لما كنت تريدين األفضل لطفلك ّ
وتودين إسعاده ورؤية
ابتسامته ،فتنسين هذه األمور كلها.
ّ
عشوائية،
تملئين عــربــة تـسـ ّـوقــك بــألـعــاب
ّ
وتـ ـحـ ـج ــزي ــن رح ـ ـ ــات ت ـع ـج ــزي ــن عـ ــن ت ـحــمــل
تكاليفها آمـلــة بــأن تــرضــي طفلك ،متناسية
أن الـ ـت ــواص ــل ي ـح ــدث ب ـط ــرائ ــق ب ـس ـي ـطــة فــي
يومياتكما.
ّ
صـحـيــح أن الــرح ـلــة الـكـبـيــرة تـحـمــل ّ لكما
ذكريات سعيدة ،ولكن لعبة {لنتظاهر أننا}...
مع طفلك البالغ من العمر ثالث سنوات تؤدي
ً
الغرض ذاته أيضا .إذ يحمل ما نقوم به في
ّ
ّ
اليومية أهمية أكبر مما نفعله في
حياتنا
مناسبات محددة.
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــك م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــون
ّ
ّ
األهم ّية
استراتيجيات صغيرة ولكن بغاية
لمساعدتك في تعزيز التواصل مع طفلك.

خصصي
ً
وقتا
ّ
كل
يوم للعب
مع طفلك

ً
العبا معا
ّ
يشكل اللعب إحدى ّ
أهم الطرائق التي تسمح
ّ
لك بالتواصل مع طفلك ،بحسب ريبيكا زيف،
مـعــالـجــة نـفـسـيــة مـتـخـ ّـصـصــة ف ــي ال ـع ـمــل مع
األطفال والمراهقين والعائالت .عندما تلعبين
مــع طـفـلــك{ ،فــأنــت ّتـتــواصـلـيــن مـعــه ،وه ــو في
الـمـقــابــل يشعر بــأنــه مـهــم ومـحـبــوب وم ــرح}،
على ّ
حد قولها .وتتابع{ :اللعب وسيلة طفلك
ّ
األساسية للتعبير عن ذاته}.
ّ
متخصصة
ّأما لورا أثيه لويد ،عالمة نفس
ف ــي الـعـمــل م ــع األط ـف ــال وال ــراش ــدي ــن ،فـتـقــول:
{اللعب هو {العمل} بالنسبة إلى األطفال؛ فهو
ّ
ٌّ
مهم وأســاســي للغاية فــي مــا يتعلق بالنمو
الجسدي والمعرفي والعاطفي}.
وقت
تقترح الدكتورة زيف عليك تخصيص
ٍ
ّ
كــل يــوم للعب مع طفلك .دعيه يختار اللعبة
وانزلي إلى مستواه (أي اجلسي بالقرب منه
ّ
على األرض) ودعيه يتولى القيادة .على سبيل
الـمـثــال وحـســب الــدك ـتــورة أثـيــه لــويــد ،يرغب
طفلك البالغ من العمر سنتين في أن ّ
يقدم لك
ً
طـعــامــا {ط ـهــاه} بنفسه .أو تــريــد طفلتك ذات
ّ
شخصيات بيت
الخمس س ـنــوات اسـتـخــدام
قصة ّ
الدمى لتروي لك ّ
مفصلة .أو ينوي طفلك
البالغ ثماني سنوات اللعب في إحدى ألعاب
األلواح.
ال تملي قــوا عــد اللعب على طفلك ،وال
ّ
ت ـج ـبــريــه ع ـلــى اتـ ـب ــاع ق ــوان ـي ــن صــارمــة
فــي الـلـعـبــة أو الـنـشــاط ال ــذي ي ـقــوم بــه،
كــالـتـلــويــن .بــل دع ـيــه ي ـبــدأ وراق ـب ـيــه ثـ ّـم
ً
{كوني مــرآة لما يفعل} .فــإذا كــان يرسم
ً
نقاطا في دفتر التلوين ،قومي بالحركة
ّ
ّ
ذات ـه ــا ،وإذا ك ــان ال ي ـلــون حــتــى بــل يفرغ

مقلمته مــن أ ق ــام التلوين ثـ ّـم يعيد ترتيبها
ّ
فيها ،اتبعي خطاه.
تشمل الوسائل األخرى التي يمكنك اللجوء
إل ـي ـه ــا ل ـت ـل ـع ـبــي مـ ــع ط ـف ـل ــك :ال ـط ـه ــو وال ـخ ـبــز
وتحضير ّ
ـق وال ـم ـشــي والـلـعــب
أي
ط ـبـ ٍ
الـهــوال هــوب والــرقــص
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالب
ّ
ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة.
ن ـ ـشـ ــاطـ ـ ٌ
كـهــذه تقومان
ـات
ّ ً
بـ ـ ـه ـ ــا سـ ـ ــويـ ـ ــا
عالقتك بطفلك
ّ
فحسب ،بل تعزز
ت ـ ـقـ ــديـ ــر األخ ـ ـيـ ــر
ً
نفسه أيضا ،حسب
ٌ
شــون غــروفــرّ ،عامل
اجتماعي مرخص
ومعالج نفسي
وصـ ـ ــاحـ ـ ــب
كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب

When Kids Call Shots: How to Seize
Control from Your Darling Bully – and
ّ
( Enjoy Being a Parent Againعندما يتوكل
طفلك زمام األمور :كيف تنتزعين السيطرة من
ّ ً
مجددا بكونك
عزيزك المشاغب – وتستمتعين
ّأم ًا) .ويتابع غروفرّ :
{تزود هذه الطريقة طفلك
والديه بنشاطاته
بذكريات رائعة عن انخراط ّ
وتـفــانـيـهـمــا .فـحـيــن يـشـعــر بــأنـهـمــا ي ـقـ ّـدرانــه،
ً
بدوره ّ
يقدر نفسه أكثر ويعمل جاهدا لتحقيق
أهدافه}.

ِّ
كوني المعلقة في لعبته

ٌّ
ينصحك كل من الدكتورة زيف وآدم بليتر،
ع ــال ــم ن ـفــس ل ـل ـص ـغــار ،بـ ــأن ت ـقــولــي بـبـســاطــة
ـال ك ــل م ــا يـ ـق ــوم ب ــه ط ـف ـل ــك .تــذكــر
بـ ـص ـ ٍ
ـوت عـ ـ ـ ٍ
ّ
الــدكـتــورة زي ــف} :اعـتـبــري نفسك المعلقة في

لعبة ك ــرة ال ـقــاعــدة تـخـبــريــن الـمـشــاهــديــن عن
ّ
كــل خطو ٍة تجري على الملعب} .كذلك تشمل
ّ
هــذه الطريقة تسليط الضوء على سلوكياته
ّ
ّ
اإليجابية .فيعلق بليتر ،الذي يعمل مع عائالت
عـ ّـدة تكافح إليجاد التوازن بين التواصل مع
ّ
مسؤولياتها وضغوطاتها
أطفالها وإدارة
ّ
{كلما ّ
تطرق األهــل أكثر إلى
كــأفــراد راشــديــن:
ّ
ّ
اإليجابية ،عمل الطفل ليحصل
السلوكيات
هذه
على لفت االنتباه اإليجابي هذا ،وهو ببساطة
إعـ ـط ــاء ال ــوال ــدي ــن انـتـبــاهـهـمــا ال ـك ــام ــل ل ــه في
ّ
هذه الدقائق القليلة} .بهذه الطريقة تعززين
عالقتكما فيشعر طفلك بدعمك وتشجيعك له.
ّ
تقدم لك الدكتورة زيــف هــذا المثل ّ
عما قد
تبدو رواي ـتــك ،التي تستند بالطبع إلــى عمر
طفلك{ :تبدأ بتحضير الحساء .ها أنت تضع
ً
ً
كثيرا من الخضراوات اللذيذة ...واآلن قليال من
ً
الباستا ،والحليب وكثيرا من الفلفل! آه ،واآلن

ً
تشعل النار وتجعل الطعام ساخنا للغاية.
نسمع صوت األزيز!}.

شاركي طفلك اهتماماته
ّ
بالتعرف إلى
تنصحك الــدكـتــورة أثيه لويد ّ
ّ
ّ
شخصيات طفلك اإللكترونية المفضلة وتعلم
ّ
كلمات أغانيه المحببة على قلبه .وتتابع{ :قد
تسأمين من االستماع إلى أغنية {أطلقي ّ
سرك}
ّ
من فيلم {ف ــروزن} ّ
للمرة األلــف ،لكن هــذا الوقت
ً
ّ
يمر بسرعة وستشعرين بالحنين يوما ما إلى
هذه اللحظات} .عالوة على هذاّ ،
طوري اهتمامات
ّ
يحب القطارات ،ال تشتري له طقم
طفلك ،فإذا كان
ّ
قطار فحسب ،بل خذيه في رحلةٍ مصور ٍة على
ٍ
ّ
ّ
متن قطار .تقول الدكتورة أثنيه لويد إن التعلم
ّ
بشكل خاص
التجريبي يــوطــد عالقتك بطفلك
ٍ
ّ
ّ
وحيوية لدى األخير.
ويكون ذكريات رائعة

أشركيه في اهتماماتك

ّ
ينصحك بليتر بإشراك طفلك في نشاطات تناسب عمره وتركز على
نشاطات
الوالدين في آن .على سبيل المثال ،قد تصطحبينه معك في
ٍ
ًّ
ّ
ّ
موسيقية أو تركبان الـ ّ
سويا أو تــزوران
ـدراجــة
رياضية أو حفالت
ً
ًّ
ً
ّ
ٌّ
بشكل خاص ألن كثيرا من األطفال اليوم
متحفا علميا .هذا مهم
ٍ
يسيطرون على والديهم .فيزداد ،أكثر فأكثر ،عدد العائالت
ّ
ّ
تركيزها كله على رغبات األطفال واهتماماتهم،
تصب
التي
ّ
ً
ّ
ّ
لكن هذا األمر يؤثر سلبا في الروابط ،بحسب بليتر ،ألن
ّ
األطفال يتحكمون باألمور أكثر من والديهم .ويتابع:
{أضف إلى النقطة األخيرة وصول الطفل إلى عالم الكبار
ً
على اإلنترنت ،غالبا ،واالستمرار في محو الحواجز بين
األجيالّ .
تزايد الضغط على الطفل
يؤدي هذا األمر إلى
ّ
ً
ّ
ليتصرف أكثر كالكبار ،والقلق بما أنه يغرق أحيانا تحت
عال من صناعة القرارات والسلطة}.
مستوى ٍ

ـوازن ،يـقـتــرح عليك بليتر الـتـمــريــن الـتــالــي :قـ ّـصــي سـ ّـت
لـفــرض تـ ـ
ٍ
ّ
ً
ً
ثالثا لكّ .
دوني على كل
قصاصات ورق واعطي ثالثا لطفلك وأبقي
ً
ً
ّ
ّ
مستعدة
ورقــة نشاطا مختلفا تعلمين أن طفلك يستمتع به وأنــت
ثم دعيه يختار ثالثة نشاطات تستمتعين بها وهو مستعدّ
للقيام بهّ ،
ّ ٍ
ّ
الستة في ّ
كل ّ
مر ٍة اختاري
قبعة وفي
ألقي بالقصاصات
للقيام بها.
ّ
ّ ً
ً ّ
سويا باهتمامات
إحداها ،مدركة أن لديكما ستة أنشطة لتقوما بها
ّ
مشتركة تعزز رابط األهل /الطفل.

في النهاية ،تكمن أفضل طريقة للتواصل مع طفلك في إعطائه
كامل انتباهك ،ورؤيــة األمــور من منظاره .كما تقول الدكتورة أثيه
ّ
لويد{ :بالنسبة ّ
التعود على رؤية
إلي ،مفتاح التواصل مع الطفل هو
ّ
بصدق ،وهذه وسيلة قوية
األمور من منظاره} .هكذا تستمعين إليه
ٍ
إلظهار ّ
حبك له.

اإلخوة واألخوات ...أفضل األعداء!
ّ
ّ
نتعلم من خاللها الدفاع عن النفس ،ونختبر شعور ّ
الحب والكراهية في الوقت ذاته .كيف
األخوة صلة قرابة
ً
ّ
ّ
ّ
تكون هذه العالقة ،الحامية تارة والودية طورا ،مهمة في بناء شخصنا؟ إليك تفسير الخبراء لهذا الغموض.
ً ّ
نعتقد غالبا أن طفلنا سيسعد
ّ
أخ ل ــه أو أخـ ــت .ل ـكــن هــذه
ب ــوج ــود ٍ
الـ ـ ــوالدة تـصـيــر أك ـث ــر فــأك ـثــر أشـبــه
ب ـقــدوم الـمـنــافــس ،فـيـتـحـ ّـول اتـســاع
الـعــائـلــة إل ــى ح ــدث يصعب عيشه.
ع ـلــى طـفـلــك ال ـب ـكــر ف ــي ه ــذه ال ـحــال
ّ
أن يتعلم مـشــاركــة حـ ّـب والــديــه مع
شخص جديد بعدما كان له بمفرده.
ٍ
وتــأتــي عــاقــة األخ ـ ّـوة لتخرجه من
االنصهار األبوي الذي اعتاده :ينظر

ً
الطفل البكر إذا إلى المولود الجديد
ّ
ّ
كأنه العنصر المغير الذي طرأ على
ّ
العائلة المؤلفة من ثالثة أفراد .من
هنا ،تنشأ الغيرة والمنافسة ويبدأ
ّ
لجذب انتباه
كــل منهما محاوالته ّ
الوالدين ،من ثم يشعر بأنه محبوب.

ّ
طبيعية
منافسة

ّ
يتفحص اال بــن
مــن الطبيعي أن

ّ
تصرفات والديه وخدماتهما
الكبير
ّ
وإطـ ــراءات ـ ـه ـ ـمـ ــا الـ ـت ــي ي ــوج ـه ــان ـه ــا
إ ل ــى ا لـصـغـيــر ،فيشعر بالمنافسة
وبـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى مـ ـق ــارن ــة ّن ـف ـســه ب ــه.
فــي بـعــض األح ـي ــان ،ت ـغــذي كلمات
الـ ــوالـ ــديـ ــن ه ـ ــذا الـ ـشـ ـع ــور مـ ــن دون
ان ـت ـبــاه .بـحـســب ال ـخ ـب ــراء ،يـكــونــان
ً
إجماال بارعين مع طفلهما الثاني
ً
ّ
أك ـث ــر وأق ـ ــل ق ـل ـقــا وي ـع ــرف ًــان كـيـفــيــة
الـ ـتـ ـص ـ ّـرف م ـع ــه مـ ـق ــارن ــة ب ـت ـجــربــة

الـ ــوالدة األولـ ـ ـ ّـى ...لـكــن ال ب ـ ّـد مــن أن
ً
ّ
يتذكرا دائما أنهما وصال إلى هذه
ّ
المرحلة بفضل طفلهما األول الذي
ً ّ ً
وأما باألساس.
جعل منهما أبا
ً
ا ن ـط ــا ق ــا م ــن ه ـن ــا ،تستطيعين
إشـ ـ ـ ــراك ط ـف ـل ــك فـ ــي األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـتــي
تـقــومـيــن بـهــا لــاهـتـمــام بـمــولــودك
ال ـجــديــد فـيـشـعــر ب ـ ــدوره كـمـســؤول
ّ
ّ
المهم
و ب ــأن مكانته محفوظة .مــن
ً
ّ
أيضا أن تخصصي له بعض الوقت
ل ـي ـقــوم ب ـن ـشــاطــات خ ـ ّ
ـاص ــة ب ــه كما
ّ
فــي الـســابــق (كــالـتـنــزه فــي الحديقة
ً
م ـث ــا) .ينصحك ال ـخ ـبــراء بتحديد
ٍّ
ـت خـ ــاص ل ـك ــل م ــن ول ــدي ــك بــدل
وق ـ ـ ٍ
أن تبحثي عن تقديم األمــور ذاتها
إليهما خشية إثارة الغيرة بينهما.

ّ
كل يبني ّ
هويته

ّ
ال تترتب عــن المنافسات ضمن
ّ
األخ ـ ـ ـ ـ ّـوة ن ـت ــائ ــج س ـل ـب ــي ــة ف ـح ـســب،
ً
فاإلخوة واألخوات هم غالبا ّأول من
نواجههم في الحياة .هذه العالقات
أشـبــه بـمـلـعـ ٍـب وج ــد لـيـجــرؤ الطفل
عـلــى إث ـبــات نـفـســه وب ـنــاء شخصه
وتكوين تفاعله مع أتــرابــه ،فيكون
ً
م ـمـ ّـيــزا مــن بـيــن كـثـيــريــن .كــذلــك في
ّ
ّ
ع ــاق ــة األخ ـ ـ ــوة ي ـت ـعــلــم ال ــدف ــاع عن
ّ
الحب والكراهية في
النفس وشعور
الوقت ذاته.
ّ
يعتبر الخبراء أن الطفولة صراع
ّ
الشخصية ،وكما في لعبة كرة
لبناء
المضرب نحتاج إلــى شريك يكون
ً
ّ
في الوقت ذاته خصما لنتمكن من
اللعب .هــذا هــو ال ــدور الــذي ّ
يؤديه
األخ ــت ،فنحن أوالد األهــل
األخ أو ّ
ذات ـهــم لكننا مـخـتـلـفــون .مــن خــال
مراقبة الطفل أخيه أو أخته ،يالحظ

أوجـ ـ ــه ال ـت ـش ــاب ــه واالخ ـ ـتـ ــاف ال ـتــي
ّ
ّ
بتفرده
تميزه .تسهم هذه الطريقة
ّ
ّ
واعترافه بهويته .فالمهم في عالقة
ّ
األخوة ليس اكتشاف من األقوى ،بل
اكتشاف الهوية الذاتية!

شركاء مدى الحياة
ّ
رغ ـ ــم أن الـ ـن ــزاع ــات م ـحــت ـمــة فــي
ّ
األخوة ،فإن لحظات التواطؤ
عالقة
ُ
ً
مـ ــوجـ ــودة أي ـ ـضـ ــا .ال ت ـف ــاج ـئ ــي إذا
ّ
الحظت أن بعد دقائق من الخصام
اق ـ ـتـ ــرب طـ ـ ــرف مـ ــن اآلخـ ـ ـ ــر ،واك ـم ــا

ً
ّ
لعبتهما كأن شيئا لم يكن .في هذه
العالقة ،يجعل الصغير أخاه الكبير
ّ
تراجعي ّة ،و هــو أمر
يلعب بطريقة
مسموحّ .أما البكر فيحفز الصغير
ـن خــال إدخــالــه فــي ألـعــاب األكبر
مـ
ًّ
سنا .من ثم ،ينشأ نوع من التبادل
ّ
بين الـطــرفـيــن ،وك ــل واح ــد يجد ما
ي ـف ـيــده ،وي ــول ــد نـ ــوع م ــن اإلع ـج ــاب
بينهما.
يتشارك األخوة واألخوات ذكريات
ً
ً
ّ
الـطـفــولــة الح ـق ــا وي ـشــك ـلــون مـجــاال
ً
ً
حميما مشتركا .في الواقع ،نمضي
معظم الوقت في حياتنا مع إخوتنا

وأخ ــوات ـن ــا ،ول ـيــس م ــع والــدي ـنــا أو
شــريـكـنــا .مــن ه ـنــا ،ت ـكـ ّـون الطفولة
المتقاسمة قاعدة مشتركة وتجربة
حياة فريدة من نوعها حيث يكبر
ّ
ك ـ ــل ف ـ ــرد م ــع اآلخـ ـ ــر وإلـ ـ ــى جــان ـبــه.
فــي مرحلة الطفولة ،يعتبر وجــود
اإلخوة واألخوات في حياتنا أسوأ
مــا قــد يـحــدث لـنــا ،وي ـكــون أجملها
حين نكبر ونخسر والدينا ...أفضل
األعداء مدى الحياة!

هل من فارق عمر مثالي؟

ثالثة أسئلة تحت هذا العنوان يجيب عنها
الخبراء:

• ماذا لو كانت األعمار متقاربة؟
عندما تفصل سنة أو سنتان بين طفلين ،تكثر
ّ
المتطلبات من الوالدين .فالبكر لم يحصل بعد على
الوقت الكافي للخروج من االنصهار األبــوي حيث
ّ
اح ـتــل شـخــص آخ ــر مـكــانــه .لـكــن إذا اسـتـمـ ّـر وال ــداه
ّ
بشكل
األهم ّية الكافية ،يعيش هذه المرحلة
بإعطائه
ٍ
ً
ً
رائع .يكبر إذا األوالد معا مع محاور اهتمام مشتركة
مناسبة لبناء الشراكة بينهما.
ّ
• ماذا لو كان فارق العمر ثالث سنوات على األقل؟
ّ
يتراجع العبء على الوالدين في هذه الحالة ألن
ّ
ّ
استقاللية :لكن الطفل يعيدهما
البكر يكون أكثر ّ
إلى وقت إلباسه الحفاضات .في عمر ثالث سنوات
ّ ً
ينفتح الطفل على اآلخرين ويصير مؤهال لخوض
بعض األحيان،
مرحلة استقبال مولود جديد .في ّ
ّ
من الطبيعي أن يشعر بالمنافسة لكنه يتخطاها

ّ
االبتدائية،
ـان فــي المرحلة
بمساعدة والــديــه .إذا كـ ّ
يفرح بمساعدتهما والتمثل بهما.
ّ
• ماذا نتوقع إذا كان فارق العمر يصل إلى عشر
ّ
سنوات على األقل؟

ّ
تختلف محاور االهتمام لكن الصغير يعتبر البكر
ً
مثله األعلى غالبا ألنه خرج من االنصهار في والديه
ّ
وأص ـبــح ي ــدرك أن ه ــذه الـ ــوالدة لــن تسلبه ّ
حبهما،
ّ
ً
ّ
فيرحب إجماال بالمولود الجديد كأنه يغني حياته.
ً
ً
ّ
األمر
في حال كان
مراهقا يبلغ  17عاما ،يسبب له ّهذا ّ
ًّ
ً
نفسيا في بعض الحاالت ،إذ يذكره بأنه
اضطربا
ّ
الوالدين
هو نفسه قــادر على اإلنـجــاب .صحيح أن
ّ
يخسران مــن ّ
حر ّيتهما مــع ال ــوالدة الحديثة لكنها
ّ
ً
تشكل متعة كما في ّ
المرة السابقة.
أيضا
ً
ً
ّ
أخيرا ،ال فارق عمر مثاليا ،بل المهم الطريقة التي
يعيش وفقها الــوالــدان هــذا الـفــارق ويتعامالن بها
مع أوالدهما.

توابل ةديرجلا
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الحلول
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4
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3
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1
9
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sudoku

ً
ّ
يشتد التنافر الفلكي وتنتج عنه أ جـ ً
ـواء
مهنيا :
ً
سلبية فكن حذرا.
ً
خبرا ً
عاطفيا :يحمل الحبيب إليك ً
سارا وتحتفالن
به ً
معا.
ً
اجتماعيا :اخــرج مــن وحــدتــك وأعــد التواصل مع
األصدقاء.
رقم الحظ.1 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تصطدم بزمالء منغلقين ال يريدون اللحاق
ّ
بالتطور.
عــاط ـف ـيـ ًـا :تـكـتـشــف ف ــي الـحـبـيــب أمـ ـ ـ ً
ـورا تــزيــد من
احترامك له.
ً
ً
اجتماعيا :يحلو الحديث معك عندما تكون هادئا
ً
وسعيدا.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تشعر ببعض االنقباض بسبب وضع
الشركة الماليّ.
ً
ّ
تخص الحبيب
عاطفيا  :تطلع على معلومات
وتفاجأ بها.
ً
ً
ً
تلتقي وج ـهــا ج ــدي ــدا وتـعـتـقــد أنــه
اجـتـمــاعـيــاً :
سيصبح صديقا لك.
رقم الحظ.14 :
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

للتفسير.
 -8إطــار صــورة – (بنادي
 )....أغنية لفريد األطرش.
 -9ضــروري للطعام (م) –

ظبي خالص البياض (م).
 -10مـ ــن أس ـ ـمـ ــاء ال ـس ـيــف
(م) – ّ
حرم.

موسكو

 -5رؤيا – أمنيات (م).
 -6أول م ـس ـجــد ب ـن ــي فــي
اإلسالم – نعلوا (م).
 -7شـ ـه ــر م ـ ـيـ ــادي (م) –
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 ...... ( -1العطشان) – أغنية
لمحمد عبد الوهاب.
 -2الـعــذراء المنقطعة عن
الزواج – حسم.
 -3غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ر – ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــا ن
الـ ـمـ ـخـ ـص ــص لـ ـمـ ـم ــارس ــة
األلعاب.
 -4فندق صغير متواضع.

3

8
2
5
6
9
3
7
1
4

ً
عموديا:

1

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
3
1
4
6
9
8
7
2

 -1دولة عربية – مغرم (م).
 -2عتاب – الكاسب (م).
 -3تجدها في (المقبالت)
– علو (م).
 -4بواسطتي (م) – بعدوا.
 -5المفرد من «سائل» (م)
– يمحو.
 ( -6ا ل  ) . . . .ا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا د م –
متشابهان.
 -7مصنعون (م).
 -8أنعس – مرن.
 -9بيد (مبعثرة) – مجاراة.
 -10أشـهــر أف ــام المخرج
ليوناردو دي كابري.

ً
مهنيا :تطرأ أوضاع تحتاج إلى عنايتك وتأخذ
من وقتك.
ً
عاطفيا :يـفــرح قلب الحبيب بــاطــرائــك الــدائــم له
ويبادلك بالمثل.
ً
اجتماعيا :تقطع عالقتك بأشخاص وصوليين
طالما أزعجوك.
رقم الحظ.10 :

5 4
1
2
4
1
6 4
5
2
4
7

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

5
7

6
8
2
1
5
7
3
4
9

حملة
اتحاد
استقبال
كفيل

من
معالم
وجه
قالب

سليمان
رمضان
لياقة
صوم

9

3

الحمل

6
8
2

7
9
4
3
2
8
5
6
1

كلمة السر:

فلك

sudoku

مــن  5أح ــرف وه ــي اس ــم عــاصـمــة روس ـيــا وأكـبــر
مدينة من حيث عدد السكان.

٢٥

تسالي

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ّ
ضاغطا وتبحث ّ
عما يجلب لك
الجو
مهنيا :يبدو
ً
ً
ماال إضافيا.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـع ـي ـش ــان ت ـج ــرب ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة تــزيــد
عزيمتكما لمواجهة المستقبل.
ً
ّ
معنوي.
اجتماعيا :يحتاج أحد المقربين إلى دعم
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً ّ
مهنيا :خــفــف مــن العمل واإلره ــاق ألنــه يــؤثــر في
حياتك الشخصية.
ً
ّ
التروي قبل اتخاذ قرارك
عاطفيا :يطلب الفلك إليك
النهائي.
ً
ً
اجتماعيا :أنت محظوظ ألن لديك أهال وأصدقاء
أوفياء.
رقم الحظ13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تبني مشاريعك على أسس ثانية وتسعى
إلى الجودة والنوعية.
ً
عاطفيا :يحيطك الحبيب بأجواء جذابة ويظهر
مدى حبه لك.
ً
اجتماعيا :حاذر المزاجية ألنها تبعد عنك األقرباء
واألصدقاء.
رقم الحظ.2 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :كن هادئا وال تتصرف بانفعال فاألمور
ستجري كما يحلو لك.
ً
عاطفيا :تخوض تجربة رومنسية جديدة تكون
أقوى من سابقتها.
ً
ّ
وتهتم بشؤون ثقافية
اجتماعيا :تشعر بالغبطة
وفنية لتمضية وقت فراغك.
رقم الحظ.8 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
معنوي يقودك إلى هدم
مهنيا :حاذر من تراجع
ما بنيت.
ّ
ً
ً
عاطفيا :يشاكسك الحبيب أحيانا عن غير حق
ً
فتغفر له حبا به.
ً
اجتماعيا :تفاجئ األهل بأمر ما يدخل البهجة
إلى قلوبهم.
رقم الحظ.7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً ّ
مـهـنـيــا :رت ــب أوض ــاع ــك وأول ــوي ــات ــك قـبــل الـبــدء
بمشروع جديد.
ً
عاطفيا :ربما تتوصل إلى قناعة ّ
معينة في ما
ّ
يخص الشريك.
ً
اجتماعيا :تتلقى مفاجأة عائلية تعيد إلى نفسك
السالم والطمأنينة.
رقم الحظ.5 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
ّ
ويقدمون لك العون فتحقق
مهنيا :يدعمك الزمالء
أمنيتك.
ً
عاطفيا :تساعدكما الظروف لتخطي مشكلة كانت
ً
تزعجكما كثيرا.
ً
اجتماعيا :يتركز اهتمامك على الوضع العائلي
بسبب مشكلة طارئة.
رقم الحظ.6 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـلـ ّـبــد األج ـ ـ ــواء وت ـض ـط ـ ّـر إلـ ــى طلب
المساعدة من المسؤولين.
ً
عاطفيا :ال تقدم على ق ــرارات عاطفية كبيرة
فاألفالك تعاكسك.
ً
اجتماعيا :قد يطرأ أمر من الماضي له عالقة
بوضعك العائلي.
رقم الحظ3 :

٢٦

مجتمع

توابل ةديرجلا

•
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فندق ومنتجع شاطئ النخيل احتفى باإلعالميين
أقام فندق ومنتجع شاطئ
النخيل أمسية احتفاء
باإلعالميين ،في ليلة الوجبات
السريعة ،في خيمة النخيل
الفاخرة والجديدة كليا،
وتضمنت األمسية العديد من
الفقرات الموسيقية الشرقية
والغربية ،كما استمتع الحضور
ببوفيه متميز ،كما يمكن لزوار
الفندق االستمتاع بأجواء الشواء
كل أربعاء ،في ليلة الباربكيو،
وبرانش الغداء كل جمعة.

هديل وزينب وأحمد

صورة جماعية لمسؤولي إدارة فندق النخيل

المتسابقون أثناء تحدي الساندوتش العمالق

صورة جماعية لعدد من موظفي الفندق

افتتاح «الفيصل يونيفرسال» لذوي اإلعاقة
ُ
افتتح مركز الفيصل يونيفرسال ،بحضور المديرة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة د .شفيقة العوضي ،والرئيس التنفيذي للمركز فيصل
الموسوي ،والمديرة العامة ياسمين القالف ،وعدد من المسؤولين في
المؤسسات والمراكز المتخصصة بذوي اإلعاقة.
وقال الموسوي إن "المركز يحتوي على العالج الطبيعي والتأهيل
الصحي واالستشارات بأنواعها ،ويتميز بآلية العالج التي يتم
تطبيقها في المنتجعات األوروبية".
وأضاف" :نركز على عالج ومتابعة كل حالة ،من خالل توفير جميع
العالجات الطبية والصحية والنفسية في مكان واحد ،وهذا غير متوافر
في مراكز أخرى".
وتابع الموسوي" :يضم المركز قسم النطق والتدريب على التخاطب،
والتأهيل النفسي ،وتعديل السلوك ،وفرط الحركة ،مع اتباع خطة
مدروسة من االختصاصي النفسي ،إلى أن نحقق الهدف المرجو من
الرحلة العالجية".
ياسمين القالف وفيصل الموسوي وشفيقة العوضي

حسين وفاطمة

جانب من الفعالية

ً
متحدثا عن خدمات المركز
الموسوي

الموسوي يشرح للعوضي أنواع العالجات المتوافرة

 Caferea festivalأول مهرجان للقهوة في الكويت
استقبل منظمو "كفيريا" جمهورا كبيرا من الشباب الكويتيين
ومحبي القهوة في مهرجانه األول ،الذي أقامه في الصفاة ،بعنوان
"."Caferea festival
وشهد المهرجان مشاركة  43شخصا ،وكانت هناك منافسة قوية
بين الكافيهات المشاركة ،والتي قدمت أفكارا كثيرة لجعل القهوة
َّ
وتميز الشباب الكويتيون المشاركون
األفضل على اإلطالق.
بالقدرة على إرضاء جميع األذواق.
ساهم في تنظيم المهرجان فريق عمل كويتي مكون من  11شابا
وشابة عملوا كفريق.
وهدفت هذه الفعالية إلى تعريف المجتمع الكويتي بالمشاريع
الكويتية المختصة بتحضير مختلف أنواع القهوة ،بدءا من
األجهزة المستخدمة لصنعها ،إلى جودتها ،وطريقة تقديمها.
ويطمح فريق "كفيريا" إلى وضع الكويت على خريطة الدول
المصدرة للمشاريع المتخصصة في القهوة إلى العالم.
محمد الخبيزي

جانب من الفعالية

ملتقى اإلعالميين في مطعم السلطان إبراهيم
بعد اإلقبال الكبير الذي شهده فرعها
األول بمجمع مطاعم "سي فيو" في منطقة
أبوحليفة ،استضافت مجموعة مطاعم
السلطان إبراهيم اللبناني ،اإلعالميين خالل
افتتاحها فرعها الثاني بالسالمية ،الذي يقدم
مجموعة متنوعة من األطباق البحرية وفق
أفضل معايير الضيافة ،ليكون إضافة مميزة
لقطاع المطاعم بالكويت.
وحضر االفتتاح عدد كبير من رجال األعمال
والنجوم والشخصيات العامة ،إضافة إلى
ممثلي السفارة اللبنانية.

جانب من الحضور

صورة جماعية لفريق العمل

مشاركون في المهرجان

«لينكون الغانم» تك�شف عن «نافيجيتور» الجديدة
كلي ًا خالل معر�ض الكويت لل�سيارات 2018
�أعلنت افتتاح معر�ضها في فبراير و�إطالق جميع ال�سيارات بالمجموعة الرئا�سية

ك �ش �ف��ت ال� �ع�ل�ام ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال �ف��اخ��رة
للسيارات تحت اسمها الجديد في الكويت،
ل�ي�ن�ك��ون ال �غ��ان��م ،ع��ن ال�ه�ن��دس��ة المتميزة
والقوة التي تفرضها سيارة "نافيجيتور"
 2018ال�م�ن�ت�ظ��رة ،خ�ل�ال م �ع��رض ال�ك��وي��ت
للسيارات السنوي لعام .2018
ح �ض��ر االف� �ت� �ت ��اح ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر ش ��ؤون
الديوان األميري ،الشيخ محمد العبدالله،
وسفير الواليات المتحدة األميركية لدى
الكويت ،لورانس سيلفرمان.
وف � � ��ي م� �ش ��ارك� �ت� �ه ��ا األول� � � � ��ى ب �م �ع��رض
للسيارات في الكويت منذ بدء عملياتها
في الكويت في سبتمبر الماضي ،تعرض
لينكون ا ل�غ��ا ن��م سياراتها الشهيرة التي
تضم :لينكون كونتيننتال MKZ، MKX ،و
 ،MKCوالتي تنفرد جميعها بتصاميمها
الفاخرة ،والراحة الفسيحة ،واألداء القوي،

ً
والهندسة المتقدمة تكنولوجيا.
ً
متحدثا عن اإلقبال الكبير على سيارات
لينكون الشهيرة ،قال المدير العام لشركة
لينكون الغانم ،نصر الجرودي" :فخورون
ً
جدا بأن نجلب إلى الكويت التراث الغني
في الفخامة والحرفية والموثوقية التي
ُ
تعرف بها س�ي��ارات لينكون ح��ول العالم.
يعد عشاق السيارات الكويتيون من بين
أكثر العمالء معرفة وخبرة في السيارات،
لذا يسرنا أن نقدم لهم مجموعة سيارات
لينكون لعام  ،2018والكشف ع��ن واح��دة
من أكثر سياراتها المرموقة" ،نافيجيتور".
نتطلع إلى مواصلة خدمة العمالء بمعايير
تتجاوز توقعاتهم في كل مرة مع االفتتاح
ال��رس �م��ي ل �م �ع��رض ل �ي �ن �ك��ون ف ��ي ف �ب��راي��ر،
حيث سيتم إط�ل�اق جميع س�ي��ارات الفئة
الرئاسية".
مع فريق من المهنيين من ذوي الخبرة
ل �م �س��اع��دة ال �ع �م�لاء ف��ي اخ �ت �ي��ار ال �س �ي��ارة
التي تناسب نمط حياتهم ،تقدم لينكون

الغانم خدمات حصرية ألصحاب سيارات
لينكون ،ومنها عروض التثمين الحصرية،
وت �س �ه �ي�لات ال �ت �م��وي��ل ال �ت �ن��اف �س��ي ،وب��اق��ة
التأمين الشامل ،وخدمة تجربة السيارات
التي تشمل تسليم ال�س�ي��ارة واستالمها،
وخدمات السيارة البديلة.
وم � ��ن س � �ي� ��ارة ل �ي �ن �ك��ون ك��ون �ت �ي �ن �ن �ت��ال،
ال�م�ع��روف��ة بكونها س �ي��ارة ال��رؤس��اء ،إل��ى
سيارة  MKZاألنيقة وسيارة  MKXالمريحة
ّ
وس �ي��ارة الجميع ال � �ـ ،MKCتمكن لينكون
الغانم عمالء ها من االستفادة من تجربة
ً
ه��ذه ال �س �ي��ارات م �ج��ان��ا ،ع��ن ط��ري��ق حجز
موعد مسبق.

سيارات لينكون
تم تصنيع سيارة لينكون نافيجيتور
ألول م��رة ف��ي ع��ام  ،1997وتحتفل ال�ي��وم
َ
وتقارن هذه
بالذكرى السنوية العشرين.
ال� �س� �ي ��ارة ب��ال �ي �خ��ت ع �ل��ى ع� �ج�ل�ات ،وه��ي

أول س� �ي ��ارة ل �ي �س��ت م ��ن ف �ئ��ة ال �ل �ي �م��وزي��ن
ال� �ت ��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى م �ق��اع��د ت �س��ع ألك �ث��ر
م��ن  6أش� �خ ��اص .ل �ي��س ه �ن��اك ش��ك ف��ي أن
النافيجيتور توفر سهولة وتحكما عند
القيادة ،وتأتي بمحرك توربو مزدوج سعة
 3.5ل �ت��رات ون��اق��ل ح��رك��ة ب�ع�ش��ر س��رع��ات.
ً
وب�ق��درة على إن�ت��اج  450ح�ص��ان��ا ،يعطي
ال �م �ح��رك ل�ل�ق��ائ��د وال ��رك ��اب ت�ج��رب��ة سلسة
وسيطرة تامة.
تعرف سيارة لينكون كونتيننتال باسم
سيارة ال��رؤس��اء ،وتأتي بمحرك  V6سعة
 3.0لترات توربو مزدوج ،ما يوفر ما يصل
إل��ى  400حصان من ال�ق��وة ،لتقدم تجربة
حصرية يتمنى كل قائد تكرارها.
إن ه ��ذه ال �س �ي��ارة ،ال �ت��ي اش �ت �ه��رت بها
ع�لام��ة ل�ي�ن�ك��ون ،ه��ي إرث وف �خ��ر ال�ع�لام��ة
التجارية الفاخرة التي يختارها المشاهير،

ُ
لما توفره من فخامة ،والتي تعرف اليوم
بالسيارة الفاخرة الشخصية.
بمحرك توربو م��زدوج سعة  3.0لترات
وقوة  400حصان ،تم تصميم سيارة MKZ
بمستوى استثنائي من األن��اق��ة ،ما يوفر
ت�ج��رب��ة ق �ي��ادة استثنائية ف��ي س �ي��ارة من
نوع السيدان .وتتمتع السيارة بالعديد من
ّ
متكيف وعزم
الميزات ،بما في ذلك تعليق
دوران ديناميكي ،إذ تساعد هذه الميزات
على زيادة التحكم بالقيادة ،وخلق تجربة
أكثر إثارة.
تتميز س�ي��ارة  MKXبتصميمها ،كما
أنها تجعل اللحظات غير المتوقعة أقل
ف �ج��ائ �ي��ة ،ب �ف �ض��ل ال �ك��ام �ي��را ال �ت��ي تلتقط
المحيط بـ 360درجة للحصول على رؤية
متكاملة .تأتي هذه الكروس أوفر الفسيحة
ب � �م � �ي ��زات ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ة ت �ش �م ��ل ت �ط �ب �ي��ق

" "Lincoln My Wayللبقاء على اتصال مع
السيارة في جميع األوقات.
أم��ا س �ي��ارة ال �ك��روس أوف ��ر  ،MKCفهي
مصممة لتفرض نفسها ،إذ إنها تأتي بباب
خلفي أوت��وم��ات�ي�ك��ي ،وس�ق��ف يمنح رؤي��ة
بانورامية ،إض��اف��ة إل��ى ق��وة  285حصانا
ف��ي م�ح��رك ت��ورب��و م ��زدوج س�ع��ة  2.3لتر.
وتوفر سيارة  MKCق��وة األداء ،من خالل
ثالث تقنيات رائعة وهي :التوربو ،والحقن
المباشر وا ل�م��و ص��ل الكهربائي المتغير
المزدوج والمستقل.
ي �م �ك��ن ل �ع �م�لاء ل �ي �ن �ك��ون ال �غ��ان��م زي� ��ارة
ال� �م� �ع ��رض وم� ��رك� ��ز ال� �خ ��دم ��ة ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
الشويخ الصناعية ،مقابل متحف السيارات
ال �ك�ل�اس �ي �ك �ي��ة .س ��اع ��ات ال �ع �م��ل م ��ن 9:00
ً
صباحا إل��ى  9:00م�س� ً
�اء ،م��ن السبت إلى
الخميس.
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ً
فرقة جنوب إفريقيا استعرضت هويتها وتاريخها موسيقيا
قدمت عرضها ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ  24على مسرح عبدالحسين
فضة المعيلي

رغم بساطة الغناء واللحن،
حفل فرقة جنوب
فإن مضمون ً
إفريقيا كان مكثفا ،فهي تحكي
عن البطوالت والتاريخ.

تـتــواصــل فـعــالـيــات مـه ُــرجــان الـقــريــن
ف ــي دورت ـ ــه ال ـ ـ  ،24ح ـيــث أق ـي ــم بـمـســرح
عبدالحسين عبدالرضا حفل فرقة جنوب
إفريقيا "."VusiMahlasla
حضر الفعالية األمين العام للمجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون اآلداب
عـلــي ال ـيــوحــة ،وسـفـيــر ج ـنــوب إفــريـقـيــا
موزليسابونا ،وجمع كبير من السفراء
والدبلوماسيين .وحرصت الفرقة خالل
الحفل على تقديم موسيقى ِّ
تعبر عن
هويتهم وتاريخهم وجذورهم.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ع ـ َّـب ــرت م ـطــربــة ال ـفــرقــة،
 ،ZodwaMabenaعـ ـ ــن سـ ـع ــاد تـ ـه ــا،
ب ــوج ــوده ــا ف ــي ال ـكــويــت ل ـل ـمــرة األولـ ــى،
بعدها انطلقت مع فرقتها المكونة من
خمسة موسيقيين ،بالعزف.
وخالل الحفل ،أمتعت الفرقة الجمهور
الغفير بأغانيهم ،التي تعدت أكثر من
 14أغنية ،متضمنة اإليقاعات اإلفريقية،
ال ـت ــي أض ـف ــت أج ـ ـ ــواء ج ـم ـي ـلــة ع ـل ــت مــن
خاللها صيحات الجمهور المتعطش
للفن اإلفريقي.
وجـ ــاءت بـعــض األغ ــان ــي ال ـتــي أدتـهــا
زودوا ذات ط ـ ــا ب ـ ــع أ جـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــي ،و هـ ـ ــي:
" ،"Weepingو"،"When you come back
و" ،"African sunsetو قــا مــت بمزجها
بكلمات وألـحــان إفريقية ،حيث منحت
الموسيقى نكهة خاصة.

ثراء وتنوع

األمسية تميزت بثراء
وتنوع موسيقي
يحتوي على عدد
كبير من المقامات

جانب من حفل الفرقة اإلفريقية

كــا نــت األ غــا نــي استثنائية ،فتميزت
ب ـثــراء وت ـنــوع موسيقي كـبـيــر ،يحتوي
على عــدد كبير من المقامات والقوالب
الـفـنـيــة جـمـعــت بـيــن الـشـعــر والـنـغـمــات
المميزة ،واعتمدت على بساطة اللحن،
مع كثافة مضمون الكلمات.
وا لـمــا حــظ أن الموسيقى اإلفريقية
تختلف عــن أن ــواع الموسيقى األخ ــرى،
وخــاصــة فــي السلم الموسيقي ،وحكت
األعمال التي غنتها زودوا عن البطوالت
وال ـت ــاري ــخ واس ـت ـن ـهــاض ه ـمــم األب ـط ــال
والتغني بالطبيعة.
وق ــال الـسـفـيــر مــوزلـيـســابــونــا إن هــذا

الحفل ِّ
يعبر عن عمق العالقة بين جنوب
إفريقيا والكويت ،ما يمد جسور الشراكة
ال ـث ـقــاف ـيــة ب ـي ــن ال ــدول ـت ـي ــن ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن فــرقــة  VusiMahlashlaسـتـقــدم ثــراء
موسيقيا من جنوب إفريقيا.
والـمـعــروف أن الفنانة زودوا مابينا
اشتهرت بدول إفريقيا بالغناء والتأليف
الموسيقي والتمثيل ،وتلقت تعليمها في
عــدة م ــدارس ،واحترفت الـعــزف على آلة
البيانو الكالسيكي ،ومن ثم انضمت إلى
فرقة نسائية ،وتخصصت في موسيقى
الجاز اإلفريقية .وفي عام  2014أسست

مــدرســة جـنــوبـيــة إفــريـقـيــة للموسيقى،
وطافت بموسيقاها حول العالم ،ومنها
بعض البالد العربية.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن الـ ـت ــراث اإلفــري ـقــي
الموسيقي غني ،فال يوجد مجتمع واحد
في إفريقيا كلها ليس له موسيقى خاصة
به ،وهي موسيقى معقدة إلى درجــة ما
متعددة اإليقاع واألصوات واألنغام.

دورة وحفل
ُ
ويقام في بيت العيسى ،اليوم ،دورة

صناعة السفن (مهنة الـقــاف) ،يقدمها
إبــراه ـيــم الـفـيـلـكــاوي ال ـســاعــة الـعــاشــرة
صباحا.
وال ـحــديــث عــن تــاريــخ مـهـنــة "الـقــافــة"
يــرتـبــط بـتــاريــخ ال ـكــويــت .وال ـم ـعــروف أن
ال ـكــويــت ودول الـخـلـيــج قــديـمــا ازدهـ ــرت
بصناعة السفن ،وتسمى صناعة السفن
فــي الخليج بــ"الـقــافــة" ،لــذلــك مــن يصنع
السفينة يسمى "قالف" ،وجمعها "قالليف".
ويعمل "القالف" في هذه المهنة منذ طلوع
الشمس حتى غروبها دون توقف ،إال ألداء
الصالة ،وتناول وجبات الطعام.

ولـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى سـ ـيـ ـق ــام
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـس ــاع ــة ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ــاء حـفــل
ال ـ ـف ـ ــرق ـ ــة ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة الـ ـنـ ـمـ ـسـ ــاويـ ــة
(  )ConcilliumMusicumف ــي م ـســرح
عبدالحسين عبدالرضا.
جدير بالذكر ،أن الفرقة تأسست عام
 ،1982وقدمت  2300عرض في أكثر من
 500مدينة.

tawabil@aljarida●com

خبريات
السلمان« :الرحمة» على
مسرح الدسمة غدًا

َّ
ثمن رئيس مجلس إدارة فرقة
املسرح الكويتي ،الفنان أحمد
السلمان ،الدعم الذي يقدمه
املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب للحركة
املسرحية .وأشار السلمان
إلى ردود األفعال اإليجابية
التي حصدتها فرقة املسرح
الكويتي خالل مشاركتها
األخيرة في مهرجان املسرح
العربي بتونس منذ أيام.
وقال السلمان" :ستقدم فرقة
غد
املسرح الكويتي مساء ٍ
على صالة مسرح الدسمة
مسرحية (الرحمة) ،الفائزة
بجائزة أفضل عرض مسرحي
في مهرجان الكويت املسرحي،
إضافة إلى فوز املسرحية
بعدد آخر من الجوائز ،من
بينها جائزة أفضل ممثل
للفنان علي الحسيني ،وأفضل
سينوغرافيا للفنان فيصل
العبيد ،وجائزة أفضل ممثل
واعد للفنان مهدي القصاب".
واملسرحية من تأليف الكاتب
العراقي عبداألمير شمخي،
وإخراج د .مبارك املزعل،
وبطولة :علي الحسيني،
سماح ،مهدي القصاب،
إبراهيم الشيخلي ،عبدالله
الحسن ،وسعود بوعبيد.
وتقدم عروض املسرحية ضمن
فعاليات مهرجان القرين
الثقافي.

بلقيس بين عراقة الماضي
وروعة الحاضر في الشارقة

القعود :أوبريت الدولة في موعده بأبريل «أش» توثق اللقاء األول بين الويس والكبيسي
كشف عن ديو جديد يجمعه بالمرزوق حول عيد األم

صاغ كلماته البناي والشرقاوي والواوان وساهر
•

•

فادي عبداهلل

يستعد الملحن عبدالله القعود
إلط ـ ـ ـ ــاق عـ ـم ــل غـ ـن ــائ ــي ج ــدي ــد،
بـمـنــاسـبــة بـطــولــة ال ـخ ـيــل ،غـنــاء
ال ـف ـن ــان ن ـب ـيــل ش ـع ـي ــل ،وك ـل ـمــات
الـشــاعــر ســاهــر ،وسـيـطــرحــه في
الشهر المقبل.
مطلع
ِّ
كما يحضر القعود ألوبريت
ال ــدول ــة الــوطـنــي ال ـس ـنــوي ،الــذي
يـ ـشـ ـم ــل أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  10ل ــوح ــات
غـنــائـيــة ،وق ــال ف ــي ه ــذا ال ـصــدد:
"األوبـ ـ ــريـ ـ ــت ال ــوطـ ـن ــي ُي ـ ـقـ ــام فــي
م ــوع ــده ب ـش ـهــر أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل،
عـلــى خشبة مـســرح قـصــر بـيــان،
بحضور سمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،وت ـحــت إش ــراف
أمـ ـي ــن ع ـ ــام س ــر ال ـل ـج ـنــة الـعـلـيــا
لالحتفال باألعياد والمناسبات
الوطنية الشيخة أمثال األحمد،
وم ـع ـنــا ف ــي هـ ــذا ال ـع ـمــل الـكـبـيــر
طــاب وطــالـبــات وزارة التربية،
ويـ ـش ــاركـ ـن ــي فـ ــي ت ـل ـح ـي ـنــه فـهــد
الناصر ود .أحمد حمدان وحمد
الـ ـقـ ـط ــان ،وص ـ ـ ــاغ ك ـل ـم ــات ــه ع ــدد
م ــن ال ـش ـع ــراء ،ه ــم :عـبــدالـلـطـيــف
البناي ،ساهر ،أحمد الشرقاوي،
منصور الواوان ،وغناء مجموعة

عبدالله القعود

نبيل شعيل

من المطربين الشباب ،ويتولى
التوزيع ربيع الصيداوي".
وعن مشاريعه األخرى ،كشف
الـقـعــود عــن عـمــل غـنــائــي خــاص
للمطرب ف ــواز ال ـمــرزوق ،إضافة
إل ــى تـكـلـيــف م ــن إذاع ـ ــة الـكــويــت
لـصـنــع مـجـمــوعــة م ــن األغ ـن ـيــات
الرياضية ،وهي خاصة باألندية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وم ـع ــه ف ــي الـتـلـحـيــن
يوسف المهنا ود .أحمد حمدان
وحمد القطان (يتصدى للغناء
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا) ،وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ص ـيــاغــة
ك ـل ـمــات ـهــا ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـب ـنــاي

وساهر ،وغناء مساعد البلوشي،
وعبدالله طارق.
ُيـشــار إلــى أن عبدالله القعود
لـ ـ َّـحـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
الــوط ـن ـيــة ،م ــن بـيـنـهــا "اح ـن ــا من
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت" ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـم ــل ب ـيــن
طياتها الكثير من القيم األصيلة
والـ ـمـ ـع ــان ــي ال ـن ـب ـي ـل ــة ،الـ ـت ــي مــن
شأنها تعزيز الروح الوطنية في
نـفــوس الـجـمـيــع ،ص ــاغ كلماتها
س ـ ــاه ـ ــر ،وت ـ ــول ـ ــى ع ـ ـمـ ــار ال ـب ـن ــي
ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي ،وغـ ـن ــاء
عبدالكريم عبدالقادر.

محمد جمعة

ثـ ـم ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـ ــويـ ــس تـ ـع ــاون ــه مـ ــع ال ـف ـن ــان
ال ـق ـط ــري ف ـه ــد ال ـك ـب ـي ـســي ،مــن
خالل سنغل "أش" ،التي سطر
ك ـل ـم ــات ـه ــا م ـ ـشـ ــاري إب ــراهـ ـي ــم،
ولحنها الويس ،وتوزيع بدر
كـ ــرم ،وم ـك ــس مــاس ـتــر مـنـتـظــر
الزاير ،وتغنى بها الكبيسي.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز ،ف ــي
تصريح لـ"الجريدة" ،أن "أش"
هـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون األول ا لـ ـ ــذي
يجمعه والفنان فهد الكبيسي،
الفتا إلى أنها تحمل مقومات
نجاحها من حيث اسم األغنية
الذي يحمل معاني عدة ،سواء
ف ــي ال ـح ــب أو رس ــال ــة إل ــى مــن
يحاول االنتقاد ،مضيفا" :فهد
ف ـنــان راق ،وأ ح ـب ـبــت ا لـتـفــا هــم
بيننا ،وأتمنى أن تنال األغنية
إعجاب الجمهور".
أما عن التعاون مع زمالئه
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــربـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد
التلحين فـقــال " :عـنــد مــا ألحن
لمطرب زميل طلب مني ثيمة
معينة ويخرج بصورة جميلة
ال أ فـكــر إ طــا قــا فــي االستئثار

عبد العزيز الويس

فهد الكبيسي

ب ــه ل ـن ـف ـســي ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
أش ـعــر ب ــأن ال ـل ـحــن أص ـبــح من
حــق مــن طـلـبــه ،كـمــا أن نـجــاح
األ غـنـيــة سيضيف إ لــى اسمي
كملحن".
وح ـ ـ ــول ك ــوالـ ـي ــس ال ـس ـن ـغــل
ال ـجــديــد ،ال ــذي طــرحــه أخ ـيــرا،
بعنوان "أكثر شخص يحبك"،
مــن كـلـمــات م ـشــاري إبــراه ـيــم،
وأل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــان وغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء الـ ـ ــويـ ـ ــس،
وتوزيع علي المتروك ،وغيتار
روكـ ــت ،وم ـكــس مــاسـتــر طيف
عـ ـ ـ ــادل ،قـ ـ ــال" :األغـ ـنـ ـي ــة ك ــان ــت

جـ ـ ــاهـ ـ ــزة مـ ـ ــن س ـ ـنـ ــة تـ ـق ــريـ ـب ــا،
لـكـنـهــا ظ ـلــت حـبـيـســة أف ـكــاري
إلى أن يحين الوقت المناسب
لطرحها".
وأضاف" :في الفترة األخيرة
ش ـع ــرت ب ــأن ف ــي داخـ ـل ــي حـبــا
أردت التعبير عنه ،لذا أنجزت
(أكثر شخص يحبك) ،وحققت
ردود أ ف ـ ـعـ ــال ط ـي ـب ــة ،و ك ــا ن ــت
تــريـنــد فــي مــوقــع تــويـتــر ،كما
شارفت على تحقيق المليون
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة ع ـ ـبـ ــر ق ـ ـنـ ــاتـ ــي ف ــي
"يوتيوب".

المواهب الصغيرة تستعد لـ «المواجهة األخيرة»
في « »the Voice Kidsعلى MBC1
اخ ـت ــار تــامــر صــوت ـيــن لـيـنـتـقــا م ـعــه إلــى
المرحلة المقبلة ،بينما اختار كاظم  3أصوات،
أما نانسي فنقلت معها  3مواهب أيضا ،في
الحلقة الثانية األخيرة من "المواجهة" ،ضمن
الموسم الثاني من البرنامج العالمي "the
 "Voice Kidsبصيغته العربية على MBC1
و" MBCمصر".
في الحلقة الثانية األخيرة من "المواجهة"،
أكـمــل الـمــدربــون اخـتـيــار المشتركين الذين
سـيـنـتـقـلــون مـعـهــم إل ــى ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة،
وب ــدأ الـمـشــوار مــع فــريــق تــامــر ،ال ــذي خاض
بـمـشـتــركـيــه ال ـجــول ـت ـيــن األخ ـي ــرت ـي ــن ،وق ــام
بتدريبهم مع مدرب المواهب محمد أبوالخير.
وتألفت األولى من أميرة سعد ووفاء عماد
من مصر ،ونــور وســام من العراق ،من خالل
أغنية "حرمت أحبك" للفنانة الراحلة وردة
الجزائرية ،وأشادت نانسي بالمواهب الثالثة،
واكتفى كاظم بالقول" :لقد فرحتم الجمهور
وأسعدتموه".
واعتبر تامر ان كل موهبة من الثالث لديها
طاقة جميلة ،قبل أن يختار نور ،إذ اعتبرها
األكثر تميزا في هذه الجولة ،أما المواجهة
األخـيــرة لفريق تامر فتشكلت مــن فالنتينا
كركي من لبنان ،وفاطيمة أحمد من مصر،
ومحمد البندي من األردن ،بأغنية "سيدي
م ـن ـصــور" لـلـفـنــان ص ــاب ــر ال ــرب ــاع ــي ،وأث ـنــى
تــامــر عـلــى ال ـطــاقــة اإليـجــابـيــة ال ـتــي ينقلها
المشتركون إلــى الـجـمـهــور ،واخ ـتــار محمد

كاظم ونانسي وتامر في ذا فويس كيدز
ً
البندي ،واصفا إياه بالفنان الشامل.
أمـ ــا ك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر ف ـق ـســم فــري ـقــه إلـ ــى 3
مجموعات ثالثية ،تشكلت األولــى من ثالث
مــواهــب مــن ســوريــة هــي :زيــاد أمــونــة ويمان
قـصــار وتـيــم الحلبي ،بأغنية "خطرنا على
ب ــال ــك" ل ـل ـف ـنــان ط ــون ــي ح ـن ــا ،ولـ ـش ــدة تميز
المشتركين في الغناء انتقل كاظم لتهنئتهم
على أدائهم ووصفهم تامر بـ"العباقرة الثالثة".
ووصفتهم نانسي بـ"النجوم" ،معتبرة أنها
خطوة أولى جيدة ،وستكون لديهم مجموعة
مــن الـفــرص األخ ــرى مستقبال ،وبعد بعض

التردد اختار كاظم تيم الحلبي من سورية،
"ألن لديه قوة صوت وحضورا على المسرح،
وأنتظر منه أكثر في المواجهة األخيرة".
وبعد هذه المواجهة النارية ،قرر كاظم أن
تتشكل المواجهة التالية من هنا عمرو من
مصر ،ورومي رزق وسيرينا مطر من لبنان،
وأك ــد كــاظــم أن "م ــن سـتـفــرض نـفـسـهــا على
المسرح سأختارها ،وغنت المشتركات الثالث
ببراعة " "Read all About itإليميلي ساند.
ُ
واخ ـت ــار كــاظــم أن تـكـمــل رومـ ــي رزق من
لبنان المشوار معه في المرحلة المقبلة ،أما

آخر المواجهات في فريق كاظم فكانت بين
ميريتا عماد وسيف بــو حـمــدان مــن لبنان،
وحمزة لبيض من المغرب ،من خالل أغنية
"خلي شوي علي" للراحل سيد مكاوي ،ووقع
اختياره على حمزة ،ليستمر معه ويغني مرة
أخرى في المرحلة التالية.
أمـ ــا ف ــري ــق ن ــان ـس ــي ف ـض ــم  3م ــواج ـه ــات:
األولى كانت بين أصغر ثالث مواهب ،وهي
جيسيكا غربي ويائيل القاسم وزين عمار من
سورية ،وغنوا "مغرورة" لوائل كفوري ،وبعد
لحظات من االنتظار الصعب أعربت خاللها
عن اعتزازها بهم وبأدائهم ،اختارت نانسي
يائيل الـقــاســم مــن ســوريــة ليكمل معها في
المرحلة المقبلة.
أم ـ ــا الـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ــرابـ ـع ــة ف ـض ـم ــت لـجــي
المسرحي من السعودية ،وجراح الشاعر من
البحرين ،وأمـجــد نبيل مــن اليمن ،وتشارك
ال ـثــاثــة أداء أغ ـن ـيــة "رهـ ـي ــب" لـعـبــدالـمـجـيــد
عـبــدالـلــه ،ووق ــع اخـتـيــار نــانـســي عـلــى لجي
المسرحي ليكمل معها المرحلة التالية.
ب ـعــدهــا ،ح ــان مــوعــد ال ـمــواج ـهــة األخ ـيــرة
التي ضمت خالد المرعي وعابد المرعي من
لبنان وكمي عز الدين من سورية ،الذين غنوا
مواال وأغنية "على العقيق" للمطرب صباح
فخري ،وقالت نانسي إن "هذه المواجهة تعد
األص ـعــب ألنـهــا تـضــم شقيقين ت ــوأم بشكل
خاص" ،واختارت عابد المرعي ،ليكون آخر
المشتركين الذين يتأهلون معها.

و شـ ـ ـ ـ ــدد ا ل ـ ـ ــو ي ـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى أن
اإل نـ ـ ـت ـ ــاج ح ــا ل ـي ــا م ـك ـل ــف ،وان
ال ـش ــرك ــات ت ـمــر ب ــأزم ــات ع ــدة،
لـ ـ ـ ـ ــذا أصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــل ه ــو
ال ــوس ـي ـل ــة األسـ ـ ــرع ل ـل ـتــواصــل
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور ،م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــا:
"األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى وق ــت
بينما السنغل يمر إلى القلب
ب ـس ـهــولــة ،لــذلــك أص ـبــح الـلـغــة
الرسمية للفنانين حاليا".
وكشف انه بصدد التعاون
مع الفنان عيسى المرزوق في
د يــو جديد سيطرح بالتزامن
مع عيد األم ،مضيفا" :نستعد
أل غـ ـنـ ـي ــة ب ـم ـن ــا س ـب ــة عـ ـي ــد األم
س ـ ـت ـ ـكـ ــون ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة ج ـ ــدي ـ ــدة،
وأتمنى أن أو فــق فــي التعبير
عـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر وأحـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــس
الجمهور" ،كاشفا ا نــه بصدد
االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــات داخـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت
وخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
المقبلة.

بعذوبة وإحساس الفتني،
وباستحضار لعراقة املاضي
وروعة الحاضر ،قدمت الفنانة
بلقيس أحمد أمام الجمهور
لوحات غنائية موسيقية
متعددة أمتعت جمهور
مهرجان الشارقة للموسيقى
العاملية خالل وصلتها
الغنائية ،برفقة فرقتها
املوسيقية بقيادة املايسترو
وليد فايد ،على مسرح املجاز
في إمارة الشارقة باإلمارات،
وبحضور ومشاركة الفنان
عبدالله الرويشد.
وأعربت بلقيس عن سعادتها
بالوقوف على مسرح
املجاز ،ووجودها في إمارة
الشارقة ،عاصمة االبتسامة
املشرقة ،والذي أعادها إلى
ذكريات الطفولة الجميلة.
وأكدت أنها منارة الشرق،
وعاصمة الثقافة والفن على
الدوام ،وأن حضورها على
هذا املسرح الثقافي واملهم
في منطقة الخليج والوطن
العربي بمنزلة إضافة مهمة
إلى مسيرتها الفنية ،مبدية
إعجابها بجميع مراحل
التنظيم للحفل.

زهرة الخرجي تشارك في فيلم «نجد»
وفريق العمل يصور مشاهد الكويت
•

محمد جمعة

انضمت الفنانة زهرة الخرجي إلى أسرة الفيلم
الـسـعــودي (ن ـجــد) ،ال ــذي تلعب بطولته الفنانة
حـيــاة الـفـهــد ،حيث شــرع فــريــق عمل الفيلم في
تصوير مشاهد العمل بالكويت ،بعد إنجاز الجزء
المتعلق بالمملكة.
ُ
ويـ ـع ــد "نـ ـج ــد" أول ف ـي ـلــم سـ ـع ــودي سـيـعــرض
بالمملكة ،عقب السماح بتدشين دور العرض في
السعودية ،وهو من تأليف وإنتاج خالد الراجح،
وإخراج سمير عارف .ويتحدث الفيلم عن حقبة
محددة من تاريخ المملكة ،ويحمل اسم الشخصية
الرئيسية "نجد" ،وتدور أحداثه في نجد بخمسينيات
القرن الماضي.
وأحداث الفيلم تحكي قصة حب بين فتاة وشاب تسرد
تفاصيلها بطلة العمل (نجد) ،التي تلعب دورها الفنانة
حياة الفهد ،وتمثلها في شبابها الوجه الجديد الفنانة
الشابة امتنان محمد ،مع بطل الفيلم ماجد مطرب في
دور "خالد".
وتتوالى األحداث ،ويشارك في بطولة العمل إلى جانب
أم سوزان نخبة من النجوم ،منهم :إبراهيم الحربي ،علي
السبع ،ومريم الغامدي ،وماجد مطرب فواز ،وآخرون.
زهرة الخرجي

ةديرجلا

•
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دوليات
«هجوم عفرين» :األولوية للقرى العربية و«منطقة آمنة»  30كلم
تؤكد صد ًهجوم بري • أنقرة أطلعت واشنطن على «غصن ًالزيتون»
الحماية»
«وحدات
•
ً
• األكراد رفضوا مقترحا روسيا بتسليم مناطقهم لألسد ...ودمشق تفتح لهم ممرا من حلب

دبابة تركية محمولة تتجه إلى الحدود السورية مساء أمس األول

في اليوم الثاني من عملية
«غصن الزيتون» ،القى الجيش
التركي مقاومة شديدة من
وحدات حماية الشعب الكردية
لدى محاولته دخول منطقة
عفرين الواقعة في ريف
حلب ،في إطار هجوم واسع
يستهدف إقامة منطقة
آمنة تمتد نحو  30كلم داخل
سورية.

محور األسد يناور
وأنقرة تطلع
سفراء عرب
على تحركها

عـلــى وق ــع هـجــوم ب ــري وجــوي
اس ـت ـهــدف م ــواق ــع وحـ ــدات حماية
الشعب الكردية في شمال سورية،
أع ـلــن رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـتــركــي بن
علي يلدريم دخول قوات تركية إلى
ً
منطقة عفرين ظهر أمس انطالقا
من بلدة غول بابا الحدودية.
وفــي أول تأكيد رسمي لتدخل
ً
الجيش التركي بريا للمرة الثانية
في ســوريــة ،أكــد يلدريم أن عملية
«غصن الــزيـتــون» ستكون سريعة
وستتم على أربع مراحل ،وتهدف
إلــى إقــامــة منطقة آمـنــة بعمق 30
ً
كـيـلــومـتــرا فــي األراضـ ــي الـســوريــة
لضمان أمن تركيا.
وأوضــح رئيس الــوزراء التركي
أنه تم االتفاق مع روسيا في جميع
المواضيع والواليات المتحدة لم
ً
ً
تـصــدر مــوقـفــا م ـعــارضــا للعملية
ً
حتى اآلن ،مجددا أن دمشق أبلغت
بالحملة بواسطة روسيا وإيــران،
وأن ـه ــا ل ــن تــؤثــر ع ـلــى م ـفــاوضــات
أستانة وسوتشي.
وهدد يلدريم باستهداف أي دعم
يمكن أن يقدم للوحدات الكردية،
ً
ال ـمــدعــومــة ع ـس ـكــريــا م ــن الـجـيــش
األميركي ،بقوله« :أي دعم سيقدم
لإلرهابيين فــي عفرين هــو هدف
لهذه العملية».
ووف ـ ـ ــق وكـ ــالـ ــة «دوغـ ـ ـ ـ ـ ــان» ،ف ــإن

احتجاجات في شمال العراق
تظاهر العشرات في العديد من المدن بإقليم كردستان بشمال
العراق ،أمس ،احتجاجا على العملية التركية على مدينة عفرين،
شمال غربي سورية ،والواقعة تحت سيطرة المسلحين األكراد.
ورفــع متظاهرون في مــدن اربيل والسليمانية وقضاء كويه
الفتات وشعارات منددة بالعملية التركية ،مطالبين المجتمع
الدولي بالتدخل وإيقاف «الهجمات التركية على األكراد».
وح ـم ــل ال ـم ـت ـظــاهــرون الف ـت ــات بــال ـل ـغــات ال ـعــرب ـيــة وال ـتــرك ـيــة
واإلنكليزية جاء فيها «ال للعدوان التركي على مدينة الزيتون»،
و«أوقفوا الهجمات التركية على األبرياء».

(رويترز)

الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ،ال ـت ــي ل ــم تـحــدد
عــددهــا ،تـقــدمــت إل ــى جــانــب قــوات
م ــن ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ال ـح ــر إل ــى
نحو  5كلم داخــل عفرين ،ونشرت
صور دبابات ومدرعات تتقدم على
أرض عشبية.

أهداف وتعزيزات
ومـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـق ـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة
وحلفائها إل ــى نـحــو  5كـلــم داخــل
عفرين ،أعلنت الفصائل السورية
الممولة مــن تركيا والموالية لها
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة ،وال ـت ــي
أفادت التقارير بأنها تضم  25ألف
مقاتل ،أنها لن تقتحم عفرين بل
ستحاصرها حتى خــروج القوات
الكردية منها.
وقــال أحــد قادتها ،إن األولــويــة
هــي السـتـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى تل
رفعت وسلسلة من القرى العربية
جنوب شرقي عفرين كــان األكــراد
س ـ ـي ـ ـطـ ــروا ع ـل ـي ـه ــا قـ ـب ــل ع ــام ـي ــن.
وراج ـ ـ ــت ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ووسائل اإلعالم صور
وت ـقــاريــر تـسـجــل إرس ـ ــال الـجـيــش
الحر تعزيزات إلــى محيط عفرين
م ــن م ـنــاطــق ب ـع ـيــدة ع ــن ســاحــات
االشتباك مع قــوات الرئيس بشار
األس ــد ،الـتــي قــامــت بــدورهــا بفتح

الطريق أمام الوحدات الكردية في
حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
للتوجه إلى مدينة عفرين وإرسال
تـ ـع ــزي ــزات إل ـي ـه ــا ع ـب ــر ال ـم ـنــاطــق
الخاضعة لسيطرة النظام.
وأك ــد الـمـتـحــدث بــاســم وح ــدات
الحماية في عفرين بروسك حسكة
والقيادي الكردي نوري محمودي
أن ال ـقــوات الـتــركـيــة حــاولــت عبور
ال ـ ـحـ ــدود إل ـ ــى عـ ـف ــري ــن ،ولـ ـك ــن تــم
صــدهــا وإرغ ــام ـه ــا ع ـلــى ال ـتــراجــع
بعد اشتباكات ضارية مع فصائل
المعارضة السورية.
وأكــد المرصد السوري لحقوق
اإلنسان إخفاق القوات التركية في
ً
التقدم داخل أراضي عفرين ،مشيرا
إلى اشتباكات عنيفة مع الوحدات
الكردية في محور قرية كــردو في
محاولة منها للتقدم مع الفصائل
السورية المدعومة منها ،وتحقيق
أول تقدم بالمنطقة.

محور األسد
وب ـي ـن ـمــا ت ــوق ــع ال ــرئ ـي ــس رجــب
طيب إردوغــان إنهاء الهجوم «في
ً
وق ــت ق ــري ــب» ،م ـح ــذرا الـمـعــارضــة
الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــوال ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ــأك ـ ــراد
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا حـ ـ ــزب «ال ـش ـع ــوب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» م ــن االح ـت ـج ــاج أو

التظاهر ،دعــت فرنسا إلــى جلسة
لمجلس األم ــن لـمـنــاقـشــة الـتــوغــل
التركي ،كما أعلنت مصر رفضها
ان ـت ـهــاك تــركـيــا ل ـس ـيــادة األراضـ ــي
السورية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أط ـل ـقــت مــوسـكــو
موافق متناقضة ،إذ أدانت الخطوة
التركية لكنها بررتها ملقية باللوم
على سلوك واشنطن االستفزازي.
وجاء ذلك بينما كشف األكراد أنهم
ً
ً
رفـ ـض ــوا ع ــرض ــا روسـ ـي ــا لتسليم
مـنــاطـقـهــم لــدمـشــق ل ـل ـحــؤول دون
هجوم تركي.
ودع ــت ط ـهــران أن ـقــرة إل ــى وقــف
ً
الهجوم فورا ،محذرة من أن يكون
ً
بابا لعودة المتشددين.
وفـ ــي دمـ ـش ــق ،اع ـت ـب ــر الــرئ ـيــس
ً
بشار األســد خــال استقباله وفــدا
ً
إيــرانـيــا بــرئــاســة رئـيــس المجلس
االستراتيجي للعالقات الخارجية
كمال خــرازي ،أن «العدوان التركي
الغاشم على مدينة عفرين السورية
ال يمكن فصله عن السياسة ،التي
انتهجها النظام التركي منذ اليوم
األول ل ــأزم ــة ف ــي س ــوري ــة وال ـتــي
ً
بـنـيــت أس ــاس ــا عـلــى دع ــم اإلره ــاب
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
اختالف تسمياتها».
وبينما حملت وحــدات حماية
الـشـعــب روس ـيــا الـمـســؤولـيــة عما

النظام يطوق شرق إدلب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحــدات من
الجيش ا لـســوري تحاصر مجموعة كبيرة من
مسلحي «جبهة النصرة» شرقي محافظة إدلب
شمال غربي سورية ،مؤكدة أن النظام استعاد
مطار أبوالضهور بالكامل.
وأوضـحــت ال ــوزارة أن «ق ــوات تابعة للجيش
بقيادة العميد سهيل الحسن ،التقت على طريق
ح ـم ــاة -ح ـلــب ب ــوح ــدات أخـ ــرى م ــن ال ـج ـيــش في
منطقة خــربــة الـغـجــر ورس ــم الـحــرمــل ،وأطبقت

الجبير لـ «التعاون اإلسالمي» :يجب
وقف دعم إيران للحوثيين
حكومة اليمن تعلن أول موازنة منذ  3سنوات ...و«الجنوبية» تنتقد بن دغر
شــدد وزيــر الخارجية السعودي ،عــادل الجبير،
أمس ،على ضرورة منع إيران من االستمرار بتزويد
جـمــاعــة «أن ـص ــار ال ـلــه» الـحــوثـيــة بــال ـمــال وال ـســاح
والذخيرة.
وقال الجبير ،في كلمة له خالل اجتماع لمنظمة
الـ ـتـ ـع ــاون اإلسـ ــامـ ــي فـ ــي جـ ـ ــدة ،أمـ ـ ــس ،لـمـنــاقـشــة
ملف صــواريــخ الـحــركــة المتحالفة مــع ط ـهــران ،إن
«االجتماع يبحث اتخاذ إجراءات عاجلة ،بعد إطالق
الميليشيات الـحــوثـيــة ص ــاروخ ــا عـلــى ال ــري ــاض»،
مشيرا إلى أن «إيــران تواصل تهريب األسلحة إلى
اليمن ،بهدف استهداف السعودية».
وأك ــد أن ط ـه ــران تـمــد «أن ـص ــار ال ـل ــه» بــاألسـلـحــة
وال ـصــواريــخ ،وتـعـمــل عـلــى خـلــق الـفـتــن فــي اليمن،
وات ـه ــم ال ـحــركــة ال ـم ـت ـمــردة ب ــاع ـت ــراض  85سفينة
مساعدات ومئات الشاحنات والقوافل اإلنسانية،
مشيرا إلى أن «التحالف العربي يعد إلطالق عملية
إنسانية شاملة إلغاثة الشعب اليمني».
وكشف الوزير أن عناصر «الميليشيات الحوثية
استهدفت السعودية ب ـ  300ص ــاروخ إيــرانــي ،وأن
المملكة قدمت مساعدات لليمن بحدود  11مليار
دوالر».
في موازاة ذلك ،يبحث وزراء خارجية دول تحالف
دعــم الشرعية في اليمن ،الـيــوم ،في اجتماع يعقد
بالرياض ،سبل دعم وتنسيق إيصال المساعدات
اإلن ـســانـيــة إل ــى ال ـي ـمــن .وي ـش ــارك وزي ــر الـخــارجـيــة
المصري سامح شكري في االجتماع.
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت الـحـكــومــة الـيـمـنـيــة مــوازنـتـهــا
الجديدة لعام  ،2018بعد توقف دام ثالث سنوات،
عقب سيطرة «أنصار الله» على العاصمة (صنعاء)
في سبتمبر .2014

المدفعية التركية تقصف عفرين أمس

(أ ف ب)

وأوضح رئيس الحكومة ،أحمد بن دغر ،خالل
مؤتمر عقده بالعاصمة المؤقتة (عدن) ،أمس ،أن
الموازنة الجديدة تبلغ تسعمئة وثمانية وسبعين
مـلـيــارا ومئتين وثــا ثــة ماليين وخمسمئة ألف
ريال ،ونفقات تقدر بتريليون وأربعمئة وخمسة
وستين مليارا واثنين وأربعين مليونا وستمئة
وواحد وثالثين ألف ريال ،وبعجز مالي يبلغ 33
في المئة.
وق ــال بــن دغ ــر« :ال ـم ــوازن ــة ،بـكــل الـمـعــايـيــر ،تظل
موازنة تقشفية محكومة بظروف االنقالب ،وحدوث
التمرد على الشرعية ،وخضوع نصف السكان وربع
األرض تقريبا لسلطة االنقالب».
وأضاف« :مجلس النواب سيعقد فبراير المقبل
في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا إلقرار الموازنة».
وجــاء اإلع ــان عــن الـمــوازنــة بعد  3أيــام مــن دعم
ال ــري ــاض ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي الـيـمـنــي بــودي ـعــة تـقــدر
بملياري دوالر لوقف انهيار الريال اليمني
فــي هــذه األث ـنــاء ،أعلنت «الـمـقــاومــة الجنوبية»،
أمس ،البدء بما وصفته «إجراءات إسقاط حكومة بن
دغر» ،بعد اتهامها بالفساد وعدم تلبية الخدمات
األساسية.
وقالت المقاومة الجنوبية (فصائل مسلحة مؤيدة
لالنفصال) ،في بيان ،أمــس ،إن «الحكومة اليمنية
الشرعية مارست سياسة زرع الخالفات ،واإلضرار
بــالـنـسـيــج االجـتـمــاعــي فــي ال ـج ـنــوب ،وخ ـلــق بــذور
صراعات مستقبلية».
وأعلنت «الـبــدء في إج ــراء ات إسقاط حكومة بن
دغـ ــر ،وال ـع ـمــل عـلــى اسـتـبــدالـهــا بـحـكــومــة ك ـفــاءات
وطنية».
(الرياض ،صنعاء  -د ب أ ،رويترز ،أ ف ب)

بذلك الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر
التنظيم اإلرهابي في الجزء الشرقي من محافظة
إدلب».
وذكـ ــرت أن ــه «نـتـيـجــة للعمليات الـهـجــومـيــة،
أجبرت القوات السورية مسلحي النصرة على
الفرار من أراضــي مطار أبوالضهور ،الــذي كان
تحت سيطرة المسلحين منذ سبتمبر .»2015
ولمطار أبوالضهور أهمية استراتيجية كنقطة
ارتكاز متقدمة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ت ـت ـع ــرض لـ ــه ع ـف ــري ــن مـ ــن قـصــف
وهجمات من تركيا ،كشف القيادي
في حركة «المجتمع الديمقراطي»
آلدار خليل أن أكراد عفرين رفضوا
ً
ً
اقـتــراحــا روسـيــا بتسليم مناطق
لدمشق لـتـفــادي الـتــدخــل التركي
في المنطقة ،وأكــدوا عزمها على
إفشال «المخطط التركي» والدفاع
عن مناطقهم.
وبحسب الجانب الكردي ،فإن
الغارات التركية شاركت فيها 72
ط ــائ ــرة حــربـيــة واس ـت ـهــدفــت 100
نـقـطــة ع ـلــى األق ـ ــل ،بـيـنـهــا مــواقــع
مــدنـيــة وم ــواق ــع ل ــوح ــدات حماية
الشعب في مدينة عفرين وريفها
ً
وأسفرت عن إصابة  13مدنيا على
األقل ،إضافة إلى مقتل  6مدنيين
و 3مقاتلين أكراد.

حــزب العمال الكردستاني ،الــذي
ً
تصنفه الــواليــات المتحدة أيضا
على قائمة اإلرهاب.
وفــي وقــت سابق نفى ،رانكين
نقل بالده الجمعة الماضي نحو
ألــف مسلح من الــوحــدات الكردية
من بلدة عين العرب ،بريف حلب
ال ـش ـم ــال ــي ،إلـ ــى ب ـل ــدة ت ــل أب ـيــض
بــريــف مـحــافـظــة الــرقــة الـشـمــالــي،
ال ـم ـح ــاذي ــة لـ ـلـ ـح ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة
لتركيا.
وعشية انطالق عملية «غصن
الـ ــزي ـ ـتـ ــون» ،أوضـ ـ ــح زم ـي ـل ــه إري ــك
ب ــاه ــون أن تــرك ـيــا دول ـ ــة حـلـيـفــة،
وعـمـلـيــة ع ـفــريــن ل ــن تـتـسـبــب في
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى أو ان ـ ـه ـ ـيـ ــار ع ــاق ــات
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وأن ـق ــرة ،كما
أنها لن تؤدي إلى صراع إقليمي.

موقف أميركي

تحركات دبلوماسية

وف ـ ــي تـ ـط ــور الف ـ ــت ،أك ـ ــد قــائــد
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ب ــال ـج ـي ــش
األميركي الجنرال جوزيف فوتيل
أن تركيا أطلعت «البنتاغون» على
ً
عملية «غصن الزيتون» ،موضحا
ً
أن واش ـن ـط ــن ال ت ــول ــي اه ـت ـمــامــا
ً
خاصا لعفرين ألنها ال تقع بنطاق
العمليات العسكرية األميركية.
ووفــق وكــالــة «األن ــاض ــول» ،أكد
فوتيل ،في تصريح أدلــى به على
م ـت ــن ط ــائ ــرت ــه ف ـج ــر أم ـ ــس أث ـن ــاء
تنقله بين مناطق مهامه بالشرق
األوســط ،أنه ال يعلم نوايا تركيا
من العملية ،إال أنه يشعر بالقلق
من تأثيرها على مكافحة تنظيم
ً
«داعش» ،مشيرا إلى أن المسؤولين
األتــراك لم يحدثوهم حول عملية
عسكرية تستهدف مدينة منبج
بريف محافظة حلب.
بـ ـ ــدوره ،دع ــا ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
«الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» أدري ـ ـ ـ ــان ران ـك ـي ــن-
غالواي إلى «عدم تصعيد التوتر»
ً
فـ ــي عـ ـف ــري ــن ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى تـفـهــم
مخاوف تركيا األمنية من مخاطر

ً
دبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا ،ب ـ ـحـ ــث وزي ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ــروسـ ـ ــي س ـي ــرغ ــي
الفروف ،في مكالمة هاتفية أمس
األول مع نظيره األميركي ريكس
تيلرسون الوضع في عفرين ،وأكدا
ضـ ــرورة دف ــع الـتـســويــة الـســوريــة
ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة،
وأهـمـيــة مؤتمر سوتشي فــي 30
يناير الجاري.
فــي الـسـيــاق ،نقلت «أنــاضــول»
عـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادر دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة أن
نــائــب مستشار وزي ــر الخارجية
الـتــركــي س ــادات أون ــال أبـلــغ أمس
س ـ ـفـ ــراء دول ال ـ ـج ـ ــوار ال ـ ـسـ ــوري
األردن وال ـع ــراق ول ـب ـنــان ،إضــافــة
إل ــى ال ـكــويــت وق ـطــر والـسـعــوديــة
بـمـعـلــومــات ح ــول عـمـلـيــة «غـصــن
الزيتون».
وقـبـلـهــم ،اسـتــدعــت الـخــارجـيــة
الـتــركـيــة أم ــس األول س ـفــراء دول
أع ـض ــاء مـجـلــس األمـ ــن الــدائـمـيــن
وإي ـ ــران إلطــاع ـهــم عـلــى العملية
العسكرية.
(عواصم  -وكاالت)
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سلة أخبار
«مؤرخ القاعدة» يستأنف
«التدوين» من طهران

من طهران عاد أحد أبرز
مؤرخي تنظيم «القاعدة»
ومنظري األفغان العرب،
والمدرج من قبل الخزانة
األميركية على قائمة اإلرهاب
الدولية ،أبوالوليد مصطفى
حامد ،الستئناف نشاطه في
التنظير للجماعات الراديكالية
عبر موقعه اإللكتروني «مافا»
السياسي.
وقرر أبوالوليد ،بشكل طوعي،
العودة من جديد إلى طهران
لإلقامة الدائمة فيها مع أبنائه
في  2016قادما من قطر.
وعن عودة الموقع من جديد
من طهران ،أكد أبوالوليد أن
موقع مافا «رجع مرة أخرى
بعد عودتي إلى إيران لسببين،
أولهما أن عندي ما يمكن
أن يقال بخصوص عدد من
الشؤون العامة ،وبعض ذلك
أعتبره واجبا عينيا ،وثاني
األسباب ان مناخ الحريات في
إيران يسمح بصدور مافا».

محكمة مانهاتن :ال أدلة تدين
السعودية في « 11سبتمبر»

رفضت محكمة مانهاتن في
ً
وسط نيويورك ،مجددا ،مزاعم
شركات التأمين وضحايا
هجمات  11سبتمبر ،2001
وطالب قاضي المحكمة
بتقديم أدلة واضحة ،فيما
تمسك فريق دفاع السعودية
في الواليات المتحدة بإسقاط
هذه الدعاوى ،بعد نجاحه
في تفنيد  4آالف صفحة تقدم
بها الخصوم للحصول على
تعويضات مالية.
وخلصت الجلسة العاصفة
لمحكمة مانهاتن بنيويورك
مساء أمس األول ،إلى أنه «ال
مسؤولية للحكومة السعودية
على هجمات الحادي عشر
من سبتمبر ،وال توجد
أدلة على ذلك» ،حيث رفض
القاضي جورج دانييلز تحميل
السعودية مسؤولية هذا العمل
اإلرهابي الدولي ،الذي تورطت
فيه جهات ودول أخرى ،تملك
أجهزة األمن األميركية أدلة
على تورطهم.

بنس من األردن :واشنطن تدعم حل الدولتين

نتنياهو يشكر كوشنير وغرينبالت لدورهما في حل األزمة مع ّعمان
وصــل نــائــب الــرئـيــس األميركي
مايك بنس إلــى اســرائـيــل ،محطته
الثالثة واألخيرة في جولته الشرق
أوسطية ،التي بدأها أمس األول ،من
القاهرة وقادته إلى األردن.
ّ
وخيم على جولة نائب الرئيس
األم ـي ــرك ــي ق ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
ترامب االعـتــراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،وكانت مقررة في نهاية
دي ـس ـم ـب ــر ل ـك ـن ـه ــا ت ــأجـ ـل ــت وس ــط
ال ـغ ـضــب ،ال ــذي أثـ ــاره ق ــرار تــرامــب
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
وإلـ ـغ ــاء ال ـع ــدي ــد م ــن االج ـت ـمــاعــات
المقررة.
وسيجري بنس اليوم ،محادثات
مـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـن ـيــام ـيــن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،وسـ ـيـ ـلـ ـق ــي ك ـل ـم ــة فــي
الكنيست ويلتقي الرئيس رؤوفين
ريفلين خالل الزيارة التي تستمر
ً
اليوم وغدا.
وأعلن ائتالف األحــزاب العربية
في الكنيست أنــه سيقاطع خطاب
بنس ،ووصفه النائب أيمن عودة
ً
بأنه «رجل خطير» ،معتبرا أنه يحمل
رؤية تستهدف «تدمير المنطقة».
وسيزور بنس المسيحي الملتزم
حائط المبكى «ال ـبــراق» ،أحــد أكثر
األمــاكــن المقدسة لــدى اليهود في
القدس القديمة ،كما سيزور نصب
ض ـح ــاي ــا ال ـم ـح ــرق ــة الـ ـن ــازي ــة «ي ــاد
فاشيم» في القدس.
لكن ليس مــن الـمـقــرر أن يلتقي

بنس مع أي من القادة الفلسطينيين
الذين أعلنوا رفض لقائه.
وك ــان نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي
أجرى في عمان ،التي وصلها مساء
أمــس األول ،برفقة زوجـتــه كــاريــن،
محادثات مع العاهل األردني الملك
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ف ـ ــي ق ـصــر
الحسينية ،أعقبها غداء عمل.
وأك ــد بـنــس أم ــس ،أن واشـنـطــن
ال تــزال تدعم حل الدولتين إلنهاء
الـصــراع اإلسرائيلي-الفلسطيني،
رغم قرار الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب األخ ـيــر فــي ش ــأن االع ـتــراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وخالل اللقاء ،وصف بنس قرار
تــرامــب بــأنــه «تــاري ـخ ــي» ،وق ــال في
الوقت نفسه إنه ال يزال يحترم دور
األردن كوصي على مقدسات القدس.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ،جـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـل ــك
عبدالله اإلعــراب عن قلقه إزاء قرار
تــرامــب ،قــائــا ،إن الـقــدس يجب أن
ت ـكــون عــاصـمــة ل ــدول ــة فلسطينية
ً
مستقبلية ،معتبرا أن الحل الوحيد
للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني
هو حل الدولتين.
ودع ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ت ـك ـث ـي ــف ال ـج ـه ــود
ل ـلــوصــول إل ــى ح ــل ش ــام ــل وع ــادل
للصراع.
وقــال الملك عبدالله إن التحرك
األميركي سيغذي التشدد ويلهب
ال ـت ــوت ــر ف ــي ال ـعــال ـم ـيــن اإلس ــام ــي
والمسيحي.

عبدالله الثاني وبنس خالل غداء عمل في ّ
عمان أمس (رويترز)
وأض ــاف« :بالنسبة لنا القدس
مسألة رئيسية بالنسبة للمسلمين
والمسيحيين مثلما هــي لليهود.
إن ـهــا قـضـيــة رئـيـسـيــة ل ـل ـســام في
الـمـنـطـقــة وع ــام ــل حــاســم لتمكين
المسلمين من أن يحاربوا بفاعلية
بعض أسبابنا الرئيسية للتحول
إلى التشدد».
وجاء لقاء بنس بالعاهل األردني
في إطار جولة في المنطقة تستمر
أربـعــة أي ــام ،استهلها بـنــس ،أمس
األول ،ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ح ـي ــث الـتـقــى
ب ــال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي.
وقـ ــال ب ـنــس لـلـصـحــافـيـيــن ،إنــه
ط ـ ـمـ ــأن ال ـس ـي ـس ــي بـ ـ ــأن الـ ــواليـ ــات
المتحدة ستظل ُملتزمة بالمحافظة

عـ ـل ــى ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـ ــراهـ ـ ــن ل ــأم ــاك ــن
المقدسة في القدس وأنها لم تصل
بعد إلــى ق ــرار نهائي إزاء الحدود
بين الطرفين.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ق ــدم رئـيــس
الـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـش ـكــر ،الــى
مستشار الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،وصـهــره جــاريــد كوشنير،
ومبعوث الرئيس األميركي الخاص
لعملية السالم في الشرق األوسط
جيسون غرينبالت» على دورهما
فــي حــل األزم ــة الــدبـلــومــاسـيــة بين
إسرائيل واألردن.
وال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،اع ـتــذرت
ً
إسرائيل ل ــأردن رسميا ،في شأن
م ـق ـتــل ث ــاث ــة م ــواط ـن ـي ــن أردن ـي ـي ــن
ب ــرص ــاص إســرائ ـي ـلــي ف ــي ح ــوادث

وقعت بأوقات مختلفة خالل األعوام
الماضية.
وجاء في تغريدة نشرها مكتب
نتنياهو في موقع «تويتر» في وقت
متأخر من مساء أمس األول« :أعلن
رئيس ال ــوزراء عن تقديره لجاريد
كــوش ـن ـيــر ول ـج ـي ـســون غــريـنـبــات
للجهود التي بذالها وراء الكواليس
والـتــي ساهمت فــي حــل األزم ــة مع
األردن».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ص ــرح ــت م ـصــادر
دبلوماسية إسرائيلية بأن اتصاالت
ج ـ ـ ــرت ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ـيــن
ً
إسرائيل واألردن تمهيدا لمكالمة
هاتفية متوقعة بين رئيس الوزراء
اإلسرائيلي والعاهل األردني.
(عواصم  -وكاالت)
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العراق :االنتخابات في موعدها بقرار من المحكمة االتحادية

ً
ً
• الجبوري و«اتحاد القوى» يعلنان التزامهما بالقرار • البارزاني في طهران وروحاني يعرض تعاونا اقتصاديا

بعد تجاذبات سياسية
وطائفية ،حسمت المحكمة
االتحادية العراقية موعد إجراء
االنتخابات ،رافضة تأجيلها،
وهو األمر الذي كانت تتمسك
به الغالبية الشيعية ،فيما
انقسم ُّ
السنة واألكراد بين
غالبية مؤيدة للتأجيل وأقلية
رافضة له.

فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة شـ ـكـ ـل ــت ض ــرب ــة
قـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــي تـ ــأج ـ ـيـ ــل
االن ـت ـخــابــات ال ـعــراق ـيــة ،الـمـقــررة
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــايـ ـ ــو الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،أعـ ـلـ ـن ــت
المحكمة االتحادية العليا ،التي
تـعــد مــرجـعــا أعـلــى فــي القضايا
الدستورية ،أن االنتخابات يجب
أن تـجــري فــي مــايــو ،األم ــر الــذي
تـتـمـســك ب ــه ال ـح ـكــومــة ،بــرئــاســة
حيدر العبادي.
وص ـ ـ ـ َّـرح ال ـم ـت ـح ــدث الــرس ـمــي
باسم المحكمة االتحادية العليا
بــالـعــراق إيــاس الـســامــوك ،أمــس،
بـ ـ ــأن ال ـم ـح ـك ـم ــة أصـ ـ ـ ــدرت قـ ـ ــرارا
بوجوب التقيد بالمدة المحددة
ب ــال ــدسـ ـت ــور ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،إلجـ ـ ــراء
االنتخابات البرلمانية.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــوك ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،إن "المحكمة االتحادية
ً
العليا أص ــدرت ،بــاالتـفــاق ،قــرارا
ً
تفسيريا ألحكام الدستور ،بناء
عـلــى الـطـلــب ال ـ ــوارد م ــن مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،وقـ ـض ــت ف ـي ــه ب ــوج ــوب
ال ـت ـق ـي ــد ب ــالـ ـم ــدة الـ ـمـ ـح ــددة فــي
الدستور النتخاب أعضاء مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـج ــدي ــد وع ـ ـ ــدم جـ ــواز
تغييرها".

فيلدرز :هولندا
ليست دولة إسالمية

الجبوري
ع ــدم تـغـيـيــر مــوعــد االنـتـخــابــات
"أصبح ملزما لنا".
وعقد رئيس البرلمان اجتماعا
مع قادة الكتل البرلمانية لالتفاق

اإلعدام أللمانية داعشية
ً
أص ــدرت محكمة عراقية ،أمــس ،حكما بــاإلعــدام
ً
شنقا حتى ا لـمــوت بحق متهمة تحمل الجنسية
األلمانية من أصول مغربية ،النتمائها إلى تنظيم
داعش وتقديمها المساعدة له.
وه ــي ال ـم ــرة األول ـ ــى ،ال ـتــي يـعـلــن فـيـهــا الـقـضــاء
ً
العراقي حكما باإلعدام على مواطنة أوروبية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء األعلى
في العراق القاضي
ً
عبدالستار بيرقدار ،إن حكم اإلعــدام شنقا جاء
ألن "المتهمة قــدمــت الــدعــم اللوجستي ومساعدة
التنظيم اإلره ــاب ــي فــي ارت ـكــاب أعـمــالــه اإلجــرامـيــة
وأدي ـنــت بالمشاركة فــي مهاجمة ال ـقــوات األمنية
والعسكرية العراقية".

ولم يتم تحديد عمر المحكومة أو المكان التي
اعتقلت فيه.
وأضاف بيرقدار أنها "اعترفت في طور التحقيق
بأنها سافرت من ألمانيا إلى سورية ومن ثم إلى
العراق واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا
من أفراد التنظيم اإلرهابي".
وكان القضاء العراقي أصدر في سبتمبر الماضي
ً
ً
للمرة األولى ،حكما باإلعدام شنقا حتى الموت بحق
إرهابي روســي ينتمي إلــى التنظيم ،ألقي القبض
عليه خالل معارك استعادة مدينة الموصل.
وفي يوليو الماضي ،أعلن القضاء األلماني أن
ً
السلطات العراقية اعتقلت ألمانية قاصر " 16عاما"
إرهابية من تنظيم داعش في الموصل.

على التصويت ،اليوم ،في جلسة
علنية لتمرير قانون االنتخابات،
وإجراء االنتخابات في موعدها
المحدد من الحكومة العراقية في
 12مايو المقبل.
وي ـ ـش ـ ـهـ ــد مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
ً
ً
ص ــراع ــا ح ـ ــادا خ ــال جلستين
ماضييتين بين قوى التحالف
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،الـ ــراف ـ ـضـ ــة ل ـتــأج ـيــل
االنتخابات ،ومكونات تحالف
ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــراقـ ـي ــة وال ـت ـح ــال ــف
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي ،الـ ــداع ـ ـيـ ــة إل ــى
تأجيلها في الوقت الحالي.
وأكد الجبوري خالل اجتماعه
بالسفير البريطاني لدى العراق
ج ـ ــون ويـ ـلـ ـك ــس ،أن "ال ـب ــرل ـم ــان
ي ـس ـعــى ج ــاه ــدا م ــن أجـ ــل إقـ ــرار
ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات ،م ــن خــال
حث الكتل السياسية للتوصل
إلى توافق حول النقاط الخالفية
التي تحول دون إقراره" ،مضيفا
أن "ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف ت ـت ـحـ َّـمــل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة إنـ ـ ـج ـ ــاح ال ـت ـج ــرب ــة

الديمقراطية في البالد ،من خالل
العمل على تهيئة كــل الظروف
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـهــم
بمشاركة الجميع دون استثناء".

«اتحاد القوى»
بـ ــدوره ،أعـلــن تـحــالــف الـقــوى،
الذي يضم غالبية القوى ُ
السنية،
في بيان ،أمس ،أنه سيحترم قرار
المحكمة االتحادية بشأن إجراء
االنتخابات في موعدها.

البارزاني
في سياق آخر ،اجتمع رئيس
وزراء إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـعــراق،
نـيـجــرفــان ال ـب ــارزان ــي ،أم ــس ،مع
الرئيس اإليراني حسن روحاني،
في طهران.
وأكد روحاني خالل استقبال
الـبــارزانــي دعــم بــادهلـ"العراق
الموحد ،وجميع القوميات في

أحزاب لبنان تتعامل بـ «القطعة» مع االنتخابات

• ارتفاع عدد ضحايا الصويري إلى  • 16األمن يالحق سيارة مفخخة لـ «فتح اإلسالم»
•

بيروت  -ةديرجلا

•

على مسافة أقل من  4أشهر على االستحقاق االنتخابي ،ال
يزال التريث يطبع الحركة ذات الطابع االنتخابي ،لدى مختلف
ال ـقــوى واألح ـ ــزاب ،ال ـغــارقــة عـلــى مــا ي ـبــدو ،فــي قـ ــراءة متأنية
لموجبات النسبية التي يخوضون غمارها للمرة األولــى ،مع
كل ما يعنيه ذلك من ترو في نسج التحالفات ،ما يدفع بعض
المراقبين إلى ترجيح فرضية "تعامل األحزاب "على القطعة" مع
ً
المشهد االنتخابي ،بعيدا من التحالفات الموسعة.
وفي انتظار اكتمال الصورة االنتخابية ،انبرى العبو الداخل
على اختالفهم ،إلــى إطــاق ح ــوارات مع خصومهم لتصحيح
مسار العالقات في ما بينهم ،وآخر تلك االجتماعات بين وزير
اإلعالم ملحم الرياشي ووزير الثقافة غطاس خوري في السراي
الحكومي ،وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري.
وأكدت مصادر متابعة أن "العالقة بين الحزبين تتجه
إلى التحسن".
ال ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ـع ـقــد ال ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة ل ـت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون
االنـتـخــابــات ال ـيــوم اجـتـمــاعــا لمناقشة بـنــد تـمــديــد مهل
اق ـت ــراع الـمـغـتــربـيــن ال ــذي ك ــاد ان يـفـجــر مـجـلــس الـ ــوزراء
ً
االسبوع الماضي .ومن المتوقع ان يغادر الحريري غدا
الــى دافــوس في سويسرا لحضور المنتدى االقتصادي
العالمي ،ويمكث  3أيام فيها إلجراء لقاءات حول برنامج
لبنان االستثماري.
فــي م ــوازاة ذل ــك ،اعتبر الـبـطــريــرك مــار بـشــارة بطرس
ً
الــراعــي أن "مــأســاة الـ ـ  14ســوريــا الــذيــن قـضــوا مــن البرد
والصقيع أثـنــاء محاولتهم الــدخــول إلــى لبنان بطريقة
غير شرعية مسؤولية األسرة الدولية التي ال تريد إيقاف

لبنانيون يمارسون رياضة المشي والركض على كورنيش بيروت أمس (أ ف ب)
ال ـح ــروب وإحـ ــال ال ـســام فــي ســوريــة وب ـل ــدان المنطقة،
ً
وتكشف يوما بعد يوم أنها غير معنية بالكائنات البشرية
وبسالمة المواطنين وحقوق عيشهم الكريم في أوطانهم".
وتوجه الراعي ،أمس ،خالل ترؤسه قداس األحد للسياسيين
بالقول" :أنتم وكالء ال أرباب ،خدام ال أسياد ،وأنتم مؤتمنون على
تأمين الخير العام ال خيركم الشخصي فقط ومصالحكم الفئوية".
الى ذلك ،أكد عضو تكتل "التغيير واإلصالح" النائب غسان
مخيبر في حديث اذاعي ،أمس ،أن "الهم األكبر للبنانيين هو الهم
األمني ،والقوى االمنية اللبنانية أثبتت أنها ساهرة على األمن
وأن عملها استباقي ،وهي حمت لبنان من اآلتون الذي وقعت

ً
فيه دول المنطقة والدول األوروبية ،فشكرا لهذه األجهزة ،وأنا
ال اضع عملها في اإلطار االنتخابي ،بل لحماية اللبنانيين".
وأف ــادت مصادر بــأنالجيش اللبناني عثر على جثتين
جديدتين تعودان المرأة وطفل في جرد الصويري لنازحين
سوريين تجمدا بسبب الطقس الـبــارد خــال تسللهما إلى
لبنان ،ليرتفع العدد الى .16
في غضون ذلــك ،قــال موقع "النشرة" إناألجهزة األمنية
عممت عـلــى وحــداتـهــا فــيمــديـنــة ص ــور مــواصـفــات سـيــارة
م ــزورة الـلــوحــة ،تـنــوي تنفيذ عمل إرهــابــي مــن قبل تنظيم
"فتح اإلسالم".

منطقتنا يجب أن تحصل على
ح ـقــوق ـهــا ،ف ــي إط ـ ــار الــدس ـتــور
ووحـ ـ ــدة األرض" ،م ـش ـيــرا إلــى
أن "الـمـسـتـثـمــريــن اإليــران ـي ـيــن
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدون لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
مشاريع تطوير اإلقليم".
وشـ ــدد عـلــى أن "ال ــدف ــاع عن
سيادة الــدول وتثبيت الحدود
الجغرافية فــي المنطقة مهمة
تقع على عاتق دول وقوميات
الـمـنـطـقــة" ،كـمــا ش ــدد روحــانــي
على أنــه "يجب تعزيز عالقات
الشعبين في إيران والعراق أكثر
من السابق ،وال يجب السماح
تحت أي ذريعة كان زعزعة أمن
واستقرار دول المنطقة" ،الفتا
إل ــى أن "إقـلـيــم كــردس ـتــان جــزء
مهم من العراق ،ويضطلع بدور
مهم في تقوية أمنه واستقراره،
وهذا ضروري لتطور اإلقليم".
وأك ـ ـ ــد روح ـ ــان ـ ــي أن ـ ــه "ي ـجــب
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون
اإلقليمي لمواجهة سعي بعض

الـقــوى لــزعــزعــة أمــن واسـتـقــرار
المنطقة".
ووصل البارزاني إلى طهران،
ً
أمـ ــس األول ،ق ــادم ــا م ــن ب ـغ ــداد،
حـيــث أج ــرى أول لـقــاء مــن نوعه
منذ االستفتاء مع رئيس الوزراء
ال ـعــراقــي حـيــدر ال ـع ـبــادي تـنــاول
األزمة بين اإلقليم والمركز.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،ال ـت ـق ــى
البارزاني األمين العام للمجلس
األعـلــى لــأمــن القومي اإليــرانــي،
علي شمخاني ،ورئيس مجلس
الشورى البرلمان علي الريجاني.
وخ ــال الـلـقــاء ،قــال شمخاني
إن ب ــاده "سـتـبــذل كــل جهودها
لدعم حل التعقيدات والمساعدة
ف ــي إنـ ـج ــاح ال ـع ـم ـل ـيــة ،اع ـت ـم ــادا
على السياسة الجديدة ألربيل،
والتأكيد على الحوار ،والتعاون
مع بغداد".
(بغداد  -الوكاالت)

المنامة« :حزب الله» و«الحشد»
شاركا في دعم خاليا إرهابية
كشف وزي ــر الــداخـلـيــة البحريني ،الـفــريــق الــركــن الشيخ راش ــد بن
ً
عبدالله آل خليفة ،أمــس ،أنه تم إحباط  19مخططا كان اإلرهابيون
ينوون تنفيذها خالل العام المنصرم ،ومنها الشروع في عملية اغتيال
عــدد من المسؤولين والشخصيات العامة ،واستهداف رجــال األمن
وحرق وتدمير المنشآت النفطية ،وذلك خالل عملية لجمع المعلومات
عن العناصر والتنظيمات التي تنشط في الساحة األمنية.
ً
ً
وأكــد أن وزارة الداخلية أحبطت  19مخططا إرهابيا لزعزعة أمن
واسـتـقــرار البحرين .وق ــال :نفذنا أكـثــر مــن  100مهمة أمنية شملت
ً
 42منشأة ،وتخللها القبض على أكثر من  290عنصرا .وأضــاف أن
"الحرس الثوري وحزب الله والحشد الشعبي شاركوا في دعم خاليا
إرهابية بحرينية".
وأوضــح :من خالل مراقبة تطور الموقف ونتيجة للعمل المكثف
والمستمر ،اتضح لنا أن الخاليا اإلرهابية كانت مسؤولة عن تخزين
األسلحة والتجهيزات التي تدخل في صناعة المتفجرات ،ونقل وتوزيع
العبوات واألمــوال ،واستعرض أمام الحضور مغلفات كانت تحتوي
ً
على مبلغ  50دينارا عبارة عن مكافأة لإلرهاب والتخريب.
كما أشار إلى أن "هذه الخاليا تمت إدارتها من العناصر الموجودة
فــي إي ــران وتـقــوم بالتنسيق مــع الـحــرس ال ـثــوري اإليــرانــي والحشد
الشعبي في العراق وحــزب الله في لبنان ،من أجــل تدريب العناصر
اإلرهابية" ،وأكد أن "هؤالء األشخاص لن يتركوا من دون حساب وإن
كانت الــدول التي يقيمون فيها ال تتعاون مع منظمة اإلنتربول وال
تلتزم بنشراتها الحمراء وال عن طريق التنسيق الثنائي المباشر".
وأتى كالم وزير الداخلية خالل لقائه نخبة من أبناء البحرين ،ضمت
علماء الدين وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وغيرهم.
إل ــى ذلـ ــك ،أك ــد وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة أن "ال ـب ـحــريــن ل ــن تـسـمــح بـبـيـئــة
خارجة عن المجتمع تكون مخطوفة لفئة معينة ،ولن يترك المجال
التحريضي أن يتغلغل في المجتمع" .وقال" :واجبنا الوطني يتطلب
مواجهة التطرف والتقوقع بالطائفية ،واالنتقال للفضاء الوطني،
ولكل البحرينيين".

جونسون يدافع عن ترامب وزيارته للندن
أكثر من  300مسيرة نسائية مناهضة للرئيس األميركي
دع ــا وزي ــر الـخــارجـيــة الـبــريـطــانــي بــوريــس
جونسون ،أمس ،بريطانيا إلى استقبال الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،قائال إن معارضة هذه
الزيارة يمكن أن تضر بالمصلحة الوطنية.
وع ـش ـيــة وصـ ــول ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي ريـكــس
تيلرسون إلى بريطانيا إلجراء محادثات ،قال
جونسون إن أي تأجيل لــزيــارة تــرامــب للندن
سـيــؤدي إلــى "تقويض الـعــاقــات االقتصادية
االستثنائية" بين بريطانيا والواليات المتحدة.
وك ـت ــب ج ــون ـس ــون ،ف ــي صـحـيـفــة "ص ـن ــداي
تـ ـلـ ـغ ــراف" ،ان "دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ه ــو الــرئ ـيــس
المنتخب ألكبر وأقوى ديمقراطية في العالم،
ولبلد هو أقرب حلفائنا" ،مضيفا ان األشخاص
الذين ينتقدون مبدأ زيــارة ترامب ال يدركون
أهمية المصالح االقتصادية لبريطانيا.
وتابع" :من خالل معارضتهم لزيارة رئيس
الــواليــات المتحدة لبالدنا فإنهم قد يضرون
بالمصلحة الوطنية" ،ورفــض االتهامات بأن

ّ
ً
 19قتيال بهجوم تبنته
«طالبان» في كابول

أعلنت حركة طالبان
مسؤوليتها عن الهجوم على
فندق "إنتركونتيننتال" في
العاصمة األفغانية كابول
أمس ،والذي أسفر عن مقتل
ً
 ١٩شخصا وإصابة  .7وجاء
في بيان للحركة أن خمسة
مهاجمين شاركوا في الهجوم،
الذي استمر ساعات ،وكان
الناطق باسم وزارة الخارجية
نجيب دانيش أكد أن القوات
األمنية أنقذت  153شخصا،
بينهم  41أجنبيا.

روحاني خالل استقباله البارزاني والوفد المرافق له في طهران أمس (أ ف ب)

من جانبه ،أكد رئيس مجلس
النواب العراقي سليم الجبوري
خالل اجتماعه بقادة الكتل ،أمس،
أن قرار المحكمة االتحادية بشأن

سلة أخبار

ترامب يترأس "أميركا انعزالية" ،معتبرا ان ادارة
ترامب تستحق "االحترام والتقدير".
من ناحية أخرى ،تواصلت أمس المسيرات
وال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي مـ ــدن أم ـيــرك ـيــة عـ ــدة وم ــدن
أوروبية كثيرة ،منها برلين ،في إطــار مسيرة
النساء الثانية المناهضة للرئيس االميركي،
في الذكرى األولى لتنصيبه.
وكانت حشود كبيرة من المتظاهرين احتلت
شوارع مدن أميركية كثيرة أمس األول ،حاملين
الفتات مناهضة لترامب وقارعين على الطبول
ومعتمرين قبعات زهرية.
وتجمع مئات آالف المتظاهرين فــي لوس
انجلس ونيويورك وواشنطن وشيكاغو ودنفر
وبــوسـطــن وم ــدن أخ ــرى عـبــر ال ـب ــاد ،واعـتـمــر
الكثير منهم القبعة ا لــز هــر يــة ا لـشـهـيــرة التي
سميت "بــوســي ه ــات" ،فــي اش ــارة ال ــى شريط
مصور لترامب يتبجح فيه انه قادر على مداعبة
نساء في أماكن حساسة دون أي عقاب.

ورفـ ــع ال ـم ـت ـظــاهــرون الف ـت ــات كـتـبــت عليها
ش ـع ــارات م ــن قـبـيــل "م ـك ــان الـ ـم ــرأة :ف ــي البيت
االبـ ـي ــض"" ،ع ـنــد ان ـت ـخــاب م ـه ــرج ،يـجــب تــوقــع
قيام سيرك".
وات ــت أكـبــر الـتـظــاهــرات فــي ال ـمــدن الـتــي لم
يـحـقــق فـيـهــا ت ــرام ــب ن ـتــائــج ج ـي ــدة ،وأشـ ــارت
بلدية لــوس انجلس إلــى أن  600ألــف شخص
شاركوا في تظاهرة المدينة ،بينما قدرت شرطة
نيويورك العدد في شوارعها بمئتي ألف.
فــي الـمـقــابــل ،غ ــرد الــرئـيــس االمـيــركــي حــول
التظاهرات المناهضة لسياساته ،داعيا الناس
إلــى "التظاهر واالحـتـفــال بمحطات تاريخية
ونجاحات اقتصادية غير مسبوقة سجلت في
االشهر الـ 12االخيرة" ،وأضاف" :الطقس جميل
في كل أرجــاء البالد ويوم مثالي لتتظاهر كل
النساء".
وجـ ــرت غــالـبـيــة ال ـت ـظــاهــرات ف ــي ظ ــل طقس
جميل ومشمس ،إال أن المتظاهرين في بارك

تظاهرة مناهضة لترامب في لوس أنجلس أمس األول (أ ف ب)
س ـي ـتــي ب ــوالي ــة ي ــوت ــا ،ح ـي ــث يـ ـق ــام م ـهــرجــان
ســانــداس للسينما المستقلة ،واج ـهــوا البرد
وتساقط الثلوج المتواصل إلسماع صوتهم،
وع ـل ــى رأس ـه ــم مـشــاهـيــر م ــن بـيـنـهــم الـمـمـثـلــة
والناشطة جاين فوندا.

ون ـظ ـم ــت أكـ ـث ــر مـ ــن  300م ــدي ـن ــة م ـس ـيــرات
وتـظــاهــرات ،وأقيمت تـظــاهــرات جــديــدة أمــس،
السيما في الس فيغاس ومدن أوروبية كثيرة
منها برلين.
(لندن ،واشنطن  -وكاالت)

احتشد مئات المتظاهرين من
اليمين المتطرف في إحدى
ساحات محطة القطارات
المركزية في روتردام،
احتجاجا على "التمييز
الممارس ضد المواطنين
الهولنديين العاديين"،
لمصلحة المهاجرين
والمسلمين .وقال غيرت
فيلدرز ( 54عاما) ،زعيم "حزب
الحرية" ،الذي قاد التظاهرة،
إن "هولندا هي بلدنا ،ليست
بلد (رئيس الوزراء) مارك
روتي" ،مضيفا" :نحن نعيش
هنا وليس في المغرب ،ال
نعيش في تركيا أو في ( ،)...بل
في روتردام في هولندا .هنا
قوانيننا هي التي تهم .هولندا
ليست دولة إسالمية ،هل
توافقون الرأي؟" ،ليعلو بعدها
التصفيق.

الرومانيون يتظاهرون
ضد الفساد والقضاء

تظاهر أكثر من  30ألف
روماني في بوخارست و10
مدن كبرى ضد الفساد،
ورفضا إلصالح مثير للجدل
للقضاء طرحته الغالبية
اليسارية ،وتجمع المحتجون،
الذين تراوحت اعدادهم
بين  30و 50الف شخص،
في ساحة الجامعة وسط
بوخارست .وكان البرلمان،
الذي يهيمن عليه االشتراكيون
الديمقراطيون ،تبنى في نهاية
ديسمبر  2017ثالثة اقتراحات
بقوانين ،يخشى أن تؤدي
الى تقليص استقالل القضاة،
والحد من صالحيات النيابة
المتخصصة في قضايا
مكافحة الفساد ،والناشطة
جدا في مالحقة النواب
المشتبه بهم في قضايا فساد.

بكين تدعو واشنطن للتخلي
عن فكر «الحرب الباردة»

دعت بكين ،أمس ،واشنطن
إلى التخلي عما وصفته
الصين بأنه فكر "الحرب
الباردة" األميركي ،بعد أن
أعلنت الواليات المتحدة
استراتيجيتها الدفاعية
الجديدة .وجاء في
استراتيجية الدفاع الوطني
الجديدة ،التي طرحها وزير
الدفاع األميركي جيمس
ماتيس الجمعة الماضي،
أن "المنافسة االستراتيجية
بين الدول ،وليس اإلرهاب،
تمثل أكبر قلق بالنسبة
لألمن القومي األميركي".
كما وصفت الصين بأنها
"منافس استراتيجي
يستغل سياسات اقتصادية
متوحشة لترهيب جيرانه،
ويدفع سباق التسلح في
بحر الصين الجنوبي قدما".
وانتقد الناطق باسم وزارة
الدفاع الوطني الصينية رين
جوتشيانغ ،بشدة السياسة
األميركية الجديدة التي
وصفها بأنها "فكر الحرب
الباردة" ،ومباراة "صفرية
النتائج".
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دوليات

أخبار مصر

مرشحين رئاسيين رسميين
وال
وديسالين...
والبشير
للسيسي
قمة
ً

• بنس :العالقات المصرية  -األميركية في أوج قوتها بعد فتور •  546نائبا يزكون الرئيس لوالية ثانية

سلة أخبار
مصر تجدد عقد شراء
نفط العراق عامًا

القاهرة  -خالد عبده ورانيا العبد وأمنية اليمني ونهى رجب

بدأت القاهرة أمس بحث سبل
الرد على الرفض اإلثيوبي
القتراح إشراك البنك الدولي
في مفاوضات سد النهضة،
في وقت وافقت مصر مبدئيا
على عقد قمة بين زعماء دول
الحوض الشرقي للنيل الثالثة،
نهاية الشهر الجاري ،وبينما
أعلن  546نائبا تزكية الرئيس
عبدالفتاح السيسي لرئاسية
ثانية ،لم يتقدم أي مرشح
بأوراقه إلى الهيئة العليا
لالنتخابات ،لليوم الثاني على
التوالي.

المؤبد والمشدد
لتسعة إخوان في
أعمال عنف «عين
شمس»

يبدو أن محاوالت حل األزمــات
الـ ـع ــالـ ـق ــة بـ ـي ــن مـ ـص ــر والـ ـ ـس ـ ــودان
وإث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــا ح ـ ـ ــول س ـ ــد ال ـن ـه ـضــة
اإلث ـي ــوب ــي س ـتــوضــع ع ـلــى طــاولــة
ال ـن ـق ــاش ال ـث ــاث ــي ن ـه ــاي ــة الـشـهــر
ال ـجــاري ،إذ كشف مـصــدر مصري
رفيع المستوى لـ"الجريدة" ،أمس،
أن القاهرة وافقت من حيث المبدأ
ع ـلــى اقـ ـت ــراح إث ـي ــوب ــي ب ـع ـقــد قمة
ثالثية بين الرئيسين عبدالفتاح
الـسـيـســي وع ـمــر الـبـشـيــر ورئـيــس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة ه ــاي ـل ــي
ديسالين ،على هامش مشاركتهم
في أعمال القمة االفريقية بأديس
أبابا األسبوع المقبل.
وقـ ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن االقـ ـت ــراح
االث ـي ــوب ــي ي ــدع ــو إلـ ــى ال ـجـلــوس
على طــاولــة التفاوض للوصول
إل ـ ــى حـ ـل ــول ل ـل ـم ـســائــل ال ـعــال ـقــة
فــي ملف المفاوضات المتعثرة
لسد النهضة ،خاصة بعد رفض
ديـ ـس ــالـ ـي ــن ،ال ـ ـ ــذي زار ال ـق ــاه ــرة
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،رس ـم ـي ــا
مـقـتــرحــا م ـصــريــا ب ـشــأن إش ــراك
ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ف ــي م ـف ــاوض ــات
ال ـســد ،وه ــو األم ــر ال ــذي يرفضه
ال ـســودان كــذلــك ،بينما تتوجس
القاهرة من التحركات االثيوبية
التي تهدف إلى اإلطاحة بحقوق
مصر التاريخية في مياه النهر
المقدرة بـ 55.5مليار متر مكعب.
وأش ــار إلــى أن اثيوبيا طرحت
ن ـف ـس ـهــا ك ــوس ـي ــط ل ـح ــل أي نـ ــزاع
بين مصر والـســودان ،خاصة بعد
استدعاء األخير سفيره من القاهرة
مطلع الشهر الجاري ،إال أن مصر
ردت بــأنــه ال خــافــات مــع الجانب
السوداني ،وأنها ترحب بأي لقاءات
ثالثية تجمع دول الحوض الشرقي
لنهر النيل ،لكنها طالبت بفرصة
ل ـب ـح ــث الـ ـم ــواضـ ـي ــع الـ ـت ــي سـتـتــم
مناقشتها.
وأردف" :مصر متمسكة بإشراك
البنك الدولي في المفاوضات ،على
الرغم من رفض إثيوبيا والسودان،

لـ ــذا ف ــال ـق ــاه ــرة ت ـع ـمــل ع ـلــى وضــع
مقترحات جديدة لحلحلة الموقف".

لقاء بنس
إلــى ذل ــك ،نــاقــش نــائــب الرئيس
األميركي مايك بنس ،مع الرئيس
الـسـيـســي ،مـلـفــي ح ـقــوق اإلن ـســان
ومكافحة اإلرهــاب ،وملف القضية
الفلسطينية ،خالل زيارته القصيرة
ل ـم ـصــر م ـس ــاء أمـ ــس األول ،وق ــال
ب ـنــس ،فــي تـصــريـحــات صحافية،
إن ـ ــه ن ــاق ــش م ــع ال ـس ـي ـســي قـضـيــة
أمـيــركـيـيــن اثـنـيــن مـسـجــونـيــن في
مصر منذ  ،2013بتهمة المشاركة
في تظاهرات بالقاهرة.
واهـتــم بنس بالتعهد للرئيس
السيسي باستمرار الدعم األميركي
ال ـ ـحـ ــازم ل ـم ـصــر ف ــي ح ــرب ـه ــا ضــد
اإلره ــاب ،وقــال" :نتكاتف معك في
مـصــر ف ــي ال ـح ــرب ض ــد اإلره ـ ــاب"،
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن الـ ـع ــاق ــات بـيــن
البلدين صــارت في أقــوى حاالتها
بعدما شهدت فترة من الفتور ،في
إشـ ــارة عـلــى مــا ي ـبــدو إل ــى الـتــوتــر
ال ــذي شـهــدتــه ال ـعــاقــات الثنائية
منذ ث ــورة  30يونيو  ،2013التي
أط ــاح ــت ن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس األس ـب ــق
محمد مرسي.
ورك ــز بـيــان الــرئــاســة المصرية
على تجديد بنس للدعم األميركي
لمصر في مواجهة اإلرهاب ،إذ قالت
الرئاسة المصرية إن بنس عبر عن
أن الــواليــات المتحدة عــازمــة على
دفع تلك العالقات نحو آفاق أرحب
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـب ـلــة ،ف ــي ضــوء
التحديات الكبيرة التي تشهدها
المنطقة.

استياء مصري
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ع ـبــر مـصــدر
مسؤول بوزارة الخارجية المصرية
عـ ــن رفـ ـ ــض بـ ـ ــاده واس ـت ـن ـك ــاره ــا
الـشــديــديــن ل ـلــدعــوة ال ـتــي وجهها

كشف مسؤول مصري رفيع
املستوى ،أمس ،أن العراق سيمد
مصر بشحنات من النفط الخام
بداية من يناير الجاري ،بعد
تجديد مصر لعقد شراء النفط
الخام من العراق مدة عام،
وبموجبه ستمد بغداد القاهرة
بـ 6شحنات ،حجم الواحدة
مليونا برميل من النفط الخام.
يأتي ذلك تفعيال التفاقية
بني البلدين تعود إلى شهر
أبريل املاضي ،تبيع بموجبها
الحكومة العراقية لنظيرتها
املصرية نحو  12مليون
برميل من النفط مدة عام ،لسد
احتياجات السوق املصري
الضخم من استهالك النفط،
الذي يعتمد فيه بصورة
أساسية على إمدادات شركة
«ارامكو» السعودية.

إصابة ضابط أثناء
تفكيك عبوة ناسفة

الفتة مؤيدة للسيسي في أحد أحياء القاهرة قبل أيام (رويترز)
االتحاد الدولي للمحامين ،للوقوف
أمام السفارات المصرية في جميع
أنحاء العالم ،غــدا ،احتجاجا على
مــا سـمــاه "الـتـعــذيــب" ال ــذي يجري
في مصر.
وردت نقابة المحامين المصرية،
في بيان رسمي ،على هذه الدعوة،
التي وصفتها بأنها "تطور غريب
وم ـ ـجـ ــاف لـ ـك ــل سـ ــوابـ ــق االتـ ـح ــاد
الــدولــي للمحامين" ،مـشــددة على
أنـهــا ســابـقــة تكشف زي ــف مــواقــف
االتحاد الدولي.

تأييد البرلمان
إل ــى ذلـ ــك ،وف ـي ـمــا ل ــم ي ـت ـقــدم أي
راغ ـ ــب ف ــي ال ـت ــرش ــح لــانـتـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة إلـ ــى ال ـه ـي ـئــة الــوطـنـيــة

لــانـتـخــابــات ،لـلـيــوم ال ـثــانــي على
التوالي ،أمس ،قال المتحدث باسم
البرلمان الـمـصــري ،صــاح حسب
ال ـلــه ،فــي أول مــؤتـمــر صـحــافــي له
كمتحدث باسم المجلس ،إن عدد
النواب الذين وقعوا على استمارات
تزكية الرئيس السيسي بلغ 546
نائبا ،من إجمالي  ،595مشيرا إلى
أنه لم يتم التوقيع على أي استمارة
لمصلحة مرشح آخر ،وتعهد بأن
البرلمان كمؤسسة تشريعية على
الحياد في االنتخابات الرئاسية.
ب ــدوره ،ذكــر المتحدث الرسمي
بــا ســم الهيئة المستشار محمود
ال ـشــريــف ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،ان الهيئة
لـ ــم ت ـت ـل ــق حـ ـت ــى ظـ ـه ــر أمـ ـ ـ ــس ،أي
طلبات تقدم للترشح لالنتخابات،
مضيفا" :هـنــاك أكثر مــن  700ألف

نموذج توكيل ،تم تحريرها داخل
مكاتب الشهر العقاري لـ 23مرشحا
محتمال" ،وتقدمت  48منظمة بطلب
ل ـم ــراق ـب ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،م ـن ـهــا 44
منظمة محلية و 4منظمات دولية.
وواصـ ــل الـسـيـســي ،الـ ــذي أعـلــن
الـجـمـعــة ال ـمــاضــي نـيـتــه الـتــرشــح
لـ ـفـ ـت ــرة رئـ ــاس ـ ـيـ ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،أم ـ ــس،
جوالته الداخلية ،الفتتاح عدد من
المشروعات التنموية والخدمية
بمختلف محافظات مصر ،إذ زار
م ـح ــاف ـظ ــة ب ـن ــي س ــوي ــف الف ـت ـتــاح
مشروعات فــي صعيد مصر ،عبر
آلية الفيديو كونفرانس.
وكان الفتا تشديد الرئيس على
ســرعــة االنـتـهــاء مــن بـنــاء محطات
تحلية المياه خالل العام الجاري،
قــائــا" :إحـنــا عايزين نعظم حجم

المياه اللي موجود ألسباب كثيرة...
التحدي خطير".

استنفار وأحكام
وبينما أعلنت وزارة الداخلية،
أمس ،رفع حالة الطوارئ استعدادا
لــذكــرى  25يناير  ،2011الخميس
ال ـم ـق ـبــل ،ق ـضــت مـحـكـمــة جـنــايــات
ال ـقــاهــرة ،فــي جلستها المنعقدة،
بمعاقبة  5متهمين (ثالثة حضوريا
واثنين غيابيا) بالسجن المؤبد
مدة  25عاما لكل منهم ،ومعاقبة 4
متهمين حضوريا بالسجن المشدد
م ــدة  15عــامــا ،إلدانـتـهــم بــارتـكــاب
أعـ ـم ــال ع ـنــف إخـ ــوانـ ــي ،وتـجـمـهــر
مسلح بمنطقة عين شمس ،التي
وقعت في فبراير .2014

أبوحسين لـ ةديرجلا « :الرقابة» رفضت تعيين محافظ المنوفية
•

وكيل الرقابة اإلدارية السابق :دعم الرئاسة أطلق مواجهة الفساد ...وال أحد فوق القانون

القاهرة – طارق لطفي

كشف وكيل هيئة الرقابة اإلدارية السابق ،اللواء محمد أبوحسين ،أن
السابق هشام عبدالباسط ،الذي
ُالهيئة رفضت تعيين محافظ المنوفية ً
الماضي ،متلبسا بتقاضي رشوة من رجال
القبض عليه
أ ِلقي
ً
األسبوع ً
ً
أعمال ،الفتا إلى أن وزيرا سابقا للتنمية المحلية أصر على تعيينه.
الالمحدود للهيئة من
وأكد أبوحسين في حوار مع «الجريدة» ،أن الدعم
ً
القيادة السياسية ًزاد من فاعلية الرقابة اإلدارية ،مشددا على أنه ستتم
مالحقة أي فاسد أيا كان منصبه ،وفيما يلي نص الحوار:
* ك ـي ــف تـ ــرى واقـ ـع ــة ض ـب ــط هـيـئــة
الــرقــابــة اإلداريـ ـ ــة لـمـحــافــظ المنوفية
ً
الـســابــق هـشــام عـبــدالـبــاســط متلبسا
بتلقي رشوة؟
ً
 م ــن الـ ـ ــوارد جـ ــدا وجـ ــود م ـســؤوليـشـغــل مـثــل ه ــذا الـمـنـصــب ســولــت له
ن ـف ـســه ال ـع ـب ــث بـ ـمـ ـق ــدرات مـحــافـظـتــه،
لــذلــك ت ــم ضـبـطــه وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الـقــانــونـيــة ض ــده ،وال يــوجــد أح ــد في

مـصــر ف ــوق ال ـقــانــون ،وهـيـئــة الــرقــابــة
اإلدارية اعترضت على ترشيح محافظ
المنوفية السابق لهذا المنصب ،لكن
أحد وزراء التنمية المحلية السابقين
أصر عليه ،وبالتالي صدر له قرار من
رئيس الوزراء آنذاك بتعيينه ،فجهاز
الرقابة اإلداريــة حريص في تحرياته
وإجـ ـ ــراءاتـ ـ ــه ع ـل ــى ت ــوخ ــي ال ـش ـفــاف ـيــة
والنزاهة.

* هل واقعة ضبط محافظ المنوفية
وراء إق ــال ــة وزي ـ ــر الـتـنـمـيــة الـمـحـلـيــة
السابق من منصبه؟
 وزيـ ــر الـتـنـمـيــة الـمـحـلـيــة الـســابــقً
ه ـشــام الـشــريــف لــم يـكــن م ـس ــؤوال عن
اخ ـت ـي ــار م ـحــافــظ ال ـم ـنــوف ـيــة ال ـســابــق
هشام عبدالباسط ،لكن سبب تغيير
الـ ــوزيـ ــر ي ـع ــود إلـ ــى األداء الـضـعـيــف
لوزارته ،فالشارع المصري له مطالب

وا حـتـيــا جــات ،والتنمية المحلية في
الـمـحــافـظــات لـهــا دور كـبـيــر فــي ذلــك،
وال ـع ـمــل ف ــي ال ـم ـح ـل ـيــات ي ـح ـتــاج إلــى
خبرة ميدانية في التعاطي مع مشاكل
المواطنين في جميع القطاعات مثل
ال ـص ــرف ال ـص ـحــي وال ـك ـهــربــاء وم ـيــاه
الشرب والنظافة ،فنحن لسنا بحاجة
إلى مسؤول يجلس في مكتبه المكيف.
* هل يتم أخذ رأي الرقابة اإلدارية
في اختيارات القيادات التنفيذية؟
 بالتأكيد الرقابة اإلدارية لها دورفي ترشيح القيادات التنفيذية ،لكن
ه ـنــاك هـيـئــات أخ ــرى يـتــم أخ ــذ رأيـهــا
مثل المخابرات العامة واألمن الوطني،
وفـ ــي ال ـن ـهــايــة الـ ـق ــرار ي ـع ــود لــرئـيــس
الجمهورية.
*بــرأيــك مــا أسـبــاب انتشار الفساد
داخل الجهاز اإلداري للدولة؟
 ال ـف ـســاد يــرجــع ف ــي األس ـ ــاس إلــىوج ــود ق ـصــور ف ــي الـنـظــم والـقــوانـيــن
والـ ـ ـل ـ ــوائ ـ ــح ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـك ــم الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات،
وبالتالي يستغل الشخص المنحرف
هــذه الـثـغــرات فــي كسب الـمــال الحرام

ً
استياء برلماني من إقرار الحكومة رسوما جديدة
تشمل تراخيص السيارات وجوازات السفر وفواتير المحمول ...و«الموازنة» تنتقد
●

القاهرة  -أحمد بركات

ســادت حالة من االستياء في
أروقــة مجلس الـنــواب المصري،
بعد إعالن الحكومة نيتها فرض
ح ــزم ــة م ــن ال ــرس ــوم والـ ــزيـ ــادات
الجديدة في األسعار ،ما استدعى
تــأجـيــل الـبــرلـمــان لـتـقــريــر بشأن
الــزيــادات المرتقبة ،حيث رفض
مناقشة التقرير وتمريره في آخر
جلساته الثالثاء الماضي ،وأرجأ
النظر فيه إلى األسبوع الجاري.
وكـ ــان ال ـبــرل ـمــان تـسـلــم األح ــد
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون
حـكــومــي يـحـمــل رق ــم  147لسنة
 1984بـ ـعـ ـن ــوان "ف ـ ـ ــرض رسـ ــوم
تنمية الـمــوارد المالية للدولة"،
ً
ووفقا لما ورد في تقرير للجنة
الخطة وال ـمــوازنــة ،فــإن مشروع
الـقــانــون يــأتــي فــي ض ــوء حــرص
الحكومة على القيام بواجباتها

تـجــاه مواطنيها ،لتوفير حياة
كريمة لهم في ظل نقص الموارد
المتاحة للدولة.
وأوضـ ـ ـ ــح ت ـق ــري ــر ال ـل ـج ـن ــة أن
ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع ت ـحــريــك
بعض فئات الــرســوم مــع إضافة
ب ـ ـنـ ــد ج ـ ــدي ـ ــد خـ ـ ـ ــاص ب ـخ ـط ــوط
ال ـت ـل ـفــون ال ـم ـح ـمــول ،خـصــوصــا
أن هـ ــذا ال ـق ــان ــون ل ــم ي ـع ــدل منذ
ً
نحو  10سنوات ،ووفقا للتقرير،
ح ـ ــرص الـ ـمـ ـش ــروع ع ـل ــى تــأمـيــن
التعويضات التي تصرف لشهداء
الوطن ،بالنص على تخصيص
 5ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إيـ ـ ـ ــرادات رســم
تنمية ال ـم ــوارد الـمــالـيــة لـلــدولــة
لهذا الغرض.
وتشمل ال ــزي ــادات المقترحة،
فـ ـ ــرض رس ـ ـ ــوم عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــراج
جواز السفر أو تجديده ،ورسوم
ت ـص ــل إل ـ ــى  10آالف ج ـن ـيــه عــن
ط ـلــب ال ـح ـصــول ع ـلــى الجنسية

المصرية ،وأخرى على استخراج
رخـ ـص ــة ك ــل ق ـط ـعــة سـ ـ ــاح ،كـمــا
تنوي الحكومة تحصيل رسوم
ك ــل م ــن ال ـت ـص ــال ــح ف ــي مـخــالـفــة
الـ ـت ــأخـ ـي ــر ف ـ ــي ت ـس ـج ـي ــل إق ــام ــة
األجنبي ،والتصالح في التأخير
في اإلخطار عن إيواء األجنبي أو
مغادرته ،والتصالح في مخالفة
ع ــدم اإلخ ـط ــار قـبــل تغيير محل
اإلقــامــة ،والتصالح مع األجنبي
حال عدم حصوله على ترخيص
اإلقامة أو تجديده.
كما تضمنت الزيادات ،فرض
رس ــوم مـتــدرجــة عـلــى اسـتـخــراج
رخ ــص ال ـس ـيــارات ،وأخ ــرى على
تحديد رخص تسيير السيارات،
ون ـص ــت ال ـت ـعــديــات الـحـكــومـيــة
على فرض رسوم عند شراء خط
محمول جديد ،وأخرى عند سداد
الفاتورة لخطوط المحمول.
إل ــى ذل ــك ،انـتـقــد عـضــو لجنة

الخطة والموازنة ،طلعت خليل،
ع ـ ـ ــدم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ـلــى
بدائل تجنب المواطنين المزيد
م ــن األع ـ ـبـ ــاء .وأك ـ ــد ل ــ"ال ـج ــري ــدة"
أن اللجنة أع ــدت تـقــاريــر حملت
مـ ـقـ ـت ــرح ــات ي ـم ـك ــن اس ـت ـغــال ـهــا
لتحصيل نفس الـعــوائــد ،لكنها
ً
تتطلب جهدا وترجمة على أرض
الواقع تكاسلت عنها الحكومة،
ولـ ـج ــأت إلـ ــى تـحـمـيــل ال ـمــواطــن
ً
رسوما إضافية.
وان ـت ـق ــد ال ـن ــائ ــب عـ ــدم رج ــوع
الـحـكــومــة إل ــى الـبــرلـمــان ونــوابــه
السـ ـتـ ـش ــارتـ ـه ــم بـ ـش ــأن رؤي ـت ـه ــا
الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى فـ ـ ــرض م ــزي ــد مــن
ً
الــرســوم ،مطالبا زمــاء ه النواب
بــإع ـمــال مــزيــد م ــن الــرقــابــة على
القرارات الحكومية ،حتى ال يتم
إثقال كاهل المواطنين باألعباء
المالية.

بسبب انهيار منظومة القيم لديه أو
ً
سـعـيــا وراء ال ـمــزيــد مــن الـ ـث ــروة ،لكن
الـ ــدولـ ــة تـ ـب ــذل ق ـ ـصـ ــارى ج ـه ــده ــا فــي
مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،وال ــرق ــاب ــة اإلداري ـ ــة
منوط بها مكافحة هــذا الفساد ،وكل
الـ ـ ـ ـ ــوزارات ت ـخ ـضــع ل ـل ــرق ــاب ــة ،وك ــذل ــك
اخ ـت ـيــار أع ـض ــاء الـمـجــالــس الـنـيــابـيــة
والشعبية واختيار القيادات التنفيذية،
وه ـ ـ ــذا ج ــوه ــر االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ــدول ـي ــة
لمكافحة الـفـســاد الـتــي وقـعــت عليها
مصر عــام  ،2004ومنظمة الشفافية
الدولية هي اآللية للوقوف على التزام
الدول الموقعة على االتفاقية وعددها
 150دولة.
* لماذا برز دور الرقابة اإلدارية في
السنوات األخيرة؟
 جهاز الرقابة اإلدارية هيئة فاعلةفي ظل جهود الدولة الكبيرة وسعيها
المستمر نـحــو الـمــزيــد مــن الشفافية
وال ـ ـنـ ــزاهـ ــة وإعـ ـ ـ ــاء س ـ ـيـ ــادة ال ـق ــان ــون
والوعي بشأن أن الوظيفة العامة خدمة
ً
وليست مـجــاال للتربح ،والحقيقة أن
الدعم الالمحدود من القيادة السياسية

له دور رئيسي في فاعلية الهيئة.
* مــا حقيقة تـعــرض أعـضــاء هيئة
الرقابة للتهديدات؟
 هــذا يحدث بالفعل بسبب بعضالـمـحــاكـمــات الـعـلـنـيــة ،ول ــذل ــك نسمع
ً
أحيانا تهديدات من المتهمين في هذه
القضايا خالل محاكمتهم ،لكن الجهاز
يعمل فــي النهاية للمصلحة العامة
وال يــوجــد افـتـعــال ألي ــة وقــائــع ،وهــذا
يجبر الجميع على احترام ما تقوم به
الرقابة اإلدارية.
* هــل هـنــاك حــاجــة إل ــى تشريعات
جديدة لمكافحة الفساد؟
 أع ـت ـقــد أن ال ـت ـشــري ـعــات الـحــالـيــةكــاف ـيــة لـمـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد ،خــاصــة أن
الــرقــابــة اإلداري ــة هيئة مستقلة تتبع
رئاسة الجمهورية للفصل بين السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وم ـه ـمــة ال ــرق ـي ــب ،ونـفــس
األم ــر ينطبق عـلــى الـجـهــاز الـمــركــزي
لـلـمـحــاسـبــات ،فــالـقـضـيــة هـنــا ليست
قضية تشريعات جديدة ،ولكن كيفية
تنفيذ القوانين القائمة وحسن اختيار
القيادات التنفيذية.

ً
ً
نقابة الصحافيين تتوعد «كيانا موازيا» للمراسلين
●

القاهرة  -عادل زناتي

ّ
عبر صحافيون في مصر عن دهشتهم بعد انتشار
صــور لمبنى يرفع على واجـهــة إحــدى شققه الفتة
تحمل اسم "نقابة المراسلين الصحافيين والقنوات
الفضائية" ،ما اعتبروه مخالفة قانونية ال مبرر لها،
إذ من المعروف أن "نقابة الصحافيين المصريين"
هي الجهة الوحيدة التي تمثل الصحافيين في البالد.
وكانت عــدة كيانات مــوازيــة لنقابة الصحافيين
ظهرت في مصر في أعقاب ثورة يناير  ،2011جمعت
أعضاء وأصدرت لهم "كارنيهات" بمسميات مهنية
دون معايير واضـحــة ،وتسعى إلــى الحصول على
امـتـيــازات مــن الـجـهــات الحكومية المختلفة ،وكــان
أحدث هذه الكيانات "نقابة المراسلين الصحافيين
والقنوات الفضائية" ،التي لم يتبين بشكل واضح
حتى اآلن سبب ظهورها على الساحة ،أو الجهة التي
ً
أصدرت تصريحا بعملها.
وقــال عضو مجلس نقابة الصحافيين ،محمود
كامل ،إن النقابة ال تعلم أي تفاصيل عن مثل هذه
الكيانات الموازية ،وحال التوصل إلى معلومات في
ً
هذا السياق ستتقدم النقابة فورا ببالغ إلى النيابة
العامة ،التخاذ اإلجراءات القانونية ضد هذا الكيان،
ً
مضيفا في تصريح لـ"الجريدة"" :هــذه الكيانات لم
توفر الرعاية ألعضائها ،واكتفت بتحصيل رسوم

م ـن ـهــم ،وال ـم ـت ــاج ــرة بــأسـمــائـهــم ع ـنــد الـمـســؤولـيــن،
للحصول على امتيازات".
وأشار إلى أن صفة "مراسل" أو "محرر إعالمي" من
ً
مسميات العمل الصحافي ،ما يعتبر تعديا على حق
نقابة الصحافيين.
من جانبه ،قال الخبير اإلعالمي ،ياسر عبدالعزيز:
القانون والدستور يمنعان نشوء النقابات المستقلة
ً
التي يمارس المنتمون إليها المهنة ،مشيرا إلى أن
ممارسة العمل الصحافي واإلعالمي يقننها الدستور
في المادة ( ،)77حيث يقصر التعامل المهني على
الـنـقــابــات ال ـتــي تـنـشــأ ب ـقــانــون ،وه ــذا يـتــرتــب عليه
منحها صالحيات فــي مسألة أعضائها وممارسة
المهنة وإصدار مواثيق الشرف.
وأضاف لـ"الجريدة"" :كل التجمعات التي نشأت
ل ــم ت ـبــرهــن ع ـلــى درج ـ ــة م ــن االس ـت ـقــال ـيــة وال ــرش ــد
فــي الـمـمــارســة كـنـمــاذج يحتذى بها فــي الممارسة
المهنية".
في المقابل ،دافع األمين العام لـ"نقابة المراسلين
الصحافيين والـقـنــوات الفضائية" ،أحمد مــراد عن
موقفه ،وقــال فــي تصريح لــ"الـجــريــدة"" :نحن نعمل
بصفة شــرعـيــة ،ولــديـنــا ترخيص مــن وزارة القوى
ً
العاملة تحت مسمى العاملين بالصحافة" ،مشيرا
إلـ ــى أن ال ـن ـق ــاب ــة ت ـع ـطــي م ـس ـمــى "مـ ــراسـ ــل" ف ـق ــط ال
"صحافي".

أصيب ضابط من القوات املسلحة
املصرية بإصابات متنوعة
أثناء عملية تفكيك عبوة ناسفة
غرب مدينة العريش شمالي
سيناء ،أمس ،إذ دأبت العناصر
اإلرهابية املتمركزة في شبه
الجزيرة املصرية على زرع عبوات
ناسفة في طريق قوات الجيش
والشرطة.
وقال مصدر أمني ،إنه أثناء قيام
قوات األمن بتفجير العبوة التي
تم زرعها بمنطقة الزرانيق غرب
العريش على الطريق الدولي،
تطايرت الشظايا منها ،ما أدى
إلى إصابة ضابط من قوات
الجيش بإصابات متنوعة ،وتم
نقله إلى املستشفى لتلقي العالج
الالزم ،وأخطرت الجهات املعنية
للتحقيق.

شكري إلى الرياض
لدعم الشرعية في اليمن

يشارك وزير الخارجية املصري،
سامح شكري ،في اجتماع
وزراء خارجية دول تحالف دعم
الشرعية في اليمن ،واملقرر عقده
بالعاصمة السعودية الرياض
اليوم ،للتباحث بشأن إعادة
الشرعية في اليمن ،والتنسيق
بني الدول األعضاء بالتحالف.
ويستهدف االجتماع في املقام
األول بحث الوضع اإلنساني،
والجهود املبذولة من جانب
التحالف للتعامل مع التحديات
اإلنسانية في اليمن ،وكيفية
التنسيق بني دول التحالف من
أجل تقديم وتوصيل املساعدات
اإلنسانية إلى املدنيني ،وتخفيف
املعاناة التي يمر بها املواطنون،
ً
فضال عن جهود إعادة إعمار
اليمن في جميع املجاالت.

طبع عمالت جديدة
بـ 6مليارات جنيه

أعلن البنك املركزي املصري،
أمس ،طباعة عملة الجنيه ،بقيمة
بلغت  1.3مليار جنيه ،مع نهاية
سبتمبر املاضي (الربع األول من
العام املالي الحالي ،)2018 /2017
بزيادة  270مليونا مقارنة
بنهاية العام املالي .2017 /2016
وكشف تقرير البنك عن طباعة
 418مليون جنيه عبارة عن عملة
 50قرشا خالل سبتمبر املاضي،
بزيادة بلغت  11مليونا مقارنة
بيونيو  ،2017وطبع البنك عملة
العشرة جنيهات بقيمة بلغت
 4.2مليارات في سبتمبر املاضي،
مقارنة بنحو  3.8مليارات مع
نهاية العام املالي .2017 /2016
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الكويت «سعيد» في كأس سمو ولي العهد
فاز على النصر بهدف قاتل في الدقيقة األخيرة ليتأهل للمباراة النهائية
أحمد حامد

تأهل الكويت للمباراة النهائية
بكأس سمو ولي العهد لكرة
القدم ،المقررة  30الجاري،
بتجاوزه النصر بهدف من دون
رد لجمعة سعيد في الدقيقة
 120بالمباراة ،التي جمعت
بينهما مساء أمس في الدور
قبل النهائي.

قـ ــاد اإلي ـ ـف ـ ــواري ج ـم ـعــة سـعـيــد
فريق الكويت إلى المباراة النهائية
لكأس سمو ولي العهد ،المقررة 30
من الشهر الجاري ،بتسجيله هدفا
قــاتــا فــي شـبــاك النصر بالدقيقة
األخـ ـي ــرة م ــن ع ـمــر ال ـم ـب ــاراة الـتــي
امتدت إلــى  120دقيقة ،حيث كان
التعادل السلبي سيد الموقف.
الـمـبــاراة ج ــاءت مـثـيــرة ،ودانــت
األفضلية لــأبـيــض ،لكن دفــاعــات
النصر ظلت صامدة حتى الدقيقة
األخيرة ،التي شهدت هدف الفوز.
لـ ــم ت ـث ـم ــر م ـ ـح ـ ــاوالت ال ـك ــوي ــت
ال ـه ـجــوم ـيــة ال ـم ـت ـك ــررة ف ــي شــوط
الـ ـمـ ـب ــاراة األول ع ــن أي خ ـط ــورة
على مرمى النصر ،في ظل صالبة
دفاعية من العبي العنابي ،وإغالق
جميع المنافذ أمام مرمى الحارس
محمد هادي.
وس ـعــى األب ـي ــض م ـنــذ الــدقـيـقــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى إلـ ـ ــى اخـ ـ ـت ـ ــراق دفـ ــاعـ ــات
العنابي ،عبر جمعة سعيد ،وبهاء
طاهر في الهجوم ،يعاونهما فهد
ال ـع ـن ــزي ،وي ـع ـقــوب الـ ـط ــراروة من
على األط ــراف ،ومــن العمق محمد
كمارا ،وطالل الفاضل ،لكن من دون
فائدة ،في ظل تمركز جديد لالعبي
النصر ،ومراقبة مفاتيح الكويت
ً
ج ـي ــدا ،السـيـمــا جـمـعــة سـعـيــد في
جميع أركان الملعب.
ً
وعاب األبيض كثيرا في الشوط
األول الــوجــود الـقـلـيــل فــي منطقة
الـهـجــوم ،وع ــدم تنويع اللعب من
عـلــى األطـ ـ ــراف ،إل ــى جــانــب تـكــرار
عـ ـ ــودة ج ـم ـعــة س ـع ـيــد إل ـ ــى وس ــط
ال ـم ـل ـع ــب ،ل ـل ـق ـيــام ب ـم ـه ـمــة صــانــع
األل ـ ـعـ ــاب ،واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن مـهــامــه
األساسية في الهجوم.
وحــاول الجهاز الفني لألبيض
ب ـق ـيــادة ع ـبــدال ـلــه أب ــوزم ــع تـعــديــل
وضــع الفريق عبر تبديل المراكز
بين فهد العنزي ،ويعقوب الطرارة،

أمير قطر استقبل الوزير الروضان
وفليطح واليوسف

سعيد أنقذ األبيض أمام «العنابي»
ً
لكن أداء األبيض استمر سلبيا.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،اع ـت ـمــد الـعـنــابــي
مــع مــدربــه ظــاهــر ال ـعــدوانــي على
الكثافة العددية في وسط المعلب،
ب ــاالع ـت ـم ــاد ع ـل ــى  5الع ـب ـي ــن ،ه ــم:
مشعل فواز ،وسيد ضياء ،وحمود
عايض ،أوبوكو ،ومحمد العازمي،
م ــع االع ـت ـم ــاد ع ـلــى فــرانـسـيـكـســو
في الهجوم ،على أمــل النجاح في
استغالل هجمة مــرتــدة ،وتحقيق
التقدم ،أو على أقل تقدير الخروج
في الشوط األول بتعادل سلبي.
وأسند العدواني مهام دفاعية
بحتة لبقية العبي العنابي ،وهو
ً
ما حــرم الفريق كثيرا من الظهور
فــي منطقة ال ـخ ـطــورة ،وسـهــل من
مـهـمــة دفـ ــاع األب ـي ــض ،وال ـح ــارس
ح ـم ـيــد الـ ـق ــاف الـ ـ ــذي ل ــم يـخـتـبــر
فــي ال ـشــوط األول إال فــي مناسبة
واح ــدة عـبــر تـســديــدة فــي الدقيقة
 ،11ت ـ ـصـ ــدى لـ ـه ــا ال ـ ـمـ ــدافـ ــع فـهــد

حـمــود قـبــل أن تـصــل إل ــى الـقــاف.
ح ــاول النصر مـفــاجــأة الكويت
في الشوط الثاني ،وتسلم المبادرة
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،وه ـ ــو مـ ــا ن ـج ــح فـيــه
كثيرا عبر تسديدات لمشعل فواز،
وتحركات من المزعج فرانسيسكو،
واستشعر مدرب األبيض عبدالله
أب ــوزم ــع ال ـخ ـط ــورة ،لـيـقــوم مبكرا
بــالــدفــع بحسين حــاكــم ،وعبدالله
ال ـب ــري ـك ــي ،ع ـل ــى حـ ـس ــاب ي ـع ـقــوب
الطراروة ،وفهد العنزي ،إلى جانب
إجراء تعديالت على خطته ،بتقدم
حـمـيــد م ـيــدو إل ــى وس ــط الـمـعـلــب،
وإعـ ــادة فـهــد ص ـبــاح إل ــى الـجــانــب
ً
األيسر ،وهو ما أعاد التوازن كثيرا
إلى الكويت ،وعاد لتهديد دفاعات
النصر ،والحارس محمد هادي.
وك ـ ـ ــاد األب ـ ـيـ ــض أن ي ـ ـ ــدرك أول
أه ــداف ال ـم ـبــاراة ،فــي الــدقـيـقــة ،60
بـعــد أن ســدد بـهــاء فيصل رأسـيــة
ارتــدت من الحارس محمد هــادي،

لـتـسـقــط أم ـ ــام ف ـهــد حـ ـم ــود ،ال ــذي
سددها أكثر مرة لترتد مجددا من
الحارس هادي ،ودفاعات العنابي.
ويــدفــع ظــاهــر ال ـعــدوانــي بزين
العنزي ،الستعادة زمــام المباراة،
لكن الكويت واصل تقدمه أمال في
تسجيل الـتـقــدم قـبــل ال ــدخ ــول في
الوقت اإلضافي ،لكن من دون فائدة
ايضا ،بعد انتهاء الوقت األصلي
بالتعادل السلبي.
ولم يثمر شوط المباراة الثالث
(األول اإلضــافــي) عن جديد ،حيث
اس ـت ـم ــر الـ ـتـ ـع ــادل ال ـس ـل ـب ــي سـيــد
ال ـمــوقــف ،عـلــى الــرغــم مــن الـفــرص
التي سنحت لألبيض.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوط الـ ـ ــرابـ ـ ــع ض ــرب
الكويت بـقــوة ،بـهــدف فــي الدقيقة
األخـ ـي ــرة م ــن ع ـمــر الـ ـمـ ـب ــاراة ،عبر
مـهــاجـمــه سـعـيــد ،ب ـهــدف ليصعد
األب ـي ــض إل ــى ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
المقررة في  30من الشهر الجاري.

قائد منتخب الكويت الوطني السابق سعد الحوطي يقدم قميص منتخب الكويت في كأس العالم 1982
ألمير دولة قطر بحضور الروضان وفليطح واليوسف
ب ـح ــث أمـ ـي ــر دولـ ـ ــة ق ـط ــر ال ـش ـي ــخ ت ـم ـيــم بــن
حمد آل ثــانــي مــع وزي ــر الـتـجــارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان،
العالقات بين البلدين الشقيقين في مجالي
الشباب والرياضة.
ون ـقــل ال ــوزي ــر الـ ــروضـ ــان ،خ ــال اسـتـقـبــال
الشيخ تميم له والوفد المرافق تحيات سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،وتمنياته
ألمـ ـي ــر ق ـط ــر بـ ـم ــوف ــور ال ـص ـح ــة والـ ـسـ ـع ــادة،
ول ـل ـش ـعــب ال ـق ـط ــري ال ـش ـق ـيــق ب ـ ـ ــدوام ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
فـيـمــا حـمـلــه الـشـيــخ تـمـيــم تـحـيــاتــه ألخـيــه
سمو أمير البالد وتمنياته له بوافر الصحة
والعافية ،ولشعب الكويت الشقيق بالمزيد
من التطور والنماء.
وأع ــرب الــوفــد عــن خــالــص شـكــره وتقديره
للشيخ تـمـيــم عـلــى مــا قــدمـتــه دول ــة قـطــر من

دعم ومساندة للرياضة الكويتية ساهما في
رفع االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اإليقاف
ع ــن ك ــرة ال ـق ــدم الـكــويـتـيــة .وي ـضــم ال ــوف ــد كال
مــن مــديــر الهيئة الـعــامــة للرياضة د .حمود
فليطح ،ونائب المدير العام لشؤون اإلنشاءات
والصيانة بالهيئة العامة للرياضة الشيخ
حمود المبارك ،ورئيس االتحاد الكويتي لكرة
القدم الشيخ أحمد اليوسف.
ك ـم ــا ي ـض ــم ال ــوف ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـقــدم الـشـيــخ ف ــواز المشعل،
ود .صقر المال المستشار في الهيئة العامة
ً
للرياضة ،وعــددا من الشخصيات الرياضية
الكويتية.

الجهراء يشطب دهش وباجية

ً
ً
ً
الفريق َّ
يتدرب على فترتين وبونياك طلب معسكرا داخليا طويال
●

عبدالرحمن فوزان

أف ــاد مــديــر الفريق األول لـكــرة الـقــدم بنادي
ال ـج ـه ــراء ،صــالــح ال ـج ـن ـفــاوي ،ب ــأن ن ــادي ــه قــام
رسـمـيــا بـشـطــب الع ـبــي ال ـفــريــق مـحـمــد دهــش
وفـهــد باجية مــن سجالته لــدى اتـحــاد الـكــرة،
ناد آخر.
سعيا لمنحهما الفرصة في البحث عن ٍ
وأض ـ ــاف ال ـج ـن ـفــاوي" :بـ ــات الـثـنــائــي دهــش
وباجية خارج حسابات مدرب الفريق الصربي
بوريس بونياك بشكل صريح ،واتضح ذلك من
خالل ندرة مشاركتهما مع الفريق منذ انطالقة
الموسم الحالي ،لوجود عدد كبير من الالعبين
المميزين في صفوف الفريق ،وهو األمر الذي
حـ ــال دون م ـشــارك ـت ـه ـمــا ،رغـ ــم إمـكــانـيــاتـهـمــا
الـمـمـيــزة ،فـضــا فــك االرت ـب ــاط بــالـتــراضــي مع
إدارة الفريق".
َّوتابع" :دائما ما دعم الجهراء أبناء ه ،لذلك
فــضــل مـنــح الــاعـبـيــن اسـتـغـنــاء اتـهـمــا ،سعيا
لحصولهما على فرص أفضل مع أندية أخرى
قد تمنحهما صفة اللعب بشكل أساسي".
من جانب آخر ،بدأ الصربي بوريس بونياك
العمل إلعداد الفريق ،الستئناف مباريات القسم
الثاني مــن "دوري فيفا" بشكل مبكر ومكثف
اب ـت ــداء م ــن أمـ ــس ،م ــن خ ــال فــرصــة تــدريـبــات
صباحية ومسائية للفريق ،لرفع معدل اللياقة
ال ـبــدن ـيــة لــاع ـب ـيــن ،ب ـعــد ه ـبــوطــه خـ ــال فـتــرة

توقف النشاط المحلي ،النشغال
مـنـتـخـبـنــا ا ل ــو ط ـن ــي بتنظيم
واس ـت ـضــافــة كـ ــأس الـخـلـيــج
الـ.23
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــرض بـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــاك ع ـل ــى
ج ـم ـيــع ال ــاع ـب ـي ــن الـمـحـلـيـيــن
وال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن الـ ـت ــدري ــب عـلــى
فترتين ،باستثناء مــن يرتبط بعمل
وظيفي أو دراسي.
كـمــا يسعى ال ـمــدرب الـصــربــي إلــى
تكثيف اإلعداد بطلب تنظيم معسكر
داخـ ـل ــي ف ــي أحـ ــد ال ـف ـن ــادق الـقــريـبــة
من النادي خــال األسبوع الجاري،
ولمدة  8أيام يعمل فيها على زيادة
تركيز الفريق ،وشحذ همم الالعبين
الستئناف مباريات الدوري ،والعودة
بقوة للمنافسة على صدارة الترتيب.
وي ـن ـت ـظــر ب ــون ـي ــاك ح ــال ـي ــا مــواف ـقــة
م ـج ـل ــس إدارة الـ ـ ـن ـ ــادي ع ـل ــى تـنـظـيــم
الـمـعـسـكــر ،فــي ح ــال تــوافــرت الميزانية
المادية الالزمة.

فاندرلي يوقع لكاظمة...
واألنصاري والمجمد خارج الحسابات
بــات الـبــرازيـلــي فــانــدرلــي أول صفقات كاظمة
ال ـش ـتــويــة ،ب ـعــد أن وق ــع ع ـقــد ان ـض ـمــامــه رسـمـيــا
أمس ،بعد تجاوز الكشف الطبي ،وسيحل الالعب
البرازيلي على حساب مواطنه جوليسون ،الذي
نال العديد من االنتقادات منذ أن حل مع البرتقالي
في بداية الموسم الحالي .وحسب الجهاز اإلداري
في كاظمة ،فإن التعاقد مع فاندرلي جاء من دون
وس ـيــط ،وبــالــدخــول فــي مـفــاوضــات مـبــاشــرة مع
الـنــادي البرازيلي ،بعد أن أعطى الجهاز الفني،
بقيادة البرتغالي أوليفيرا ،الضوء األخضر ،مبديا
قناعته بإمكانات الالعب.
وذكـ ــر ال ـج ـه ــاز ،ب ـق ـيــادة م ـن ـصــور ال ـت ـن ـيــب ،أن
المحترف ليما في صفوف كاظمة هو من رشح
فاندرلي ،حيث رأت إدارة النادي والجهاز الفني،
أن الالعب مناسب إلمكانات البرتقالي ،والدوري
الكويتي.
وتمسك أوليفيرا بقناعته بالمحترف البرازيلي
جوليانو ،رغم االنتقاالت التي طالت الالعب منذ
بــدايــة الموسم ،مــا يعني أن البرتقالي سيكتفي
بصفقة فاندرلي على صعيد الالعبين المحترفين.
وتضم صفوف البرتقالي حاليا ثالثيا برازيليا،
ه ــم ل ـي ـم ــا ،وج ــول ـي ــان ــو ،وف ــان ــدرل ــي ،الـ ــى جــانــب
السنغالي عمر دياكيه.

فاندرلي
وعلى صعيد الالعبين المحليين ،بات ثنائي
القادسية ،فهد المجمد وسعود األنصاري ،خارج
حسابات البرتقالي ،في ظل تجاهل المدرب لهما،
وطلبه من الجهاز اإلداري التخلي عنهما.

الشباب يسعى للثأر
من الجهراء في
«أولى» الطائرة
●

محمد عبدالعزيز

يتجدد الصراع على قمة دوري
الدرجة األولى للكرة الطائرة عندما
يحل فــريــق الشباب فــي السادسة
ً
والـنـصــف مــن مـســاء ال ـيــوم ضيفا
ً
ثقيال على غريمه الجهراء ،وذلك
ضـمــن مـنــافـســات الـجــولــة الثامنة
"القسم الثاني" من المسابقة ،وفي
نفس التوقيت يستضيف برقان
ن ـظ ـي ــره ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ع ـل ــى صــالــة
الــدعـيــة ،ويسبقهما فــي السادسة
مساء مـبــاراة أخــرى ال تقل أهمية
عـ ـنـ ـهـ ـم ــا تـ ـجـ ـم ــع ب ـ ـيـ ــن الـ ـس ــاح ــل
والصليبيخات على صالة األول.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى يـسـعــى
الـ ـجـ ـه ــراء ال ـم ـت ـص ــدر ب ــرص ـي ــد 14
نـقـطــة م ــن  7ان ـت ـص ــارات متتالية
الى مواصلة طريقه بدون عثرات،
وتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ع ـ ـلـ ــى الـ ـشـ ـب ــاب
ال ــوص ـي ــف بــرص ـيــد  12نـقـطــة من
 5ان ـت ـصــارات وهــزيـمـتـيــن ،وال ــذي
يسعى إلى الثأر من هزيمته أمام
الجهراء في القسم األول والمنافسة
بقوة على لقب الدوري.
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توج الوحدة بلقب كأس السوبر
اإلماراتية لكرة القدم بعد فوزه
على الجزيرة بطل الدوري
-2صفر.

أحــرز الــوحــدة ،بطل مسابقة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــأس ،لـ ـق ــب ك ـ ـ ــأس الـ ـس ــوب ــر
اإلم ــاراتـ ـي ــة ل ـك ــرة الـ ـق ــدم لـلـمــرة
الثانية فــي تــاريـخــه ،بعد فــوزه
ع ـلــى الـ ـج ــزي ــرة ،ب ـطــل الـ ـ ــدوري،
 - 2صفر ،أمس األول ،في استاد
نادي بني ياس.
واستمرت ُعقدة الجزيرة في
البطولة ،التي انطلقت بحلتها
ال ـج ــدي ــدة ع ــام  ،2008بـعــدمــا
فشل في إحراز لقبها في أربع
مناسبات ســا بـقــة ،حيث كان
خ ـســر أم ـ ــام ال ــوح ــدة بــركــات
الترجيح ( 6-5الوقت األصلي
 )2-2في  ،2011ثم أمام العين
بركالت الترجيح ( 5-4الوقت
األصلي صفر-صفر) في ،2012
وأم ــام األهـلــي  2-1فــي نسخة
 2016التي أقيمت في مصر.
ودخــل الــوحــدة ،الــذي أحرز
الـ ـلـ ـق ــب لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة بـعــد
 ،2011عـلــى ح ـســاب منافسه
ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـج ــزي ــرة ب ــال ــذات،
الـ ـمـ ـب ــاراة مـنـتـشـيــا بـنـتــائـجــه
األخيرة ،ومن بينها فوزه على
الجزيرة نفسه  2-4في مباراة
مــؤج ـلــة ،ال ـتــي جـعـلـتــه يحتل
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـ ــدوري
ب ـ ـفـ ــارق ن ـق ـط ـت ـيــن عـ ــن ال ـع ـيــن
المتصدر.
وكـ ــانـ ــت سـ ـيـ ـط ــرة ال ــوح ــدة
واضحة ،وهو ترجم ذلك إلى
هــدف االفـتـتــاح ،بعدما أخطأ

ســالــم راشـ ــد م ــداف ــع الـجــزيــرة
فــي تـمــريــر ال ـكــرة ،لتصل إلــى
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي س ـي ـبــاس ـت ـيــان
تيغالي من على حدود منطقة
الـجــزاء ســددهــا قوية أصابت
ال ـق ــائ ــم ،وارت ـ ـ ــدت إلـ ــى بــات ـنــا،
الـ ـ ــذي أودع ـ ـهـ ــا ب ـس ـه ــول ــة فــي
ش ـب ــاك ح ـ ــارس ال ـم ــرم ــى عـلــي
خصيف (.)21
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة ه ـ ــدف
التعزيز ،بعدما أخطأ خصيف
فــي إب ـعــاد ال ـكــرة وص ـلــت إلــى
إس ـم ــاع ـي ــل م ـط ــر ( 35ع ــام ــا)،
الـ ــذي حـ ــاول ت ـســديــدهــا ،لكن
حارس مرمى الجزيرة عرقله،
لتحتسب ركلة جــزاء سددها
دزودزاك بنجاح (.)60
وقـ ـ ــال ال ــروم ــان ــي لــوري ـنــت
ريجيكامب الــذي أحــرز اللقب
األول في مسيرته مع الوحدة
التي بدأت في يوليو الماضي،
وال ي ــزال فــريـقــه يـنــافــس على
ث ـ ــاث ـ ــة أل ـ ـ ـقـ ـ ــاب أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،هـ ــي:
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري وك ـ ـ ـ ـ ــأس ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة
وك ـ ـ ـ ــأس اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات« :أتـ ـمـ ـن ــى
أن ي ـ ـكـ ــون لـ ـلـ ـف ــوز ب ــا ل ـس ــو ب ــر
ان ـع ـكــاس إي ـجــابــي عـلــى بقية
الموسم ،فنحن نلعب على كل
البطوالت المتوافرة ،ولدينا
مباراة صعبة بعد أربعة أيام
(أم ـ ـ ــام ال ـن ـص ــر ف ــي الـ ـ ـ ــدوري)،
وسـنـحــاول أن ن ـفــوز ،والمهم
أن تبقى أ قــدام الالعبين على

إسماعيل مطر قائد الوحدة يرفع كأس البطولة وسط فرحة زمالئه
األرض ،و نـ ـفـ ـك ــر فـ ــي ا ل ـ ـقـ ــادم
األصعب».
و قــال الهولندي هينك تين

القادسية يجرد الهالل من لقب كأس الملك
َّ
جرد القادسية ضيفه الهالل من لقبه ُ ،إثر
ف ــوزه عـلـيــه  - 1ص ـفــر ،أم ــس األول ،فــي ثمن
نهائي كأس خــادم الحرمين الشريفين لكرة
ال ـقــدم ،عـلــى ملعب مــديـنــة األم ـيــر سـعــود بن
جلوي الرياضية بالخبر.
ُ
وي ــدي ــن ال ـق ــادس ـي ــة ،ال ـ ــذي أك ـم ــل الــدقــائــق
األخـ ـي ــرة ب ـع ـشــرة الع ـب ـيــن ،بــالـفـضــل لنجمه
البرازيلي بيسمارك فيريرا ،الذي سجل هدف
المباراة الوحيد (.)55
وس ـي ــواج ــه ال ـق ــادس ـي ــة ف ــي ربـ ــع الـنـهــائــي
الفيصلي ،الفائز على النجوم  - 2صفر على
ملعبه في الخبر.
وت ــأه ــل ال ـن ـصــر إلـ ــى ربـ ــع ال ـن ـهــائــي بشق
األن ـف ــس ،بـعــد فـ ــوزه ال ـصـعــب ع ـلــى النهضة

 - 1صفر على اسـتــاد األمـيــر فيصل بــن فهد
بالرياض.
سـجــل ال ـهــدف الــوحـيــد محمد الـسـهــاوي
( .)36وسيالقي النصر في الدور المقبل الفائز
من مباراة الباطن وضمك.
واندفع النصر للهجوم منذ البداية ،وكاد
يفتتح التسجيل فــي و قــت مبكر ،لــوال تألق
الـحــارس فيصل المرقب ،الــذي تصدى لكرة
ال ـس ـه ــاوي ال ـق ــوي ــة ،وح ـ َّـول ـه ــا لـلــركـنـيــة (،)5
أتبعها أحمد الفريدي بتصويبة قوية تصدى
لها المرقب على دفعتين (.)8
ومـ ــن هـجـمــة مـنـسـقــة ل ـعــب ال ـف ــري ــدي كــرة
بالمقاس على رأس السهالوي ،الــذي لعبها
قوية إلى يمين المرقب (.)36

وحـصــل النهضة عـلــى ركـلــة ج ــزاء نفذها
جاسم الحمدان ،لكن الحارس البديل حسين
شيعان تصدى لها قبل أن تعود ويشتتها
الدفاع عن منطقة الخطر .ونشط النهضة في
الـشــوط الثاني ،ووصــل لمرمى النصر أكثر
مــن م ــرة ،لـكــن دون خ ـط ــورة ،فــي حـيــن وقــف
القائم النهضاوي بالمرصاد لكرة البرازيلي
ليوناردو بيريرا التي َّ
صوبها من كرة حرة
مباشرة (.)90
وتـجــاوز الفيصلي ضيفه النجوم (درجــة
أولى) 2-صفر على ملعب مدينة الملك سلمان
بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ،بهدفي
البرازيلي روجيريو كوتينبو ( )20ومحمد
مجرشي (.)78

جانب من لقاء الهالل والقادسية

فتحى يتمسك بالرحيل إلى الشباب
السعودي واألهلى يرفض
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تـمـســك ظـهـيــر أي ـمــن ال ـفــريــق األول بــال ـنــادي
األه ـل ــي ،أح ـمــد فـتـحــي ،بــاالنـتـقــال إل ــى صفوف
الشباب السعودي خالل فترة االنتقاالت الشتوية
ال ـج ــاري ــة ،فـيـمــا تــرفــض إدارة األه ـل ــي بــرئــاســة
م ـح ـمــود الـخـطـيــب ف ـك ــرة الـتـخـلــي ع ــن خــدمــات
الالعب.
وأصـ ــدر األه ـل ــي بـيــانــا يـعـلــن فـيــه ع ــدم نيته
التخلي عــن خــدمــات الــاعــب ،وق ــال األحـمــر في
بيانه« :لجنة الكرة برئاسة الخطيب
لم تناقش في اجتماعها العرض
الـ ــذي ت ـل ـقــاه أح ـم ــد فـتـحــي من
فريق الشباب السعودي».
وقال سيد عبدالحفيظ ،مدير
الكرة باألهلي «اللجنة تمسكت

باستمرار فتحي ،ووجهت الشكر لنادي الشباب
خ ـصــوصــا ان ال ــاع ــب م ــن ال ــرك ــائ ــز األســاس ـيــة
للفريق مع بقية زمالئه ،وال يمكن التفريط فيه،
شــأنــه ش ــأن عـبــدالـلــه السعيد وشــريــف إكــرامــي
وصبري رحيل».
وكشف مصدر مقرب من الالعب ان المدافع
ال ــدول ــي مـسـتــاء مــن ق ــرار رف ــض ع ــرض ال ـنــادي
السعودي ،وأنه ما زال يرغب في خوض تجربة
احترافية جديدة السيما في الدوري السعودي.
ع ـلــى جــانــب آخـ ــر ،ك ـشــف س ـيــد عـبــدالـحـفـيــظ
حقيقة مــا ت ــردد عــن مـطــالــب عـبــدالـلــه السعيد
بــالـحـصــول عـلــى عـشــرة مــايـيــن جنيه سنويا،
أو اإلع ـ ـ ــارة ألحـ ــد أن ــدي ــة ال ـ ـ ــدوري ال ـس ـع ــودي،
قبل تجديد التعاقد الــذي ينتهي في الصيف
المقبل ،وقــال« :لــم يصلنا أي عــروض رسمية
من السعودية للتعاقد مع السعيد ،والالعب لم
يضع شروطا لتجديد التعاقد ،وال أعرف لماذا
يتردد هذا الكالم في الوقت الراهن ،األمر كاذب».
وت ــاب ــع« :اجـتـمـعــت م ــع الـسـعـيــد مـنــذ أي ــام،
والالعب متمسك باالستمرار مع األهلي،
وه ـن ــاك جـلـســة أخ ــرى خ ــال األس ـبــوع
الجاري ،وسنعلن بعدها عن التجديد،
واثق من إتمام تلك الخطوة قريبا».
وأعلن عبدالحفيظ تجديد عقد كل
مــن وليد سليمان وحـســام عاشور
لـمــدة عــامـيــن ،كـمــا تــم الـتـجــديــد مع
بــاســم عـلــي أرب ــع س ـن ــوات ،ومحمد
هـ ــانـ ــي خ ـم ـس ــة م ـ ــواس ـ ــم م ـق ـب ـلــة،
بحسب مــا تــم الكشف عنه من
خ ــال إدارة ال ـك ــرة بــالـنــادي
األهلي.

أحمد فتحي

رياضة

كات مدرب الجزيرة« :خسرنا
بــأخ ـطــاء ف ــردي ــة م ــن العـبـيـنــا.
ال ـهــدف األول ج ــاء بـخـطــأ من

مدافعنا .حاولنا ا لـعــودة في
الشوط الثاني ،وحصل خطأ
ثان استفاد منه الوحدة ،رغم
ٍ

أن ــه ك ــان نـقـتــرب مــن الـتـعــديــل
بعد عدة فرص سنحت لنا».
وتابع« :بعد الهدف الثاني

كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب الـ ـ ـع ـ ــودة
للمباراة ،ونحن بالمجمل لم
نكن في يومنا».

الريان يفوز على الخريطيات والسد يكتسح السيلية
حـقــق فــريــق ال ــري ــان انـتـصــاره
الثاني على التوالي في الــدوري
القطري لكرة القدم ،بتغلبه على
الخريطيات  2-4خــال المباراة
الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا ،أم ـ ــس األول،
ضـمــن مـنــافـســات الـمــرحـلــة ال ــ13
من الدوري ،والتي شهدت أيضا
فوز الغرافة على أم صالل بذات
الـنـتـيـجــة وال ـس ــد ع ـلــى السيلية
 - 6صفر.
سجل أهداف الريان رودريغو
تاباتا ومحسن متولي وموسى
ه ـ ـ ــارون وع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق ح ـمــدال ـلــه
فــي الــدقــائــق  30و 38واألخ ـيــرة
م ــن ال ـش ــوط األول وال ـثــان ـيــة من
ال ــوق ــت بـ ــدل ال ـض ــائ ــع ل ـل ـم ـبــاراة
على الترتيب ،فيما سجل هدفي
الـخــريـطـيــات رش ـيــد تيبركانين
( ،)49ومحمود عبدالحميد سعد
(.)81
ورف ــع الــريــان رصـيــده إلــى 31
نقطة في المركز الثالث ،وتوقف
رص ـي ــد ال ـخــري ـط ـيــات ع ـنــد تسع
نـقــاط فــي الـمــركــز ال ـحــادي عشر
قبل األخير.
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــاز
ال ـغــرافــة عـلــى مـضـيـفــه أم صــال
.2-3
سـجــل أه ـ ــداف ال ـغــرافــة أحـمــد
عـ ـ ـ ــاء الـ ـ ــديـ ـ ــن وع ـ ـث ـ ـمـ ــان ع ـل ــوي
اليهري وويسلي شنايدر وعمرو
عبدالفتاح علي سراج في الدقائق
 32واألخ ـي ــرة مــن ال ـشــوط األول
و 61وال ــرابـ ـع ــة م ــن ال ــوق ــت بــدل
الضائع على الترتيب ،فيما سجل
هــدفــي أم ص ــال يــانـيــك ساجبو

العبو الريان يحتفلون بأحد أهدافهم
مــن ركـلــة ج ــزاء ( ،)69وإبراهيما
ندايا (.)81
ورفـ ـ ــع الـ ـغ ــراف ــة رصـ ـي ــده إل ــى
 17نـقـطــة فــي ال ـمــركــز ال ـســادس،
وتوقف رصيد أم صالل عند 19
نقطة في المركز الخامس.
وفي المباراة الثالثة ،استعاد
فــريــق الـســد تــوازنــه فــي ال ــدوري،

واكتسح ضيفه السيلية  - 6صفر.
سـجــل أهـ ــداف الـســد يوغرطة
حمرون (هدفين) في الدقيقتين
 32و  ،38و ح ـ ـسـ ــن ا لـ ـهـ ـي ــدوس
(هــدف ـيــن) األول ف ــي الــدقـيـقــة 65
والـ ـث ــان ــي م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء ()82
وح ــام ــد إس ـمــاع ـيــل ( )64وعـلــي
أسدالله (.)68

وأنـ ـ ـه ـ ــى ال ـس ـي ـل ـي ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
بعشرة العبين ،بعد طرد جورج
كواسي (.)81
ورفـ ــع ال ـس ــد رص ـي ــده إل ــى 31
نقطة في المركز الثاني ،وتوقف
رصيد السيلية عند  20نقطة في
المركز الرابع.
(د ب أ)

فوز المصري وإنبي على بتروجيت ودجلة في الدوري
االتحاد يواجه المقاولون ...واإلسماعيلي يلتقي األسيوطي
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

فاز فريق المصري البورسعيدي
ع ـلــى ن ـظ ـيــره ب ـتــروج ـيــت بـهــدفـيــن
م ـقــابــل هـ ــدف ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
أق ـي ـمــت بـيـنـهـمــا ع ـلــى مـلـعــب بــرج
العرب ضمن مباريات الجولة الـ19
لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
تقدم المصري مبكرا عن طريق
مهاجمه أحمد جمعة ( ،)21قبل أن
ي ــرد بـتــروجـيــت عــن طــريــق عصام
صبحي من ركلة جــزاء ( ،)39وفي
ال ــدق ـي ـق ــة  90مـ ــن ع ـم ــر الـ ـمـ ـب ــاراة
سجل أحمد جمعة الهدف القاتل
لـلـمـصــري ،ليمنح فــريـقــه  3نقاط
غالية.
وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة
م ــن ح ـس ــام ح ـســن ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
للمصري ،الذي َّ
وجه إشارة خارجة
لطارق يحيى المدير الفني للفريق
البترولي.
بـهــذا ال ـفــوز ،اسـتـعــاد المصري
المركز الثالث مــن الــزمــالــك ،ورفــع
رصيده إلى  34نقطة ،فيما تجمد
رصيد بتروجيت عند النقطة 21
في المركز الثالث عشر.
وف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى ،ف ــاز فــريــق
نادي إنبي على ضيفه وادي دجلة
بهدف دون رد ،فــي الـمـبــاراة التي
أقيمت على استاد بتروسبورت.
ج ـ ــاء ه ـ ــدف الـ ـمـ ـب ــاراة الــوح ـيــد
فــي الدقيقة الخامسة مــن الشوط
األول عن طريق عبدالرحمن عامر
مهاجم فريق إنبي ،وفشل دجلة في
العودة ،خصوصا أنه أكمل اللقاء
منقوصا ،بعد طرد مدافعه محمد
أنور (.)25
الـ ـف ــوز رف ـ ــع رصـ ـي ــد إنـ ـب ــي إل ــى

الـنـقـطــة  31فــي الـمــركــز الـخــامــس،
فيما توقف رصيد وادي دجلة عند
 16نقطة في المركز السادس عشر.
وفي لقاء آخر ،فاز فريق اإلنتاج
الحربي على طالئع الجيش بهدف
دون رد ،في المباراة التي أقيمت
بينهما باستاد السالم.
سجل عبدالعزيز موسى هدف
اإلنتاج (.)50
ب ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة ،رفـ ــع اإلن ـت ــاج
الحربي رصيده إلى  26نقطة احتل
بها المركز الثامن ،في حين توقف
رصيد الطالئع عند  25نقطة في
المركز التاسع.

مباريات اليوم
من جهة أخــرى ،تشهد الجولة

ال ـيــوم ،مـبــاراتـيــن مهمتين ،حيث
يـسـتـضـيــف االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـنــدري
نظيره المقاولون العرب ،بملعب
بــرج الـعــرب فــي الثانية والنصف
ً
ظ ـهــرا  .ويستضيف اإلسماعيلي
ن ـظ ـيــره األس ـي ــوط ــي سـ ـب ــورت في
الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى اسـ ـت ــاد
اإلسماعيلية ،ضمن بداية لقاءات
الجولة  20من المسابقة المحلية.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،يـسـعــى
االتحاد السكندري ،الذي استعاد
نغمة االنتصارات بعد  6مباريات
متتالية مــن الـتـعــادالت والهزائم،
وفـ ـ ــاز ع ـل ــى ال ـن ـص ــر ت ـح ــت ق ـي ــادة
م ــاكـ ـي ــدا ،ورفـ ـ ــع رصـ ـي ــده إلـ ــى 20
نقطة في المركز الرابع عشر ،لفوز
جديد ،في إطار حملته للهروب من
الصراع على الهبوط.

المصري البورسعيدي يقلب الطاولة على بتروجيت

في المقابل ،يحاول المقاولون
مواصلة االنـتـصــارات ،بعدما فاز
بالجولة األخيرة على اإلسماعيلي،
الــوصـيــف ،ورف ــع رص ـيــده إل ــى 28
نقطة فــي المركز الـســابــع .ويــدرك
المدير الفني محمد عودة ،جيدا،
أن ال ـف ــوز ع ـلــى االت ـح ــاد سـيـقـ ِّـربــه
من المربع الذهبي والصراع على
مركز متقدم في الموسم الجاري،
وبالتالي سيلعب في برج العرب
على الفوز وال بديل غيره.
وعـ ـل ــى اسـ ـت ــاد اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة،
ي ـ ـخـ ــوض اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي م ـ ـبـ ــاراة
مهمة الستعادة االنتصارات أمام
األسيوطي ،بعدما َّ
تعرض لتعادل
مـ ــع االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ثـ ــم ال ـه ــزي ـم ــة أمـ ــام
ال ـم ـقــاولــون ،لـيـفـقــد قـمــة الـ ــدوري،
ويتراجع للمركز الثاني.

يـ ـحـ ـت ــل اإلس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـلـ ــي م ــرك ــز
الــوصـيــف بــرصـيــد  41نـقـطــة ،وال
بديل أمامه سوى الفوز لمحاولة
ال ـ ـل ـ ـحـ ــاق بـ ــاأله ـ ـلـ ــي واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
ال ـصــدارة مــرة أخ ــرى ،وخــاصــة أن
أي نتيجة سلبية ستعجل برحيل
المدير الفني من منصبه.
في المقابل ،سيعمل األسيوطي،
ب ـق ـيــادة م ــدرب ــه ع ـلــي م ــاه ــر ،على
ع ــرقـ ـل ــة «الـ ـ ـ ـ ــدراويـ ـ ـ ـ ــش» ،وإي ـ ـقـ ــاف
تقدمهم ،وسيحاول الخروج ،ولو
بنقطة على األقل من اإلسماعيلية،
خصوصا أنه يحتاج إليها بشدة،
فــي ظــل وج ــوده بالمركز العاشر
برصيد  23نقطة.

٣٤
رياضة
هاتريك ألغويرو يعيد
سيتي إلى درب االنتصارات
ةديرجلا
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عزز فريق مانشستر سيتي
موقعه في صدارة الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
بالفوز على ضيفه نيوكاسل
يونايتد  1-3أمس األول ،ضمن
منافسات المرحلة الرابعة
والعشرين من المسابقة.

موعد المباراة

ليفربول  xسوانسي
 11:00م

سـجــل األرجـنـتـيـنــي سيرخيو
غــويــرو "هــاتــريــك" قــاد فيه فريقه
مانشستر سيتي إلى الفوز على
كريستال باالس  ،1-3أمس األول،
فــي المرحلة الــرابـعــة والعشرين
من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
ورفع مانشستر سيتي رصيده
في الصدارة إلى  65نقطة ،مقابل
 53ليونايتد.
واستعاد سيتي بإشراف مدربه
اإلس ـب ــان ــي جــوس ـيــب غ ــواردي ــوال
بالتالي نغمة الفوز ،بعد سقوطه
ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى هـ ــذا ال ـم ــوس ــم في
المرحلة الماضية امــام ليفربول
 4-3في مباراة مثيرة.
وع ـل ــى م ـل ـعــب االتـ ـح ــاد فــرض
مانشستر سيتي على مجريات
اللعب تماما في أول ربــع ساعة،
مـسـتـغــا ســرعــة وم ـه ــارة لـيــروي
ساني ،ورحيم ستيرلينغ وديفيد
سيلفا ،حيث وصــل الفريق أكثر
م ــن مـ ــرة ل ـمــرمــى الـ ـح ــارس ك ــارل
دارلـ ـ ـ ــو ل ـك ــن دون أن ي ـن ـجــح فــي
هــز ال ـش ـبــاك .وس ـجــل ستيرلينغ
هدفا لسيتي في الدقيقة  ،18إثر
عرضية رائعة من ديفيد سيلفا،
لـكــن الـحـكــم الـغــى ال ـهــدف بــداعــي
التسلل.
وتــوالــت الـفــرص الضائعة من
ج ــان ــب مــانـشـسـتــر سـيـتــي س ــواء
بسبب سوء الحظ أو الرعونة في
إنهاء الهجمات.
وك ـ ــاد الـبـلـجـيـكــي كـيـفـيــن دي

بروين يحرز هدف السبق لسيتي
ف ــي الــدقـيـقــة  31م ــن ضــربــة حــرة
مباشرة ،ولكن الكرة مرت من فوق
الشباك مباشرة.
وجـ ـ ــاء ت الــدق ـي ـقــة  34لتشهد
هــدف السبق لمانشستر سيتي
بـتــوقـيــع األرجـنـتـيـنــي سيرخيو
اغـ ــويـ ــرو ،ب ـعــدمــا ت ـل ـقــى عــرضـيــة
متقنة من دي بروين ليقابل الكرة
برأسه إلى داخل الشباك.
وكـ ــان ب ـم ـقــدور دي ب ــروي ــن أن
يضيف الهدف الثاني ألصحاب
األرض ق ـب ــل خ ـم ــس دقـ ــائـ ــق مــن
نهاية الشوط األول عبر تسديدة
ق ــوي ــة مـ ــن عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــدود مـنـطـقــة
الجزاء ،ولكن كارل دارلــو تصدى
للكرة ببراعة.
وضاعت فرصة جديدة لسيتي
فــي الــوقــت ب ــدل ال ـضــائــع ،بعدما
تبادل اغويرو التمريرة مع سيلفا
قبل أن يسدد كرة زاحفة من داخل
منطقة الـجــزاء ،ولكن كــارل دارلــو
وقف له بالمرصاد.
وبعد مرور ربع ساعة من بداية
الشوط الثاني كاد اغويرو يحرز
الهدف الثاني له ولفريقه ،بعدما
تلقى عرضية متميزة من ساني
أمام المرمى مباشرة ،ولكن ايساك
هيدين مدافع نيوكاسل تدخل في
اللحظة األخيرة وأبعد الخطر.
وحـ ـص ــل س ـي ـتــي ع ـل ــى ضــربــة
جزاء في الدقيقة  62نتيجة عرقلة
س ـت ـيــرل ـي ـنــغ م ــن ق ـب ــل م ــاس ــادي ــو

اغ ــوي ــرو نـجــم مــانـشـسـتــر سـيـتــي يـحـتـفــل بعد
احرازه الهدف األول في مرمى نيوكاسل
ه ــاي ــدارا ،ليسجل مـنـهــا اغــويــرو
الهدف الثاني له ولفريقه.
ورد نيوكاسل بهدف عن طريق
ج ــاك ــوب مـ ـي ــرف ــي ،ب ـع ــدم ــا تـلـقــى
عــرضـيــة ذك ـيــة م ــن ك ـي ــارن ك ــارك
خارج منطقة الجزاء ليشق طريقه
ص ــوب الـمــرمــى وي ـســدد مــن فــوق
الحارس إيديرسون مورايش.
وق ـبــل سـبــع دقــائــق مــن نهاية
المباراة نال اغويرو لقب هاتريك

فينغر :انتقال سانشيز سيتم إذا
حصلنا على مخيتاريان
عـ ــاد ال ـفــرن ـســي أرسـ ـي ــن ف ـي ـن ـغــر ،الـمــديــر
الفني ألرسنال ،أمس األول ،للحديث حول
صفقة انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز
لمانشستر يونايتد ،حيث أكــد أن األمــر
سيتم فقط في حالة انضمام العب الوسط
األرميني هنريك مخيتاريان إلى صفوف
الفريق اللندني.
وتـ ـتـ ـف ــاوض إدارتـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــان يــونــاي ـتــد
وأرسـنــال منذ عــدة أيــام على إجــراء صفقة
ت ـب ــادل ـي ــة ب ـح ـي ــث ي ـن ـت ـقــل س ــان ـش ـي ــز ل ـ ــأول،
مقابل رحـيــل العــب الــوســط األرمـيـنــي هنريك
مخيتاريان لألخير.
وأوضح فينغر في تصريحات عقب مباراة

فــريـقــه أم ــام كــريـسـتــال ب ــاالس فــي الـجــولــة ال ــ24
بالبريميير ليغ ،وانتهت بفوز كاسح لـ"الغانرز"
بنتيجة ( ،)1-4أن سانشيز "لم يلعب ألنك ال يمكن
أن تقود حتى شمال (إنكلترا) ،وتخوض مباراة
في كرة القدم في نفس الوقت".
و تــا بــع "صفقة سانشيز ستتم فقط إذا جاء
مخيتاريان ،ولهذا فاألمر تأخر قليال ،ألنه يجب
االتفاق على جميع النقاط".
وأشار صاحب الـ 68عاما "أثق في أن الصفقة
ستتم ،األمور ستنتهي خالل الـ 48ساعة المقبلة".

سوء النتائج يطيح بسيلفا من واتفورد
قال نادي واتفورد المنافس في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة الـقــدم أمــس ،إنه
أق ــال مــدربــه مــاركــو سيلفا ،لـســوء نتائج
الفريق في الفترة األخيرة.
وأضاف النادي في بيان "كان هذا قرارا
صعبا وتم التعامل معه بكل جدية".
وأردف البيان "النادي على قناعة بأن
تعيين سيلفا ك ــان قـ ــرارا صــائ ـبــا ،ولــوال
سعي فريق منافس فــي ال ــدوري الممتاز
بطريقة غير مبررة للحصول على خدماته
الستمر تألق الفريق تحت قيادته".
وأشار إلى أن هذه المحاولة من جانب
النادي المنافس "سببت تراجعا في تركيز
العبي الفريق ونتائجه ،وعرضت مستقبل
النادي للخطر".
وق ــال ــت وس ــائ ــل إعـ ـ ــام بــري ـطــان ـيــة إن
ايـ ـف ــرت ــون س ـع ــى ل ــات ـص ــال بــال ـبــرت ـغــالــي
سيلفا ،عندما كــان يـحــاول تعيين بديل
لـمــدربــه الـســابــق رونــالــد كــومــان فــي وقت
سابق من الموسم الحالي ،قبل أن يتعاقد
مع سام االردايس في نوفمبر.

ماركو سيلفا

sports@aljarida●com

بتسجيله الهدف الثالث لسيتي
بعد مجهود رائع من ساني الذي
ارهق دفاع نيوكاسل ،قبل أن يمرر
لزميله األرجنتيني داخل منطقة
الجزاء ليسدد األخير دون أي عناء
في الشباك.

ليفربول يواجه سوانسي
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،سـ ـيـ ـح ــل ف ــري ــق

ال ـم ــدرب األل ـمــانــي يــورغــن كلوب
ض ـي ـف ــا عـ ـل ــى س ــوانـ ـس ــي سـيـتــي
األخير اليوم في ختام المرحلة في
مباراة سهلة على الورق ،السيما
أن "ال ـح ـمــر" يـلـعـبــون بمعنويات
مرتفعة بعد فوزهم على سيتي،
وخ ــرج ــوا أي ـض ــا مـنـتـصــريــن من
ال ـم ـبــاريــات األرب ـ ــع األخـ ـي ــرة ولــم
يخسروا أيــا من مبارياتهم الــ14
األخيرة (الخسارة األخيرة كانت

ً
 ...ومورينيو :أليكسيس بات قريبا

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو ،المدير الفني
لمانشستر يونايتد اإلنـكـلـيــزي ،أمــس األول ،أن
التشيلي أليكسيس سانشيز بات "قريبا جدا" من
االنضمام للفريق ،بينما يؤمن أن الصفقة ستكون
"ناجحة" بكل المقاييس.
وت ـت ـفــاوض إدارت ـ ــا ال ـم ــان يــونــايـتــد وأرس ـن ــال
منذ عــدة أيــام على إج ــراء صفقة تبادلية بحيث
ينتقل سانشيز لألول ،مقابل رحيل العب الوسط
األرميني هنريك مخيتاريان لألخير.
وأوضح مورينيو في تصريحات عقب مباراة
بيرنلي في الجولة الـ 24من البريميير ليغ ،والتي
انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف "أليكسيس بات
قريبا جدا جدا .الصفقة أوشكت على االنتهاء".
وأضــاف "أنــا إيجابي وأعــرف أن إدارة النادي
تفعل مــا بوسعها .مــاك الـنــادي منحوا الضوء
األخضر ،السيد (إيد) وودوارد يعمل بقوة ،وأعتقد
أن الصفقة ستكون ناجحة".

نفى نادي برشلونة ،في بيان،
المعلومات التي ظهرت في
وسائل إعالم مختلفة بشأن
العب أتلتيكو مدريد أنطوان
غريزمان ،وارتباط مفترض
بالبلوغرانا.

وب ــات ســانـشـيــز عـلــى م ـش ــارف تــوديــع
اللندني الذي انضم إليه في صيف 2014
قادما من برشلونة اإلسباني مقابل 30
مليون جنيه استرليني ،وذلك مع اقتراب
نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.
ومـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن ي ـم ـتــد ع ـق ــد ال ــدول ــي
التشيلي مــع "الـشـيــاطـيــن الـحـمــر"  4مــواســم
ونصف الموسم براتب أسبوعي  350ألف جنيه
استرليني ( 397ألف يورو).
وأردف "ال تــوجــد مـنــافـســة حقيقية داخ ــل
الفريق حتى اآلن .لدينا أربعة العبين في الخط
األمامي ،يلعب منهم ثالثة .نريد امتالك حلول
أكثر في الهجوم ونحتاج إلى منافسة أكبر".

بوردو يخطف النقاط من نانت بانتظار بوييت
حـقــق ب ـ ــوردو ،الـمـتـعـثــر ،ف ــوزا ثمينا
عـلــى أرض نــانــت -1ص ـف ــر ،أم ــس األول،
في المرحلة الـ  22من الــدوري الفرنسي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،م ـن ـت ـظــرا م ــدرب ــه ال ـجــديــد
األوروغوياني غوستافو بوييت.
وأعلن بوردو ،الذي حقق فوزه الثاني
في ثالث مباريات بعد سلسلة مخيبة،
تعيين بوييت ،بعد انتهاء مباراة نانت،
خامس الترتيب .ورفــع ب ــوردو رصيده
إلى  26نقطة في المركز الثاني عشر.
وبـ ـع ــد ي ــوم ـي ــن مـ ــن إقـ ــالـ ــة ج ــوس ــان
غورفينيك ،ابتعد بوردو قليال عن منطقة
الهبوط ،بفضل هدف رأسي لنيكوال دو
بروفيل ( ،)26حيث تولى اإلشراف عليه
المدرب المؤقت إريك بيدويه.
وأشرف بوييت ( 50عاما) ،نجم ريال
سرقسطة اإلسباني وتشلسي وتوتنهام
اإلنكليزيين سابقا ،على أندية سندرالند
اإلنكليزي وايك اثينا اليوناني وبيتيس
اإلسباني وشنغهاي شنهوا الصيني.
وكـ ـ ـ ــان م ــرس ـي ـل ـي ــا افـ ـتـ ـت ــح ال ـم ــرح ـل ــة
ال ـج ـم ـع ــة ،ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه كــايــن

جانب من مباراة بوردو ونانت
-2صفر ،لينفرد مؤقتا بالمركز الثاني
مع  47نقطة ،بانتظار مباراة القمة بين
ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ال ـم ـت ـصــدر ()56
وليون ( )45أمس.
وصعد مونبلييه مؤقتا إلــى المركز

برشلونة ينفي توصله إلى اتفاق مع غريزمان
نـفــى بــرشـلــونــة مـتـصــدر الـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم تقارير صحافية
تـحــدثــت عــن تــوصـلــه إل ــى ات ـفــاق مع
الفرنسي ان ـطــوان غــريــزمــان مهاجم
اتلتيكو مدريد ،لالنتقال إلى صفوفه
الصيف المقبل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورت"
الـصــادرة فــي برشلونة ،امــس األول،
ان بــرشـلــونــة تــوصــل ال ــى ات ـفــاق مع
غ ــري ــزم ــان ب ـت ــأك ـي ــده ــا ان "م ـه ــاج ــم
اتـلـتـيـكــو م ــدري ــد تــوصــل ال ــى ات ـفــاق
مع البالوغرانا ،وسيكون في فريق
المدرب ارنستو فالفيردي في الموسم
المقبل" ،وخصصت صفحتها األولى
لهذا "االتفاق السري".
وبحسب الصحيفة ،فــإ نــه يتعين
على برشلونة االختيار بين مفاوضة
اتـلـتـيـكــو ح ــول صـفـقــة االن ـت ـق ــال ،او
دفــع البند الجزائي فــي عقد الالعب
وقدره حاليا  200مليون يورو ،لكنه
سيصبح  100مليون يورو في األول
من يوليو المقبل.

في  22نوفمبر ضد توتنهام).
وك ــان الع ـبــو لـيـفــربــول حققوا
ثــأرهــم لخسارتهم القاسية أمــام
سيتي صفر ،5-في المباراة األولى
بينهما ه ــذا الـمــوســم فــي ذهــاب
الدوري.
وقدم ليفربول عرضا هجوميا
قــويــا فــي المرحلة الماضية ،في
إش ــارة دال ــة عـلــى مــرحـلــة مــا بعد
البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي

انتقل هــذا الشهر ا لــى برشلونة
اإلسباني ،كما أتى الفوز "األحمر"
في غياب أغلى مدافع في العالم،
ال ـه ــول ـن ــدي ف ـيــرج ـيــل ف ـ ــان داي ــك
الــذي تعرض إلصابة طفيفة في
التمارين.

وأش ــارت إلــى أن الصفقة ستنجز
ب ـعــد كـ ــأس ال ـع ــال ــم ف ــي روسـ ـي ــا (14
يونيو حتى  15يوليو) ،حيث سيكون
غ ــري ــزم ــان ( 26عـ ــامـ ــا) اح ـ ــد ن ـجــوم
منتخب فرنسا فيها.
من جهتها ،ذكرت صحيفة "موندو
ديبورتيفو" ان برشلونة لم يسند بعد
الى اي العب من صفوفه الرقم  7الذي
يرتديه غريزمان حاليا مع اتلتيكو
بانتظار انضمامه في الصيف المقبل.
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ب ـ ــرش ـ ـل ـ ــون ـ ــة ن ـ ـف ـ ــى ه ـ ــذه
المعلومات واكد في بيان له "ان نادي
برشلونة ينفي بشدة هذه المعلومات
التي ظهرت في الساعات االخيرة في
وســائــل اع ــام مختلفة ،بـشــأن العب
اتـلـتـيـكــو م ــدري ــد انـ ـط ــوان غــريــزمــان
وارتباط مفترض بنادينا".
وتــابــع "ان نــادي برشلونة يعرب
عن عدم ارتياحه لهذه االخبار ،ويؤكد
احترامه الكامل ألتلتيكو مدريد".
وكـ ــان أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ت ـق ــدم في
ديسمبر بشكوى الى االتحاد الدولي

ل ـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) بـحــق بــرشـلــونــة،
على خلفية تواصله غير القانوني
مع غريزمان.
وكان غريزمان يعتزم الرحيل عن
نــادي العاصمة في فترة االنتقاالت
الـصـيـفـيــة األخـ ـي ــرة ،إال أن الـعـقــوبــة
المفروضة على ناديه بعدم السماح
ل ــه ب ــإج ــراء ت ـعــاقــدات إضــاف ـيــة حتى
مطلع العام الحالي جعلته يبقى في
صفوفه .كما قام المهاجم الدولي في
يونيو بتجديد عقده حتى .2022
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو ان ت ــواص ــل
برشلونة مع الالعب من دون اتباع
المسار القانوني -أي الـتــواصــل مع
ناديه بالدرجة األولــى -مخالف وقد
يضر بمصداقية ال ــدوري اإلسباني
في نظر االتحاد الدولي.

غريزمان نجم أتلتيكو مدريد

الـســادس ،بفوزه في الوقت القاتل على
ضيفه تولوز وصيف القاع .1-2
وسجل جونيور سامبيا من إفريقيا
الوسطى ( )43والعاجي جيوفاني سيو
( )5+90لمونبلييه وجانيلي إيمبوال ()30

لتولوز ،الذي طرد له العاجي ماكس-االن
غراديل (.)41
كما أصبح رين سابعا ،بفوزه على ضيفه
انجيه السابع عشر -1صفر ،بهدف بنجامان
بــوري ـغــو ( 84م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء) ،فـيـمــا طــرد
للضيوف الكونغولي برينس أونيانغ (.)39
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد  3خـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارات م ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــاز
ستراسبورغ على ضيفه ديغون الرابع عشر
 ،2-3وأصبح عاشرا.
سجل للفائز العاجي جان-اود اهولو ()5
وكيني الال ( 19من ركلة جزاء و ،)79ولديغون
جوليو تــافــاريــس مــن ال ــرأس األخـضــر ()33
والتونسي أسامة الحدادي (.)45
وعـلــى غ ــراره ،حقق ت ــروا الخامس عشر
الفوز بعد  3خسارات على ضيفه ليل الثامن
عشر -1صفر بهدف المالي أداما نياني (.)44
وحقق إميان فوزه األول في سبع مباريات
منذ نوفمبر الماضي ،على ضيفه غانغان
التاسع  ،1-3وارتقى إلى المركز الثالث عشر.
سجل للفائز السنغالي موسى كوناتي
( 16مــن ركـلــة ج ــزاء و )80ومــاتـيــو بودمير
( ،)84ولغانغان ماركوس ريجيس كوكو (.)29
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تجاوز اإلسباني رافاييل نادال،
المصنف األول على العالم،
مواجهة صعبة أمام األرجنتيني
دييغو شفارتسمان ،ليصعد إلى
دور الثمانية لبطولة أستراليا
المفتوحة للتنس (أولى بطوالت
الغراند سالم األربع الكبرى في
الموسم الحالي) ،أمس األول.

بـلــغ اإلس ـبــانــي رافــاي ـيــل نـ ــادال،
المصنف األول ،بـصـعــوبــة ،ال ــدور
ربــع النهائي مــن بطولة أستراليا
الـمـفـتــوحــة ل ـك ــرة ال ـم ـض ــرب ،أول ــى
البطوالت األربع الكبرى ،وواصلت
الــدنـمــاركـيــة ك ــاروالي ــن فوزنياكي،
الثانية ،مشوارها نحو أول لقب كبير
في مسيرتها االحترافية.
وعـ ــانـ ــى ن ـ ـ ــادال ل ـل ـف ــوز عـلــى
األرجنتيني دييغو شفارتسمان
ال ــراب ــع وال ـع ـش ــري ــن  3-6و7-6
( )7-4و 3-6و ،3-6فيما
ح ـ ـق ـ ـقـ ــت فـ ــوزن ـ ـيـ ــاكـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوزا س ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـل ــى
السلوفاكية ماغدالينا
ري ـب ــاري ـك ــوف ــا ال ـتــاس ـعــة
عشرة  3-6و-6صفر.
واحـ ـ ـت ـ ــاج ن ـ ـ ــادال إل ـ ــى 3
ســاعــات و 51دقيقة للتخلص من
عقبة األرجنتيني ،وتحقيق فوزه
ال ــراب ــع عـلـيــه ف ــي أربـ ــع مــواج ـهــات
بينهما .ورغم بدايته القوية وكسبه
الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى بـسـهــولــة ،3-6
عانى اإلسباني ّ
األمرين أغلب فترات
المباراة ،حيث اضطر إلى إنقاذ 15
كرة كان سيخسر على
إثرها إرساله.
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
نـ ـ ـ ـ ـ ــادال ب ـ ـقـ ــاءه
ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف

العالمي ،وحقق فــوزه ال ــ ،55مقابل
 11خسارة في أستراليا.
ودفـ ــع ن ـ ــادال ثـمــن ع ــدم نجاحه
ف ــي ك ـس ــب ال ـن ـق ــاط ال ـح ــاس ـم ــة في
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،ال ـت ــي خسر
إرساله فيها  3مرات ،وخسرها بعد
االحتكام إلى الشوط الفاصل.
وك ــان نـ ــادال ( 31عــامــا) تـعـ َّـرض
إلصـ ــابـ ــة فـ ــي ال ــركـ ـب ــة أبـ ـع ــدت ــه عــن
بطولة الماسترز الختامية للموسم
الماضي في نوفمبر ،بعدما ضمن
إن ـه ــاء ال ـع ــام ف ــي ص ـ ــدارة تصنيف
المحترفين للمرة األولى منذ .2014
ومـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ غـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــه ،لـ ـ ـ ــم ي ـ ـش ـ ــارك
"الماتادور" سوى في دورة كويونغ
االستعراضية األسترالية األسبوع
الماضي ،وغاب عن دورة بريزبين،
التي تعد بمثابة تحضير لبطولة
أستراليا.
وهــي الـمــرة العاشرة التي يبلغ
ف ـي ـهــا ن ـ ـ ــادال ال ـ ـ ــدور ربـ ــع الـنـهــائــي
للبطولة األسترالية.
ويلتقي نادال ،وصيف بطل العام
الماضي وحــامــل اللقب فــي ،2009
فــي ال ــدور المقبل الـكــرواتــي مارين
سيليتش ،ال ـس ــادس ،وال ــذي حقق
ف ــوزه الـمـئــة فــي ب ـطــوالت "الـغــرانــد
سالم" عندما تغلب على اإلسباني
اآلخر بابلو كارينيو  )7-2( 7-6و3-6
و-7( 6-7صفر) و.)3-7( 6-7
ويتفوق نادال على سيليتش في
 6مباريات جمعت بينهما ،حيث فاز
عليه  5مرات متتالية ،بينها فوزان
العام الماضي (نصف نهائي دورتي
شـنـغـهــاي لـلـمــاسـتــرز واكــابــول ـكــو
المكسيكية) ،مقابل خسارة واحدة
كانت في المواجهة األولــى بينهما
فــي نصف نهائي دورة بكين عام
.2009
وهي المرة الثانية التي سيلتقي
فيها نادال وسيليتس في "ملبورن"،

ُ
بعد األول ــى فــي ثـمــن النهائي عام
 ،2011عندما فــاز "ال ـمــاتــادور" 2-6
و 4-6و.3-6
وعادل سيليتش إنجاز مواطنه
غوران إيفانيسيفيتش ،بتأهله إلى
ربع نهائي إحدى البطوالت األربع
الـكـبــرى لـلـمــرة الـحــاديــة عـشــرة في
مسيرته االحـتــرافـيــة ،والثانية في
"ملبورن" ،بعد  ،2010عندما خرج من
دور األربعة .وكان إيفانيسيفيتش
خــاض  11ربــع نهائي في "الغراند
سالم" في الفترة بين  1980و.2004
ُيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن س ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـت ـ ــس
وإيفانيسيفيتش هما الكرواتيان
ال ــوحـ ـي ــدان ال ـم ـت ــوج ــان ب ـل ـقــب في
"ال ـغ ــران ــد س ـ ــام" ،ح ـيــث ن ــال األول
"فالشينغ ميدوز" عام  ،2014والثاني
"ويمبلدون" عام .2001
وفي غياب أندي موراي ،لإلصابة،
أكـ ــد ك ــاي ــل ادمـ ــونـ ــد ،ال ـم ـص ـنــف 49
عــالـمـيــا ،الـحـضــور الـبــريـطــانــي في
ربع النهائي ،بتغلبه على اإليطالي
ان ــدري ــاس سـيـبــي  )7-4( 7-6و5-7
و 2-6و.3-6
ويغيب مــوراي بسبب خضوعه
لعملية جراحية في الورك.
وهي المرة األولى التي يبلغ فيها
ادموند ( 23عاما) ربع نهائي إحدى
البطوالت األربع الكبرى في مسيرته
االحـتــرافـيــة ،وكــانــت أفـضــل نتيجة
لــه ثـمــن نـهــائــي "فــاشـيـنــغ مـيــدوز"
عام .2016
ويلتقي ادموند في الدور المقبل.
البلغاري غريغور ديميتروف،
الفائز على األسترالي نيك كيريوس
السابع عشر  )3-7( 6-7و)4-7( 6-7
و 6-4و.)4-7( 6-7

منافسات السيدات
ول ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدات ،واص ـ ـلـ ــت

هامبورغ يفسخ تعاقده مع مدربه جيسدول

اإلسباني رافاييل نادال
فـ ــوزن ـ ـيـ ــاكـ ــي ،ال ـم ـص ـن ـف ــة األول ـ ـ ــى
عالميا في  ،2010دون أن تحرز أي
لقب كبير ،مـشــوارهــا الـنــاجــح في
البطولة األسترالية بفوز سهل على
ريباريكوفا.
واحـتــاجــت فــوزنـيــاكــي ،الفائزة
ببطولة الماسترز العام الماضي،
إلـ ــى  63دق ـي ـقــة ل ـح ـجــز بـطــاقـتـهــا
إلى ربع النهائي للمرة األولى في
أس ـتــرال ـيــا مـنــذ ع ــام  2012عندما
خ ـ ـسـ ــرت أمـ ـ ـ ــام ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة ك ـيــم
كــاي ـس ـتــرز ،عـلـمــا بــأن ـهــا خــاضــت
نصف النهائي في "ملبورن" عام
 ،2011وس ـق ـطــت أم ـ ــام الـصـيـنـيــة
لي نا.
وه ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ال ـت ــي

ً
وض ــع هـيــوسـتــن روك ـتــس حــدا
أم ـ ــس األول ل ــانـ ـتـ ـص ــارات الـ ـ ــ14
المتتالية لضيفه غولدن ستايت
ووريـ ـ ـ ـ ــرز ح ــام ــل الـ ـلـ ـق ــب ،ع ـنــدمــا
تـغـلــب عـلـيــه  ،108-116فـيـمــا أذل
أوكالهوما سيتي ثاندر مضيفه
كليفالند كافالييرز الوصيف -148
 124في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وهي المرة الثانية التي يتغلب
فيها هيوستن روكتس على غولدن
ستايت في  3مباريات جمعت بين
الفريقين حتى االن هــذا الموسم،
بـعــد األول ـ ــى ف ــي عـقــر دار األخـيــر
 121-122في  18أكتوبر الماضي،
فيما رد البطل التحية 114-124
في  5يناير الحالي في هيوستن.
وضرب هيوستن روكتس بقوة
في الربع االول وحسمه في صالحه
بفارق  12نقطة ( ،)28-40ثم حسم
ا لـ ـ ـش ـ ــوط األول بـ ـ ـف ـ ــارق  7ن ـق ــاط

وضـ ـمـ ـن ــت ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة إي ـل ـيــز
مرتنز ال ــ 37عالميا تأهلها للمرة
األول ـ ــى إل ــى رب ــع نـهــائــي "ال ـغــرانــد
س ـ ــام" ،ب ـف ــوزه ــا ع ـلــى ال ـكــروات ـيــة

وبذلك ،سيتعين على أي ناد أوروبــي أنفق 300
مـلـيــون ي ــورو عـلــى سبيل الـمـثــال ،إب ــرام صفقة أو
صفقات بيع بقيمة  200مليون على األقل.
كما يدرس "يويفا" قانونا جديدا يقضي بتقليص
عدد الالعبين المحترفين في أي ناد إلى  ،25األمر
الــذي سيؤثر على أندية مثل تشلسي ومانشستر
سيتي التي ذكــرت (لو باريزيان) بأن لديهما أكثر
من  60عقدا احترافيا.
وأضــافــت الصحيفة أن هــذا الـمـشــروع سيجري
ال ـت ـصــويــت عـلـيــه ف ــي اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة
لالتحاد األوروبي لكرة القدم في  24مايو المقبل.

 200روسي يشاركون في «أولمبياد »2018

جانب من مواجهة هيوستن وغولدن ستايت
ف ــوزا ثمينا على مضيفه اتالنتا
هوكس  ،97-113وخسر تورونتو
رابـتــورز امــام مضيفه مينيسوتا
تمبروولفز  115-109رغم  40نقطة
لنجمه كايل الوري ،وأوقــف يوتا
جاز االنتصارات الستة المتتالية

إنجاز تاريخي لمرتنز

ي ــدرس االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ل ـكــرة ال ـقــدم (يــويـفــا)
إدخ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى ق ــان ــون ال ـل ـع ــب ال ـمــالــي
النظيف ،بحيث يتم السماح بوجود فرق 100
مليون يــورو بين إي ــرادات ونفقات األندية
خــال الموسم الــواحــد ،لمواجهة المبالغ
الطائلة التي يجري دفعها للحصول على
ً
العبين أفضل ،وفقا لما ذكرته صحيفة
(لو باريزيان) الفرنسية.
وأشــارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ
قابل للتعديل خالل مباحثات مستقبلية،
مــوضـحــة أن "يــويـفــا" يسعى لتطبيق هــذا
المشروع الخاص بقواعد الميركاتو ،اعتبارا
من الموسم القادم.

هيوستن يفرمل غولدن ستايت
( )58-65بفضل تــألــق بــول بيرس
صاحب  33نقطة و 11متابعة.
واستعاد غولدن ستايت الذي
ك ــان ع ـلــى ب ـعــد ف ــوزي ــن م ــن الــرقــم
ال ـق ـيــاســي ف ــي عـ ــدد االن ـت ـص ــارات
المتتالية ( )16والذي حققه لوس
انجلس ليكرز موسم ،1975-1974
توازنه بفضل نجميه كيفن دورانت
( 26نـقـطــة) ،وسـتـيـفــن ك ــوري (19
نقطة).
وأذل اوكــاهــومــا سيتي ثاندر
مضيفه كليفالند كافالييرز ،عندما
تغلب عليه .124-148
واح ـت ـف ــظ كـلـيـفــانــد كــافــال ـيــرز
ب ــال ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
ً
الشرقية ،بيد انه بات مهددا بقوة
م ــن م ـيــامــي ه ـيــت ( 27فـ ــوزا و19
خ ـســارة) ،ال ــذي انـتــزع ف ــوزا مهما
مــن مضيفه تـشــارلــوت هورتنس
.105-106
بـ ـ ــدوره ،ح ـقــق ش ـي ـكــاغــو بــولــز

تبلغ فيها فوزنياكي ربــع نهائي
إحـ ــدى ال ـب ـطــوالت األرب ـ ــع الـكـبــرى
ف ــي مـسـيــرتـهــا االح ـتــراف ـيــة ( 5في
فــاش ـي ـنــغ مـ ـي ــدوز ،و 2ف ــي روالن
غاروس ،و 3في أستراليا).
وخـســرت فوزنياكي ( 27عاما)
إرس ــالـ ـه ــا ف ــي الـ ـش ــوط األول مــن
المباراة ،لكنها استعادت توازنها
بسرعة ،وحسمتها دون أي مشاكل،
ولم تترك لمنافستها فرصة للعودة
في النتيجة.
وتـلـتـقــي فــوزن ـيــاكــي ف ــي ال ــدور
المقبل اإلسـبــانـيــة ك ــارال ســواريــز
نـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــارو ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـغـ ـلـ ـب ــت ع ـل ــى
االستونية أنيت كونتافيت الثانية
والثالثين  6-4و 4-6و.6-8

وق ـل ـبــت ن ــاف ــارو ،الـمـصـنـفــة 39
عالميا ،الطاولة على كونتافيت،
ال ـتــي حـسـمــت الـمـجـمــوعــة األول ــى
لمصلحتها  ،4-6وتقدمت  1-4في
الـثــانـيــة ،وسـنـحــت أمــامـهــا فرصة
لـحـســم ا ل ـم ـب ــاراة لمصلحتها في
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ع ـنــدمــا كــان
اإلرس ـ ـ ـ ــال ب ـح ــوزت ـه ــا ف ــي ال ـش ــوط
العاشر .4-5

ب ـتــرا مــارتـيـتــش ال ـ ــ 81عــالـمـيــا 6-7
( )5-7و.5-7
وهــي المشاركة األول ــى لمرتنز
( 22ع ــام ــا) ف ــي ب ـطــولــة أس ـتــرال ـيــا،
وب ــات ــت أول بـلـجـيـكـيــة ت ـب ـلــغ ربــع
ال ـن ـه ــائ ــي ف ـي ـه ــا م ـن ــذ كــاي ـس ـتــرز
عــام  2012عندما خرجت مــن دور
األربـ ـ ـع ـ ــة ،ع ـل ـمــا أنـ ـه ــا تـ ـ َّ
ـدربـ ــت فــي
األعوام الثالثة األخيرة في أكاديمية
كاليسترز.
وت ـل ـت ـقــي م ــرت ـن ــز ،ال ـت ــي حـقـقــت
 9ان ـت ـصــارات متتالية مـنــذ بــدايــة
ال ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،األوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة اي ـل ـي ـن ــا
سفيتولينا ،الرابعة ،أو التشيكية
دنيزا اليرتوفا.

«يويفا» يدرس تعديل قانون اللعب المالي النظيف

أعلن نادي هامبورغ المتعثر في الدوري األلماني لكرة القدم أمس،
إنهاء التعاقد مع المدرب ماركوس جيسدول.
وجاء المسمار األخير في نعش جيسدول من خالل الهزيمة التي
مني بها هامبورغ على يد ضيفه كولون صفر -2أمس األول.
وتولى جيسدول تدريب هامبورغ منذ سبتمبر  ،2016وساهم في
تفادي الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية في الجولة األخيرة من
الموسم الماضي.
ولكن استمرت معاناة هامبورغ في الموسم الحالي أيضا ،وأصبح
مهددا بالهبوط من البوندسليغا للمرة األولى في تاريخه.
وحقق هامبورغ انتصارين فقط في آخر  17مباراة ،وتعرض لكبوة
جديدة أمس األول بخسارته أمام كولون الذي يتذيل جدول الترتيب
بفارق ثالث نقاط فقط عن هامبورغ.
(د ب أ)

مدرب هامبورغ

رياضة

ل ـض ـي ـفــه لـ ــوس ان ـج ـل ــس ك ـل ـي ـبــرز،
عندما تغلب عليه  113-125رغم
ال ـن ـق ــاط الـ ـ ـ ــ 31ل ـن ـجــم االخـ ـي ــر مــو
وليامس.
وفـ ـ ــي ب ــاق ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ف ــاز
فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـت ــي س ـي ـك ـس ــرز

ع ـلــى م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس ،94-116
وب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز على
داالس مافريكس  ،108-117ونيو
أورلـيــانــز بيليكانز على ممفيس
غريزليز .104-111

قال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو،
أمس األول ،إن نحو  200رياضي روسي "نظيفين"
سيشاركون فــي اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي
 ٢٠١٨في كوريا الجنوبية ،والذي ابعدت عنه روسيا
بسبب فضيحة تنشط ممنهج.
ويــأتــي اع ــان موتكو الـمــوكــل ش ــؤون الــريــاضــة،
بعد اقصاء اللجنة االولمبية الدولية  111رياضيا
روسـيــا مــن الئـحــة ضمت  500ريــاضــي اقترحتها
اللجنة االولمبية الروسية.
وبالنسبة للرياضيين اآلخرين على الالئحة "فإن
شروطا اخرى مطلوبة ،كفحوص أخرى قبل االلعاب
وإع ـ ــادة تحليل الـعـيـنــات الـمـحـتـفــظ ب ـهــا" بحسب
اللجنة الدولية.
ونقلت وكالة تاس الرسمية عن موتكو "نتفهم
ان هناك رياضيين فــي هــذه الالئحة ال يستوفون
المعايير الجديدة ( )...ونـقــدر ان البعثة ستتألف
من  200رياضي".
وبحسب اللجنة األولمبية الدولية ،فإن الالئحة
الـنـهــائـيــة لـلــريــاضـيـيــن ال ـ ــروس ل ــن تـعـلــن ق ـبــل 27
الجاري.
وتقام دورة األلعاب األولمبية الشتوية في بيونغ
تشانغ الكورية الجنوبية من  9الى  25فبراير.

ونتيجة لنظام التنشط الممنهج للدولة الروسية
فــي الـفـتــرة بين  2011و 2015وال ــذي كشفه تقرير
الـمـحـقــق الـكـنــدي ري ـت ـشــارد مــاكــاريــن ،استبعدت
اللجنة األولمبية الدولية روسيا من أولمبياد 2018
الشتوي فــي بيونغ تشانغ -فــي سابقة فــي تاريخ
الهيئة االولمبية العليا -على ان تسمح للرياضيين
"النظيفين" الروس بالمشاركة تحت العلم األولمبي.

ساينز يتوج بلقب «رالي دكار»
توج اإلسباني كارلوس ساينز
بلقب «رالي دكار» أمس األول،
بعد أن تقدم على القطري ناصر
العطية في المرحلة الرابعة
عشرة واألخيرة.

ح ـس ــم اإلسـ ـب ــان ــي ال ـم ـخ ـضــرم
كارلوس ساينز (بيجو) لقب فئة
الـسـيــارات فــي النسخة االربعين
من رالي دكار الصحراوي ،بعد 8
سـنــوات مــن تتويجه االول ،أمس
األول ،بعد المرحلة الـ 14األخيرة
بالقرب من قرطبة في األرجنتين،
متقدما على القطري ناصر العطية
(ت ــوي ــوت ــا) ،فـيـمــا ت ــوج الـنـمـســوي
ماتياس فالكنر بلقب الدراجات.
وتقدم ساينز ومساعده لوكاس
كروس سائقي تويوتا العطية بطل
 2011و 2015وال ـج ـنــوب افــريـقــي
جينيال دو فيلييرز بطل .2009
كما تـقــدم ســايـنــز ،بطل العالم
للراليات في  1990و ،1992بفارق
 43:40دقيقة عن العطية و1.16:41
ساعة عن دي فيلييرز.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي س ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــان
بيرتهانسل (بيجو) ،حامل اللقب
 7م ـ ـ ــرات فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات و 6فــي
ال ــدراج ــات وال ــذي كــان فــي طريقه
لتحقيق فوزه الثالث تواليا ،فحل
ً
رابعا بفارق  1.25:29ساعة دافعا
ثمن حادثين كبيرين تعرض لهما
خالل الرالي.
وقال ساينز سائق بيجو 3008

ديكي ار ماكسي بعد فوزه "حتى
النصر ،دائما!".
وأضــاف ساينز ،والــد كارلوس
ساينز جونيور المشارك في بطولة
العالم للفورموال واحد ،بعد حلوله
تاسعا فــي مرحلة السبت بقيادة
آمنة توصله الــى خط النهاية في
المركز االول "كان الدكار األصعب
ف ــي ك ــل مـسـيــرتــي ،لـكـنــي ضغطت
على السيارة في الوقت المناسب
وحافظت على تركيزي".
وش ـ ـ ـ ـ ــرح ان ـ ـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ــذرا فــي
المراحل الكثبانية في البيرو في
بــدايــة الــرالــي ،قبل ان يضغط في
ا لـمــرا حــل السريعة "عملنا بجهد
كـبـيــر لـنـيــل ه ــذا الـ ـف ــوز ،وإلن ـت ــاج
س ـ ـيـ ــارة م ـم ــاث ـل ــة ،ب ـم ـس ــاع ــدة كــل
الفريق".
وأصبح ساينز بعمر  55عاما
و 284يوما اكبر سائق يحرز لقب
السيارات .وعن امكانية مشاركته
ً
م ـجــددا تــابــع "ســأذهــب الــى بيتي
االن وافكر طويال في هذا األمر".
ول ــم ي ـكــن "الـ ـم ــات ــادور" ســايـنــز
ال ــذي ش ــارك للمرة الـ ــ 11فــي رالــي
دكـ ـ ـ ـ ــار ،م ــرشـ ـح ــا إلحـ ـ ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب
ع ـنــد خ ــط االنـ ـط ــاق ف ــي  6يـنــايــر

الجاري في ليما ،بيد ان الحوادث
والـ ـمـ ـشـ ـك ــات الـ ـت ــي تـ ـع ــرض لـهــا
بيرتهانسل وزم ـيــاه ومــواطـنــاه
سيباستيان لوب وسيريل ديبريه
والقطري العطية وسائقون آخرون،
مهدت له طريق احراز اللقب.
و ق ــال بيرتهانسل عــن ساينز،
ال ـ ــذي ل ــم ي ـن ــه الـ ــرالـ ــي سـ ــوى م ــرة
واحدة في مشاركاته الست األخيرة
بعد تتويجه على متن فولكسفاغن
ف ــي " 2010ع ــاش س ـن ــوات سيئة،
سـلـســات سـيـئــة مـنــذ بــداي ـتــه مع
بـيـجــو (فـ ــي  ..)2015هـ ــذا يـكــافــئ
مجهوده مع بيجو ومثابرته".
وب ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج س ـ ــايـ ـ ـن ـ ــز ،يـ ـط ــوي
فريق بيجو صفحته الحالية مع
رال ــي دك ــار ،اذ ك ــان قــد اعـلــن انها
ستكون مشاركته االخيرة ،بعد 3
انتصارات في اربع نسخ.
ورأى بيترهانسل ( 52عاما) أن
الــرالــي "اقصى بعض المرشحين
باكرا ،بسبب مشكالت ميكانيكية
وحوادث ...ونحن ايضا ،لم توفرنا.
ت ـعــرض ـنــا لـمـشـكـلـتـيــن كـبـيــرتـيــن
(في المرحلتين  7و .)13هذا دكار
ل ـل ـن ـس ـيــان ،ب ـس ــرع ــة .كـ ــان ال ـمــركــز
الثاني افضل قليال".

اإلسباني كارلوس ساينز يحتفل بالفوز برالي دكار إلى جانب فريقه
وتـ ــابـ ــع دكـ ـ ـ ــار" :كـ ــانـ ــت ه ـنــاك
سـنــوات رائـعــة واخ ــرى محبطة.
ليست المرة االولى".
وعـ ـ ــن إك ـ ـمـ ــال م ـس ـي ــرت ــه بـعــد
تــوقــف بـيـجــو ،اردف "ال أع ــرف.
ف ــي ب ـع ــض ال ـل ـح ـظ ــات الـصـعـبــة

نسأل انفسنا "مــاذا نفعل هنا؟"
 ،وأخرى رائعة مع هذه السيارة
االستثنائية بيجو  .3008تبقى
الـسـيــارة االكـثــر روعــة لتقودها.
ً
لـ ـ ـس ـ ــت مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأك ـ ـ ــدا م ـ ـ ــن ع ـ ــودت ـ ــي
(يضحك)".

وف ـ ــي ف ـئ ــة الـ ـ ــدراجـ ـ ــات ،أح ــرز
الـ ـنـ ـمـ ـس ــوي مـ ــات ـ ـيـ ــاس فــال ـك ـنــر
(كاي تيك ام) اللقب على حساب
االرجنتيني كيفن بينافيديسس
(ه ــون ــدا) ب ـف ــارق  16:53دقـيـقــة،
فيما حل األسترالي توبي برايس

(كــاي تي ام) ثالثا بفارق 23:01
دقيقة عن الفائز.
وخـ ـل ــف ف ــال ـك ـن ــر ( 31ع ــام ــا)
زميله البريطاني سام سندرالند،
ليصبح اول نمسوي يتوج في
الدراجات.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«إلكترون» األسود يضع
ً
أقمارا في مدارها
أطلقت شركة روكيت الب،
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي إطـ ـ ــاق
مركبات تجارية إلى الفضاء،
وم ـقــرهــا ن ـيــوزي ـل ـنــدا ،أم ــس،
بنجاح ،صاروخها "إلكترون"،
ً
الذي وضع أقمارا اصطناعية
في مدارها.
وأكدت الشركة في تغريدة
عـ ـل ــى "ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر"" :إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداري .نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح إرس ـ ـ ـ ـ ــال
الحمولة".
وانطلق الصاروخ األسود،
ً
ال ـب ــال ــغ ط ــول ــه  17مـ ـت ــرا ،من
شبه جزيرة ماهيا في نورث
أيالند بنيوزيلندا ،أول موقع
إطالق مدارى مملوك للقطاع
الخاص في العالم.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـح ــاول ــة،
بعد تجربة افتتاحية جرت
فــي مايو الماضي ،حيث تم
إط ـ ــاق صـ ـ ــاروخ "إل ـك ـت ــرون"
ف ــي ال ـف ـضــاء ،لـكــن لـيــس إلــى
مداره ،بعدما أجبر عطل في

نمى إلى علمي...
المواني! ()2

االت ـصــاالت ضـبــاط المراقبة
على إلغاء الرحلة.
وه ــذه هــي ثــانــي مـحــاولــة
مــن أصــل ثــاث مزمعة قبيل
عمليات التشغيل التجاري،
واألولى التي تحمل حموالت
لعمالء.
وت ـ ـهـ ــدف م ـه ـم ــة "روكـ ـي ــت
الب" إلى إزالة الحواجز أمام
الــوصــول للفضاء التجاري،
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ــرص
إط ـ ـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــررة .وي ـ ـهـ ــدف
ص ــاروخ ـه ــا (إلـ ـكـ ـت ــرون) إلــى
إرسـ ـ ـ ــال ح ـ ـمـ ــوالت ص ـغ ـي ــرة،
مـثــل :أق ـمــار تـصــويــر وأقـمــار
اتـ ـص ــاالت ،بـ ــوزن ي ـصــل إلــى
ً
 150كيلوغراما ،إلى الفضاء.
(د ب أ)

ً
ال ـش ــرط ــة ،أمـ ــس ،مـبـنــى مـطــا
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر ي ـن ـت ـص ــب ف ـيــه
هوائي كبير.
وأوضحت الشرطة أن تجار
ال ـم ـخ ــدرات ك ــان ــوا يـعـتـمــدون
ف ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـم ــراق ـب ــة عـلــى
"أ شـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ذوي مـ ـ ـع ـ ــارف
تـقـنـيــة" ،وأن ـهــا أوق ـفــت  10تم
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاه فـ ـيـ ـه ــم ،وض ـب ـطــت
قــوارب وسيارات دفع رباعي،
ومبالغ مالية.
(أ ف ب)

بلغت ألفين و ،219ليرتفع العدد
اإلجمالي لجرائم عام  2017إلى
ً
 ٢٥.٣٣٩ألفا.
وأوقـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـن ــف
المرتبطة بعصابات المخدرات
ما ال يقل عن  200ألف قتيل منذ
د ي ـس ـم ـب ــر  ،2006ح ـي ــن أ ط ـل ـقــت
السلطات عملية عسكرية واسعة
ضد عصابات المخدرات.
وكــانــت ه ــذه العملية موضع

ً
بلوغ المرأة مبكرا
جلطة قلب ودماغ

إن "ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــي" و شـ ـ ـيـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا
رغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوب الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرف ـ ـ ــه..
ال " عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــو" ي ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــت
"إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا" وي ـ ـ ـ ـ ـ ــن ْ
اصـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ــه؟!

النرويج تفضل «الرنة» على الكهرباء
رفضت النرويج إقامة مزرعة للرياح لوجود
ً
مخاوف من أن تلحق ضررا بحيوانات الرنة
التي تعيش في منطقة جبلية بجنوب البالد،
تعتبر موطنا آلخر قطيع قادر على البقاء من
هذا الحيوان في أوروبا.
و قـ ــا لـ ــت وزارة ا لـ ـط ــا ق ــة إن "ا لـ ـ ـه ـ ــدف مــن
المشروع ،الذي كان سيقام في بلدية بيغالند

خالف بين مؤيديها ومنتقديها،
الذين يعتبرون أنها ال تؤدي إال
إلى مزيد من الهجمات والجرائم.
وتـبـ َّـيــن فــي تـقــريــر عــام ،2017
أن الــواليــات المكسيكية القليلة
الـتــي مــا زال ــت بمنأى عــن أعمال
ً
ال ـع ـنــف بـ ــدأت ت ـتــأثــر ه ــي أي ـضــا
بهذه األعمال.
(أ ف ب)

بـغــرض توليد  120مـيـغــاواط مــن الكهرباء،
دعم قطاع األعمال في المنطقة ذات الكثافة
السكانية المنخفضة ،لكن تبين أن موقعه
داخل محمية وطنية مخصصة لحيوان الرنة".
وذكــرت وكالة البيئة النرويجية أمــس ،أن
ً
فــي الـبــاد نحو  35ألـفــا مــن حـيــوانــات الرنة
تعيش في جبالها الجنوبية.

وت ـع ــرض ــت ال ـق ـط ـعــان ل ـض ـغــوط م ـتــزايــدة
مــن إقــامــة ط ــرق وخ ـطــوط للسكك الحديدية
وخــزانــات مـيــاه وأك ــواخ قـضــاء الـعـطــات في
المنطقة .وفي أسبوع واحــد في نوفمبر من
العام الماضي ،قتل نحو  110حيوانات بعد
أن صدمتها  8قطارات شحن.
وفـ ــي ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي ي ــرب ــي ج ــان ــب من
ال ـس ـك ــان األص ـل ـي ـيــن ح ـي ــوان ــات ال ــرن ــة لبيع
ل ـح ــوم ـه ــا وج ـ ـلـ ــودهـ ــا ،ك ـم ــا ت ـس ـبــب ال ـت ـغ ـيــر
الـمـنــاخــي فــي تقليل أعـ ــداد تـلــك الـحـيــوانــات
ً
أيضا.
وتزايد االهتمام بإنشاء مزارع الرياح في
جنوب النرويج في السنوات القليلة الماضية.
ً
وفي  2017أصدرت السلطات ترخيصا لبناء
مزرعتي رياح على الساحل في المنطقة بطاقة
إجمالية تبلغ  141ميغاواط.
ول ــدى الـنــرويــج فــائــض فــي إن ـتــاج الطاقة
الكهربائية تصدره لهولندا وجيرانها في دول
الشمال األوروبي .وتفي الكهرباء المولدة من
السدود بنحو  99في المئة من الطلب المحلي
على الطاقة في النرويج.
(رويترز)

أطلقوا النار عليه وقطعوا رأسه
ً
قــال المركز اإلندونيسي لحماية إنـســان الـغــاب ،إن حيوانا مــن هذه
ً
الـفـصـيـلــة ال ـم ـعـ َّـرضــة ب ـشــدة ل ــان ـق ــراضُ ،ع ـثــر عـلـيــه نــاف ـقــا ف ــي مقاطعة
كاليمانتان الوسطى ،االثنين الماضي ،نفق قبل ثالثة أيام من ذلك التاريخ،
جراء جروح ناجمة عن طلق ناري قبل قطع رأسه.
وذكر رمضاني ،مدير حماية المواطن الطبيعية بالمركز ،أن الشرطة
والـمــركــز توصال بعد تشريح الجثة إلــى أن  17طلقة مــن بندقية هــواء
موجودة في جيفة إنسان الغاب ،وهو ذكر" ،تثبت" أنه نفق بسبب اإلنسان.
وأضاف في بيان على موقع المركز اإللكتروني" :نعتقد بشكل كبير
أن إنسان الغاب هذا نفق بسبب تعرضه لطلقات نارية من بندقية هواء
(رويترز)
			
اخترقت قلبه ورئتيه ومعدته".

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

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

ّ
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان حـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ــك ش ـ ـ ــلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أشـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـط ـ ــا
ِچـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ْـع ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــه!
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى رغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا
كـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ـ ـ ــه
ل ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرفـ ـ ــه:
م ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـح ـ ــر
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي يـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــه!

الثقافة هذا المساء
الــفــعــالــيــة:

حـ ـ ـف ـ ــل ال ـ ـفـ ــرقـ ــة
الموسيقية النمساوية.
ً
مساء.
الوقت :السابعة
ال ـم ـك ــان :م ـس ــرح عـبــدالـحـسـيــن
عبدالرضا -السالمية.

وفيات
غدير حسين حسن ندوم زوجة طارق يوسف األسد
ً
 42عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد اإلمام الحسين ،بيان ،النساء:
حسينية اإلمام الحسين ،سلوى ،ق ،1ت66800284 ،99046791 :

غنيم ارغيان مطلق الحسيني

ً
 87عاما ،شيع ،الجهراء ،العيون ،ق ،3ش ،3م ،53ت55546055 :

سمحان ً عبدالرحمن سمحان السمحان

 26عاما ،شيع ،الرجال :حطين ،ق ،2ش ،17م ،98النساء :الروضة،
ق ،2ش ،60م ،35ت66649449 :

جمال يوسف أحمد جمال

ً
 45عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :حطين ،ق،4
ش ،16م ،23النساء :مبارك الكبير ،ق ،1ش ،20م ،20ت60609595 :

حصة عبدالكريم إبراهيم السبيعي

ً
 92عــامــا ،تشيع الـتــاسـعــة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،ال ــروض ــة ،ق ،4ش
أبوموسى األشعري ،م ،57ت66597070 ،22513550 :
لطيفة صالح العراجي أرملة سعد عبدالله القطامي
ً
 86عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :السالمية ،ق،12
ش أبوذر الغفاري ،ج ،11م ،1النساء :القرين ،ق ،1ش ،23م ،28ت:
94783896 ،99292519
نجاة عبدالله خالد المبارك زوجة علي أحمد الحيي
ً
 75عاما ،تشيع بعد صالة عصر اليوم ،الرجال :الخالدية ق ،3ش
الفردوس ،مقابل مسرح الفردوس ،م ،7ديــوان المبارك ،النساء:
عبدالله المبارك ،ق ،6ش ،602م ،24ت99757713 :

ذكرت دراسة بريطانية ،أن الفتيات الالئي يحضن
قبل ســن الثانية عـشــرة ربـمــا يــزيــد خطر إصابتهن
بأمراض القلب والجلطة الدماغية في مرحلة الحقة
من حياتهن ،مقارنة بنظيراتهن الالئي تأخر الحيض
لديهن.
وم ــن أج ــل ه ــذه ال ــدراس ــة ،ق ــام بــاحـثــون بمراجعة
بيانات أكـثــر مــن  500ألــف بــالــغ فــي منتصف العمر
ليس لهم تاريخ مع أمــراض القلب ،ومن بينهم 267
ألف امرأة .وتابع الباحثون نصف المشاركين لسبع
سـنــوات على األق ــل ،وخــال هــذه الفترة أصيب نحو
تسعة آالف رجل وامرأة بمرض في القلب ،أو واجهوا
أزمة قلبية ،أو جلطة دماغية.
وأشــارت البيانات إلى أن هــؤالء النسوة بــدأن في
ً
الحيض بشكل نمطي في سن  13عاما .وزاد احتمال
إصابة النساء الالئي بدأ الحيض لديهن قبل بلوغهن
ً
 12عاما بمرض في شرايين القلب بنسبة  10في المئة،
مقارنة بالنساء الالئي بدأ حيضهن عند سن الثالثة
عشرة أو أكثر.
وقال الباحثون في دورية القلب على اإلنترنت ،إن
عوامل أخرى تتعلق بالصحة اإلنجابية تؤدي ،على
ما يبدو ،إلى اإلصابة بأمراض القلب لدى النساء.
ووجــدت الدراسة أن النساء الالئي انقطع الطمث
ً
لديهن مبكرا قبل سن السابعة واألربعين زاد لديهن
خطر اإلصابة بأمراض شرايين القلب بنسبة  33في
المئة ،وزاد احتمال إصابتهن بجلطة دماغية بنسبة
 42في المئة ،مقارنة بالنساء الالئي انقطع طمثهن
في وقت متأخر عن ذلك.
(رويترز)

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

"ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــى إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــي" وعـ ـ ــرفـ ـ ــت
عـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت أعـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــه

المكسيك في  25 ...2017ألف قتيل
ُسـ ـ ـ ـ ِّـج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــك
 ٢٥.٣٣٩ألف جريمة قتل عام ،2017
في ظل موجة العنف المتصاعدة
المتصلة بعصابات ا لـمـخــدرات،
ليكون العام الماضي األكثر دموية
منذ بدء إجراء تعداد للجرائم في
عام .1997
ـت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،في
وق ــال ـ ُ
تـ ـق ــر ي ــر ن ـ ـشـ ــر أ م ـ ـ ــس األول ،إن
حـصـيـلــة ال ـج ــرائ ــم ف ــي ديـسـمـبــر

ّ
وضاح

ولـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــش ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ـ ــب واقـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــه
ْ
چـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوز ام ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ّـرفـ ـ ـ ـ ــه؟!

عصابات المخدرات ترصد تحركات
الشرطة بـ «هوائيات»
أعلنت الشرطة اإلسبانية،
أمـ ـ ــس ،أنـ ـه ــا أوقـ ـف ــت عـصــابــة
لتهريب المخدرات من المغرب
ّ ً
ً
متطورا لرصد
تستخدم رادارا
ت ـحــركــات ال ـق ــوى األم ـن ـيــة في
مضيق جبل طارق.
وع ـث ــرت ال ـشــرطــة ف ــي قــريــة
م ـ ـ ـجـ ـ ــاورة لـ ـجـ ـب ــل ط ـ ـ ـ ــارق فــي
الجنوب على "هوائيين لرصد
دوري ــات الشرطة ومروحيات
الـمــراقـبــة" ،بحسب مــا أوردت
في بيان.
ً
وتستخدم العصابة أيضا
ه ــوات ــف ت ـع ـمــل ع ـب ــر األقـ ـم ــار
المعلومات
االصطناعية لنقل ّ
ً
أوال بأول ،بهدف تجنب القوى
األمنية.
ّ
ّ
مصو ر بثته
وأظهر مقطع

درايش

رحيم صالح العنزي

ً
 69عاما يشيع بعد صالة عصر اليوم بمقبرة صبحان ،الرجال:
جابر العلي ،ق ،6ش ،102م ،42النساء :هدية ،ق ،5ش األول ،م،46
ت97988804 :

يوسف غلوم حسين

ً
 83ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :الــرمـيـثـيــة ،حسينية ال ـقــائــم ،الـنـســاء:
الرميثية ،حسينية أم صادق ،ت96939310 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:19

العظمى

الشروق

06:42

الظهر

12:00

العصر

02:57

المغرب

05:17

العشاء

06:38

الصغرى 08
ً
أعلى مد  02:07صب ــاحـ ـ ــا
 03:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:20صب ــاحـ ـ ــا
 09:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

