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«عزايز»
تستضيف
آل الصباح
٠٢

األمير :الصبيح كفاءة رفيعة

محليات

ً
المجلس منحها الثقة باألغلبية 29 :نائبا رفضوا طلب الطرح و 13أيدوه
• الوزيرة :مستمرون في اإلصالح وتصحيح األخطاء ...والقادم أفضل

٠٣
«الديوان» أنجز الهيكل
التنظيمي لـ «القوى
العاملة»

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح
بعد تجاوزها «بثقة» جلسة التصويت على
طلب طرح الثقة بها أمس ،أشاد سمو أمير البالد
الشيخ صـبــاح األحـمــد بما تميز بــه أداء وزيــرة
الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح ،من كفاءة رفيعة خالل
ردودهــا على محاور االستجواب ،وبالممارسة
الــديـمـقــراطـيــة الــراق ـيــة مــن أع ـضــاء مجلس األمــة
أثناء المناقشة.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الصبيح على
ً
نيلها ثقة ال ـنــواب ،ســائــا الـلــه تعالى أن يوفق
الجميع و يـســدد الخطى لخدمة ا لــو طــن العزيز
ورفع رايته.
وانتهت نتيجة التصويت على الطلب المقدم
ض ــد ال ـ ــوزي ـ ــرة م ــن عـ ـش ــرة ن ـ ـ ــواب ،إث ـ ــر مـنــاقـشــة
االستجواب الذي قدمه النواب الحميدي السبيعي

ومبارك الحجرف وخالد العتيبي األسبوع الفائت،
ً
إلى عدم موافقة  29نائبا ،وموافقة  ،13وامتناع
ثالثة من إجمالي النواب الحضور وعددهم 45
ً
نائبا.
وفي تصريح لها عقب الجلسة ،أعربت الصبيح
عــن اعـتــزازهــا بتجديد مجلس األم ــة الثقة بها،
متوجهة بالشكر إلــى النواب الذين دعموا هذه
الثقة ،مؤكدة استمرار اإلصالح ،والنظر في جميع
االختالالت واألخطاء لتصحيحها ،وأن «القادم
أفضل على صعيد تطبيق القانون ،ودرء الفساد،
وتقديم أفضل الخدمات».
وأوضحت أن شعار المرحلة المقبلة سيكون
«مأسسة األشـخــاص ال شخصنة المؤسسات»،
مضيفة« :نحن بشر قد نخطئ ،لكننا من الناس
الذين نعترف باألخطاء ،ونعول على أن ٠٤

الغانم :نتوجه إلى «البرلماني
الدولي» للدفاع عن سمعة الكويت

«حدس» تنقسم و«التحالف
اإلسالمي» يمتنع

شكوى من «الصهاينة» وأخريان من نائب حالي وسابق

انقسمت الحركة الدستورية
اإلسالمية (حدس) في التصويت
على طلب طــرح الثقة بالوزيرة
هـنــد الـصـبـيــح ،فـبـيـنـمــا ع ــارض
ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـ ـ ــدالل ال ـط ـلــب،
ّ
صوت النائبان أسامة الشاهين
وعـبــدالـلــه فـهــاد مــع ط ــرح الثقة،
بــل إن األخـيــر كــان أحـ ُـد العشرة
الموقعين للطلب الذي ق ِّدم عقب
ج ـل ـســة االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب األسـ ـب ــوع
الماضي.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــدالل ،فـ ــي ت ـصــريــح
«م ـل ـ ُـت إلــى
عـقــب الـجـلـســة أم ــسِ :
ع ــدم ط ــرح الـثـقــة بــالــوزيــرة بعد
االستخارة واالستشارة التي علق
عليها الكثير ،رغم استحقاق ما

كـشــف رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم أن ــه ووف ــد الشعبة
البرلمانية إلى االتحاد البرلماني الدولي سيعقدون في جنيف عدة
اجتماعات لمناقشة بعض الشكاوى المقدمة ضد البالد والبرلمان
الكويتي ،إحداها من «الصهاينة» ،وأخريان من نائبين كويتيين؛
أحدهما حالي واآلخر سابق( ،النائبان ،حسب مصادر «الجريدة»،
هما شعيب المويزري ،وعبدالحميد دشتي).
وأكد الغانم ،في تصريح عقب جلسة أمس ،ثقته بقدرة الوفد
الكويتي على تفنيد هــذه االتـهــامــات والــدفــاع عــن سمعة البالد
والمجلس.
وأعرب عن اعتزازه بتلبية رغبة مجموعة البرلمانات العربية
في تمثيلها بالمجموعة «الجيوسياسية العربية» في اجتماعها
مع رئيسة االتحاد البرلماني الدولي وأعضاء اللجنة التنفيذية،
ً
الفتا إلى أنه عقب هذه الزيارة سيتحدث بتفصيل أكثر عنها وما
تمت مناقشته فيها.
٠٤

محليات

ً
ورد في االستجواب» ،كاشفا أن
«األمر انعكس على (حدس) التي
ع ــادة مــا تتخذ مــواقـفـهــا بشكل
موحد ،لكن هــذه القضية أخذت
ً
ً
وقـ ـت ــا ط ــوي ــا م ــن ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
تحديد الموقف ،مما انعكس على
مــوا قـفـنــا المتباينة فــي الحركة
بهذا الموضوع».
ب ــدوره ،قــال الشاهين إنــه أيد
ً
ط ــرح الـثـقــة بــالــوزيــرة «اسـتـنــادا
ً
الخ ـ ـ ـتـ ـ ــافـ ـ ــي م ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــا م ــع
س ـي ــاس ــات ـه ــا وقـ ــرارات ـ ـهـ ــا ت ـجــاه
ش ـ ــرائ ـ ــح م ـج ـت ـم ـع ـي ــة مـ ـهـ ـم ــة»،
ً
موضحا أن «مــن وقــف مــع طرح
الـثـقــة ان ـحــاز ل ـح ــوادث ووقــائــع،
دون أي تـ ـخ ــو ي ــن أو ٠٤

٠٤
بصمة المعلمين بيد
«المشتركة» و«الرخصة»
في مراحلها األخيرة

أكاديميا

08
الصبيح بعد تجديد الثقة بها في جلسة أمس

الجارالله :القتال في عدن بال معنى أو مبرر

«أوقفنا البرامج التنموية باليمن ريثما يعود االستقرار ...ونعمل الستئناف المشاورات»
●

جراح الناصر

كـشــف نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه أن تـ ــدهـ ــور
األوضــاع في اليمن دفــع الكويت
إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ـن ـمــويــة
ً
المخصصة لــه ،مــؤكــدا أن العمل
بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج س ـ ـي ـ ـعـ ــود فــي
ح ــال اس ـت ـق ــرار األوضـ ـ ــاع ه ـنــاك،
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ،ض ـ ـمـ ــن الـ ـجـ ـه ــود
الدولية ،في عملية إعادة اإلعمار
المرتقبة للبنية التحتية ،وكل ما
دمره الصراع الدامي.
وأك ــد ال ـجــارال ـلــه ،فــي تصريح
على هامش نــدوة نظمتها غرفة

ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ف ــي مقرها
أم ـ ــس ،أن «مـ ــا ي ـح ـصــل ف ــي عــدن
مؤسف ،ويدعو إلى األلم ،ونرجو
كل األطــراف التي أشعلت القتال
أن تعود إلى الهدوء ،وأن يتوقف
نــزيــف الـ ــدم م ــن جــانــب األش ـق ــاء،
وأن يحرصوا على وحــدة اليمن
ً
وسالمته» ،مشددا على أنه «قتال
بـ ــا م ـع ـنــى أو م ـ ـبـ ــرر ،وس ـيــزيــد
جروح اليمن».
ولفت إلــى أن الكويت ستعمل
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاورات،
«ف ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا واض ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن،
وسنسعى مــن خ ــال عضويتنا
غير الدائمة في مجلس ٠٤

اقتصاديات

 6.76ماليين دينار أرباح «وربة»
في  2017بنمو %163
١٣

ترامب يدعو إلى الوحدة والحزم في الخارج

ً
ترامب ملقيا خطاب «حال االتحاد» أمام الكونغرس فجر أمس (أ ف ب)

26

(تصوير عبدالله الخلف)

«أزمة باسيل» تصل إلى مطار
بيروت وعلم «أمل» على «التربية»

تقرير
اقتصادي

الميزانية الجديدة ...ما أكثر
العبر وأقل االعتبار!
١١

هنية و«حسم»
على قائمة
العقوبات األميركية
أدرجـ ـ ـ ـ ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،أم ـ ــس،
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ال ـ ـ ـبـ ـ ــارز ف ـ ــي ح ــرك ــة
المقاومة اإلسالمية (حماس)،
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
السابق ،إسماعيل هنية ،على
قائمة العقوبات.
وأعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة
األصـ ـ ــول األج ـن ـب ـيــة ف ــي وزارة
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة ،فــي بـيــان،
أن «الــواليــات المتحدة أضافت
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـفـلـسـطـيـنــي
الـســابــق وزع ـيــم حــركــة حماس
إلى قائمة العقوبات».
وأوضـ ــح الـمـكـتــب أن «هنية
أض ـ ـ ـيـ ـ ــف اس ـ ـ ـمـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
حركة الصابرين والمنظمتين
الـ ـمـ ـص ــريـ ـتـ ـي ــن حـ ـ ـس ـ ــم ،ول ـ ـ ــواء
الثورة».

مسك وعنبر

تصريح «نفطي» لليبرمان يوحد «المتخاصمين»
قد تصبح مؤلمة تدفع «التيار»
● بيروت  -ةديرجلا
•

خالد الجارالله

معتصمو «شعب
التطبيقي» يتوعدون
بإغالق الكليات بالسالسل

ال تـ ــزال األزم ـ ــة ال ـت ــي تسببت
فـيـهــا تـســريـبــات وزيـ ــر خــارجـيــة
ل ـب ـنــان ،رئ ـيــس «ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الـ ـ ـح ـ ــر» جـ ـ ـب ـ ــران بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،ال ـت ــي
ت ـت ـض ـم ــن إسـ ـ ـ ـ ــاءات إلـ ـ ــى رئ ـي ــس
مجلس الـنــواب ،زعيم حركة أمل
نبيه بري ،تتفاعل.
وبعد رفض «التيار» الضمني
لالعتذار ،وإعالن بري عدم نيته
خ ــروج ــه م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ـبــدو
أن س ـقــف األزم ـ ــة ق ــد ُرس ـ ــم ،وأن
مـ ـن ــاص ــري «أم ـ ـ ــل» س ـي ــواظ ـب ــون
عـلــى تـحــركــات م ـح ــدودة ،ولكن

إلى تنازل.
ّ
وفي هذا السياق ،نفذ «اتحاد
الـنـقــل ال ـجــوي فــي لـبـنــان» وقفة
تضامنية مــع ب ــري ،أم ــام مبنى
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك ق ـ ـ ــرب م ـ ـطـ ــار رف ـي ــق
ال ـح ــري ــري ال ــدول ــي ف ــي ب ـيــروت،
ثم توجه المشاركون إلــى قاعة
ال ــوص ــول ،رافـعـيــن أع ــام حركة
أمل.
وأعـلــن االتـحــاد «تضامنه مع
بري ،وإذا تطورت األمور فسنلجأ
إلى موقف حازم وحاسم بإعالن
العصيان في المطار حتى رحيل
الوزير الساعي للفتنة»٠٤ .

سوق العمالت الرقمية يفقد
 90مليار دوالر هذا األسبوع

٢٤
المنصور لـ ةديرجلا•:
ّ
أجهز لـ «حبابة»
و«المحطة األخيرة»

دوليات

٢٦
١٤

روحاني يحذر األصوليين من مصير
الشاه ...ويتمسك بـ «النظام»
وسط موجة من االحتجاجات المطلبية واالجتماعية في إيران ،حذر
الرئيس اإليراني حسن روحاني من احتمال مواجهة قادة البالد مصير
ً
الشاه ،إذا تجاهلوا "االستياء الشعبي" ،مؤكدا ،في الوقت نفسه ،أن "الشعب
سيحارب للحفاظ على الجمهورية اإلسالمية إلى األبد".
وقال روحاني ،في خطاب ألقاه أمس أمام ضريح مفجر الثورة اإليرانية
روح الله الخميني بمناسبة بــدء احتفاالت الذكرى ال ــ 39إلطاحة الشاه
محمد رضا بهلوي ،إن "جميع قادة البالد يجب أن يسمعوا مطالب الشعب،
النظام السابق فقد كل شيء ألنه لم يسمع صوت المواطنين وانتقاداتهم".
وأضــاف أن "الـشــاه لم يسمع نصائح الشعب ،وأصــوات اإلصالحيين
والمستشارين واألكاديميين والنخبة والمثقفين".
وتزامن تحذيره غير المباشر للمرشد األعلى علي خامنئي بضرورة
"اإلصغاء إلى نصائح اإلصالحيين" مع تقارير أفادت بأن التيار الموالي
لإلصالحيين في الحكومة تعمد تسريب رسالة من المعارض الخاضع
لــإقــامــة الـجـبــريــة م ـهــدي كــروبــي ّ
وج ــه فـيـهــا ان ـت ـقــادات شــديــدة للنظام
وخامنئي .واستبعدت تقارير وقــوف روحاني مباشرة وراء التسريب،
موضحة أنه يشارك خامنئي الرغبة في إبقاء كروبي ومير حسين موسوي
قيد اإلقامة الجبرية؛ خشية استغاللهما موجة االحتجاجات الحالية ،على
غرار قيادتهما االحتجاجات على نتائج انتخابات .2009

بوتين وإردوغان راضيان
عن نتائج «سوتشي»

رياضة

٢٩
انسحاب العربي أمام
الكويت في دوري اليد
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صاحب السمو يحضر مأدبة غداء على شرفه في «عزايز»

األمير وولي العهد وجابر العبدالله وجابر المبارك في مزرعة عزايز أمس
بـحـضــور صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحـمــد وسمو ولــي العهد
الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد والـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو
الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح ووزيـ ـ ــر ش ـ ــؤون ال ــدي ــوان
األميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
ص ـبــاح ال ـخــالــد وأس ـ ــرة آل ال ـص ـبــاح ،أق ــام
الشيخ علي الجابر مأدبة غداء على شرف
س ـمــو األمـ ـي ــر ،وذل ـ ــك ف ــي م ــزرع ــة «ع ــزاي ــز»
بمنطقة العبدلي.

سمو األمير وسمو ولي العهد لدى وصولهما إلى عزايز ...ويبدو برفقة صاحب السمو حفيده محمد حمد الصباح

األمير يستمع إلى النائب األول بحضور عدد من أبناء األسرة

فيصل السعود وناصر المحمد خالل المناسبة

علي الجابر يرافق رئيس الوزراء والنائب األول في جولة بـ «عزايز»

وزير الخارجية وبعض أبناء األسرة

عدد من أبناء األسرة

األمير :كل الدعم ألبناء الشهداء إلكمال مسيرتهم العلمية
استقبل الطلبة المتفوقين وحثهم على التحصيل العلمي لإلسهام في تنمية الوطن
أكــد سمو األمـيــر الشيخ صـبــاح األحمد
تقديم الدعم ألبناء شهداء الكويت إلكمال
مسيرتهم العلمية ومسيرة آبائهم الذين
ضحوا بدمائهم وبــذلــوا الغالي والنفيس
فداء للكويت.
واستقبل صــا حــب السمو بقصر بيان،
ص ـبــاح أمـ ــس ،بـحـضــور سـمــو ول ــي العهد
الشيخ نواف األحمد ،وزير شؤون الديوان
األميري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد
الشيخ علي ال ـجــراح وال ـطــاب والطالبات
المتفوقين من أبناء الشهداء ،خالل األعوام
الدراسية من  2014-2013إلى .2017-2016
وق ـ ــد ع ـب ــر سـ ـم ــوه ع ــن فـ ـخ ــره واع ـ ـتـ ــزازه
ب ــالـ ـنـ ـج ــاح ال ـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه أبـ ـ ـن ـ ــاؤه وب ـن ــات ــه
ال ـم ـت ـف ــوق ــون م ــن أبـ ـن ــاء الـ ـشـ ـه ــداء ،م ــؤك ــدا
سموه أهمية التحصيل العلمي لإلسهام
ف ــي ب ـنــاء وتـنـمـيــة ال ــوط ــن ال ـعــزيــز وتـقــديــم
ك ــل ال ــدع ــم ألب ـن ــاء ش ـه ــداء ال ـكــويــت إلك ـمــال
مسيرتهم العلمية ومسيرة آبائهم الذين
ضحوا بدمائهم وبــذلــوا الغالي والنفيس
فداء للكويت ،متمنيا سموه لهم مزيدا من
التقدم والنجاح ،سائال المولى عزوجل أن
يتغمد شهداء الكويت األبرار بواسع رحمته
ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.
وأل ـق ــى وزي ـ ــر ش ـ ــؤون الـ ــديـ ــوان األم ـي ــري
رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد كلمة قال
فيها« :إنــه لشرف كبير ان نحظى بلقائكم
ال ـيــوم ،وإن دل على شــيء فإنما يــدل على
اهـتـمــام الـقـيــادة السياسية ،وعـلــى رأسها
ح ـضــرة صــاحــب الـسـمــو بــأب ـنــاء شهدائنا
االبرار ،كما انه يوم جميل ان نحظى بلقائكم
وبـلــدنــا الـعــزيــز يحتفل بــاالعـيــاد الوطنية
وبذكرى تولي سموكم مقاليد الحكم».
وأل ـق ــت ال ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة لـمـكـتــب تـكــريــم
الشهداء وأسرهم فاطمة األمير كلمة تقدمت

فيها بجزيل الشكر لصاحب السمو على
هـ ــذا ال ـت ـكــريــم ال ـســامــي وال ــرع ــاي ــة األب ــوي ــة
ألبنائه وبناته المتفوقين من أبناء الشهداء،
مؤكدة أن هذا التكريم هو الدافع الحقيقي
السـ ـتـ ـم ــراره ــم فـ ــي م ــواصـ ـل ــة ب ـ ــذل ال ـج ـهــد
لتحقيق المزيد مــن النجاحات لرفع اسم
الكويت عاليا.
ثم ألقى طالل سعد السهلي كلمة نيابة
عن الطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء
الشهداء قــال فيها« :صــاحــب السمو ،نحن
أبناؤك أبناء شهداء الكويت االبرار ،اسمحوا
لنا أن نعبر عن فرحتنا وسعادتنا في هذه
المناسبة السعيدة على قلوبنا وعلى قلوب
جـمـيــع أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي بمناسبة
توليكم مقاليد الحكم في دولتنا الكويت.
أمـ ــد ال ـل ــه ب ـع ـمــركــم وأم ــدك ــم بـ ـ ــدوام وت ـمــام
الصحة والعافية سندا وذخرا للكويت ،كما
نرحب بسمو ولــي العهد ونتمنى لسموه
مــوفــور الصحة والـعــافـيــة ،وأن يظل ذخــرا
للكويت.
واسـمـحــوا لنا أن نــرفــع لمقامكم أسمى
آيــات الشكر واالح ـتــرام لرعايتكم الكريمة
لنا وألسرنا ،فإنا نشكر الله الذي عوضنا
بسموكم عن والدينا ،فأنتم األب الحنون
وال ـيــد الـحــانـيــة الـكــريـمــة والـعـيــن الـســاهــرة
على رعايتنا ورسم مستقبلنا .وندعو الله
أن يجعلنا أبناء صالحين عاملين منتجين
م ـخ ـل ـص ـيــن ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة وطـ ـنـ ـن ــا ال ـح ـب ـيــب
الكويت».
وتم تقديم هديتين تذكاريتين لصاحب
السمو ولسمو ولي العهد بالمناسبة.

ولي العهد إلى السعودية اليوم
للمشاركة في مهرجان اإلبل
ي ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـمـ ـث ــل
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،سمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،والـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ــرس ـم ــي
ال ـ ـم ـ ــراف ـ ــق لـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوه ،صـ ـب ــاح
ال ـيــوم ،متوجها إلــى المملكة
ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،تـلـبـيــة
لدعوة كريمة من أخيه خادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن الـمـلــك
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز ملك
الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة

إل ــى أخـيــه سـمــو أمـيــر الـبــاد،
وذلك لحضور الحفل الختامي
لـمـهــرجــان الـمـلــك عـبــدالـعــزيــز
ال ـث ــان ــي ل ــإب ــل ،ال ـ ــذي سـيـقــام
بمشيئة ا لـلــه تعالى بمنطقة
الرياض.

الكويت تتسلم دعوة لحضور
مؤتمر دعم لبنان في فرنسا

األمير وولي العهد يتوسطان بعض أبناء الشهداء المتفوقين

اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة خ ــال ــد ال ـجــارال ـلــه،
أمـ ـ ــس ،م ــع م ـب ـع ــوث الــرئ ـيــس
الفرنسي السفير بيار دوكان
الـ ـ ــذي يـ ـ ــزور ال ـ ـبـ ــاد ،وال ــوف ــد
المرافق له.
وس ـ ـلـ ــم ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث ،خ ــال
الـلـقــاء ،رســالــة خطية موجهة
إلــى سمو أمير الـبــاد الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد م ــن الــرئ ـيــس
الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون
تتضمن دعوة الكويت لحضور
مؤتمر األرز لدعم لبنان المقرر
عقده في فرنسا مطلع ابريل
المقبل.
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ت ـ ــم ب ـحــث

عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن أوجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الثنائية بين البلدين ،إضافة
إل ــى تـ ـط ــورات األوضـ ـ ــاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون أوروبـ ـ ــا
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ولـ ـ ـي ـ ــد الـ ـخـ ـبـ ـي ــزي،
ومـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــؤون مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــب نـ ـ ــائـ ـ ــب
ال ــوزي ــر الـسـفـيــر أي ـهــم الـعـمــر،
والـقــائــم بــاألعـمــال فــي سفارة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـفــرن ـس ـيــة لــدى
الكويت سيبستيان لوزليه.
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محليات
«الديوان» أنجز الهيكل التنظيمي لـ «القوى العاملة»
ترشيح عدد من األسماء لمنصب المدير الجديد ...واعتماده خالل أسبوعين
عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن دي ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة أنـجــز الهيكل
التنظيمي الجديد للهيئة العامة
للقوى العاملة بخمس قطاعات،
حـ ـس ــب مـ ــا ذكـ ــرتـ ــه "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"
سابقا.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر "الـ ـخ ــدم ــة
المدنية" ،إن الديوان أخذ بنفس
التفاصيل التي وردت بالدراسة
الـ ـمـ ـق ــدم ــة م ـ ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـق ــوى
العاملة ،وبرنامج اعادة الهيكلة،
إضافة إلى بعض التعديالت.
وكشفت المصادر أن الهيكل
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـجـ ــز ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج ب ـش ـك ـل ــه
ال ـن ـه ــائ ــي ،ب ــل س ـي ـع ـمــل ك ــل مــن
الهيئة وبرنامج إعــادة الهيكلة
ع ـل ــى وض ـ ــع ب ـع ــض ال ـت ـفــاص ـيــل
وال ـت ـع ــدي ــات ورده مـ ــرة أخ ــرى

محمد الجاسم

إلى الديوان ،مشيرة الى أن اغلب
التفاصيل وا لـتـعــد يــات تتعلق
ب ــدم ــج ب ـعــض األقـ ـس ــام وإع ـ ــادة
ترتيبها من جديد بحيث ال تمس
أجزاء رئيسية بالهيكل.
وأك ـ ـ ــدت أن وزي ـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
لشؤون التنمية االقتصادية هند
ال ـص ـب ـيــح رش ـح ــت ف ــي ال ـســابــق
عددا من األسماء لمنصب مدير
الهيئة بشكلها ا لـجــد يــد ،ولكن
اه ـت ـمــام ـهــا ب ــاالس ـت ـج ــواب أجــل
طرح اسم المدير ،مرجحة أن يتم
اإلعــان عن اسم المدير الجديد
خالل االسبوعين المقبلين على
أن يـبــدأ العمل مــع بــدايــة أبريل
المقبل.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن إق ــرار

هذا الهيكل كان مفترضا نهاية
س ـب ـت ـم ـبــر  ،2017ل ـك ـن ــه تـطـلــب
الـبـحــث أك ـثــر ف ــي ك ــل الـمـســائــل،
لـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب
اإلداريـ ـ ــة وال ـمــال ـيــة والـقــانــونـيــة
ً
والتنظيمية ،تجنبا ألي إشكاالت
قد تطرأ عليه مستقبال ،وتؤدي
إلى إخفاق تجربة دمج برنامج
إع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة
والـجـهــاز التنفيذي لـلــدولــة مع
الهيئة ،علما أن الوزيرة الصبيح
ك ــان ــت وج ـه ــت دي ـ ــوان ال ـخــدمــة،
برئاسة المهندس أحمد الجسار،
إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ـس ــري ــع اع ـت ـمــاد
ال ـه ـي ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ال ـج ــدي ــد،
حـتــى يـنـعـكــس بــاإلي ـجــاب على
االسـ ـتـ ـق ــرار اإلداري لـلـجـهـتـيــن
المدمجتين.

أحمد الجسار

األنصاري :عقب االنتهاء من تقييمات الموظفين آليا
●

جورج عاطف

كشف نــائــب الـمــديــر الـعــام لـشــؤون قطاع
الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة
ل ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة أنـ ــور االنـ ـص ــاري أن
صرف مكافآت األعمال الممتازة للمستحقين
سيكون عقب االنتهاء من التقييمات السنوية
للموظفين ،متوقعا أن يتم الصرف في موعد
أقصاه شهرين من اآلن.
وأوضح األنصاري ،في تصريح أمس ،أنه
تم االستغناء عن النظام الورقي في إنجاز
التقييمات السنوية للموظفين ،حيث يتم
األمر اآلن عبر النظام اآللي ،من خالل تحديد
أيام معينة لكل إدارة على حدة للقدوم إلى

أنور االنصاري

واوضــح أنــه "بالنسبة للموظفين حسب
الدرجة الوظيفية نصرف للدرجة الرابعة 800
دينار ،ومن الدرجة الثامنة حتى الخامسة
 ،600وللدرجات المعاونة  ،300أما بالنسبة
للعاملين عـلــى بـنــد االسـتـعــانــة بالخدمات
فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية الخذ
الموافقة على الصرف".
إلى ذلك ،أكد األنصاري أن "الهيئة حريصة
ع ـل ــى صـ ــرف الـ ـم ــزاي ــا ال ـم ــال ـي ــة ك ــاف ــة ل ــذوي
اإلعاقة ،التي تضمنها القانون رقم  8لسنة
 ،2010الصادر بشأن حقوق األشخاص من
ذوي االحتياجات الخاصة" ،نافيا ما تردد
من أنباء حول تأخر صرف بدل السائق أو
الخادم لذوي اإلعاقة.

«الكهرباء» تستحدث إدارة لكفاءة الطاقة والترشيد
دشتي لـ ةديرجلا  :تخريج  30مأمور ضبطية قضائية
•

●

سيد القصاص

أص ــدر ديـ ــوان الـخــدمــة المدنية
ق ـ ـ ــرارا ،بــاس ـت ـحــداث إدارة لـكـفــاءة
الطاقة والترشيد في وزارة الكهرباء
وال ـمــاء ،كــإحــدى خـطــوات الترشيد
الـتــي تنتهجها الــدولــة وتــدفــع لها
«الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» ،ع ـلــى رأسـ ـه ــا ال ــوزي ــر
بخيت الرشيدي ،والوكيل م .محمد
بوشهري.
وق ــال ــت م ــدي ــرة إدارة ال ـمــراق ـبــة
ال ـف ـن ـيــة ف ــي «الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» ،م .إق ـبــال
الـ ـطـ ـي ــار ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي:
«وافــق ديــوان الخدمة المدنية على
تعديل مسمى إدارة المراقبة الفنية
في وزارة الكهرباء والماء ،ليصبح
(إدارة ك ـفــاءة الـطــاقــة والـتــرشـيــد)،
ونقل تبعية مراقبة الترشيد والقسم
التابع لها من إدارة العالقات العامة
وخــدمــة الـمــواطــن إلــى إدارة كفاءة
الطاقة والترشيد».
وأوض ـح ــت أن «اس ـت ـحــداث هــذه
اإلدارة يــأتــي ألهـمـيـتـهــا بالنسبة
للكويت ،حيث حذت البالد حذو دول
مجلس التعان في إنشاء هذه اإلدارة،
ألهميتها ،للمحافظة على الطاقة
الكهربائية ،ونشر ثقافة الترشيد.

ً
دشتي متوسطا مأموري الضبطية القضائية
ولـفـتــت إل ــى أن ــه خ ــال المرحلة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ووفـ ـق ــا لـ ـق ــرار «ال ـخ ــدم ــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» س ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــم ص ـ ـيـ ــاغـ ــة
االختصاصات التفصيلية لمراقبة
ال ـتــرش ـيــد ،بـمــا ي ـتــوافــق والتبعية
المقترحة لها.
في سياق متصل ،أشارت الطيار
إلى أن «الوزارة تبدأ في  22الجاري،
اح ـت ـســاب الـتـعــرفــة ال ـجــديــدة على
الـقـطــاعـيــن الـ ــزراعـ ــي وال ـص ـنــاعــي،
وتحسب التعرفة للكهرباء بزيادة
على الزراعي والصناعي  5فلوس،
ول ـك ــل ك ـي ـل ــوواط ل ـل ـق ـطــاع الـمـنـتــج

منهما ستحسب بـ ـ  3ف ـلــوس .أمــا
احتساب المياه ،فسيكون بدينار
وربـ ــع لـكــل أل ــف غ ــال ــون ،وللمنتج
 750فلسا».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أع ـل ــن رئـيــس
فريق الضبطية القضائية في وزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء م .عــدنــان دشتي
االنتهاء من إجراء دورة تدريب لـ30
موظفا للعمل كـمــأمــوري ضبطية
قضائية لمخالفات الكهرباء والماء.
وأش ــار دشتي ،لــ"الـجــريــدة" ،إلى
"ترشيح  30موظفا من مهندسين
وفـنـيـيــن م ــن  3ق ـطــاعــات مختلفة

بــوزارة الكهرباء والماء ،للحصول
عـلــى دورة ت ــدري ــب أقـيـمــت م ــن 21
إلــى  23الـجــاري فــي معهد الكويت
للدراسات القضائية.
وأضاف أن المشاركين في الدورة
ت ــم تــرشـيـحـهــم م ــن إدارات تــوزيــع
ال ـش ـب ـك ــات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وشـ ــؤون
المستهلكين ،وتشغيل وصيانة
المياه .وأشار إلى أن الخريجين الـ30
سيصدر قرار العتمادهم كمأموري
ض ـب ـط ـيــة ق ـض ــائ ـي ــة ،وس ـي ـقــومــون
بالعمل في جميع محافظات الكويت
على مدار الساعة.

«جمعية القلب» :تلوث الهواء أحد أسباب المرض
●

عادل سامي

أك ـ ـ ــدت عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
جمعية القلب د .هند الشومر أن
تـلــوث ال ـهــواء يعتبر مــن عــوامــل
الخطورة ذات العالقة بأمراض
الـ ـقـ ـل ــب ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن مـنـظـمــة
الصحة العالمية أولــت اهتماما
كبيرا للعالقة بين البيئة وتغير

ال ـم ـنــاخ وأمـ ـ ــراض ال ـق ـلــب ،وذل ــك
ضمن خطط المنظمة وبرامجها
للوقاية والتصدي ألمراض القلب
واألمراض المزمنة غير المعدية.
وق ــال ــت ال ـش ــوم ــر إن جـمـعـيــة
ً
القلب نظمت ،أمــس األول ،يوما
ً
صحيا للتوعية بعوامل الخطورة
ذات الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــأم ـ ــراض ال ـق ـلــب
واألوعية الدموية ،بالتعاون مع

الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،كــاشـفــة
عــن اسـتـقـبــال ال ــوح ــدة المتنقلة
الجديدة للجمعية  65شخصا من
موظفي الهيئة ،حيث تــم إجــراء
الفحوصات وتقديم اإلرش ــادات
الطبية من جانب الفريق الصحي
والطبي للوحدة.
وشــددت على أهمية ممارسة
ال ـ ـن ـ ـش ـ ــاط ال ـ ـب ـ ــدن ـ ــي ال ـم ـن ـت ـظ ــم

بــاس ـت ـمــرار ب ـمــا يـتـفــق م ــع خطة
الـعـمــل الـعــالـمـيــة بـشــأن النشاط
ال ـب ــدن ــي ل ـل ـف ـتــرة م ــن  2018إل ــى
 ،2030وا ل ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـمــد ا ل ـغ ــا ي ــة
الـعــالـمـيــة االخ ـت ـيــاريــة لتحقيق
انخفاض معدل انتشار الخمول
الـ ـب ــدن ــي ب ـن ـس ـبــة  15فـ ــي ال ـم ـئــة
بحلول عام .2030

«التجارة» و«المدنية» :متابعة
«العربات المتنقلة»
وقعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية،
أمس ،مذكرة تعاون الستخدام نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالهيئة
في التطبيقات الخاصة بــالــوزارة لتطبيق نظام متابعة حركة العربات
المتنقلة .وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ،أن المذكرة
تهدف إلى االستفادة من بيانات وقواعد نظم المعلومات الجغرافية لدى
الهيئة وتطبيق "كويت فايندر" لمتابعة حركة العربات المتنقلة.
وأضافت أن المذكرة تنص على أن توفر "المعلومات المدنية" خدمات
نظم المعلومات الجغرافية والدعم االستشاري لوزارة التجارة ،التي توفر
المتطلبات الفنية والمادية والتنفيذية ،التي يحتاجها استخدام خدمات
نظم المعلومات الجغرافية.

ً
المؤسسة توفر كبائن مخصصة للتدخين التزاما بقانون «البيئة»
●

«الممتازة» خالل شهرين
مكافآت
اإلعاقة:
هيئة
ً
مقر الهيئة ،وادخال تقييمات موظفيها آليا.
واض ــاف" :خ ــال األي ــام الماضية انجزت
إدارة خدمات دور الرعاية التقييمات الخاصة
بموظفيها البالغ عددهم قرابة  ،"850مبينا
أن "حصول الموظف على تقييم امتياز شرط
أس ــاس ــي ل ـصــرف ال ـم ـكــافــأة ،لـكـنــه لـيــس من
الضروري أن يتم الصرف لكل موظف حاصل
على ذات التقييم ،خصوصا أن القانون لم
يلزمنا بهذا الشأن".
وأشـ ــار إل ــى أن "قـيـمــة األع ـم ــال الـمـمـتــازة
تحسب و ف ــق ا لــدر جــة الوظيفية والمسمى
بحد أقصى للوكالء المساعدين  2000دينار،
و 1500لمديري اإلدارات ،و 1250للمراقبين،
و 1000لرؤساء االقسام".

ّ
بوشهري توجه بتغيير صندوق قرعة
«السكنية» للشفافية
يوسف العبدالله

غـ ـ ـي ـ ــرت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
للرعاية السكنية صندوق قرعة
ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـقـ ـس ــائ ــم االسـ ـك ــانـ ـي ــة،
لتحقيق المزيد من الشفافية أمام
المواطنين فــي عمليات القرعة،
وذلك بناء على توجيهات وزيرة
ال ــدول ــة ل ـشــؤون اإلس ـك ــان وزي ــرة
الــدولــة لشؤون الخدمات العامة
د .جنان بوشهري.
وع ـ ـل ـ ـم ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة" م ــن
م ـصــادرهــا الـخــاصــة أن الــوزيــرة
بوشهري أصــدرت قــرارا بتغيير
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـق ــرع ــة "ال ـ ـحـ ــديـ ــدي"
ال ـس ــاب ــق ال ـ ــى صـ ـن ــدوق ش ـف ــاف،
ً
ت ـ ـج ـ ــاوب ـ ــا مـ ـ ــع رغـ ـ ـب ـ ــة عـ ـ ـ ــدد مــن
الـمــواطـنـيــن بـعــد تقدمهم بطلب
تغييره للمزيد من الشفافية.
وأضــافــت أن المؤسسة أجرت
قرعتها أمس بالصندوق الجديد
ل ـ ـتـ ــوزيـ ــع الـ ــدف ـ ـعـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة مــن
قـســائــم جـنــوب عـبــدالـلــه الـمـبــارك
اإلسكاني ،التي تضم  239قسيمة
بمساحة  400متر مربع لكل منها
للمخصص لهم حتى تاريخ /27
.1998 /9
والـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــا بـ ــال ـ ـمـ ــادة  56مــن

ً
شفافا للمزيد من الشفافية
الصندوق الجديد لقرعات التوزيع ويبدو
ق ــان ــون ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة رقـ ــم 42
ل ـس ـن ــة  2014بـ ـخـ ـص ــوص م ـنــع
ال ـت ــدخ ـي ــن ف ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـع ــام ــة،
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية
السكنية توفير كبائن مخصصة
ل ـل ـت ــدخ ـي ــن وط ـ ـفـ ــايـ ــات س ـجــائــر
بــأعـلــى الـمــواصـفــات للمواطنين
والمراجعين في مبنى المؤسسة
الرئيس بمنطقة جنوب السرة.
وذكـ ــرت ال ـمــؤس ـســة ،ف ــي بـيــان
صحافي على حسابها الرسمي

فــي شبكة الـتــواصــل االجتماعي
"إنستغرام" ،أمس ،أن هذه الخدمة
تــأتــي ضـمــن الـسـعــي الـمـتــواصــل
ل ـت ـح ـس ـي ــن ال ـ ـمـ ــرافـ ــق وت ـح ـق ـي ـقــا
لــاش ـتــراطــات الـبـيـئـيــة الـخــاصــة
بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،مفيدة
ب ــأن كـبــائــن الـتــدخـيــن وطـفــايــات
السجائر تقع فــي الـســرداب قرب
إدارة مركز نظم المعلومات وإدارة
الخدمات العامة.

ً
«الصندوق الكويتي» يمول مشروعا بأوزبكستان
وقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
اتفاقية قــرض مــع أوزبـكـسـتــان بقيمة تسعة ماليين
دينار ،للمساهمة في تمويل مشروع البنية التحتية
للمساكن الريفية.
وأعلن الصندوق في بيان صحافي ،أن المشروع
ي ـهــدف إل ــى تحسين الــوضــع المعيشي لـلـسـكــان في
المناطق الريفية لستة أقاليم ،من خالل إنشاء تجمعات

سكانية ريفية لتلبية الطلب على المساكن الريفية
ال ـن ـمــوذج ـيــة ،ال ـتــي تـتــوفــر لـهــا ال ـخــدمــات األســاسـيــة
كالمياه والغاز والكهرباء والطرق الداخلية والخدمات
اإلجتماعية األخــرى .وأوضــح أن من خــال المشروع
سيتم إنشاء  7555وحدة سكنية على شكل تجمعات
سـكـنـيــة يـبـلــغ ع ــدده ــا  174تـجـمـعــا ف ــي س ـتــة أقــالـيــم
وتشتمل على خدمات البنية التحتية.

٤
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بصمة المعلمين بيد «المشتركة» و«الرخصة» في مراحلها األخيرة
األثري :نجاح التابلت من عدمه تحدده الدراسات وال يمكن تطوير التعليم دون رفع كفاءة المعلمين
فهد الرمضان

أكد وكيل وزارة التربية د .هيثم
األثـ ــري أن ق ــرار تطبيق البصمة
عـ ـل ــى الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس
ً
ال ي ـ ــزال م ـع ــروض ــا ع ـلــى الـلـجـنــة
ال ـم ـش ـتــركــة ،ال ـت ــي ت ـضــم وزارت ـ ــي
المالية والتربية ،إضافة إلى ديوان
الخدمة المدنية ،مشيرا إلى أنها
ت ـقــوم حــالـيــا ب ــدراس ــة الـمــوضــوع
من جميع جوانبه ،ومن ثم اتخاذ
القرار المناسب بشأنه.

 5ماليين دينار لصيانة مدارس العاصمة
كشف وكيل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية
د .خالد الرشيد عن توقيع عقد صيانة شاملة لمنطقة العاصمة
التعليمية ،ويـشـمــل الـعـقــد جميع أع ـمــال الـصـيــانــة فــي ال ـمــدارس
والمنشآت التربوية التابعة للمنطقة.
وقــال الرشيد ل ـ «الـجــريــدة» ،إن العقد وقــع مــع إحــدى الشركات
المتخصصة بعد اتمام كل اإلجراءات القانونية والرقابية السابقة،
وبلغت قيمة العقد  5ماليين دينار.
وأضاف أن مدة العقد ثالث سنوات من تاريخ مباشرة األعمال،
ً
الف ـتــا إل ــى ح ــرص ال ـ ــوزارة عـلــى اسـتـكـمــال بقية الـعـقــود الخاصة
بالصيانة في المناطق التعليمية كافة للوصول إلى أفضل الخدمات
التعليمية في المدارس.

األمير :الصبيح كفاءة...
نصلح االعوجاج ،ونؤكد أننا في دولة مؤسسات».
وكان قد تحدث في الجلسة النائبان شعيب المويزري وعادل
الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة ،في حين تحدث زميالهما راكان
النصف ورياض العدساني معارضين لهُ ،
وم ِنح لكل متحدث ربع
ساعة.
٠٧+٠٦

الغانم :نتوجه إلى «البرلماني...
وفيما يخص الجلسة قال« :انتهت جلسة التصويت على طلب طرح
الثقة بوزيرة الشؤون االجتماعية وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية
ً
بتجديد الثقة باألخت الوزيرة هند الصبيح» ،مهنئا إياها بالحصول
على ثقة المجلس.
وفي رده على سؤال حول أسباب عدم رد الصبيح أو تعقيبها على
مداخلة المتحدثين خــال جلسة أمــس ،أوضــح أن «الالئحة الداخلية
للمجلس تقضي بأن يتحدث نائبان مؤيدان للطلب ،وآخران معارضان
ً
حسب أسبقية التسجيل في كشف المتحدثين» ،مبينا أن «هــذا األمر
ً
ُ
ينسحب أيضا على جميع المداخالت بالجلسة ،والتي لو س ِمح بها لما

وقال األثري ،في تصريح خالل
حـضــوره نيابة عــن وزي ــر التربية
وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي د .حــامــد
العازمي افتتاح ندوة برامج إعداد
مـعـلـمــي الـمــرحـلـتـيــن الـمـتــوسـطــة
والـثــانــويــة فــي المنطقة العربية،
ال ـت ــي يـنـظـمـهــا ال ـم ــرك ــز اإلقـلـيـمــي
لـ ـلـ ـج ــودة وال ـت ـم ـي ــز فـ ــي ال ـت ـع ـل ـيــم
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع الـ ـم ــرك ــز ال ـع ــرب ــي
للبحوث الـتــربــويــة ل ــدول الخليج
الـ ـع ــرب ــي ،إن رخ ـص ــة ال ـم ـع ـلــم فــي
ً
مراحلها األخيرة ،إذ تبحث حاليا
في المركز الوطني لتطوير التعليم.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـع ــض
المعوقات التشريعية ،التي تتعلق
بالقوانين واللوائح المنظمة لهذه
الرخصة «التي يتم دراستها ،وبعد
ذلك سيقدم المشروع بشكل عام».
وفيما يتعلق بمشروع التابلت،
قال الوكيل األثري إنه مطبق حاليا
فــي الـمــرحـلــة الـثــانــويــة ،الفـتــا إلــى
أن تـحــديــد نسبة نـجــاحــه بحاجة
إل ــى إخ ـض ــاع ال ـم ـش ــروع لـلـقـيــاس
والدراسة ،وليس مجرد كالم.
وأوضــح أنــه سعيد بالمشاركة
في هذه الندوة الهادفة والمتعلقة

ب ـ ــإع ـ ــداد الـ ـمـ ـعـ ـل ــم ،وهـ ـ ــي ال ـن ـق ـطــة
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ت ـطــويــر
التعليم دون رفع كفاءة المعلمين
ومستواهم داخل المدرسة.
وأضاف أن أي مشروع تطويري،
مهما كانت جودته ،البد أن يكون
مــرتـبـطــا ارت ـب ــاط ــا وث ـي ـقــا بـكـفــاءة
الـمـعـلــم وإع ـ ــداده ذهـنـيــا ليتقبله،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن مـ ـ ـش ـ ــروع إدخ ـ ـ ـ ــال
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ف ـ ــي ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
ال ـتــربــويــة ،يـجــب أن تـتــم دراس ـتــه
ويسبقه تــدر يــب كــاف للمعلمين،
ومن ثم إدخاله حيز التنفيذ.

أهم العناصر
من جانبه ،قال المستشار األول
للمركز العربي للبحوث التربوية
لدول الخليج فائق المال إن المعلم
يـ ـع ــد أه ـ ـ ــم ع ـن ـص ــر ف ـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة
التربوية ،فهو القادر على أن يجعل
من المهارات واالتجاهات والقدرات
ً
التي يكتسبها طالبه خيوطا قوية
تتالء م مع شخصياتهم من خالل
تفاعله معها.

ً
انتهت الجلسة ،خصوصا أن الوزيرة كانت تريد التعقيب ،وكذلك النواب
المستجوبون وآخرون».

«حدس» تنقسم و«التحالف...

ً
ً
اتهام لمن تبنى موقفا مغايرا ،فقد شهد لها المستجوبون قبل غيرهم
بنظافة اليد والعمل الدؤوب ،ولكن هي آراء ومواقف تتباين في إطار توخي
المصلحة العامة ومصالح المواطنين».
ً
ً
وعلى عكس االنقسام ،اتخذ «التحالف اإلسالمي» موقفا موحدا بامتناع
النائبين عدنان عبدالصمد ود .خليل عبدالله عن التصويت.

الجاراهلل :القتال في عدن...
األمن إلى استئناف المشاورات ،والتوصل إلى حل سياسي لوقف تدهور
األوضاع اإلنسانية هناك».
وأضــاف« :سعينا منذ البداية إلــى العمل على إعــادة الشرعية إلى
اليمن الشقيق ،ورفض التطاول على مؤسساته الدستورية ،لكن استمرار
دام
التطاول من القوى الخارجة على الشرعية أدخل البلد في صراع ٍ

جانب من الندوة اإلقليمية لبرامج إعداد المعلمين
وأش ـ ـ ــار الـ ـم ــا إلـ ــى أن قـ ــوة أي
ً
نظام تعليمي تعتمد أساسا على
نــوع معلميه ،فمهما كــان وضــوح
األهـ ـ ـ ـ ــداف ،وم ـه ـم ــا ك ــان ــت ح ــداث ــة
األج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ووف ــرتـ ـه ــا،
ومـهـمــا كــانــت ك ـفــاء ة اإلدارة ،فــإن
قيمة مــا يـقــدم لـلـطــاب مــن فــائــدة
ي ـت ـحــدد بــالـمـعـلـمـيــن ،فــالـتــدريــس
الفعال يعتمد بالدرجة األولى على
قدرة المعلم.

وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـن ــاه ــج ت ـك ــون
واح ــدة فــي م ــدارس البلد الــواحــد،
ل ـك ــن الـ ـف ــرق ب ـي ــن ال ـخــري ـج ـيــن مــن
الـ ـط ــاب ،ومـ ــا ح ـص ـلــوا ع ـل ـيــه من
مهارات ومعارف ،وما اكتسبوه من
ً
خصائص وسمات يعتمد أساسا
على المعلم ،ذلك ألنه هو من يترك
بـصـمــاتــه الــواض ـحــة عـلــى حــاضــر
طالبه ومستقبلهم.
ول ـفــت إل ــى أن ــه «م ــن هـنــا حظي

ٍّ
وترد
عاناه الشعب الشقيق طوال السنوات الماضية من قتل وتشريد
في األوضاع اإلنسانية».
وذكر أن ذلك «أوجب علينا المشاركة في كل الجهود السياسية ،ولعل
آخــرهــا استضافة دولــة الكويت الـمـشــاورات السياسية بين األطــراف
ً
اليمنية مدة ثالثة أشهر ،وصوال إلى الحل السياسي وفق المرجعيات
القائمة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار
ً
الوطني وقرارات الشرعية ،وخصوصا القرار .»2216
وأشــار إلى أنه «في مواجهة هذا الصراع ،لم نغفل البعد اإلنساني
والتنموي ،إذ التزمت الكويت بمئة مليون دوالر مساعدات إنسانية
وإغاثية عبر منظمات األمم المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية»،
ً
مبينا أن البالد التزمت ،في الجانب التنموي« ،ببرامج تنموية عبر
الصندوق الكويتي للتنمية بما يزيد على  400مليون دوالر لتمويل عدد
من المشاريع في البلد الشقيق ،غير أن اندالع القتال وتدهور األوضاع
أوقف العمل بتلك البرامج ،التي رصدت مبالغها ،وسيعود العمل بها
حال استقرار األوضاع».

«أزمة باسيل» تصل إلى مطار...
وتظاهر أنصار حركة أمل أمام وزارة التربية بحضور الوزير السابق
مروان حمادة وقاموا بإنزال العلم اللبناني ورفع علم الحركة بدال منه.
وفي مقابل الشرخ السياسي الداخليُ ،س ّجل إجماع رسمي على رفض
كالم وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،الذي أعلن أن «بلوك
الغاز في البحر رقم  9هو لنا ،ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه».
اللبناني ميشال عون إن «ما جاء على لسان ليبرمان
وقال الرئيس ّ
تهديد للبنان ،وحقه في ممارسة سيادته على مياهه اإلقليمية» ،في
حين نبه بري من خطورة كالم وزير الدفاع اإلسرائيلي.
ً
بدوره ،رأى رئيس الوزراء سعد الحريري أن «هذا االدعاء باطل شكال
ً
ومضمونا ،وسنتابع خلفيات ذلك الكالم مع الجهات الدولية المختصة».
ّ
مــن جــانـبــه ،عــلــق بــاسـيــل ،فــي «ت ـغــريــدة» بـمــوقــع تــويـتــر ،عـلــى كــام
ليبرمان« :كنت قد قلت في رسالتي إلى األمم المتحدة في 2018/ 1/ 18
إن الجمهورية اللبنانية تؤكد حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة
عن نفسها وعن مصالحها االقتصادية المحقة والموثقة في حال أي
اعتداء عليها ،والقيام بأي رد ممكن مماثل».
٢٥

إعداد المعلم وتأهيله قبل الخدمة
وفــي أثنائها بمكان الـصــدارة من
اهـتـمــام ال ـق ـيــادة الـتــربــويــة لـلــدول
األ عـضــاء بمكتب التربية العربي
وأج ـ ـهـ ــزتـ ــه ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ال ــركـ ـي ــزة
األســاسـيــة فــي التعليم ،وال يمكن
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم أن يـ ـتـ ـط ــور وت ـت ـح ـســن
مخرجاته مــا لــم يكن أداء المعلم
ً
ً
فاعال ومتطورا».

 12دولة في المنتدى
العربي للطلبة
أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة
لـ ـش ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب ،تـنـظـيـمـهــا
منتدى الشباب العربي لطلبة
ال ـجــام ـعــات وال ـ ـمـ ــدارس ف ــي 5
فبراير ،تحت شعار «وسطية...
ح ـ ــوار ...إن ـســان ـيــة» ،بمشاركة
وفود من  12دولة عربية.
وق ــال مــديــر إدارة األنشطة
ال ـ ـتـ ــروي ـ ـح ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة،
عبدالله العدواني ،في مؤتمر
صحافي ،إن «الـمـنـتــدى ،الــذي
يستمر ثالثة أيام ،يأتي ضمن
ف ـع ــال ـي ــات (الـ ـك ــوي ــت عــاص ـمــة
الشباب العربي) ،ويهدف إلى
التعرف على رؤى الشباب حول
م ـفــاه ـيــم الــوس ـط ـيــة وال ـح ــوار
واإلنسانية».
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة وت ـط ــوي ــر
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة «عـ ـل ــي
ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ـم ـط ــوع» ،ف ــواز
ال ـم ـط ــوع ،إن أه ـ ــداف الـشــركــة
تلتقي مــع وزارة الـشـبــاب في
الغاية من تنظيم هذا المنتدى.
وتقدم المطوع بالشكر إلى
الوزارة ،لسعيها المتواصل إلى
إيجاد جيل فعال وقائد وقادر
على إحداث التغيير اإليجابي.

local@aljarida●com
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«الداخلية» :بدء إجراءات تعديل جداول االنتخاب الهاجري :مهلة «تسوية األوضاع»
دعت المعنيين إلى التقدم بطلباتهم إلى لجنة القيد المخصصة لمنطقتهم تقلص العمالة المخالفة
بدأت وزارة الداخلية إجراءات
تحرير وتعديل جداول
االنتخاب ،وذلك خالل شهر
فبراير الجاري.

أعلنت وزارة الــداخـلـيــة البدء
بإجراءات تحرير وتعديل جداول
االن ـت ـخــاب اس ـت ـنــادا ال ــى ال ـمــادة
ال ـس ــادس ــة م ــن ال ـق ــان ــون رق ــم 35
لسنة  1962والقوانين المعدلة
ل ــه ف ــي ش ــأن ان ـت ـخــابــات أع ـضــاء
مجلس األمــة ،والتي تقضي بأن
يكون بكل دائرة انتخابية جدول
ان ـت ـخ ــاب دائ ـ ــم أو أك ـث ــر ت ـح ــرره
لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس
وعضوين.
وأشارت الوزارة ،في بيان لها
أمس ،الى أنه استنادا الى المادة
الثامنة من القانون ذاتــه ،والتي
تقضي ب ــأن يـتــم تـحــريــر ج ــداول
االنـ ـتـ ـخ ــاب أو ت ـع ــدي ـل ـه ــا خ ــال
ش ـهــر ف ـب ــراي ــر م ــن ك ــل ع ـ ــام ،فقد
صــدر ق ــرار نــائــب رئـيــس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الداخلية بتقسيم
وتأليف وتحديد مقار لجان قيد
الناخبين في جــداول االنتخاب،
وس ـت ـبــدأ ه ــذه ال ـل ـجــان أعـمــالـهــا
خ ــال ف ـبــرايــر الـ ـج ــاري ،ويشمل
التعديل السنوي:
أ  -إضـ ـ ــافـ ـ ــة أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ــذيـ ــن
أصبحوا حائزين للصفات التي

يشترطها القانون لتولي الحقوق
االنتخابية.
ب  -إض ـ ــاف ـ ــة أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ــذي ــن
بـ ـلـ ـغ ــوا س ـ ــن الـ ـعـ ـش ــري ــن ع ــام ــا،
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوف ـ ـ ــوا س ـ ــائ ـ ــر الـ ـصـ ـف ــات
ا ل ـتــي يتطلبها ا ل ـقــا نــون لتولي
الحقوق االنتخابية ،ويؤشر أمام
أسمائهم بوقف مباشرتهم حق
االنتخاب إلى حين بلوغهم سن
الحادية والعشرين.
ج  -إضافة أسماء من أهملوا
بغير حق في الجداول السابقة.
د  -حذف أسماء المتوفين.
ه ـ ـ  -ح ــذف أس ـم ــاء م ــن ف ـقــدوا
الـ ـصـ ـف ــات ال ـم ـط ـل ــوب ــة م ـن ــذ آخ ــر
مراجعة ،أو من كانت أسماؤهم
أدرجت بغير حق.
و  -حــذف مــن نقلوا موطنهم
مــن ال ــدائ ــرة ،وإض ــاف ــة مــن نقلوا
موطنهم إليها.
ودعـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ال ـمــواط ـن ـيــن
والناخبين الى التقدم بطلباتهم
لـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــد ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول
اال نـتـخــا بــي المخصص لمنطقة
سكنهم.
وحـ ــددت ال ـش ــروط ال ـتــي يـلــزم

توافرها للتعديل باآلتي:
 - 1أن ي ـ ـكـ ــون طـ ــا لـ ــب ا ل ـق ـيــد
كويتي الجنسية وفقا للقانون.
ً
 - 2أن يـكــون بالغا مــن العمر
عشرين سنة ميالدية كاملة خالل
شهر فبراير .2018
وعلى طالب القيد أن يقدم إلى
اللجنة صورة شهادة جنسيته،
وصورة البطاقة المدنية.
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت "الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة" أنـ ــه
تسهيال للمواطنين ،فإن الجداول
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـقـ ـي ــد مـ ــوزعـ ــة
بالدوائر االنتخابية على النحو
التالي:
•  19جـ ـ ـ ــدوال ف ـ ــي  9مـ ـق ــرات
مـخـتــاريــن بــالــدائــرة االنتخابية
األولى.
•  13جـ ـ ــدوال ف ــي  10م ـق ــرات
مختارين بالدائرة الثانية.
•  15جـ ـ ـ ـ ــدوال فـ ـ ــي  12م ـقــر
مختارين بالثالثة.
•  18جـ ـ ـ ـ ــدوال فـ ـ ــي  14م ـقــر
مختارين بالرابعة.
•  20جـ ـ ـ ـ ــدوال فـ ـ ــي  15م ـقــر
مختارين بالخامسة.

«ال نية لتمديدها ...وإبعاد المخالفين المضبوطين»
ذك ـ ـ ــر مـ ـس ــاع ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
ل ـش ــؤون اإلق ــام ــة الـ ـل ــواء عـبــدالـلــه
ال ـه ــاج ــري أن ق ـ ــرار ن ــائ ــب رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ال ـفــريــق م .ال ـش ـيــخ خــالــد ال ـجــراح
ب ـم ـنــح م ـه ـلــة ل ـم ـخــال ـفــي اإلق ــام ــة
بـمـغــادرة ال ـبــاد دون مساء لتهم
عن غرامات ،من  29يناير حتى 22
ال ـج ــاري ،يــأتــي فــي إط ــار سياسة
الــوزارة في تحقيق األمن ،وفرض
قـبـضــة ال ـقــانــون عـلــى المخالفين
وال ـم ـط ـل ــوب ـي ــن وت ـح ـق ـي ــق ال ـب ـعــد
اإلن ـس ــان ــي ع ـلــى ب ـعــض ال ـح ــاالت
وال ـق ـض ــاء ع ـلــى ظ ــاه ــرة الـعـمــالــة
األجنبية المخالفة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،فــي
تصريح أم ــس ،إن هناك  6شرائح
من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة
أث ـنــاء الـمـهـلــة ،مــوضـحــا أن ال ـقــرار
الحالي يأتي بعد نحو  8سنوات
مــن مكرمة أميرية مماثلة صــدرت
في فبراير .2011
وأكد الهاجري أن هناك تعليمات
صــارمــة مــن القيادة العليا بــوزارة

«الحرس» :تنفيذ خطة التأهيل العسكري والتدريب
اللواء شجاع افتتح دورات «ضباط االختصاص»
شــدد قائد العمليات والخطط فــي الـحــرس الــوطـنــي ،الـلــواء الركن
فالح شجاع ،على تنفيذ خطة التأهيل العسكري والتدريب في الوثيقة
ً
االستراتيجية للحرس الوطني ( 2020األمــن أوال) ،من خــال إدخــال
أحدث أساليب التدريب ،ومواكبة أفضل الوسائل التعليمية المتبعة
في المؤسسات العسكرية المتقدمة ،وتوفير التخصصات المختلفة
المطلوبة في وحدات الحرس.
وألقى اللواء شجاع كلمة له خالل افتتاح دورات ضباط االختصاص
والوكالء المرشحين لرتبة مالزم والطلبة ضباط الصف االختصاص،
التي عقدت في مديرية التعليم العسكري ،نقل خاللها تحيات رئيس
الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ،ونائبه الشيخ مشعل األحمد،
ووكيل الحرس الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي.
ودع ــا منتسبي ال ـ ــدورات إل ــى تحقيق أقـصــى درج ــات االسـتـفــادة،
ليتسنى لهم تنفيذ الواجبات المطلوبة بمستويات احترافية ،مشددا
على االلـتــزام بالضبط والــربــط العسكري وقيم العمل المتوارثة في
"الحرس" جيال بعد جيل.

عبدالله الهاجري

الــداخـلـيــة بــالـقـضــاء عـلــى مخالفي
اإلقــامــة والـبــالــغ عــددهــم  154ألفا،
والــوزارة جادة في تطبيق القانون
دون استثناء ومالحقة المخالفين،
مشددا على عدم وجود نية لتمديد
المهلة الممنوحة للمخالفين.
ودعـ ـ ـ ــا م ـخ ــال ـف ــي اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة إل ــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
اإلنـســانـيــة بــال ـم ـغــادرة أو تسوية

أوضاعهم ،عبر الحصول على إقامة
بعد سداد الغرامات المقررة عليهم،
مطالبا الـكـفــاء بتسليم ج ــوازات
سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر،
واالستفادة من المهلة ،ما لم يكونوا
مطلوبين في أي قضايا أخرى.
وب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري أن ال ـ ـمـ ــادة
ال ـثــان ـيــة م ــن ال ـق ــان ــون ت ـنــص على
أن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـبـ ــدون
رغباتهم في منحهم إقامة بالبالد،
واس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــم ل ــدف ــع الـ ـغ ــرام ــات
الـمـقــررة عليهم دون إحالتهم إلى
جـهــات التحقيق ،سيتم استيفاء
قـيـمــة ال ـغ ــرام ــات مـنـهــم ث ــم تسوية
أوضاعهم .واضاف أن المادة الرابعة
مــن الـقــرار ال ــوزاري تنص على انه
"بــال ـن ـس ـبــة ل ــأج ــان ــب الـمـخــالـفـيــن
ل ـق ــان ــون اإلقـ ــامـ ــة ،والـ ــذيـ ــن لــديـهــم
عــوائــق إداريـ ــة أو قضائية تحول
دون مغادرتهم ،يتعين عليهم التقدم
إلى اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة،
لبحث توفير اشتراطات الحصول
عـلــى اإلق ــام ــة وفـقــا لـلـقــانــون خــال
مدة المهلة".

القرية التراثية تطلق
احتفاليات األعياد الوطنية
أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان ا ل ـمــوروث الشعبي
الخليجي ،بموسمه الخامس في قرية صباح األحمد التراثية ،إقامة
احتفاليات وطنية متعددة ،ومسابقات وجوائز في فبراير الجاري
بدءا من اليوم ،إلى جانب إطالق احتفاليات متميزة بمناسبة العيدين
الوطني والتحرير.
وقال مدير القرية التراثية سيف الشالحي ،في تصريح صحافي،
إن الفعاليات الوطنية مــن الـفـنــون الشعبية والـتــراثـيــة والثقافية
ستكون متواصلة طــوال فبراير الـجــاري ،فقد أعــدت القرية برامج
حافلة إلب ــراز فرحة أهــل الكويت فــي األعـيــاد الوطنية ،إضــافــة إلى
مرور  12عاما على تولي سمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد
الحكم ،وكــذلــك مــرور  12عاما على تولي سمو ولــي العهد الشيخ
نواف األحمد والية العهد.
ودعا الشالحي المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون
الخليجي إلى زيارة القرية التراثية ،وقضاء الوقت الممتع في حضور
تلك الفعاليات وسط الفرحة الوطنية.

جانب من ضباط ومنتسبي دورات «الحرس الوطني»

«التقدم العلمي» تدعو المعنيين للترشح «األبحاث» :دراسة لمشاركة الحكومة
لـ«جائزة الكويت  »2018في  4مجاالت في شركات تسويق منتجات المعهد

التقديم ينتهي آخر يونيو وقيمة الجائزة  40ألف دينار
دعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجامعات
والهيئات العلمية واألفراد داخل الكويت وخارجها
إلى ترشيح العلماء والباحثين الكويتيين والعرب
لـلـتـقــدم لـنـيــل "ج ــائ ــزة ال ـكــويــت" ل ـعــام  ،2018الـتــي
تمنحها المؤسسة في أربعة مجاالت متنوعة ،وتبلغ
قيمة كل منها  40ألف دينار.
وأعلنت المؤسسة ،في بيان صحافي ،أن المجال
األول للجائزة هو العلوم األساسية وموضوعها
"العلوم البيولوجية" ،التي تشمل بصورة عامة علم
البيولوجيا الجزيئية والخليوية ،وعلم البيولوجيا
التنموية ،وعلم الــوراثــة ،وعلم التخلق المتعاقب،
وعلم األحياء الدقيقة ،وعلم المناعة.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن الـ ـمـ ـج ــال ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،هـ ــو ال ـع ـل ــوم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة وم ــوض ــوع ـه ــا "ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـطــاقــة
النظيفة والمستدامة" ،التي تشمل بـصــورة عامة
المصادر المتجددة ،والهيدروجين ،وخاليا الوقود،
وت ـج ـه ـيــزات ت ـخــزيــن ال ـط ــاق ــة ،وال ـك ـت ـلــة ال ـحـيــويــة،
وتخفيف أثر الكربون في الوقود األحفوري.
وت ــاب ـع ــت" :أم ـ ــا ال ـم ـج ــال ال ـث ــال ــث ،ف ـهــو ال ـع ـلــوم
االقتصادية واالجتماعية وموضوعها (االقتصاد)،
ال ـ ــذي ي ـش ـمــل بـ ـص ــورة ع ــام ــة اقـ ـتـ ـص ــادات ال ـطــاقــة،
واالقتصاد الجزئي ،واالقتصاد الكلي ،واالقتصاد
القياسي ،واقتصاد التنمية ،فيما يتضمن المجال
الرابع الفنون واآلداب وموضوعه (دراسات في اللغة
العربية وآدابه) ،وتشمل النحو وعلوم اللغة ،والنقد

ودراسات في األدب القديم والحديث".
وذكــرت أن هناك عدة شــروط للترشح للجائزة،
ا لـتــي ينتهي التقديم لها فــي آ خــر يونيو المقبل،
منها :أن يكون المرشح عربي الجنسية ،وأن يكون
ً
اإلنتاج مبتكرا ،وذا أهمية بالغة بالنسبة للمجال
ً
الـمـقــدم فـيــه ،وم ـن ـشــورا خ ــال ال ـس ـنــوات العشرين
الماضية.
وأفـ ـ ـ ــادت ب ــأن ـه ــا ت ـق ـبــل ت ــرش ـي ـح ــات ال ـجــام ـعــات
والهيئات العلمية" ،كما يحق لألفراد الحاصلين
على هذه الجائزة ترشيح من يرونه مؤهال لنيلها،
وال تقبل ترشيحات الهيئات السياسية" ،مبينة أن
"قرارات مجلس إدارة المؤسسة نهائية ،وال يجوز
االعتراض عليها".
ودعــت المؤسسة الجهات الراغبة في الترشيح
إل ــى تعبئة طـلــب الـتــرشــح لـلـجــائــزة ،وإرس ــال ــه مع
جميع أعمال المتقدم إلكترونيا ،من خالل الموقع
اإلل ـك ـتــرونــي لـلـمــؤسـســة ( ،)www.kfas.orgفيما
"يعبأ الطلب في مجالي العلوم األساسية والعلوم
التطبيقية باللغة اإلنكليزية".
كذلك ،دعت إلى إرسال طلب الترشح مع األعمال
وف ــق مـلـفــات  ،PDFإم ــا بــواسـطــة وسـيـلــة التخزين
 Flash Memoryعلى عنوان المؤسسة في الكويت،
أو بواسطة مواقع خدمات التخزين السحابية إلى
البريد اإللكتروني لمكتب الـجــوائــز prize@kfas.
.org.kw

السيد عمر :أسهم حكومية بـ  %10في شركات قابضة لمنتجات المياه و«الغذائية»
قالت مديرة معهد األبحاث،
د .سميرة السيد عمر ،إن
المعهد يدرس مشاركة
الحكومة بنسبة  10في المئة
من الشركات المزمع إنشاؤها
لتسويق منتجات المعهد من
مياه ومواد غذائية.

●

فهد الرمضان

أعـلـنــت ال ـمــديــرة الـعــامــة لمعهد الـكــويــت لألبحاث
الـعـلـمـيــة ،د .سـمـيــرة الـسـيــد ع ـمــر ،دراس ـ ــات قــانــونـيــة
واقـتـصــاديــة يتم إعــدادهــا حاليا فــي مجلس ال ــوزراء
حول كيفية مشاركة الحكومة بنسبة  10في المئة في
الشركات القابضة المزمع إنشاؤها لتسويق منتجات
المعهد من المياه والغذاء.
وأشارت عمر ،في تصريح للصحافيين ،أمس ،عقب
افتتاح الملتقى األول الختراعات المعهد ،إلى أن المعهد
يتابع مــع هيئة الشراكة تسويق منتجاته الغذائية،
لتسويق االستزراع السمكي والنخيل النسيجي والمياه،
كـمـشــاريــع ت ـجــاريــة يـمـكــن االس ـت ـف ــادة مـنـهــا ،وص ــوال
لالكتفاء الذاتي في الدولة ،الفتة إلى أن "الهيئة أبدت
اهتمامها بهذه المنتجات ،وفي الطريق نحو تسويقها".
وقالت إن هناك تواصال مع القطاع الخاص لتسويق
االختراعات ،مشيرة إلى أن هناك دائرة خاصة بالمعهد
تقوم بوضع استراتيجية للتسويق ،فضال عن "وجود
ابتكارات قام المعهد بتطويرها ،ووصلت إلى مرحلة
اإلنتاج التجاري ونحتاج التسويق والدعم".
ولـفـتــت إل ــى أن ـهــم ف ــي ال ـمــراحــل األولـ ــى لعمل
سياسات واستراتيجية حول كيفية تطبيق هذه
التقنيات بصورة عامة ،مشيرة إلــى أنــه "بشكل
عــام ،يفتقر الوطن العربي للتواصل مع القطاع
الخاص لتطبيق هذه التقنيات ،لكن هناك تطورا

بمنطقة الخليج في زيادة عدد االبتكارات".
وقالت إن الكويت في المرتبة الـ 56عالميا لتسويق
االبتكارات ،و"يسبقنا في ذلك على الصعيد العربي قطر
واإلمارات والسعودية" ،آملة رفع هذه المرتبة ،لتكون من
الدول التي لها جهود ملموسة في هذا المجال ،الفتة
إلى وجود  13اختراعا لدى المعهد حاليا تم تقديمها
في الملتقى ،للمساهمة في المجال الصناعي ،من حيث
االبتكار والتطوير ،بهدف إيجاد التسويق المناسب لها.
وف ــي كـلـمـتـهــا خ ــال ح ـفــل االف ـت ـت ــاح ،أوض ـح ــت أن
ال ـس ـنــوات الـسـبــع األخ ـي ــرة ش ـهــدت اهـتـمــامــا أك ـبــر من
المعهد ،بتسجيل براءات االختراع في الجهات العالمية
المعتمدة ،وأثمرت جهوده في هذا االتجاه تسجيل أكثر
من  34براءة اختراع ،ومجموعة من الخبرات الفريدة
التي سيتم استغاللها واستثمارها صناعيا لتطوير
القطاع الصناعي والبنية التحتية والخدماتية في
الدولة ،وهي تغطي عددا من المجاالت البحثية التي
يعمل بها المعهد ،وتشمل :إنتاج البترول ،والبيئة،
والمياه ،وتكنولوجيا النانو ،والطاقة ،والغذاء ،وغيرها.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن ال ـم ـع ـه ــد ي ـم ـض ــي فـ ــي ذل ـ ــك وف ـقــا
الستراتيجيته بعيدة الـمــدى ،وخــارطــة الطريق التي
رسمها لألعوام  ،2030-2010والتي ينفذ من خاللها
مشاريع استراتيجية مع القطاعات الحيوية في الدولة،
واستكشاف الحلول والتكنولوجيات المتطورة لدعم
التنمية المستدامة ،وإيجاد أفضل السبل لتطبيقها
بشكل متكامل ،وبأقل كلفة ممكنة.

«الزكاة» يبحث دعم المشاريع الخيرية بالسودان بلدية «مبارك الكبير» :توجيه  86إنذار
ّ
تعد على أمالك الدولة

استقبل بيت الزكاة ،في مقره
الــرئـيـســي بـجـنــوب ال ـس ــرة ،وفــدا
ســودان ـيــا رف ـي ـعــا ،ب ـق ـيــادة وزي ــر
تنمية الـمــوارد البشرية والعمل
ب ــالـ ـس ــودان د .ج ـع ـفــر ع ـبــدال ـلــه،
حيث كان في استقبالهم المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة بــال ـن ـيــابــة
م ـح ـم ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،ال ـ ـ ــذي رح ــب
بالوفد الشقيق في بلدهم الثاني
الكويت ،وأكد عمق العالقات التي
تـجـمــع ب ـيــن قـ ـي ــادات الــدول ـت ـيــن،
وأواص ـ ـ ــر األخـ ـ ــوة وال ــدي ــن الـتــي
تجمع بين الشعبين الشقيقين.
وج ــاء ت الــزيــارة ،لبحث سبل
م ـش ــارك ــة ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة ف ــي دع ــم
الـمـشــاريــع الـخـيــريــة بــال ـســودان،
واط ـلــع ال ــوزي ــر وال ــوف ــد الـمــرافــق
لـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـب ـ ــذة تـ ـع ــريـ ـفـ ـي ــة عــن
ب ـيــت ال ــزك ــاة ،واأله ـ ـ ــداف الـعــامــة
السـتــراتـيـجـيـتــه ،ورؤيـ ــة الـبـيــت،
المتمثلة بــا لــر يــادة والتميز في
خ ــدم ــة فــري ـضــة ال ــزك ــاة والـع ـمــل
ً
ً
الخيري؛ محليا وخارجيا.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي اآلل ـ ـيـ ــة
ال ـم ـت ـب ـع ــة م ـ ــن الـ ـبـ ـي ــت ف ـ ــي دع ــم
المشاريع الخيرية واإلنسانية
واإلغاثية ،وكيفية تنفيذها خارج
الكويت عبر المنظمات والهيئات

●

علي حسن

كشفت إدارة الـعــاقــات العامة
ب ـب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت أن فـ ــرع بـلــديــة
م ـحــاف ـظــة مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر حـ ّـصــل
خ ـ ــال ش ـه ــر دي ـس ـم ـب ــر ال ـمــاضــي
رسوما تقدر بنحو  24683دينارا،
كما رفع  81339م 3من المخلفات،
وقــام بــإزالــة  3320إعــانــا ووضــع
 486مـلـصـقــا عـلــى ت ـعــديــات على
أمالك الدولة وسيارات ومهملة.

مصادرة مواد محظورة في الحساوي

وزير العمل السوداني خالل زيارة بيت الزكاة
الخيرية الرسمية التي يتعامل
مـعـهــا بـيــت ال ــزك ــاة ف ــي ال ـخ ــارج،
بــالـتـعــاون مــع وزارة الـخــارجـيــة
الكويتية.
وأكد أن "بيت الزكاة لن يتوانى
عن تقديم يد المساعدة لجميع
بلدان العالم ،وسيستمر في دعم
المشاريع الخيرية واإلنسانية،
ب ـتــوج ـي ـهــات س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد

ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد (ق ــائ ــد
العمل اإلنـســانــي) ،بالتعاون مع
أهــل الكويت مــن المحسنين من
الشركات واألفراد ،الذين وضعوا
ثقتهم فــي بيت الــزكــاة ،إليصال
م ـســاعــدات ـهــم لـلـمـسـتـحـقـيــن فــي
جميع بلدان العالم".
وفي ختام الزيارة ،شكر الوزير
السوداني مسؤولي بيت الزكاة

وأوض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر ف ـ ـ ــرع ب ـل ــدي ــة
محافظة م ـبــارك الـكـبـيــر ،م .فــاح
ا لـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري ،أن إدارة ا ل ـت ــد ق ـي ــق
ومتابعة خــد مــات البلدية ممثلة
في مراقبة المحالت واإلعــانــات،
قــامــت بــرفــع وإزال ــة  1389إعــانــا،
والكشف على  15محال ،وتحرير
 15مـخــالـفــة ،إل ــى جــانــب الصلح
في مخالفة.
ّ
وبين الشمري أن فريق الطوارئ
بالمحافظة رفع  650إعالنا ،ووجه

على الدور الذي يلعبه البيت في
مجال العمل الخيري واإلنساني،
وما يقدمه من خدمات تساهم في
زيادة التكافل بين أفراد المجتمع،
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى إع ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــه ب ــاألنـ ـظـ ـم ــة
والبرامج التي يستخدمها البيت
ف ــي إنـ ـج ــاز أع ـم ــال ــه وم ـشــاري ـعــه
الخيرية ،كما َّ
عبر عن شكره على
ُ
كرم الضيافة وحسن االستقبال.

شن فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الفروانية حملة ميدانية
عـلــى الـمـحــال الـتـجــاريــة بمنطقة ال ـح ـســاوي ،حـيــث أس ـفــرت عن
مصادرة  70كغم من المواد المحظور تداولها وبيعها ،إلى جانب
تحرير  10مخالفات.
وأكد رئيس فريق طوارئ الفروانية ،أحمد الشريكة ،أن الحملة
ال ـتــي شـنـهــا مفتشو الـنــوبــة ك ــان هــدفـهــا األس ــاس ــي الـتــأكــد من
التراخيص ،ومدى التزام أصحاب المحال والمنشآت باللوائح
والنظم المعمول بها في بلدية الكويت.

 86إنــذار ّ
تعد على أمــاك الدولة،
وح ــرر  23مـخــالـفــة ،الفـتــا إل ــى أن
إدارة تــراخـيــص خــدمــات البلدية
أص ــدرت وج ــددت  159ترخيصا
برسوم بلغت  15809دنانير من
قبل مراقبتي التراخيص الصحية
وتراخيص اإلعالنات.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ــرا قـ ـ ـب ـ ــة
الـتــراخـيــص الـصـحـيــة ج ــددت 28
ترخيصا صحيا ،في حين أصدرت
مراقبة تراخيص اإلعــانــات 131
معاملة ،مبينا أن إدارة النظافة
وإشغاالت الطرق رفعت  25سيارة
م ـه ـم ـلــة ،ووضـ ـع ــت  459مـلـصـقــا
ع ـلــى سـ ـي ــارات مـهـمـلــة ،وأف ــرج ــت
عــن  9سـيــارات مــن موقع الحجز،
وسيارتي سكراب ،إضافة إلى رفع
 81339م 3من المخلفات.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ق ـ ـ ـسـ ـ ــم إزا لـ ـ ـ ـ ـ ــة
المخالفات بالمحافظة رفع وأزال
 1281إعــانــا مـخــالـفــا ،وح ــرر 12
مخالفة ،قــائــا إن إدارة التدقيق
وال ـم ـتــاب ـعــة ال ـه ـنــدس ـيــة أصـ ــدرت
وأن ـهــت  543مـعــامـلــة خ ــال شهر
ديسمبر.

محليات
سلة أخبار
مدير «الدراسات القضائية»
استقبل وفد الخبراء ُ
العماني

استقبل مدير معهد الكويت
للدراسات القضائية والقانونية،
وكيل محكمة االستئناف
املستشار عويد الثويمر ،في
مكتبه ،الوفد ُ
العماني الزائر
للبالد ،وذلك بحضور رئيس
اإلدارة العامة للخبراء خالد
الدخيل.
ً
وضم الوفد ُ
العماني كال من
املدير العام املساعد لألعمال
القانونية والتعاون الدولي
د .إبراهيم العبري ،إلى جانب
باحث الشؤون القانونية
الرابع في دائرة شؤون الخبراء
واملكلف بعمل مدير دائرة
شؤون الخبراء أسامة الرواس.
ورحب املستشار الثويمر بالوفد
ُ
العماني ،وتبادل الجانبان
األحاديث الودية ،وطرحا
وجهات النظر في القضايا
ذات االهتمام املشترك ،في حني
أكد املستشار الثويمر عمق
العالقات الكويتية – ُ
العمانية.

«المنابر القرآنية» تنظم
المخيم الربيعي لـ «الصم»

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية
املنابر القرآنية ،أحمد الباطني،
أن "الجمعية لن تتوانى عن
خدمة الصم من حفظة القرآن
الكريم ،وغيرهم ،وإدخال
البهجة والسرور على نفوسهم،
لتخفيف معاناتهم ،وإدماجهم
في املجتمع".
وقال الباطني ،في تصريح
صحافي ،بمناسبة تنظيم
املخيم الربيعي األول للصم في
الكويت ،إن "فعاليات املخيم
أقيمت في منطقة جنوب
السرة ،وتخللتها العديد من
األنشطة الرياضية والثقافية،
بحضور جمع غفير من الصم
وعائالتهم".
وأشار بالجهود التي بذلها
النادي الكويتي الرياضي
للصم ،ووزارة الداخلية ،ممثلة
بنادي الضباط ،في إنجاح
املخيم ،وتوفير الخدمات الالزمة
واحتضان مثل تلك الفعالية
الترفيهية املهمة.

«الرحمة» :مستمرون في
حملة «عالجهم رحمة»
أكد رئيس مكتب شرق إفريقيا
في "الرحمة العاملية" بجمعية
اإلصالح االجتماعي ،عبدالعزيز
الكندري" ،أننا مستمرون في
حملة (عالجهم رحمة) ،التي
تهدف إلى تجهيز مستشفى
جراحات املخ واألعصاب والقلب،
والتي تعد األولى من نوعها في
منطقة القرن اإلفريقي".
وقال الكندري ،في تصريح
صحافي ،إن العمل الصحي في
"الرحمة" من املحاور األساسية،
إضافة إلى املحور التعليمي
والتنموي ،مشيرا إلى تدشني
مجموعة من املشروعات
بعضها تتمثل باملستشفيات،
التي تحتوي على معظم
التخصصات ،كاملستشفى
الدولي في هرجيسيا،
ومستشفى بورما ،ومستشفى
الرحمة في جيبوتي ،ومركز
جراحات املخ واألعصاب والقلب،
والذي تم االنتهاء من إنشائه،
وجار تجهيزه حاليا ،من خالل
ٍ
حملة "عالجهم رحمة".

«زكاة الفحيحيل» :عالجنا
 2400مريض خالل 2017
أعلن مدير لجنة زكاة الفحيحيل،
التابعة لجمعية النجاة الخيرية،
إيهاب الدبوس ،أن اللجنة
حققت عدة إنجازات خالل عام
 ،2017منها :بناء مراكز إسالمية
ومساجد ،وحفر آبار ،وكفالة أسر
فقيرة ،وإقامة مخيم للعيون.
َّ
وبي الدبوس ،في تصريح
صحافي ،أن اللجنة أقامت
مخيما لعالج مرضى العمى في
بنغالدش ،تم من خالله فحص
 2400مريض ،وإجراء  300عملية
جراحية إلزالة املياه الزرقاء،
وصرف نظارات وعدسات ملئات
املرضى ،وبناء مركزين إسالميني
في بنغالدش ،إضافة إلى بناء
 58مسجدا وحفر  471بئرا في
عدة دول أخرى .وفيما يتعلق
باملشاريع التي تم تنفيذها
بالكويت ،قال الدبوس" :قمنا
بتنظيم مشروع إفطار صائم،
استفاد منه  25ألف شخص،
كذلك قدمنا مساعدات شهرية
لألسر املتعففة ،استفادت منها
 824أسرة ،ومساعدات مقطوعة
استفادت منها  369أسرة".
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الصبيح تعبر استجوابها بتجديد الثقة بأغلبية نيابية
ً

 29نائبا رفضوا الطلب مقابل  13وامتناع العازمي وعبدالصمد وعبدالله
ً
كما كان متوقعا ،وبأغلبية مريحة عبرت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح جلسة طرح الثقة ،ليجدد مجلس األمة
الثقة بها للمرة األولى في عهد المجلس الحالي ،والثالثة في مشوارها الوزاري.
وقبل الذهاب إلى التصويت على طلب طرح الثقة تحدث النائبان شعيب المويزري
وعادل الدمخي مؤيدين للطلب ،وتحدث في المقابل النائبان راكان النصف ورياض
العدساني معارضين له ،ولم تخل الجلسة من سجاالت نيابية  -نيابية خاصة عند
حديث العدساني ،الذي احتدم السجال بينه وبين النائب الحميدي السبيعي أحد
مقدمي االستجواب.
وشدد النائب النصف في حديثه على أن االستجواب ال يستدعي من االساس تقديم
طلب طرح الثقة بالوزيرة ،مشيرا إلى أن فقرات في االستجواب تم اقتباسها من
استجوابات أخرى.
ورغم ان مجلس ًاالمة طوى صفحة استجواب الصبيح أمس بتجديد الثقة بالوزيرة
برفض  29عضوا وموافقة  13وامتناع النواب حمدان العازمي وعدنان عبدالصمد
وخليل عبدالله ،فإن السجال حوله مستمر بين العدساني والسبيعي.

فهد التركي ومحيي عامر

أقول لمن
يحاول جر
المجتمع
وتقسيمه إن
ذلك مرفوض
ونحن نقف مع
ً
الصبيح خوفا
من الله

النصف

اف ـت ـت ــح رئ ـي ــس م ـج ـلــس االم ــة
مــرزوق الغانم الجلسة الخاصة
بالتصويت على طلب طرح الثقة
بـ ــوزيـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والـعـمــل وزيـ ــرة ال ــدول ــة للشؤون
االقـتـصــاديــة هند الصبيح على
خلفية االستجواب الثالثي المقدم
مــن ال ـنــواب الحميدي السبيعي
ومبارك الحجرف وخالد العتيبي
حيث بدأت الجلسة بتالوة أسماء
االعضاء الحضور والذين تخلفوا
عن الجلسة بعذر او من غير عذر.
وقـ ــال ال ـغ ــان ــم :س ـت ـكــون هـنــاك
كـلـمــة الثـنـيــن مــن طــارحــي الثقة
او م ــن ي ــؤي ــده ــم وم ـث ـل ـه ـمــا لمن
يعارض ذلك.
وبدأ الحديث شعيب المويزري
ال ــذي قــال ان اسـتـجــواب الــوزيــرة
ه ـن ــد ال ـص ـب ـي ــح ك ـ ــان مـسـتـحـقــا،
مـ ـنـ ـتـ ـق ــدا مـ ـ ــا وصـ ـ ـف ـ ــه ب ــالـ ـط ــرح
الـبـغـيــض ال ــذي مــارســه البعض
بـ ــوصـ ــف االم ـ ـ ـ ــر بـ ـحـ ـض ــر وب ـ ــدو
واصـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــاف ع ـ ـن ـ ـصـ ــري ،الفـ ـت ــا
الـ ـ ــى ان ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن صـ ـ ــور االف
الـمــواطـنـيــن اص ـح ــاب الـشـكــاوى
بغير الصادقين ،وأن الصبيح هي
الصادقة فقط.

الصبيح سعيدة بنتيجة الجلسة

وأض ــاف ان الصبيح لــم تنفذ
بندا واحدا ،وكل ما قدمته مجرد
مؤشرات وأرقام تطبع في مكتبة
الـطــالــب ولــم تتذكر قــولــه تعالى
(فأما اليتم فال تقهر) ،فضال عن
عدم احالة االف المزورين ،مشيرا
الــى ان الصبيح لــم تقدم حلوال،
وفي المقابل ذل للمواطن واالرامل
والمطلقات.
وأوضـ ـ ـ ــح ان ال ـم ــداف ـع ـي ــن عــن
الصبيح صوروا ان المستجوبين
ومـ ــؤيـ ــدي االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ل ـي ـســوا
مــن اه ــل الـكــويــت ول ــم نتوقع من
الوزيرة ان تسير في هذا النهج،
الف ـت ــا الـ ــى ان الـ ــوزيـ ــرة تـحــدثــت
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ل ـ ــم ي ـ ـ ــرق ل ـم ـح ــاور
االستجواب.
وت ــاب ــع ان الـصـبـيــح تــدعــي ان
هناك مناقصات تمنح للشركات
ل ـك ــن ه ـ ــذا ل ـي ــس ص ـح ـي ـحــا ان ـمــا
منحت الشركات تعاقدات مباشرة
وزودت ال ـنــواب بمعلومات غير
صحيحة ،فكيف ال تـطــرح الثقة
بها؟!
وأضاف ان الوزيرة تقول انها
من النجادة ،ولو تحدث احد عن
اصول الزبير لقامت القيامة ،الفتا

(تصوير عبدالله الخلف)

الى «اننا نحترم كل العوائل لكن
الــوزيــرة اتجهت الــى هــذا المبدأ
عندما قالت نحن ال نأخذ فلوسا».
وق ــال ال ـمــويــزري ان الصبيح
ق ــام ــت ب ــال ـت ـع ــاق ــد ال ـم ـب ــاش ــر مــع
شركات خاصة ،فهل يعقل خمس
مناقصات لشركة واحدة ولعائلة
واحدة وتقول نحن نفيد الدولة؟
فكيف يـتــم ذل ــك؟ وأي ــن التكذيب
الذي لم ينشر؟
وتابع مخاطبا الصبيح :لو انك
في دولة اخرى فلن تجلسي دقيقة
بمكانك ،فأنت رغم استجوابين لك
لم تنفذي اي كلمة.
وذك ـ ــر ان ك ــل واح ـ ــد وقـ ــف مع
الوزيرة اقول له أال تخاف الله؟ ألم
تصلك رسالة من ايتام او ارامل او
معاقين بعد قطع المساعدات عن
المستحقين ،واتهمت كل الناس
بالمزورين ،ولم تحل للنيابة اال
 38ملفا؟
وأكد ان القضية ذمة وضمير،
متسائال :كيف يقف نــواب األمــة
مع الوزيرة وهي لم تفند محورا
واحدا وفي المقابل ظلمت الفئات
المستحقة؟ الفتا الى ان الصبيح
قــدمــت مـعـلــومــات كــاذبــة ويظهر

الصبيح :شعار المرحلة المقبلة «مأسسة األشخاص»
أعربت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل،
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح
عن اعتزازها بتجديد مجلس األمة الثقة بها في
جلسته أمس ،متوجهة بالشكر للنواب الذين
دعموا هذه الثقة.
وقالت الصبيح ،في تصريح صحافي عقب
الجلسة أمس« :أبارك للكويت ،ولكل صادق في
عمله ،هــذه النتيجة ،وأشـكــر سـيــدي صاحب
ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ع ـل ــى دع ـمــه
المتواصل ،وتوجيهاته السديدة لإلصالح ودرء
الفساد وخدمة المواطنين».
كما توجهت بالشكر إلى «سمو ولي العهد
الشيخ نــواف األحمد على توجيهاته ودعمه
في كل لقاء التقيه فيه ،وسمو رئيس مجلس

الدمخي يوجه أسئلة إلى الصبيح فور تجديد الثقة بها
فور تجديد مجلس األمة الثقة بالصبيح،
وجــه النائب د .ع ــادل الدمخي أربـعــة أسئلة
إليها ،عن سبب تغيير التقييمات السنوية
لـمـجـمــوعــة م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وم ـ ــدى االل ـت ــزام
بتطبيق نـظــام البصمة على جميع مديري
ومراقبي الوزارة ،وعدد المدارس التي تتلقى
مـســاعــدات ،والـشــركــة المسؤولة عــن نقليات
نزالء دور الرعاية.
وجاء في السؤال األول« :نمى إلى علمي أن
هناك عددا من التقييمات السنوية لمجموعة
مــن الموظفين لـعــام  2016تــم تغييرها في
األشهر الثالثة األخيرة ،يرجى إفادتي بعددها
واألسباب التي أدت إلى تغيير التقييم ،وهل تم
التغيير باإلجراء اإلداري الصحيح أم من خالل
األوامر الشفهية؟».
وطلب الدمخي فــي ســؤالــه الثاني إفادته
«بالسيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لكل من
الوكالء المساعدين لجميع قطاعات الوزارة،

ومديري اإلدارات في جميع القطاعات ،ومراقبي
اإلدارات في جميع إدارات الوزارة».
وسـ ـ ــأل« :م ــا م ــدى االلـ ـت ــزام بـتـطـبـيــق نـظــام
البصمة على جميع مديري ومراقبي الــوزارة؟
وإفادتي بآلية الدوام لكل منهم وساعات عملهم،
وعدد ومسميات المديرين والمراقبين ورؤساء
األقسام الذين يحصلون على بدل نوبة ،ومدى
تــوافــق طبيعة عملهم مــع قــرار دي ــوان الخدمة
المدنية لبدل النوبة الخاص بــوزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل ،وال ــوظ ــائ ــف اإلشــراف ـيــة
والقيادية الشاغرة في قطاعات وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة ،وت ــواري ــخ خـلــو ه ــذه الــوظــائــف،
وسبب التأخر إن وجد مع ذكر األسماء المرشحة
لها بسيرها الذاتية وتدرجها الوظيفي».
وط ـل ــب ف ــي س ــؤال ــه ال ـث ــال ــث إف ــادت ــه «بــاســم
الشركة المسؤولة عن نقليات نزالء دور الرعاية
االجتماعية التي تم التعاقد معها ،وما الشركات
المنافسة وسبب اختيارها عن بقية الشركات،

ونـسـخــة مــن الـعـقــد الـمـبــرم مــع الـشــركــة وعــدد
المرات التي أضرب فيها العمال التابعون لهذه
المناقصة ،واإلج ــراءات التي تمت حيال ذلك،
ومــدى تأثر نــزالء دور الرعاية بهذا اإلضــراب
المتكرر».
وتساءل الدمخي« :هل تمت مكافأة الموظفين
ال ــذي ــن ق ــام ــوا بـتـعــويــض إه ـم ــال ه ــذه الـشــركــة
بتوصيل النزالء أحيانا ،واستخدام سياراتهم
ال ـخــاصــة؟ وه ــل تــم ات ـخــاذ إجـ ــراء ح ـيــال ملف
الشركة في الشؤون لمخالفتها أبسط قوانين
العمالة وع ــدم منح الــرواتــب بانتظام وإي ــذاء
العمال؟».
وج ــاء فــي ســؤالــه ال ــراب ــع« :نـمــى إل ــى علمي
أن هـنــاك  11مــدرســة خــاصــة تــأخــذ مساعدات
من الــوزارة فوق المقرر ،يرجى تزويدي بعدد
المدارس ،واسم كل مدرسة ،والمساعدة المقررة
لها ،ولماذا يتفاوت مبلغ المساعدة من مدرسة
إلى أخرى؟».

عادل الدمخي

ال ــوزراء الشيخ جابر المبارك الــذي يؤكد في
كل جلسة لمجلس ال ــوزراء محاسبة المقصر
واإلصـ ــاح ودرء الـفـســاد وخــدمــة المواطنين
والتيسير عليهم».
وعبرت عن شكرها لرئيس المجلس مرزوق
الغانم ،ونائبه عيسى الكندري على إدارتهما
ال ـم ـم ـت ــازة لـجـلـسـتــي م ـنــاق ـشــة االس ـت ـج ــواب
ومناقشة طلب طرح الثقة ،كما شكرت جميع
النواب سواء من وقف معها ،أو من طرح الثقة
بها .وأكدت استمرار اإلصالح ،والنظر في جميع
االختالالت واألخطاء لتصحيحها ،مشيرة إلى
أن الـقــادم أفضل على صعيد تطبيق القانون
ودرء الفساد وتقديم أفضل الخدمات.
وأوضحت أن شعار المرحلة المقبلة سيكون

احد النواب ليقول ان االستجواب
ال يــرقــى ل ـطــرح الـثـقــة والـقـضـيــة
ليست انتخابات انما مظلوميات
الالف المواطنين والمستضعفين،
فـمــا ه ــذه ال ـجــرأة الـتــي يـقــف بها
نواب االمة مع وزيرة كاذبة؟ اين
نــذهــب مــن ال ـلــه؟ وأي ــن وجوهكم
كـ ـن ــواب ام ـ ــام نــاخ ـب ـي ـكــم؟ فــأربــع
سنوات تتعهد الصبيح ولم تنفذ
اي شيء وعدت به.
وق ـ ـ ــال ان ال ـص ـب ـي ــح ك ــان ــت ال
تستقبل النقابات لكن بعد تقديم
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ف ـت ـح ــت اب ــوابـ ـه ــا
وص ــورت بالتلفزيون كــي تقنع
ال ـنــاس انـهــا تستمع لطلباتهم،
فضال عن صرف  200الف دينار
في قضية البصل دون وجه حق،
مشددا على انه ال يحرض النواب
للوقوف ضد الصبيح لكن االمر
اك ـب ــر ،وأق ـ ــول ل ـل ــوزي ــرة :اذا كنت
مظلومة فلينصرك الله ،واذا كنت
غـيــر ذل ــك فــأســال الـلــه ان يقتص
مـنــك ،والـقـضـيــة ليست ناخبين
ودوائر ،مخاطبا النواب بالقول:
ات ــرك ــوا هـ ــذا االم ـ ــر ل ـض ـمــائــركــم،
وأق ـس ــم بــال ـلــه ان وض ــع االرامـ ــل
والمطلقات والمعاقين مزر ،وان
هذه الفئات قامت تستجدي ،وفي
المقابل تصرف اموال الجمعيات
على المحافظات رغم انها جهات
ح ـك ــوم ـي ــة ،ل ــذل ــك الب ـ ــد ان نـقـبــل

«مأسسة األشخاص ال شخصنة المؤسسات»،
مضيفة« :نحن بشر قد نخطئ ،لكننا من الناس
الذين نعترف باألخطاء ،ونعول على أن نصلح
االعوجاج ،ونؤكد أننا في دولة مؤسسات».
وذكرت أن المؤسسات والهيئات التي تشرف
على إدارتها ستسير في تسهيل جميع األعمال
وتقديم أفضل الخدمات لمتلقيها.
وب ـي ـن ــت ال ـص ـب ـي ــح أن االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب تـمــت
االستفادة منه باستعراض جميع اإلنجازات
الـتــي ق ــام بـهــا جميع الموظفين فــي الجهات
التابعة لـهــا ،ومـعــرفــة مــواطــن الخلل تمهيدا
إلصــاحـهــا ،متعهدة بأنها ستعمل ي ــدا بيد
مع كل متلق للخدمات لتقديم أفضل الخدمات
وتطويرها.

بــال ـم ـع ـلــومــات غ ـيــر الـصـحـيـحــة،
وحسبي الله على كل واحد ينصر
ظالما والملتقى امام الله.

تقسيم المجتمع
وتحدث النائب راكــان النصف
مـ ـع ــارض ــا ف ـ ـقـ ــال :ن ـ ـبـ ــارك لـ ـن ــادي
القادسية الفوز بكأس ولي العهد
وه ـ ــارد ل ــك ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي
ع ـلــى اسـ ـتـ ـج ــواب ه ـن ــد ،ث ــم اردف
قائال :اتابع االستجواب منذ فترة
واستجوبت وزراء بمخالفات كثيرة
في المناقصات والفتوى والعالج
بالخارج لكن لم يمر علي ان تطرح
الـثـقــة بــالــوزيــرة قـبــل االسـتـجــواب
نـفـســه ث ــم ي ـقــال تـقـسـيــم ال ـب ـلــد ،ثم
قــاطـعــه السبيعي ف ـقــال :عطيناك
ثــاث ســاعــات اعطنا ثــاث دقائق
ثم زاد ان هناك  7االف شخص غير
محدث بياناته.
وتــابــع الـنـصــف :قـبــل التشكيل
الوزاري قيل لها ان هناك استجوابا
سيقدم لك بسبب المعاقين لكنها
اصـ ـ ــرت واقـ ـ ــول ل ـم ــن يـ ـح ــاول جــر
الـمـجـتـمــع وتـقـسـيـمــه ان ذل ــك امــر
مرفوض ونحن نقف مع الصبيح
خــوفــا م ــن ال ـل ــه ،واق ـ ــول الم احـمــد
ان اسـتـجــوابــا جــديــدا سـيـقــدم لــك،
وأتمنى من يقول غير ذلك اال يدافع
عن الفاسدين.

ثم تحدث خالد العتيبي قائال:
ال نـ ـقـ ـب ــل ك ـ ـ ــام ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ،ف ـع ـلــق
الـغــانــم قــائــا :الـنـصــف ق ــال عنكم
ان االسـتـجــواب كــان راقـيــا ،ثــم قال
العتيبي :ال تقبل ان يقال ان تجارا
وراء هذا االستجواب.

إضرابات
ثم تحدث عادل الدمخي مؤيدا
لطرح الثقة فقال ان تقييمه للوزيرة
الصبيح مبني على حقائق اوالها
ان ـهــا ش ــارك ــت ف ــي حـكــومــة سحب
الـجـنـسـيــات وســاهـمــت فــي تقييد
ح ــري ــات ال ـج ـم ـع ـيــات وحــارب ـت ـهــا
وحلت جمعيات دون سند قانوني
وهـ ـن ــاك اشـ ـخ ــاص ح ـص ـلــوا على
ال ـ ـبـ ــراء ب ـع ــد اق ــال ـت ـه ــم ،واق ـ ـ ــول ان
الــوزيــرة الـتــي تقعد رئـيــس شركة
منافسة وتقيل رئيسة الخطوط
الـجــويــة الكويتية الرض ــاء رئيس
ش ــرك ــة وت ـق ــري ــر ل ـج ـنــة الـتـحـقـيــق
بهذه القضية يدينها ،وهي تغرم
الشركة الخاصة بالمسنين وكبار
السن ،والسائقون في هذه الشركة
عملوا اضرابات بسبب انتهاكات
حقوقهم ،وهي تقول ام االنسانية
ولم توقف او تعاقب هذه الشركة
التي تجلب العمالة.
وت ــاب ــع ان ام االن ـســان ـيــة تنفع
غيرها وليس نفسها ،واوامر

السبيعي للعدساني :الله يعينك على نفسك ...ورياض يرد :ال ألف وال أدور
انتقل السجال بين النائبين
ال ـح ـم ـي ــدي ال ـس ـب ـي ـعــي وري ـ ــاض
ال ـع ــدس ــان ــي م ــن ق ــاع ــة ع ـبــدال ـلــه
السالم الى المنصات االعالمية،
إذ ارتـ ـف ــع س ـق ــف الـ ـسـ ـج ــال بـيــن
النائبين.
وقــال السبيعي ان العدساني
ل ـم ــع ن ـف ـســه ف ــي ح ــدي ـث ــه م ــؤي ــدا
لـ ـ ـل ـ ــوزي ـ ــرة ه ـ ـنـ ــد الـ ـصـ ـبـ ـي ــح فــي
جلسة طــرح الثقة دون ان يبرر
للمواطنين أسباب تأييده لها.
وأضاف السبيعي في تصريح
ع ـقــب الـجـلـســة أم ــس «ان جلسة
اليوم كانت لطرح الثقه بوزيرة
ال ـشــؤون والـشـعــب الـكــويـتــي هو
من سيقيم هــذا االمــر ان كــان مع
طــرح الثقة من عدمه ومحاسبة
المخطئين» ،مضيفا :نأسف لما
حصل اليوم مع رياض العدساني
مــن محاباة مــن الــرئــاســة عندما
ت ـ ـك ـ ـلـ ــم م ـ ـ ـ ــدة  25دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ك ــأن ــه
مستجوب ونحن كمستجوبين
تكلمنا مدة نصف ساعة للدفاع
عـ ــن ن ـف ـس ــه والـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــي ان ــا
بالذات ،مشيرا الى ان العدساني
اذا كان عنده مشكلة من «تويتر»

او ناخبيه فعليه ان يجيب عنهم،
موضحا انه ليس له عالقة بذلك
بقوله «وانا شكو».
واس ـت ـغ ــرب ق ـي ــام ال ـعــدســانــي
ب ـع ــرض إنـ ـج ــازات ــه ع ـن ــدم ــا ك ــان
رئيس جمعية ،قائال :انــت شكو
واحـنــا شكو فيك وارقــامــك كلها
خاطئة وكذب في كذب؟
وقــال السبيعي ان العدساني
ق ـبــل ش ـهــر ك ــان ي ـق ــول ان ــه اق ــرب
لـطــرح الـثـقــة بــالــوزيــرة الصبيح
بنسبة  90في المئة اذا لم تجب
عن سؤاله البرلماني الذي طلب
فـيــه ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة للمعينين
في الجمعيات التعاونية ،علما
بأن الوزيرة لم تجب عنه مرتين،
انـمــا ردت عليه بـكـتــاب عرضت
فيه ا سـمــاء المعينين وارقامهم
الـ ـم ــدنـ ـي ــة فـ ـق ــط وهـ ـ ـ ــذه م ـع ــادل ــة
مـ ـقـ ـل ــوب ــة ،مـ ـتـ ـس ــائ ــا :لـ ـ ـم ـ ــاذا ال
يعرض العدساني التقرير على
المواطنين؟
واستطرد السبيعي في خطابه
الموجه الــى العدساني قائال ان
مــن حـقــك ان تــدافــع عــن الــوزيــرة
لكن ليس من حقك ان تتهجم على

اآلخرين ،مستدركا بالقول :قسما
بالله العظيم انني «تراهنت» مع
احـ ــد الـ ـن ــواب م ــن ش ـه ــر يــونـيــو
الماضي بأنك لن تصوت مع طرح
الثقة بالوزيرة الصبيح وهذا ما
حدث اليوم.
وت ــاب ــع :أق ـس ــم بــال ـلــه الـعـظـيــم
ثالث مرات أن العدساني قال لي
انه طلب السيرة الذاتية للمعينين
بالجمعيات الـتـعــاونـيــة واذا لم
ترد فسيطرح الثقة ولم تجب عن
اسـئـلـتــه الـبــرلـمــانـيــة ،اآلن يقول
انها أجابت عن اسئلته وتناسى
طـ ـلـ ـب ــات الـ ـمـ ـع ــاقـ ـي ــن واألرام ـ ـ ـ ـ ــل
واأليتام.
وق ـ ــال ال ـس ـب ـي ـعــي :اذا ري ــاض
عنده مشكلة وصوت مع الوزيرة
فهذه مسؤولية ناخبيه ولكن هو
عنده مشكلة مع نفسه وهو نفس
ما قاله جمعان الحربش الله يفك
عوقة ان عنده مشكلة مع «تويتر»
ومع نفسه ومع اآلخرين.
وأكد ان مشاكل العدساني في
دور االن ـع ـقــاد ال ـحــالــي لمجلس
األمة معنا ،بينما كانت مشكلته
ف ــي دور االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـس ــاب ــق مــع

سجال السبيعي والعدساني
الحركة الدستورية حيث حرض
عليها جهات دولية وعلى عيال
الكويت وعلى جمعية اإلصــاح
وهذا يدل على ضعف ومشكلته
الحالية مع عادل الخرافي بسبب

ح ـس ـب ــة انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،م ـس ـت ــدرك ــا
بالقول «ونفس العدساني نفس
مو زين».
وقال ان العدساني «يتهاوش
مع اي شخص وعنده مشكلة مع

 ...سجالهما بالقاعة :أعرفك حجمك ...ودمك أزرق
ك ــان س ـبــب ال ـس ـجــال ال ـح ــاد ب ـيــن الـنــائـبـيــن الـحـمـيــدي
السبيعي ورياض العدساني موقف األخير من طرح الثقة،
وهجومه على المستجوبين خــال كلمته بالقاعة أثناء
معارضته طــرح الثقة ،ففي الوقت الــذي أشــار العدساني
إلــى أنــه ال يشكك فــي المستجوبين وطــارحــي الثقة ،قال
إن الصبيح استجابت لمالحظاته ومــا قدمه ،وأصلحت
في كثير من القطاعات ،مما دعاه إلى عدم طرح الثقة بها،
مضيفا أن «السبيعي لم يحضر جلسة التركيبة السكانية،

مما أدى إلــى عــدم اكتمال النصاب فيها ،والـيــوم يريد أن
يفرض رأيه علينا».
فقاطعه السبيعي :أنت أقسمت لي أنك ستطرح الثقة بها
إذا لم تجب عن سؤالك بشأن السيرة الذاتية ألعضاء مجالس
إدارات الجمعيات التعاونية المعينين ،وهي لم تجب ،فلماذا
لم تف بوعدك أمام الله والناخبين؟ فرد العدساني :أجابت
ّ
علي ،فقال السبيعي :أنت كاذب لم تجب ،وأنت لديك مشكلة
مع نفسك وناخبيك و«تويتر» فاذهب لحلها.

ثم قال العدساني للسبيعي« :ال تقرب صوبي ،سأحرجك
إذا تكلمت ،وأن ــا أعــرفــك حجمك الطبيعي ،فــأنــت م ــرة مع
طــال ،ومــرة مــع م ــرزوق ،فــرد األخـيــر :أنــت عنصري ،ودمــك
أزرق ،وقلبت موقفك مــن طــرح الثقة خــال ســاعــات ،وهــذا
االستجواب عراك».

ث ــم ح ـســم ال ــرئ ـي ــس ال ـغ ــان ــم ذلـ ــك الـ ـج ــدل بــالــذهــاب
للتصويت عـلــى ط ــرح طـلــب ط ــرح الـثـقــة ال ــذي انتهى
بتجديد الثقة بالوزيرة هند الصبيح.

اآلخ ــري ــن ،وه ــو ال ــى االن يعتقد
انـ ــه رئ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة وال ي ـعــرف
حــدود الزمالة وال أصــول العمل
البرلماني والسياسي والمفترض
ان يـكــون رئـيــس قسم فــي ديــوان
المحاسبة ال اكثر» ،مضيفا «من
تــاريــخ االس ـت ـجــواب حـتــى الـيــوم
ظهر في عدة وسائل اعالمية وفي
تويتر والمركز االعالمي لمجلس
االمة يدافع عنها وهذه مشكلته».
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي ال ـ ـ ـ ــى ان
العدساني لم يكن له موقف من
استجواب الشيخ سلمان الحمود،
وكان هدفه ليس حماية الحمود
ان ـ ـمـ ــا حـ ـم ــاي ــة لـ ـعـ ـم ــه س ـل ـي ـم ــان
العدساني ،مشيرا الى ان الضغط
في «تويتر» انذاك هو الذي جعل
الـعــدســانــي يعلن تــأيـيــده لطرح
الثقة بالحمود.

وأضـ ــاف «ان الـعــدســانــي االن
يمشي معنا بمشاكله ،وحينما
ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــا ئـ ـ ــب د .جـ ـمـ ـع ــان
الـحــربــش مــن الـسـجــن سيستمر
في مشاكله مع الحربش من دون
اي سبب» ،مستدركا بالقول :اقول
لـلـعــدســانــي ان ــت مـكـشــوف والـلــه
يعينك على نفسك ونحن نحترم
من وقف ضدنا ومن وقف معنا.

محشوم
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ن ـفــى
النائب رياض العدساني ما قاله
النائب الحميدي السبيعي من أن
الــوزيــرة الصبيح لــم تتقدم إليه
بالسيرة الذاتية العضاء مجالس
ادارات ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة
الـمـعـيـنـيــن ،م ــؤك ــدا ان ــه سـبــق ان

ق ــال :اذا لــم تقدمها ال ــوزي ــرة لي
ف ـســأطــرح فـيـهــا ال ـث ـقــة ،إال أنـهــا
اجابت عن السؤال وأحالت اليه
السيرة الذاتية.
وع ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي خ ــال
تصريح عقب تصريح السبيعي
مستند السيرة الــذاتـيــة ال ــواردة
ض ـ ـمـ ــن جـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــرة ه ـنــد
الصبيح على ســؤالــه ،مستدركا
بالقول :الحميدي يقول اذا ثبت
ان ـهــا قــدمــت لــي الـسـيــرة الــذاتـيــة
ي ـكــون ك ــذاب ــا ،وان ــا أق ــول لــه انــت
م ـ ـح ـ ـشـ ــوم ولـ ـ ـي ـ ــس عـ ـ ـن ـ ــدي هـ ــذا
األسـ ـ ـل ـ ــوب ،ولـ ـك ــن أردت اث ـب ــات
مصداقيتي بالدليل والـبــرهــان،
وإنني ال ألف وال أدور.

ةديرجلا

•
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برلمانيات

مريحة ...وتؤكد استمرارها في اإلصالح والتطوير

المجلس يرفع جلسته إلى الثالثاء المقبل للدخول في جدول األعمال

الوزيرة مع الغانم

المبارك يهنئ الصبيح
شفهية تـصــدر مــن الــوزيــرة
وال ــوك ـي ــل ال ـقــانــونــي فـهـنــاك
مــن يمنح امـتـيــازا وهــو ال يعمل،
واالستفادة ليست بالضرورة ان
تكون مباشرة لكن الخطر عندما
تأتي الترضيات بعد االستجواب،
ول ـ ـمـ ــاذا تـ ـش ــوه ال ـ ــوزي ـ ــرة سـمـعــة
مجالس ادارات الجمعيات ،فأنت
تحلين مجالس ادارات الجمعيات
ً
تنفيعا لنواب معينين فلماذا لم
تضعي فــي الحسبان تعيين 44
في مجالس االدارات؟
وأكد الدمخي ان تنفيع الوزيرة
الش ـخــاص وش ــرك ــات ي ـكــون على
ً
ح ـس ــاب الـ ـم ــال الـ ـع ــام ف ـض ــا عن
ال ـتــرض ـيــات ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي تـقــوم
بها الشـخــاص معينين ،ضاربة
بضوابط الخدمة المدنية عرض
ال ـح ــائ ــط ،وت ــأت ــي بــوك ـيــل ارض ــاء
لقطب برلماني ليس ذلك فحسب
بل سحبت  30صالة افراح وهناك
اربع اخرى لم تسحب لماذا؟
ف ـض ــا ع ــن ج ـم ـع ـيــة م ـســاعــدة
الـطـلـبــة الـتــي تملك بــرجــا مــن 14
دورا ،ولــم تجب عــن هــذا الـســؤال
ك ـمــا ان ه ـن ــاك قـضـيــة ك ـب ــرى هي
وقف المساعدات عن المتزوجات

الصبيح
منحت شركات
تعاقدات مباشرة
وزودت النواب
بمعلومات غير
صحيحة فكيف
ال تطرح الثقة
بها؟!

المويزري

ً
المويزري مؤيدا طرح الثقة

 ...وتتوسط ناصر الصباح والحجرف

من غير كويتي ،فلماذا أوقفت هذه
المساعدات وبعد الضغط النيابي
قمنا بإعادة صرفها.
ً
وتساءل :هل يعقل ان مستشارا
يـ ـعـ ـي ــن مـ ـ ــديـ ـ ــرا وي ـ ـح ـ ـصـ ــل ع ـلــى
مـكــافــأة ال ــف دي ـنــار ثــم تـقــول قبل
االستجواب انها أقالت المستشار؟
ً
فـهــذه جملة مخالفات فـضــا عن
ً
 350موظفا عينوا بغير حق وانت
سواء استمررت ام ال فاالستجواب
يصحح المسار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ق ـ ـ ـسـ ـ ــوة ع ـل ــى
المعاقين وسمو ولي العهد عندما
ك ـ ــان وزي ـ ـ ــرا ل ـل ـش ــؤون ك ـ ــان بــابــه
مفتوحا للمعاقين والمراجعين
وي ـ ـ ـ ــا لـ ـيـ ـت ــك ك ـ ـنـ ــت ك ــالـ ـمـ ـس ــؤول
االمـ ــاراتـ ــي الـ ــذي ك ـســر ال ـحــواجــز
امــام المراجعين ،وتـســاءل :لماذا
ل ــم ت ـح ـي ـلــي ل ـل ـن ـيــابــة الـمـشــرفـيــن
والطواقم الطبية المزورة اذا كنت
صادقة في االصالح؟ وإنني أقف
اليوم امــام الله والناخبين القول
كلمة الحق.

حقائق
ثـ ـ ــم تـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ريـ ـ ــاض
العدساني معارضا لطلب طرح
الـثـقــة ب ــال ــوزي ــرة الـصـبـيــح قــائــا:
أتـحــدث دفــاعــا عــن الـحــق وأن ــا لم
اعـ ــارض االس ـت ـجــواب ول ـكــن قلت
النه ال يرتقي لطرح الثقة وهناك
اشـ ـخ ــاص ش ـك ـكــوا ب ـنــا وط ـع ـنــوا
وسأتحدث بالحقائق.
وأضـ ــاف ال ـعــدســانــي :ه ــذه من
اب ـ ـ ــرز الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ع ـل ــى وزي ـ ــرة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـم ـس ـج ـلــة مـ ــن دي ـ ــوان
المحاسبة في  2014والتي تؤكد
كثرة الـتـجــاوزات بعكس التقرير
ف ــي  2015وال ـ ــذي اك ــد انـخـفــاض
المالحظات على وزيــرة الشؤون
عن السنوات السابقة وذلك بسبب
تفكيك الوزارة ونقل اختصاصاتها
لهيئة االعاقة.
واشار الى انه عندما قام بذات
االج ـ ـ ـ ــراء مـ ــع الـ ــوزيـ ــر ي ــاس ــر اب ــل
ل ــم ي ـق ــول ــوا ع ــن االسـ ـتـ ـج ــواب انــه
عنصري فلما وقفت مع استجواب
الصبيح قالوا انه عنصري ،والكل
يـعـلــم ان ـن ــي بـعـيــد ك ــل ال ـب ـعــد عن
هذه االمور .واستطرد العدساني
قائال :من يخرب هو اكثر الناس

جدول التصويت على طرح الثقة بالصبيح
م
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أحمد نبيل الفضل
أسامة عيسى الشاهين
الحميدي بدر السبيعي
أنس خالد الصالح
باسل حمود الصباح
بخيت شبيب الرشيدي
ثامر سعد السويط
جابر المبارك الصباح
جمعان ظاهر الحربش
جنان محسن بوشهري
حامد محمد العازمي
حسام عبدالله الرومي
حمدان سالم العازمي
حمد سيف الهرشاني
حمود عبدالله الخضير
خالد الجراح الصباح
خالد حسين الشطي
خالد مؤنس العتيبي
خالد ناصر الروضان
خلف دميثير العنزي
خليل إبراهيم الصالح
خليل عبدالله أبل
راكان يوسف النصف
رياض أحمد العدساني
سعد علي الخنفور
سعدون حماد العتيبي
سعود محمد الشويعر
شعيب شباب المويزري
صالح أحمد عاشور
صباح الخالد الصباح
صفاء عبدالرحمن الهاشم
صالح عبدالرضا خورشيد
طالل سعد الجالل

غير
موافق
موافق
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غير
ممتنع
موافق
موافق
*

عادل جاسم الدمخي
عادل مساعد الخرافي
عبدالكريم عبدالله الكندري *
*
عبدالله فهاد العنزي
عبدالله يوسف الرومي
عبدالوهاب محمد البابطين
عدنان سيد عبدالصمد
عسكرعويد العنزي
*
علي سالم الدقباسي
عمر عبدالمحسن الطبطبائي
عودة عودة الرويعي
عيسى أحمد الكندري
فراج زين العربيد
فهد محمد العفاسي
فيصل محمد الكندري
ماجد مساعد المطيري
مبارك سالم الحريص
*
مبارك هيف الحجرف
محمد براك المطير
محمد حسين الدالل
محمد مروي الهدية
محمد ناصر الجبري
محمد هادي الحويلة
*
محمد هايف المطيري
مرزوق علي الغانم
ناصر صباح األحمد
ناصر سعد الدوسري
نايف عبدالعزيز المرداس *
نايف فالح الحجرف
هند صبيح الصبيح
وليد مساعد الطبطبائي
يوسف صالح الفضالة
13
النتيجة النهائية

*
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*
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*
*
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 ...وفي حديث مع النصف
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العتيبي :الحكومة تحت المجهر ولن أتوانى عن االستجواب
ق ــال الـنــائــب خــالــد الـعـتـيـبــي :أود الـتـنــويــه بخصوص
استجواب وزيرة الشؤون وهذه المرة العاشرة التي اذكرها
بــأن االستجواب جــاء عن قناعة شخصية تتعلق بوضع
هيئة اإلعاقة والظلم الذي يحصل فيها وفي بقية االدارات
والهيئات التابعة لوزارة الشؤون.
وأض ــاف العتيبي فــي تصريح صحافي عقب الجلسة
ان هذا الموقف لم يأت دفاعا عن مزور او دفاعا عن مدعي
اعاقة كما ادعى النائب راكان النصف ،واطلعت شخصيا
على حــاالت كثيرة كــان فيها الظلم واضحا ومــن منطلق
عـمـلـنــا فــي مـجـلــس األم ــة بــالــدفــاع عــن الـمـظـلــومـيــن وعــن
مكتسباتهم تقدمت بهذا االستجواب مع الزمالء ،وتدرجت
في المساء لة من خــال تقديم اسئلة برلمانية وصلتني

المعتذرون
جمعان الحربش
وليد الطبطبائي
محمد المطير
ثامر السويط

لو قامت
الصبيح
بمخالفة مالية
واحدة لكنت
أول من يطرح
الثقة بها
العدساني

ردودها ناقصة .وتابع :هذا االستجواب يدافع عن جميع
الـحــاالت من ايتام وارام ــل ومطلقات إضافة إلــى مجالس
إدارات الجمعيات ،وحتى اليوم لم يأتني الرد على كثير
من األسئلة ،وكذلك لم تفند الوزيرة في ردودها كثيرا من
النقاط ،وكنت أتمنى من رئيس مجلس األمة إيقاف النائب
راكــان النصف عن هذا الطرح أو منحي الوقت للرد عليه
داخ ــل قــاعــة عبدالله الـســالــم ،وأرف ــض الطعن فــي نوايانا
كمستجوبين.
وق ــال :كــانــت الحكومة تحت الـمــراقـبــة ولـكــن مــن اليوم
ستكون تحت المجهر ولن أتوانى عن تقديم االستجواب
س ــواء لــرئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أو أي وزي ــر تـثـبــت عليه
المخالفات.

ف ـ ـس ـ ــادا ،مـ ـسـ ـت ــدال بـ ـم ــا ورد فــي
ت ـقــريــر ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ال ــذي
اكد ان الوزيرة قامت بالكثير من
التصحيحات وعالجت االخطاء
وبــاالرقــام واالدل ــة بينت الــوزيــرة
ملفي الشركات الوهمية وتجارة
االقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات ،وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـي ـ ــوم ان
الـمــوضــوع ال يرتقي لطرح الثقة
وهذا ردي على من يشكك بي.
وأكد العدساني ان اخاه المعاق
اع ــز عـلـيــه م ــن ال ــوزي ــرة وغـيــرهــا،
ف ـمــن غ ـيــر ال ـم ـع ـقــول ان اقـ ــف مع
الوزيرة ضده ،وديوان المحاسبة
ي ــؤك ــد ان وزارة ال ـ ـشـ ــؤون ت ـقــوم
ب ـم ـعــال ـجــة االخ ـ ـطـ ــاء ون ـطــال ـب ـهــم
بتسهيل االجراءات وبلغ اجمالي
الملفات التي دققت  20الف ملف
وهناك  5903ملفات تحوم حولها
شبهات وكشفت عمليات المراجعة
وجــود  66حالة معاقين متوفين
و 54حــالــة يــدعــون انـهــم معاقون
واعمارهم تتجاوز  80عاما و78
ح ــال ــة ت ــرع ــى م ـعــاقــا وت ـع ـمــل في
مخالفة لصحيح القانون.
وتابع العدساني :كما كشفت
ال ـم ــراج ـع ــة اك ـت ـش ــاف  154حــالــة
مـعــاقـيــن ي ــرع ــون مـعــاقـيــن و133
ح ــال ــة ت ــرع ــى م ـعــاقــا وت ـع ـمــل في
القطاع الحكومي ،مشيرا الى انه
ال يقف ضد ما يحقق المصلحة
العامة ،وانا اتحدث عن مؤشرات
حقيقية باالرقام وليست سياسية،
فديوان المحاسبة جهة نستشهد

بها ونقدم االسئلة واالستجوابات
بناء عليها.

ارتفاع المبيعات
وأك ــد الـعــدســانــي أن «الصبيح
لــو قــامــت بمخالفة مــالـيــة واح ــدة
لكنت أول واحــد يطرح الثقة بها،
وصحيح هناك أخطاء في بعض
الـ ـ ـق ـ ــرارات ،ل ـك ــن مـ ــن الـ ـم ــؤك ــد أن ــه
ال ي ـطــالــع ارتـ ـف ــاع ال ـم ـب ـي ـعــات في
الجمعيات التعاونية ،فارتفاعها
ضــد كــامـهــم ب ــأن تــدخــل الـشــؤون
دمر الجمعيات ،وسبق أن حذرت
الــوزيــرة باستجوابها إذا لــم تدع
الن ـت ـخ ــاب ــات ال ـج ـم ـع ـيــات وق ــام ــت
بتحقيق الطلب».
وقــال« :لست غــدارا ألطرح الثقة
بالصبيح ،فقد قــا مــت بتنفيذ ما
ط ـل ـب ـت ــه» ،ع ــارض ــا م ـق ـطــع فـيــديــو
س ــاب ـق ــا حـ ــول اس ـت ـج ــواب ــه ل ــوزي ــر
شـ ـ ــؤون س ــاب ــق بـ ـش ــأن م ـل ــف دور
األيتام.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن هـ ـن ــاك أم ـ ــورا
طـ ــرحـ ــت ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب غ ـيــر
ص ـح ـي ـحــة ،م ـس ـت ـش ـهــدا ب ـم ــا قــالــه
ال ـنــائــب ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي في
استجوابه بشأن الـ 4ماليين دينار،
مؤكدا أن ما ذكره غير صحيح.

آراء الدستوريين
وأك ــد الـعــدســانــي أن الـمـســؤول

ً
العتيبي محتجا خالل الجلسة

عــن مـلــف التركيبة السكانية هو
رئيس الوزراء ،بحسب آراء الخبراء
الدستوريين ،وسبق أن استجوبته
ع ـلــى هـ ــذا ال ـم ـل ــف ،واالس ـت ـج ــواب
اخذ بعض فقراته من استجوابات
أخــرى« ،وأستغرب التشكيك فينا
وال أقبل بــه ،لكن قضية التركيبة
الـسـكــانـيــة لــم تـعـقــد ،ألن النصاب
فقد على واحد ،وأحد الغائبين عن
الجلسة هــو الحميدي السبيعي،
وسقط االستجواب ،ومن باب أولى
الشعب يحاسبك».
وف ــي خـتــام حــديـثــه ق ــال« :ليس
م ـط ـلــوبــا م ـن ــي ان ي ـج ــرن ــي اح ــد،
واالخـيــار كثر ،وانــا ليس لــدي اي
حسبة سياسية ،ومن قدم استقالته

من المجلس ليس عاجزا عن قول
كلمة الـحــق ،وأسـتـجــوب الصبيح
أو غـيــرهــا إذا اخ ـطــأ ،وك ــل الـنــاس
سواسية».
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال ح ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـي ــن
ال ـعــدســانــي والـسـبـيـعــي ،وانـتـهــى
ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى ط ـ ـ ــرح ال ـث ـق ــة
بــالــوزيــرة ،ورفــض المجلس طلب
طرح الثقة بنتيجة  ،29مقابل 13
ايدوا الطلب ،وامتناع ثالثة ،ورفع
الغانم الجلسة الى الثالثاء المقبل،
ب ـع ــد أن ه ـن ــأ ال ـ ــوزي ـ ــرة الـصـبـيــح
بتجديد الثقة بها.

الفضالة :التحدي أكبر أمام
الصبيح بعد تجديد الثقة بها
قال النائب يوسف الفضالة إنه «بانتهاء جلسة التصويت
على طــرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح ،وتجديد الثقة بها،
علينا أن نؤكد للوزيرة والحكومة أن حصولها على ثقة األمة
يزيد مسؤوليتها ،وعليها أن تأخذ جميع المالحظات ومحاور
االستجواب بعين االعتبار».
ودعا الفضالة الصبيح للعمل على كل ما أثير في االستجواب
مــن مالحظات وغـيــرهــا« ،فالتحدي أكـبــر أمامها بعد تجديد
الثقة بها».

«حدس» ...مواقف متباينة من طرح الثقة
• الشاهين :أختلف مع سياسات الصبيح • الدالل :قراراتها صحيحة وأداؤها فاق توقعاتي
ت ـب ــاي ـن ــت مـ ــواقـ ــف الـ ـح ــرك ــة ال ــدس ـت ــوري ــة
اإلسالمية (حدس) أثناء التصويت على طلب
طرح الثقة من الوزيرة هند الصبيح بين مؤيد
ومعارض.
وذك ــر ال ـنــائــب أس ــام ــة الـشــاهـيــن« :أعـلـنــت
ت ــأيـ ـي ــدي ل ـ ـطـ ــرح الـ ـثـ ـق ــة ب ـ ــوزي ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون
االجتماعية والعمل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح ،استنادا الختالفي
موضوعيا مــع سياساتها وقــراراتـهــا تجاه
ش ــرائ ــح مـجـتـمـعـيــة م ـه ـمــة ،م ـثــل الـقـطــاعــات
التعاونية ،والعمالية ،وذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة ،والـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع ال ـخــاص،
وربـ ـ ــات ال ـب ـي ــوت ،ومـسـتـحـقــي ال ـم ـســاعــدات
االجتماعية».
وقال الشاهين ،في تصريح عقب الجلسة
أمــس« ،تمنيت تفرغ األخــت الــوزيــرة لمراقبة
ومحاسبة المشاريع التنموية العمالقة ،وكبار
المقاولين والمناقصين والنافذين في الكويت،
لما عرفناه عنها من حزم ومبادرة وتدقيق،
ع ــوض ــا ع ــن الـ ـش ــرائ ــح الـمـجـتـمـعـيــة األولـ ــى
بالعناية والرعاية ،والرفق واللين ،انطالقا من
المبدأ اإلنساني (لئن أفرط في عفو ،أحب إلي
من أن أغلط في عقوبة)».
ولفت الى ان حمل هذا االستجواب ،وطلب
طرح الثقة ،رسائل للوزيرة الصبيح وألي وزير
الحــق ،وللقائمين على كل الجهات التابعة،
مؤكدا «وجوب تطبيق الشريعة والتشريعات
الوطنية بــالــروح والـنــص مـعــا ،وبالمقاصد
العليا النبيلة تجاه المعاقين ،والتعاونيين،
والـمـبــادريــن والعاملين ،واألم ـهــات واألرام ــل
والمساكين ،وغيرهم».
وتابع« :آمــل أن أرى  -والمجتمع الكويتي
 نتائج سريعة لهذه الممارسة الديمقراطيةالراقية ،عبر حماية الجمعيات التعاونية من
الخصخصة ،ومـنــع الـمـســاس بالمساعدات
االجتماعية ومكافأة ربات األمهات ،واحترام
ال ـحــريــات الـنـقــابـيــة والـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي من
التقييد واإلغ ــاق ،وتنفيذ سياسات تكويت

الدالل والشاهين في ابتسامة مشتركة خالل الجلسة
الوظائف العامة وإصالح اختالالت التركيبة
الـسـكــانـيــة ،وإص ـ ــاح أوض ـ ــاع هـيـئــة اإلعــاقــة
وغيرها».
واردف« :م ــن وق ــف مــع ط ــرح الـثـقــة انـحــاز
لحوادث ووقائع ،وشواهد ودالئل ،وسياسات
وقــرارات ،مقلقلة ومرفوضة ،دون أي تخوين
أو اتهام لمن تبنى موقفا مغايرا ،فقد شهد
لها المستجوبون قبل غيرهم بنظافة اليد
والعمل الدؤوب ،ولكن هي آراء ومواقف تتباين
في إطــار توخي المصلحة العامة ومصالح
المواطنين».

استخارة واستشارة
من جهته ،قال النائب محمد الدالل ان طرح
الثقة بــوزيــرة ال ـشــؤون االجتماعية والعمل
وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة هند
الصبيح كان مثار جدل في الساحة الكويتية
م ـنــذ ت ـقــديــم االس ـت ـج ــواب ب ـهــا وم ـن ــذ جلسة
االستجواب «المثيرة».

وأضــاف الــدالل في تصريح عقب الجلسة
امس :بعد االستخارة واالستشارة التي علق
عليها الكثير اخ ـتــرت مـنــح الـثـقــة بــالــوزيــرة
ال ـص ـب ـي ــح ،م ـس ـت ــدرك ــا بـ ــال ـ ـقـ ــول :ع ـل ـم ــا ب ــأن
االس ـت ـج ــواب ك ــان مـسـتـحـقــا فـيـمــا تضمنته
محاوره لكن في نفس الوقت نظرنا الى ما تم
تأديته من عمل وجهد من الوزيرة والعاملين
معها ،وحكمنا الـيــوم على األداء الكامل من
مواجهة فساد وغيرها.
ولفت الى أن «هذا األمر انعكس على الحركة
الــدسـتــوريــة وال ـتــي ع ــادة مــا تتخذ مواقفها
بـشـكــل مــوحــد ،اال أن لطبيعة ه ــذه القضية
ال ـتــي يـغـلــب عليها الـطـبـيـعــة الـفـنـيــة واالراء
واالجتهادات المتعددة لذلك اخذت وقتا كثيرا
من التفكير في تحديد الموقف وانعكس على
مواقفنا المتباينة من طرح الثقة».
وأكد «ان مادة االستجواب كان مطلوبا ان
تطرح وكان مطلوبا ايضا سماع رد الوزيرة
الصبيح بشأنها ،ولذلك اشكر المستجوبين
على ما قدموه كما اشكر الوزيرة المستجوبة

على ادائـهــا ال ــذي فــاق توقعاتي ،لما اعطته
من تفاصيل وتحركات واجــراءات قامت بها،
وطبيعي في الوقت ذاته ان تكون مازالت هناك
اخـطــاء ومطلوب اصالحها ،لكن شعرنا في
مجلس األمة ان هناك جهدا مبذوال إزاء هذه
القضايا المطروحة والتي تمس شريحة كبيرة
من المجتمع الكويتي».
وق ــال ال ــدالل ردا على الـتـســاؤل ال ــذي أثير
بشأن ميله الى تجديد الثقة :رأيت انه في عهد
الوزيرة انخفضت مخالفات ومالحظات ديوان
المحاسبة ،وهذه رسالة واضحة لمن يفهمها
ان هناك اداء وحرصا على المال العام وعدم
تجاوز عليه والتزاما بتطبيق القانون ،وهو
أمــر بالنسبة لنا مهم جــدا وقضية محورية
بــالـنـسـبــة ل ــي .وت ــاب ــع ان م ــا اث ــارت ــه ال ــوزي ــرة
الصبيح ان نسبة كسب الجهات التابعة لها
للقضايا امام المحكمة كانت فوق  85في المئة،
وهــذا يعني ان الـقــرارات التي اتخذتها كانت
صحيحة ازاء تلك القضايا وعززت لدي الميل
الى عدم الموافقة على طرح الثقة.
وأضــاف الــدالل ان الصبيح اكــدت لنا عدم
المساس بربات البيوت من المطلقات واألرامل
وغير المتزوجة ،باستثناء مراجعة شريحة
المتزوجة مــن الكويتي ،مختتما تصريحه
بأن كل ما قالته وتعهدت به الوزيرة الصبيح
جعلني اذه ــب الــى عــدم الـمــوافـقــة على طرح
الـثـقــة بـهــا وان ــا مـطـمـئــن ،فـضــا عــن ان الكل
يشهد بنظافة يــدهــا ،وه ــي فــرصــة لـلــوزيــرة
لتنظيم امورها فيما طرح من قضايا مستحقة
وال ـي ــوم مـطـلــوب مــن الـلـجــان الـبــرلـمــانـيــة كل
حسب اختصاصها استدعاء الوزيرة الصبيح
لمتابعة ما اثير من قضايا في االستجواب،
فــال ـم ـط ـلــوب الـ ـي ــوم ع ـم ــل م ـش ـت ــرك ،ف ـك ــم مــن
اسـتـجــوابــات انتهت بـخــروج او بـقــاء الــوزيــر
لكن دون متابعة او معالجة اثيرت ويصبح
األمر وكأنه تسجيل موقف سياسي ،ونحن ال
نحتاج لتسجيل مواقف سياسية بل نحتاج
لمعالجة للثغرات والسلبيات.
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معتصمو «شعب التطبيقي» يتوعدون بإغالق الكليات بالسالسل

ُ
العويمري :الهيئة وافقت على تسجيل  14وحدة لكل مستجد ولكن األمر رفض بحجة خطأ فني
فيصل متعب

نظم االتحاد العام لطلبة
للتعليم
ومتدربي الهيئة العامة ً
التطبيقي والتدريبً ،اعتصاما
ً
طالبيا ،أمس ،احتجاجا على
الشعب الدراسية المغلقة،
مطالبين بالسماح لهم
باستكمال جداولهم الدراسية.

تــوعــدت الـجـمــوع الـطــابـيــة في
االعتصام الذي نظمه االتحاد العام
لـطـلـبــة وم ـت ــدرب ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،أمس،
أم ــام مبنى الـهـيـئــة فــي العديلية،
ب ــإغ ــاق الـكـلـيــات بــال ـســاســل ،في
ح ـ ــال ع ـ ــدم ح ــل م ـش ــاك ــل تـسـجـيــل
ال ـط ـل ـبــة وحـ ــل ال ـش ـعــب ال ــدراس ـي ــة
المغلقة والسماح لهم باستكمال
ج ــداولـ ـه ــم الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ح ـت ــى ي ــوم
األربعاء المقبل.
وأكد رئيس االتحاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة محمد العويمري،
ان هذا االعتصام جاء بعد معاناة
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ـك ــررة م ــن ال ـم ـشــاكــل
الخاصة بالشعب الدراسية أو آلية
ع ـمــل ،الف ـتــا ال ــى ان ه ـنــاك مشاكل
شخصية بين االدارات ضحيتها
ال ـط ـل ـبــة .وأض ـ ــاف ال ـع ــوي ـم ــري أن
االتـ ـح ــاد ح ـصــل ع ـلــى مــواف ـقــة من
الهيئة بالموافقة على تسجيل 14
وحدة دراسية لكل مستجد ،وبعد
أي ـ ــام قـلـيـلــة ت ــم رف ــض ال ـمــوضــوع
بحجة خطأ فني ،مبينا ان هناك
إدارات تـ ـق ــوم ب ـت ـخ ــري ــب ق ـ ــرارات
بحلول معينة حول التسجيل.
وأشــار إلــى أن هناك الكثير من
الطلبة وصل إلى مرحلة الموافقة
على استبدال المكافأة االجتماعية،
م ـق ــاب ــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى وح ـ ــدات

تستقبل جامعة الكويت ،ممثلة بكلية الحقوق ،األ مـيــن العام
األسبق لجامعة الدول العربية د .نبيل العربي ،تحت رعاية القائم
بأعمال عميد الكلية د .فايز الظفيري ،اليوم ،الساعة  12:30ظهرا
في بهو الكلية بالحرم الجامعي في الشويخ.

«جرائم أسواق المال» في الجامعة

جانب من اعتصام الطلبة
دراسية حتى يتخرج ،فهل يعقل أن
يحصل هذا األمر في الهيئة؟! رغما
أن الهيئة تنادي الطلبة بأبنائها،
وهــذا األمــر غير صحيح ،ففي أول
ق ـ ــرار ل ـم ــدي ــرة "ال ـت ـط ـب ـي ـقــي" قــامــت
بتعيين ولدها عضو هيئة تدريس،
كما جاء على لسان أحد األعضاء،
وفي المقابل مشاكل الطلبة مركونة
في الملفات!
وتوعد العويمري بعض االدارات
الـتــي تـقــف بـجــانــب اح ــدى الـقــوائــم

الخاسرة بأنه لن يدع هذا االمر يمر
مرور الكرام" ،والمصالح المشتركة
بين القوائم الخاسرة على حساب
مـصـلـحــة ال ـط ـل ـبــة س ــوف نـتـصــدى
لـهــا" ،مـحــذرا مــن أن لديه مــا يثبت
ه ــذا الـ ـك ــام ،ول ــن يـلـتـفــت لـلـقــوائــم
ً
ال ـتــي ل ــم ت ـح ــاول ان ت ـبــدي مــوقـفــا
لمصلحة الطلبة من خالل المشاركة
باالعتصام ،وهــذا إن دل يــدل على
عــدم اهتمامهم بالطلبة والتفكير
في مصلحتهم فقط.

مــن جهته ،قــال أمين ســر قائمة
االت ـحــاد الـطــابــي فــي "التطبيقي"
مانع العجمي ،إن الهيئة اصبحت
ت ـت ـع ـســف مـ ــع ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي جـمـيــع
االتجاهات ،ويجب عليها أن تعالج
المشاكل الـمــوجــودة ،والـتــي باتت
تهدد مصير طلبة التطبيقي ،مشيرا
الى انه ما لم تعالج الهيئة المشاكل
الــى يــوم االربـعــاء المقبل ،فـ"سوف
نقوم بإغالق كل الكليات بسالسل".
ونـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـج ـ ـم ـ ــي اع ـ ـض ـ ــاء

النجادة :بحث معالجة الحاالت المحتاجة لتسجيل المقررات
االنتهاء من إنجاز فئة الخريجين بنسبة %98

كشفت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة
الـعــامــة للتعليم التطبيقي والـتــدريــب د .ربــاح
ال ـن ـج ــادة ع ــن تـجـمـيــع نـ ـم ــاذج ب ـحــث ال ـح ــاالت
الـمـحـتــاجــة إل ــى مـعــالـجــة م ــن مـكــاتــب اإلرشـ ــاد
والتوجيه الطالبي لتسجيل المقررات الدراسية
بالكليات ،وتــم تسجيلها بطريقة «،»by force
حسب اإلمكانات المتاحة.
واكدت د .النجادة ،في تصريح امس ،أنه لن
ينظر في الحاالت التي ليس لديها عذر ،والتي
لم تدخل لالستفادة من فترة التسجيل الفعلي،
الفـتــة ال ــى االت ـفــاق مــع كـلـيــات ومـعــاهــد الهيئة
على إيقاف التسجيل المتأخر ،نظرا لتسببه في
تأخير الطلبة دراسيا ،وتضاربه مع موعد بداية
الدراسة في كل فصل.

العربي في «الحقوق» اليوم

واش ــارت إلــى انــه جــار حاليا معالجة جميع
الـحــاالت الخاصة بالتسجيل ،وال ـحــاالت التي
تقدمت الستكمال جداولها لدى مكاتب اإلرشاد
الـطــابــي فــي الـكـلـيــات المختلفة ،وج ــار أيضا
استكمال بقية الـحــاالت المسجلة فــي عــدد ١٠
وحدات وأقل .وذكرت انه تم االنتهاء بنسبة ٩٨
في المئة من معالجة حــاالت الخريجين الذين
لــم يتمكنوا مــن التسجيل ألسـبــاب ع ــدة ،منها
الفصل األكاديمي ،والحاالت المحتاجة لتحسين
المعدل والمجازين دراسيا ،والحاالت المحتاجة
لتسجيل مقررات مسبقة لمقررات أخرى ،الفتة
إلى استكمال جميع الجداول الثابتة ،وان رفع
الحجب عن الطلبة المستجدين سيكون في ٢
فبراير المقبل.

ووجهت النجادة الحاالت الطالبية التي لم
تتقدم بطلب لمكاتب اإلرشاد والتوجيه الطالبي
مسبقا من خريجي الفصل الحالي والمجازين
دراسـيــا والمسجلين فــي  ١٠وح ــدات وأقــل إلى
مــراجـعــة إدارة اإلرش ــاد الـطــابــي مبنى  ١٢في
دي ــوان ع ــام الهيئة بمنطقة الـعــديـلـيــة ،لتقديم
طلب إضافة بحد أقصى ،حتى  ١٠صباحا اليوم.
واضافت أن تطبيق المبادرة الجديدة حول
تسجيل المقررات الدراسية يبدأ أول الفصل األول
«التسجيل المبكر» ،ويستمر حتى نهاية الفصل،
إلتاحة الفرصة أمام الطلبة للتسجيل في الفصل
الدراسي الثاني ،موضحة أنه تم منح كل طالب 6
مواعيد للتسجيل طوال تلك الفترة ،مع تحويل
نوعية التسجيل من مبكر إلى مستمر.

رباح النجادة

مجلس االمة ،وتحديدا في اللجنة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،أن ي ـت ـح ــرك ــوا لــوقــف
الـمـشـكــات والـعـقـبــات ال ـتــي تـهــدد
م ـص ـيــر ال ـط ـل ـب ــة ،م ـطــال ـبــا أن يـتــم
تسليط الضوء على ميزانية الهيئة
وصرف ميزانية مناسبة لها ،أسوة
بجامعة الكويت ،مبينا ان "جميع
قطاعات الدولة العامة والخاصة في
احتياج تام لمخرجات التطبيقي،
فلماذا ال يكون هناك اهتمام بصرف
ميزانية مناسبة لها؟!".

المكيمي :حريصون
على مستقبل الطلبة
أك ـ ـ ـ ــد ع ـ ـم ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
الطالبية في «التطبيقي»،
د .حسين المكيمي ،خالل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع مـ ـ ــع وف ـ ـ ــد مــن
ات ـ ـحـ ــاد ط ـل ـب ــة ومـ ـت ــدرب ــي
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب،
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس االت ـح ــاد
محمد العويمري ،حرصه
التام على مستقبل الطلبة،
الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أنـ ـ ــه سـيـسـعــى
الــى حل جميع المشكالت
ال ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــم وت ـقــديــم
م ـطــال ـبــات ـهــم ال ـ ــى ع ـم ـيــدة
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل د.
رباح النجادة فيما يخص
عملية التسجيل لبحثها.

نـظـمــت كـلـيــة ال ـح ـقــوق بجامعة
الـ ـك ــوي ــت مـ ـح ــاض ــرة مـتـخـصـصــة
بعنوان «المنهج الحديث للمشرع
الفرنسي في جرائم أســواق المال»،
ل ـل ـبــروف ـي ـســور اول ـي ـف ـيــا ديـسـيـمــا،
ود .ح ـس ـي ــن بـ ــوعـ ــركـ ــي ،ب ــرع ــاي ــة
القائم بأعمال عميد الكلية د .فايز
الظفيري ،في مبنى الكلية بالشويخ.
وتـطــرقــت ال ـنــدوة إل ــى ع ــدة مـحــاور
تتعلق بالنظام القانوني لجريمة
التالعب باألسعار في أسواق المال
بنماذجها التقليدية ،والتغييرات
التي حدثت بعد صدور حكم محكمة
حقوق اإلنسان األوروبية في ،٢٠١٤
وحكم المجلس الدستوري الفرنسي
ف ــي  ،٢٠١٥وال ـ ــذي م ـنــع ازدواجـ ـي ــة

العقاب الجنائي واإلداري في مجال
أس ــواق ال ـمــال.وأشــار البروفيسور
ديسيما إلى كيفية تحديد واختيار
طــريــق الـعـقــاب للجريمة ومعايير
االخـتـيــار بين الطريقين الجنائي
واإلداري ،موضحا الصورة الضيقة
لهذه الجريمة بصورتها القديمة،
وتطلب الـمــادة وقــوع أثــر للسلوك
اإلجرامي وإحداث تغيير بالسوق
المالي ،ما نتح عنه تعطيل للنص
التجريمي وقلة األحكام القضائية،
وكــانــت أغ ـلــب الـتـطـبـيـقــات تتعلق
بــالـعـقــوبــات اإلداريـ ـ ــة ،واضـ ــاف أن
الـنــص الـجــديــد ب ــات أكـثــر اتساعا
وأكـثــر قابلية للتطبيق ،وهــو أمر
مرحب به من الفقه الفرنسي.

تعاون أكاديمي وطالبي
مع «بوردو» الفرنسية
بحث القائم بأعمال كلية الحقوق في جامعة الكويت د .فايز الظفيري،
وع ـضــو هـيـئــة ال ـتــدريــس د .حـسـيــن بــوعــركــي ،مــع الـبــروفـيـســور أوليفيه
ديسيما ،من جامعة بوردو الفرنسية ،أطر التعاون .وتضمن اللقاء نقاشا
حول متطلبات المرحلة المقبلة ،ورؤية الطرفين ،ودور جامعة بوردو في
تطوير مناهج «الحقوق» ،ووضعها في مصاف الجامعات العالمية ،عبر
رفع مستوى المعايير األكاديمية ،واستضافة ُ
المعيدين من جامعة الكويت،
ودفع عجلة البحث العلمي ،وتطوير مراكز البحث العلمي والمهارات لدى
الباحثين الكويتيين .وأكد الظفيري أن «الحقوق» تسعى إلى تحقيق نهضة
علمية ،وتوفيق مخرجاتها مع سوق العمل ،عبر التعاون مع الجامعات
العالمية العريقة.

الرفاعي :الجامعة حريصة
على خلق بيئة عمل صحية
أكد األمين العام لجامعة الكويت د .مثنى الرفاعي أن «الجامعة تسعى
دائما لخلق بيئة عمل صحية وخالقة لتكون نموذجا يقتدى به في دولتنا
الحبيبة ،وخاصة في المجاالت البيئية» .وأشار الرفاعي ،خالل افتتاحه
الحملة الجامعية إلعادة تدوير النفايات تحت شعار «التدوير – تطوير»،
التي تنظمها إدارة الخدمات العامة ،إلى حرص الجامعة على حماية البيئة
ومصادرها ،والحفاظ على توازنها الطبيعي ،ومكافحة التلوث والتدهور
البيئي بكل أشكاله المختلفة ،وحماية المجتمع وصحة اإلنسان ،والسعي
لرقي بيئة الحرم الجامعي إلى أن تكون صديقة للبيئة.
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قطاع الوقاية في «اإلطفاء» تفقد اشتراطات مبنى «التيرمنال »٦
محمد الشرهان

زار نائب المدير العام لإلدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ل ـش ــؤون قـطــاع
الـ ــوقـ ــايـ ــة ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء خـ ــالـ ــد ال ـف ـه ــد
والــوفــد المرافق لــه صباح أمس
مبنى "التيرمنال  ،"٦الذي يجري
إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاؤه ،وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـطـ ـي ــران
الجزيرة ،واطلع الوفد على مدى
تطبيق االشتراطات الوقائية في
المبنى ،وا لـتــي يشترط القطاع
ع ـ ــادة وجـ ــودهـ ــا ف ــي ال ـم ـشــاريــع
الكبرى.
وقال اللواء الفهد ،في تصريح،
إن هذه الزيارة تأتي ضمن عدد
مـ ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــارات الـ ـت ــي يـ ـق ــوم بـهــا
قطاع الوقاية لعدد من المشاريع
ال ـك ـبــرى والـتـنـمــويــة ف ــي ال ـبــاد،
حــرصــا م ــن االدارة الـعـلـيــا على

إسعاف أحد المصابين في حريق عمارة حولي

ان ت ـق ــوم هـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع وفـقــا
للمواصفات االمنية والوقائية
ال ـعــال ـم ـيــة وال ـم ـع ـت ـمــدة ،لتقليل
وتـ ـف ــادي أي اخ ـط ــار أو ح ــوادث
يمكن ان تحدث في المستقبل.
وتوجه بالشكر إلى القائمين
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع الل ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــم
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات
الــوقــائـيــة ،وتـعــاونـهــم مــع قطاع
ال ــوق ــاي ــة ف ــي ه ــذا ال ـج ــان ــب ،مما
انـ ـعـ ـك ــس إيـ ـج ــاب ــا عـ ـل ــى تـنـفـيــذ
المشروع.
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محليات

ً
تأييد سجن دشتي عاما
قاض
إلساءته إلى ٍ

اإلعدام لمتهمة وصديقها لقتلهما طفلة األولى

اللواء خالد عبدالله فهد يستمع إلى شرح حول مبنى «التيرمنال »٦

ً
إصابة  12شخصا في حريق عمارة بحولي
ذكــرت إدارة العالقات العامة واإلعــام
في اإلدارة العامة لإلطفاء أن  ١٢شخصا
أصيبوا في حادث انفجار وحريق عمارة
بحولي ،مبينة أن مركز عمليات اإلدارة
العامة لإلطفاء تلقى بالغا في  8:36مساء
أم ــس األول يـفـيــد بــوقــوع ح ــادث انـفـجــار
وحريق شقة في الطابق األرضي بعمارة
مكونة من سرداب و ٦طوابق.
وعلى أثــر الـبــاغ توجهت إلــى الموقع
فرق اإلطفاء من مراكز حولي والسالمية،
بقيادة المقدم محمود قـبــازرد ،والمقدم
محمد أشكناني ،حيث وصلت أول فرقة

إطفاء إلى الموقع في غضون  ٥دقائق.
وقالت اإلدارة ،في بيان أمس ،إن الحادث
ن ـتــج ع ـنــه ان ـه ـيــار ح ــائ ــط ش ـقــة بــالـطــابــق
األرضــي ،وكــان هناك عدد من اإلصابات،
معظمها اختناق بسبب استنشاق الدخان
الـنــاتــج عــن ال ـحــريــق ،وت ــم تسليمها إلــى
عناصر الطوارئ الطبية ،ونقلت حالتان
لـ ـلـ ـع ــاج ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ل ـت ـعــرض ـه ـمــا
للحروق.
وأض ــاف ــت أن ف ــرق اإلط ـف ــاء لعبت دورا
مهما في إخالء العمارة من السكان ،بعدما
كانوا محتجزين في شققهم بسبب أعمدة

الدخان التي انتشرت في أروقة العمارة إلى
حين التمكن من إخماد النيران وتهوية
المكان.
حضر إلــى موقع الـحــادث رئيس مركز
إطفاء حولي المقدم محمد الخضر ،الذي
أشــرف على عمليات المكافحة واإلنـقــاذ،
ك ـمــا ح ـض ــرت فـ ــرق ال ـت ـح ـق ـيــق وال ـســامــة
والصحة المهنية ،التابعة لإلدارة العامة
لإلطفاء ،ومــازال التحقيق جاريا لمعرفة
مسببات الحادث.

أيـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
الجزائية ،أمس ،برئاسة المستشار
نصر آل هـيــد ،الحكم ال ـصــادر من
محكمة أول درج ــة بــإدانــة النائب
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق عـ ـب ــدالـ ـحـ ـمـ ـي ــد دشـ ـت ــي
بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ،
بـ ـع ــد اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــاءة إل ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ــار
محمد الدعيج ،الذي ترأس الهيئة
القضائية التي أصدرت حكم "أول
درج ــة" ،فــي قضية خلية العبدلي
المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب
الله وحيازة أسلحة.
ومــن المتوقع أن يطعن دشتي
ع ـلــى ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر بـحـقــه أم ــام
محكمة التمييز ،للمطالبة مجددا
بـ ـب ــراء ت ــه م ــن االت ـ ـهـ ــام ال ـم ـن ـســوب
إلـيــه مــن النيابة العامة بــاإلخــال
بــاالحـتــرام الــواجــب ألحــد القضاة،

واإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة إلـ ـي ــه وال ـت ـش ـك ـي ــك فــي
نزاهته.
مــن جــانــب آخ ــر ،قضت محكمة
الجنايات ،أمس ،برئاسة المستشار
أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وع ـ ـضـ ــويـ ــة
الـقــاضـيـيــن أح ـمــد ال ـص ــدى وأك ــرم
الطويل ،وأمين سر الجلسة عادل
ب ــادي ،بــإعــدام مواطنة وصديقها
بعد إدانتهما بقتل ابنة المتهمة،
لـلـتـخـلــص مـنـهــا بـسـبــب خــافــات
بينها وبين طليقها.
وكــانــت النيابة الـعــامــة وجهت
الى المتهمين تهم القتل العمد مع
سبق االصرار والترصد ،كما طلبت
الـنـيــابــة مــن المحكمة ،عـبــر وكيل
النيابة فهد العوض ،توقيع اقصى
ال ـع ـقــوبــة ب ـحــق الـمـتـهـمـيــن ،ج ــراء
األفعال التي قاما بها تجاه الطفلة.

«أمن المنافذ» يختتم دورة «الكشف
عن تزوير وثائق السفر»
اختتمت دورة "طــرق الكشف عن أساليب تزوير المحررات الرسمية
ووثائق السفر" في مركز التدريب التخصصي لقطاع أمــن المنافذ ،من
 29-28يناير الماضي ،بمشاركة  21ضابطا وضابط صف ومدنيين.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقية ،وتعريف المتدربين
بــاألســالـيــب الحديثة بفحص الـمـسـنــدات وط ــرق الـتــزويــر فــي الـمـحــررات
الرسمية ووثائق السفر ،وكيفية التدقيق عليها ،وتنمية مهاراتهم في
االستدالل على الوثائق المزورة ،وكل ما يتعلق بفحص المستندات وكشف
عمليات التزوير لوثائق السفر .حاضر في الــدورة د .وليد النشمي ،من
اإلدارة العامة لألدلة الجنائية ،متمنيا للمتدربين التوفيق والنجاح في
المهام األمنية التي توكل لهم.

زوايا ورؤى
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األغلبية الصامتة :بغداد...
ألول مرة

خليل علي حيدر

الجيش والسياسة ...في إسرائيل
الجيش في إسرائيل مؤسسة ذات تأثير كبير
في الحياة السياسية ،كما هي الحال في دول كثيرة،
كما أنه مؤسسة اقتصادية كذلك!
ويقول د .محمد أحمد حسين في بحثه المشار
إليه في مقال سابق "رفض التجنيد" في إسرائيل،
إن المؤسسة العسكرية "تشرف على مجموعة من
شركات الصناعات العسكرية بشكل عام ،والمدنية
بشكل خ ــاص ،يـتــزود منها الجيش ويبيع منها
لجيوش رسمية وغير رسمية فــي أنـحــاء العالم،
فالجيش على هــذا النحو يوفر فــرص عمل ،مما
ً
يزيد من قوة المستفيدين منه اقتصاديا".
وينبغي أن نتساءل هنا :لماذا نجحت إسرائيل
ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـع ـس ـك ــري ــة؟ وك ـيــف
ً
ً
اسـتـفــادت عسكريا وتـجــاريــا مــن تقدمها التقني
والتعليمي وعالقاتها الدولية؟
التبرير السائد في إعالمنا وثقافتنا السياسية
رواب ــط إســرائـيــل الـيـهــوديــة واألمـيــركـيــة والمالية
ْ
وغيرها ،ولكن للدول العربية أموال هائلة وعالقات
م ـم ـتــدة ف ــي ال ـم ـشــرق وال ـم ـغ ــرب ،غ ـيــر أن "أهـ ــداف
الجانب العربي" ،غير واضحة وغير واقعية ،وغير
مجمع عليها!
نـقــاط الـقــوة اإلســرائـيـلـيــة ليست اقـتـصــاديــة أو
تقنية في هذا المجال فحسب ،بل نراها في عالقات
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي بــالـسـيــاســة كــذلــك ،ويــاحــظ
الباحث مثال أن انتقال ضباط كبار فــي الجيش
إل ــى مـنــاصــب فــي الـحـكــومــة أداة رئـيـســة مــن أجــل
هيمنة وجهة النظر العسكرية في أوساط المستوى
المدني الرفيع للغاية من مقرري السياسة ،فأصبح
ً
الـجـيــش مـخــزنــا لـلـقـيــادة الـسـيــاسـيــة بـعــدمــا بــات
كـبــار ق ــادة الجيش يـشــاركــون مـشــاركــة كاملة في
اتخاذ الـقــرارات ،بما في ذلك مجاالت الحياة غير
الـعـسـكــريــة ،وكــانــت بــدايــة ه ــذا الـتــداخــل سيطرة"
ديفيد بــن غــوريــون ( )1973-1886بوصفه وزيــرا
ً
لـلــدفــاع ورئـيـســا للحكومة .وي ـقــول د .حسين إن
إس ــرائ ـي ــل "مـ ــن ال ــدول ــة الـقـلـيـلــة ال ـت ــي ي ـش ــارك في
اجتماعاتها الوزارية أبرز قادة الجيش بحضور
دائ ـ ــم لــرئ ـيــس األرك ـ ـ ــان وحـ ـض ــور م ـك ـثــف لــرئـيــس
شعبة االستخبارات العسكرية ورئيس المخابرات
العامة ،الذين يتركون بصمات واضحة على القرار
السياسي".
ك ـمــا ي ـج ــري ت ـب ــادل م ـصــالــح ب ـيــن الـعـسـكــريـيــن

إبراهيم المليفي

ً
والمدنيين" ،وكثيرا ما يحدث أن يفرض الجنراالت
رأيهم على الحكومة ،وتجري ترقية كبار الضباط
من ناحية أخرى بالتشاور مع المستوى السياسي،
ً
ً
لذلك يبدي الضباط الذين يرقون تفهما وتعاونا
ً
مع السياسيين ،وكثيرا ما يلتحق العديد من هؤالء
الضباط ،بعد تسريحهم أو استقالتهم بأحزاب
السياسيين الذين ساعدوهم في الترقي والتقدم
في الجيش لكل هذا باتت إحدى أطروحات الجدل
السياسي في إسرائيل أن الجنراالت ورجال األمن
يتدخلون أكثر من الالزم في السياسة اإلسرائيلية".
وقد نتج عن هذا الــدور ،يقول الباحث "جوني
منصور" أن ارتبطت معظم خطوات الحياة اليومية
ً
ً
بالجيش ارتـبــاطــا وثـيـقــا ،وهـكــذا يمكن الـقــول إن
"أس ــس حـيــاة المجتمع اإلســرائـيـلــي لـيــس مبنية
على قواعد مدنية صرفة بل على قواعد العسكرية"،
وهكذا ظهرت قاعدة أو عرف "أن تكون مواطنا جيدا
يعني أن تخدم في الجيش اإلسرائيلي".
ومــن هنا فــإن ظاهرة رفــض الخدمة العسكرية
تحمل دالالت سياسية واجتماعية ووطنية خاصة،
ً
وربما كانت تبريرا لإلقصاء والتهميش.
ارتبطت بدايات ظاهرة رفض الخدمة العسكرية
ورفض تنفيذ األوامر العسكرية في أثناء الخدمة
بــأشـخــاص ينتمون إلــى الـيـســار اإلســرائـيـلــي ،ثم
انتقلت إلــى المنتمين إلــى اليمين كذلك ،وتــدرس
ورقة د .حسين الحالية الظاهرة في أوساط اليسار،
وستدرس ورقته القادمة اليمين.
ظ ـهــر رفـ ــض تـنـفـيــذ األوام ـ ـ ــر خـ ــال الـعـمـلـيــات
العسكرية عــام  ،1948أثناء العمليات التي كانت
تـشـنـهــا "ع ـصــابــات ه ــاغ ــان ــا" ،حـيــث رف ــض بعض
أفرادها األوامر الصادرة إليهم بالمشاركة في طرد
الفلسطينيين من الجليل في اتجاه األردن وسورية،
وجــاء ت الحالة األولــى لرفض الخدمة العسكرية
ونيران معارك حرب عام
بعد إقامة إسرائيل بأيام،
ُ
 1948مازالت مشتعلة ،حينما قدم أحد المقاتلين
إلى المحكمة بتهمة التهرب من الخدمة ألسباب
ً
إنسانية ،ألنــه كــان عـضــوا فــي الـفــرع اإلسرائيلي
"للمنظمة الدولية لرافضي الحرب" والتي تؤمن
بـنـبــذ ال ـح ــروب ودع ــم الـسـلــم" ،فـحـكــم عـلـيــه آن ــذاك
بــالـسـجــن ثــاثــة أيـ ـ ــام" ،ول ــو ك ــان ه ــذا ال ـت ـهــرب أو
االمتناع قد حدث في أي جيش عربي لحكم عليه
باإلعدام أو ثالثين سنة سجنا!

وجرت في الفترة نفسها محاكمة اثنين رفضا
ت ـس ـل ــم أم ـ ــر ال ـت ـج ـن ـيــد ألن ـ ــه ص ـ ـ ــادر مـ ــن مــؤس ـســة
صهيونية ،وقد كان االثنان يعارضان الحرب بين
اليهود والعرب ،وقد رفض أحدهما الخدمة بسبب
إي ـمــانــه بـنـبــذ ال ـح ــرب وت ـعــزيــز ال ـس ــام ،وإليـمــانــه
ب ــ"أن العرب أبناء عمومته" ،فأيد علنا ضم أرض
إسرائيل ،إلى المملكة األردنية ،فحكم عليه بغرامة
بالسجن مع إيقاف التنفيذ وبأداء الخدمة في مجال
غير عسكري ،وكانت الحالة األبــرز ضمن معارك
ح ــرب ع ــام  ،1948حــالــة ج ـنــدي س ــاح المدفعية
"يــوســف أكـســن" ال ــذي رفــض تنفيذ األم ــر الـصــادر
إليه من قائده بقصف السفينة "التلنا" بالمدفعية
في يونيو من عام  ،1948بعدما رفض عدة طيارين
ً
األوامـ ــر بقصفها ج ــوا ،ولــم تكن السفينة عربية
بالطبع أو فلسطينية ،بل كانت تحمل على متنها
ً
ً
مهاجرين يهودا وأسلحة وعتادا عسكريا ومعدات
طبية تابعة لمنظمة "ايتسيل" الصهيونية ،ونتيجة
لخالفات بين منظمة "ايتسيل" ومنظمة "هاغانا"
ق ــرر بـعــض ال ـقــادة الـصـهــايـنــة ،وعـلــى رأس ـهــم "بــن
ً
غوريون" قصف السفينة وإغراقها ،ظنا أنها تمهد
األرض النـقــاب عسكري ضــد "هــاغــانــا" ،ووقعت
اشتبكات بين المنظمتين أ سـفــرت عــن قتل ستة
ً
عشر فــردا من "ايتسل" وثالثة أفــراد من "هاغانا"
وإصابة العشرات.
وفــي عــام  1953رفــض "أم ـنــون زخــرونــي" أحد
أعضاء "رابطة رافضي الحرب ألسباب ضميرية في
فلسطين" التجنيد في الجيش اإلسرائيلي ،فتعرض
السجن لمدة سبعة أشهر ،ثم أضــرب عن
لعقوبة ُ
الطعام ،فخففت عقوبته وأمضى خدمته العسكرية
ً
في الدفاع المدني ،من دون أن يحمل سالحا ومن
دون أن يرتدي الزي العسكري.
وينتقد الباحث الموقف اإلسرائيلي من "مذبحة
ك ـفــرقــاســم" ،حـيــث "ج ــرى فـيـهــا تنفيذ أوامـ ــر غير
إ نـســا نـيــة ضــد فلسطينيين مدنيين ع ــزل ،وعلى
الــرغــم مــن أنــه لــم تسجل خاللها ح ــاالت اعـتــراض
على تنفيذ األوامر فقد وصلت وقائع هذه المذبحة
الى ساحات القضاء ،فتمت محاكمة القادة الذين
أصـ ــدروا األوامـ ــر والـجـنــود الــذيــن نـفــذوهــا ،ولكن
األحكام جاءت هزيلة وال تتفق والجرم المشهود".
مثلت حــرب عــام  ،1967ومــا تبعها مــن نتائج
وتداعيات ،نقطة تحول في زيادة حاالت الرفض،

فقد رأى البعض أن السيطرة على هــذه األراضــي
والتحكم فــي مصير أصحابها جــرم أخــاقــي ،من
هنا طالب البعض بعدم تأدية الخدمة العسكرية في
األراضي المحتلة ،وفي عام  1973تعرضت مجموعة
من الجنود لعقوبة السجن ألنهم رفضوا الخدمة
العسكرية في سيناء ،خصوصا أنهم كانوا شهودا
عـلــى ط ــرد ســت ع ـشــرة أس ــرة م ـصــريــة ،وم ـصــادرة
أراضيها لبناء مستوطنة بجوار مدينة العريش،
وأرسل طالب آخرون من المرحلة الثانوية في عام
ً
 1979خطابا إلى وزير الدفاع يعلنون فيه رفضهم
الخدمة العسكرية بتوقيع "رافضي االحتالل" كما
كانت حرب لبنان األولى في عام  1982نقطة فارقة
فــي تـطــور ح ــاالت الــرفــض ،فقد رفــض قــائــد وحــدة
في العمليات العسكرية بلبنان ،األمر الصادر إليه
بنقل جنود وحدته القتحام بيروت الغربية ،وذلك
العتبارات إنسانية ،وبسبب رفضه التضحية بحياة
جنوده من ناحية ،وخشية على حياة المدنيين من
ناحية أخرى ،وفي النهاية ترك مهام منصبه.
شكلت االنتفاضه الفلسطينية األولى عام 1987
زي ــادة ح ــاالت الــرفــض مــن قـبــل الـيـســار خصوصا
أف ــراد االح ـت ـيــاط ،مــع دخ ــول الـجـيــش فــي مواجهة
ً
مع الفلسطينيين المنتفضين ،وارتكبت أفعاال ال
ً
إنسانية ،دفعت مئة وثمانين جنديا إلى التوقيع
على خطاب يعترضون فيه على المشاركة في قمع
الفلسطينيين ،فتعرضوا للمحاكمات والعقوبات
التأديبية ،كما جمعت إحــدى الحركات توقيعات
ألـفـيــن وخـمـسـمـئــة ج ـنــدي يـطــالـبــون ب ـعــدم تــأديــة
الخدمة العسكرية في األراضي الفلسطينية.
ويقول د .حسين ،إنه "جاء في مبررات الرفض-
س ــواء مــن الـعـسـكــريـيــن أو الـمــدنـيـيــن المرشحين
لاللتحاق بالحياة العسكرية -ا لـشـعــور بالخزي
والخجل ،فأشار بعضهم" :حتى ال أضطر يوما إلى
النظر إلــى أسفل أمــام ابني نــدمــا" ،وتعلل آخــرون
بعدم تكرار أحــداث النازي "آن األوان لنا ،وحانت
الفرصة لنكون في الجانب الثاني من الحاجز" ،وقال
آخرون إنهم يعملون لمصلحة شعبهم ،بحمايته
من ممارسة القمع "أرفض ذلك لمصلحة المجتمع
الذي أعيش فيه".
وأضاف آخرون" :تزرع إسرائيل اآلن في األراضي
المحتلة القمع والذل واليأس والموت ،وسنحصد
اإلرهاب واإلرهاب ومزيدا من اإلرهاب".

اإلمبراطوريتان العثمانية
والفارسية من جديد!
د .عبد المالك خلف التميمي
عندما اضمحلت الدولة العثمانية و بــدأت بالتقهقر
والـ ـضـ ـع ــف بـ ـ ــدأ ال ـت ـغ ـل ـغ ــل االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري االقـ ـتـ ـص ــادي
وال ـس ـيــاســي ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـقــرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين حتى نهاية الحرب
العالمية األولى ،واليوم تتدهور أوضاع الوطن العربي
نتيجة للحروب األهلية االثنية ،وتدخل دول اإلقليم غير
العربية مع التدخل الخارجي ،ويبدو أن التاريخ يعيد
نفسه لكن ليس باألساليب واألدوات نفسها ،وأصبح
ً
ً
أ كـثــر تشظيا و تـشــرذ مــا إ لــى در جــة أن دول ا لـجــوار مثل
إ يــران وتركيا تتجرأ على اال خـتــراق والتدخل ،وال أحد
في الدول العربية قادر على وقف ذلك أو منعه.
المسألة لم تعد مصالح دول غربية وإسرائيل فقط،
ب ــل ه ــي ت ـم ــدد إق ـل ـي ـمــي م ــن إيـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا وإس ــرائ ـي ــل
ع ـل ــى ح ـس ــاب ا لـ ـع ــرب ح ـت ــى أ ص ـب ـح ــت األرض ا ل ـعــر ب ـيــة
ً
مستباحة ،ومخترقة ،ومجاال للتمدد اإليراني والتركي
إ لــى در جــة التفكير بــأ حــام اإل مـبــرا طــور يـتـيــن الفارسية
ً
والعثمانية ،ووصلت ا لـجــرأة حــدا بــأن قـيــادات إيرانية
وتركية تجول و تـصــول فــي طــول بعض ا لــدول العربية
ً
وعرضها عسكريا  ،و كــأن هــذه ا لــدول محافظات تابعة
لها ،خصوصا بعد سقوط الدولتين العراقية والسورية
منذ ثورات الربيع العربي ،حتى اآلن.
لقد فرحنا بقيام ثورات الربيع العربي ،ولكن سرعان
ما خاب أملنا بعد تحولها إلى ثورات (الخريف العربي)،
فقامت ا لـحــروب االثنية العرقية والطائفية ،ودعمتها
ال ـتــدخــات ال ـخــارج ـيــة خ ـصــوصــا اإلي ــران ـي ــة وال ـتــرك ـيــة،
و تــم وال ي ــزال تــد مـيــر ا ل ـعــراق و ســور يــة وليبيا وا لـيـمــن،
ً
وأصبح المجال مفتوحا لسياسات الهيمنة األميركية
واإلسرائيلية للسيطرة على فلسطين كاملة بما فيها
األرا ضــي المحتلة عام 1967م ،ويحتاج الوطن العربي
عشرات السنين حتى يعاد بناء دوله لتعود كما كانت،
والحمد لله أن بعض الدول العربية المهمة مثل مصر
وتونس لم تسقط على الرغم من المحاوالت اإلرهابية
والمؤامرات عليها.
لـقــد دخ ــل الــوطــن ال ـعــربــي حــالــة ال ـت ـطــرف واإلرهـ ــاب،
ً
وأصـ ـبـ ـح ــت بـ ـع ــض دول ـ ـ ــه مـ ـ ـص ـ ــدرا ل ـص ـن ــاع ــة ال ـت ـخ ـلــف
وت ـصــديــره ،وف ــي عـصــر ح ـقــوق اإلن ـس ــان يــدمــر ُ
وي ـعــذب
ويهان هذا اإلنسان ،ويتفرج العالم المتقدم المتحضر
على مأساة تدمير الحياة اإلنسانية في الوطن العربي،
و مــادام العرب أنفسهم غير غيورين على مجتمعاتهم
في الحاضر والمستقبل فلم يجدوا من هو أ شــد غيرة
على حياتهم وشعوبهم ،أ مــا الذين يعتبرون مثل هذا
الكالم صادرا من الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة فنقول
لهم دعكم تغوصون في ثقافة التخلف ،وأنتم جزء من
هذا الوضع المتردي ،وأحد أسبابه ،ولكن يبقى السؤال
ً
قائما ما العمل؟
ال بــد مــن ال ـع ــودة لـلـفـكــرة الـقــومـيــة ون ـقــدهــا ،وإع ــادة
النظر في مقوماتها ،والبد من العودة لمشروع المقاومة
وإ ع ــادة النظر فــي مقوماتها واال سـتـفــادة مــن التجربة
التاريخية ،وال بد من العقالنية العلمانية والليبرالية
ً
حفاظا على الدين ،والمجتمع ،والبد من تجديد الفكر
العربي ،وفي بعض جوانبه البد من فكر جديد يتخطى
التوفيقية وغيرها من األطروحات المخدرة التي جربتها
شعوبنا ،ولم تحقق التقدم ففقدت أصالتها كما فقدت
المعاصرة.
إن صناعة النهضة غير ممكنة إال بفكر ثــا بــت على
أ ســاس استراتيجي ُيغير ا لــوا قــع كما حــدث في أورو بــا
في عصر التنوير ،وما ترتب عليه في العصر الحديث.
وعـ ـن ــدم ــا يـ ـح ــدث ذل ـ ــك فـ ــا مـ ـج ــال ل ـل ـت ـم ــدد ال ـج ــدي ــد
ً
إق ـل ـي ـم ـي ــا ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـ ـعـ ــرب ،ال ـم ـش ـك ـلــة أن بـعـضـنــا
يفتخر باستدعاء القوى اإلقليمية والدولية لحمايته
وبهرولة من البعض في الوقت ا لــذي كانت فيه القوى
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ف ــي ال ـس ــاب ــق تـ ـه ــرول ن ـح ــون ــا لـلـهـيـمـنــة
ا لـسـيــا سـيــة بـعـقــد اال ت ـفــا ق ـيــات ،أو بالهيمنة العسكرية
بإقامة القواعد العسكرية ،فوفرنا على تلك القوى ذلك
ً
ً
الجهد باستدعائها جهارا نهارا ،وسورية مثال وساحة
لروسيا وتركيا وإيران وغيرها كذلك ،وكل ذلك يحدث
وإسرائيل تراقب ،وتخطط للخطوات التالية.

mulaifi70@gmail.com

بغداد عنيدة مع الموت وناسها يطلبون الحياة رغم قساوة
الظروف األمنية ،وقد شعرت بذلك في اللحظات القليلة التي
خرجنا فيها من المنطقة الخضراء ،حيث كانت أغلب تحركاتنا،
لقد نقل لي من عادوا لزيارة العراق أن أوضاع البصرة وهي قبلة
الكويتيين األولى تتجه بسرعة نحو األمان.
لم يتسن لجيل السبعينيات الكثير من الفرص لتكرار تجارب من
سبقوهم في زيارة العراق ،الجار المالصق للكويت من جهة الحدود
الشمالية ،لقد عشنا السنوات العشر األولى من أعمارنا ال نعرف أو
نذكر الكثير من أسفارنا وهذا أمر طبيعي ،وأتت السنوات العشر
الالحقة مخصوم منها ثماني سنوات هي عمر الحرب العبثية التي
دخلها العراق مع إيران (.)1988-1980
العشرية الثالثة التي بدأت بجريمة احتالل دولة الكويت أعادت
رسم العالقة بين الجارين وجعلت القطيعة هي الوضع الطبيعي
بين دول ــة تــم احتاللها ونـظــام عــدوانــي انتهي بطريقة مــدمــرة له
وللعراق في  ،2003ورغم زوال الطاغية بقي الوضع األمني المشتعل
في العراق عقبة تمنع من يرغبون في زيارته للسياحة كما كانت
األوض ــاع فــي السبعينيات فيما عــدا الــزيــارات العائلية والدينية
والتجارية.
لقد تسنى لي خالل الفترة من  21إلى  25يناير الماضي زيارة
العراق للمرة األولى في حياتي ضمن الوفد اإلعالمي الكويتي الذي
زار بغداد لاللتقاء بكبار المسؤولين قبيل انعقاد مؤتمر الكويت
الــدولــي إلعــادة إعـمــار الـعــراق منتصف الشهر الحالي ،وأستطيع
القول إن الكلمات وحدها ال تكفي لوصف حالة الترحيب والحفاوة
التي أحاطت بالوفد اإلعالمي من المطار إلى المطار ،مما يعكس
أهمية هــذه الــزيــارة التي حملت ُ
وحـ ّـمـلــت الكثير مــن الــرســائــل من
أرفع المسؤولين العراقيين بما يخدم حاضر العالقة بين الشعبين
الشقيقين ومستقبلها.
لقد أدت نقابة الصحافيين العراقية وفريقها بقيادة الزميل مؤيد
الالمي دورا محوريا في نجاح هذه الزيارة ،وخير دليل هو برنامج
زيارات ألرفع المسؤولين في الحكومة والبرلمان والقوى الفاعلة،
ً
ب ــدء ا مــن رئـيــس الحكومة ووزراء الـخــارجـيــة والــدفــاع والداخلية
والثقافة والتخطيط ونائبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
ال ـنــواب ونــائـبــه األول ومـجـمــوعــة مــن الـمـســؤولـيــن فــي الـعــديــد من
المؤسسات الحكومية المهمة.
وعـ ــودة عـلــى ذي ب ــدء ،رب ـمــا ك ــان ال ـس ــؤال ال ــذي ت ـكــرر مـعــي هو
ما انطباعاتك األولــى عن بـغــداد؟ وجــوابــي :هي عنيدة مع الموت
وناسها يطلبون الحياة رغم قساوة الظروف األمنية ،وقد شعرت
بذلك في اللحظات القليلة التي خرجنا فيها من المنطقة الخضراء،
حيث كانت أغلب تحركاتنا ،لقد نقل لي من عــادوا لزيارة العراق
أن أوضاع البصرة وهي قبلة الكويتيين األولى تتجه بسرعة نحو
األمان ،أما الشمال فهو رائق منذ فرض منطقة الحظر الجوي ،أما
الوسط فال يزال الطريق أمامه طويال حتى يتخلص من المؤثرات
السلبية لإلرهاب.
لقد مــر الــوقــت سريعا فــي ب ـغــداد ،وال أذك ــر أكـثــر مــن حقيقة أن
روابط األخوة والجيرة لديها القدرة على خلق محطات التجدد في
العالقات مهما كانت الظروف والتحديات ،وأختم متمنيا أن يكون
مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق فرصة جديدة لتشجيع
وجــذب الفرص االستثمارية الكفيلة بإنعاش االقتصاد العراقي،
وتعزيز شراكته مع جيرانه ،وأولهم دولة الكويت.

جون هانتسمان*

علينا تحسين العالقات مع روسيا

يوشكا فيشر*

عامل ترامب والسياسة الخارجية األميركية
هناك عالمة استفهام كبيرة تحوم حول السياسة الخارجية
األميركية في هيئة ترامب ذاته ،فمن غير الواضح على
اإلطالق ماذا يريد الرئيس ،وما يعرفه حقا ،وما يخبره أو ال
يخبره به مستشاروه ،ومن غير الممكن أن تتحمل أي سياسة
خارجية متماسكة تقلبات ترامب المزاجية وقراراته العفوية.
فــي السنة األول ــى مــن رئــاســة دونــالــد تــرامــب ،كــان الـضــرر الــذي أحدثته
السياسة الخارجية التي انتهجتها إدارته أقل كثيرا من كل التخوفات.
فعلى الرغم من خطابته الراعدة المدوية وتغريداته التي وصفت دكتاتور
كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه "رجــل الصواريخ الصغير" ،لم يبدأ
الرئيس األميركي الجديد أي حروب ،سواء في شبه الجزيرة الكورية أو في
بحر الصين الجنوبي ،كما لم يقع أي نزاع حول تايوان ،في أعقاب تشكيك
ترامب في موقف أميركا الدائم من سياسة "الصين الواحدة".
وبدال من التصادم مع الصين ،يبدو أن ترامب أقام عالقة شخصية وثيقة
مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ،ولم يصدق قادة الصين حظهم عندما
رأوا أن أحد أول تصرفات ترامب الرسمية كان سحب الواليات المتحدة من
الشراكة عبر المحيط الهادئ ،والتي كانت تستبعد الصين وتعزز القواعد
التجارية الغربية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،وكان األمر وكأن ترامب
يريد أن يجعل الصين ،ال أميركا ،عظيمة مرة أخرى .وعالوة على ذلك ،لم
يبدأ ترامب حربا تجارية بفرض رسوم مرتفعة على الواردات من الشركاء
التجاريين الرئيسيين مثل الصين وألمانيا واليابان ،ورغم أن رفض إعادة
التصديق على االتفاق النووي مع إيران ،فإن االتفاق يظل قائما ،وما زلنا
في انتظار العواقب البعيدة األمد المترتبة على قراره األحادي باالعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل.
كما لــم يتحقق أم ــل تــرامــب فــي الـتـعــاون بشكل أوث ــق مــع روسـيــا على
حساب حلفاء الواليات المتحدة ،ولم يتغير الموقف األميركي الرسمي في
الصراع األوكراني ،وبطبيعة الحال ،يرجع هذا إلى حد كبير إلى القرار الذي
اتخذه الرئيس الروسي فالديمير بوتين بالتدخل في االنتخابات الرئاسية
األميركية في عام  ،2016والــذي جعل من المستحيل أن يشرع ترامب في
إعادة توجيه السياسة األميركية في التعامل مع روسيا دون إشعال شرارة
عاصفة نارية سياسية في الداخل.
على نحو مماثل ،اكتسبت منظمة حلف شمال األطلسي في واقع األمر
مزيدا من القوة والشرعية خالل العام المنصرم رغم أن ترامب اعتبرها "عتيقة
وعفا عليها الزمن" ،وهو ما يرجع إلى الحشد العسكري الروسي والحرب
المستمرة في شرق أوكرانيا ،ومن المؤكد أن األوروبيين سيضطرون إلى
رعاية شؤونهم الدفاعية بأنفسهم بقدر أكبر مما كان األمر عليه في الماضي،
ولكن هذا ما كان ليختلف لو فازت هيالري كلينتون بالرئاسة (وإن كانت
صياغتها لرسالتها َلتتحرى عبارات أكثر ودية).
َ
في مجمل األمــر ،كفل "المسؤولون البالغون" في البيت األبيض -وزير
الدفاع جيمس ماتيس ،ومستشار األمن القومي هيربرت ريموند مكماستر،
ورئيس األركان جون كيلي -استمرارية السياسة الخارجية ،ويبدو أن األمر
نفسه ينطبق على السياسة االقتصادية والتجارية.
َ
ولكن هل يعني هذا أن العالم يستطيع أن يطمئن؟ كال بكل تأكيد ،إذ تظل
عالمة استفهام كبيرة تحوم حول السياسة الخارجية األميركية في هيئة
ترامب ذاته ،فمن غير الواضح على اإلطالق ماذا يريد الرئيس ،وما يعرفه

حقا ،وما يخبره أو ال يخبره به مستشاروه ،ومن غير الممكن أن تتحمل أي
سياسة خارجية متماسكة تقلبات ترامب المزاجية وقراراته العفوية .وما زاد
الطين بلة أن تقليص اإلدارة لوزارة الخارجية األميركية تسبب في إضعاف
القاعدة المؤسسية الالزمة لتنفيذ السياسة الخارجية الرسمية بدرجة بالغة،
كما أن استراتيجية األمن القومي التي نشرها البيت األبيض مؤخرا ليست
مطمئنة بنفس القدر ،ففي ابتعاد عن موقف أميركا الرسمي منذ الحادي
عشر من سبتمبر  ،2001ستنظر الواليات المتحدة اآلن إلى منافسات القوة
العالمية مع الصين وروسـيــا ،وليس اإلرهــاب من جانب قــوى غير تابعة
لدولة بعينها ،باعتبارها التهديد األساسي لألمن الوطني والسالم العالمي.
لذا ،إذا استعرضنا عام  ،2017يتكون لدينا انطباع بأن التنبؤ بالسياسة
الخارجية األميركية أصبح مستحيال ،على الرغم من بقائها سليمة إلى حد
كبير ،وعلى هذا ،يبدو من المرجح أن يكون  2018عاما من المخاطر المتزايدة
بشكل كبير ،وخصوصا في ضــوء التوترات في الخليج العربي ولبنان،
والحرب في سورية ،والصراع على الهيمنة بين المملكة العربية السعودية
وإيران ،وحافة الهاوية النووية على شبه الجزيرة الكورية.
على شبه الجزيرة الكورية وفي الخليج العربي ،يجب أن يكون الهدف
الرئيس منع التسلح النووي عن الدكتاتوريات التي تهدد االستقرار العام،
وتــوازن القوى السائد ،ونظرا لألوضاع الحالية ،فال يمكننا استبعاد أو
التقليل من شأن خطر المواجهة العسكرية سواء مع كوريا الشمالية أو إيران.
فــي حــالــة كــوريــا الشمالية ،الـتــي تتحرك بسرعة نحو إنـتــاج صــاروخ
باليستي عابر للقارات وق ــادر على الــوصــول إلــى البر الرئيس للواليات
المتحدة ،فإن مثل هذا الصراع ربما ينطوي حتى على استخدام األسلحة
النووية ،وال شيء في هذا الوضع يبعث على التفاؤل ،وخصوصا اآلن وقد
أصبحت الواليات المتحدة تحت قيادة رئيس ال يثق به سوى ِقلة من الناس،
والذي يجب علينا أن نجتهد للتكهن بسياساته من تشويش تغريداته.
الواقع أن عامل ترامب ربما يكون المصدر األكثر أهمية لعدم اليقين في
ُ
السياسة الدولية هذا العام ،فال تزال الواليات المتحدة ت َعد القوة األولى في
َ
العالم ،وهي تضطلع بدور ال غنى عنه في الحفاظ على المعايير العالمية،
وإذا كان من الصعب التنبؤ بالسياسة األميركية ،وإذا تسبب سلوك ترامب
في تقويض القدرة على التعويل على الحكومة األميركية ،فسوف يصبح
النظام الدولي ُعرضة الضطرابات هائلة.
من األهمية بمكان ،مع اقتراب الواليات المتحدة من انتخابات التجديد
النصفي في نوفمبر ،أن نضع في االعتبار كيف قد تعمل األحداث السياسية
الداخلية على تشكيل السياسة الخارجية األميركية ،وإذا خسر الجمهوريون
أغلبيتهم في أي من مجلسي الكونغرس أو كليهما ،وإذا قدم روبرت مولر
المستشار الخاص في التحقيق الروسي ما توصل إليه من نتائج في الوقت
نفسه تقريبا ،فسيشعر ترامب بأن سلطته تتآكل بسرعة.
ً
السؤاالن الحاسمان في عام  2018إذا هما :ماذا قد يأتي به ترامب من
تصرفات إذا وجــد نفسه مـهــددا فــي الــداخــل فــي الــوقــت نفسه الــذي تندلع
فيه أزمة في السياسة الخارجية؟ وهل يظل "البالغون" قادرين على تحمل
التكاليف ،ال ينبغي للمرء أن يكون متشائما كي ينظر إلى األشهر المقبلة
بقدر كبير من التشكك والقلق؟
* وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها في ُ الفترة من  1998إلى
 ،2005وكان أحد زعماء حزب الخضر األلماني لفترة
تقرب من العشرين عاما.
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ً
ّ
بينما أفــكــر فــي األشـهــر الثالثة التي قضيتها سفيرا للواليات
ّ
ً
المتحدة في روسيا وأتطلع بأمل إلى عام  ،2018أبقى مقتنعا أنه
بإمكاننا تحسين العالقات بين الــواليــات المتحدة وروسيا ال بل
علينا تحسين العالقات هذه.
ّ ً
تقدما في هذا المجال ،ويمكننا القيام بالمزيد
ال شك أننا نحرز
ً
عبر العمل الحثيث إليجاد طريقة بناء ة للمضي قدما ،ونعرف أن
مستقبل أفضل للروس
الطريق صعب والمسائل شائكة ،ولتحقيق
ٍ
ً
واألميركيين والعالم علينا أن نجد حلوال للمشاكل المشتركة التي
نواجهها حــول الـعــالــم .كيف نصل الــى ذلــك؟ عبر طريقتين :الثقة
ً ّ
أسوأ
والنتائج .ليس سرا أن العالقة بيننا وبين روسيا كانت في ّ
ـاالتـهــا لـسـنــوات ،وق ــد أش ــار ال ـنــاس فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أنـهــم
حـ ّ
ّ
في العالقات األميركية والروسية.
ن
بتحس
يطالبون
بل
ال
عون
يتوق
ّ
مــن مهامي كدبلوماسي أن أ حــقــق النتائج و قــد تعهدت بذلك،
وسأعمل ما بوسعي للعمل بشفافية وانفتاح مع نظرائي الروس
ّ
للبحث في القضايا الشائكة المتعلقة بالعالقات الثنائية الروسية-
ً
األميركية تماما كما يفعل السفير أنتونوف في أميركا .بوسع أميركا
ّ
وروسيا القيام بأمور رائعة إذا تم التعاون بينهما ،سواء في مجال
الفضاء أو المختبرات أو األعمال أو السياسة.
نريد بناء الجسور بين الشعبين األميركي والروسي ،وهذا هو
السبب األساسي على أنه -ورغم تخفيض عدد بعثتنا الدبلوماسية
بنسبة الثلثين -فإننا نعمل على قدم وساق لتلبية طلبات الفيزا في
روسيا ،ولهذا السبب بالذات افتتحنا قنصلية جديدة في موسكو
مطلع الشهر الحالي ،ونتطلع الــى تعزيز أواصــر التبادل الثقافي
والتربوي بين بلدينا.
رغم كل هذه األمور اإليجابية أعترف بأننا ال نتعاون في الشؤون
السياسية والدبلوماسية كما يجب ،رغم وجود قواسم مشتركة على
أكثر من صعيد ،وكما في كل عالقة ،وعند اشتداد المشاكل قد ال نرى
يحول دون التعاون
األمــور من المنظار نفسه ،ولكن ذلك يجب أال
ّ
بيننا .علينا ز ي ــادة الثقة بما بيننا ،فعندما نحقق ذ لــك ستفتح
األبواب على مصراعيها ويمكننا فعل المزيد ،فيمكننا التعاون في
مجالين أساسيين :كوريا الشمالية وسورية ،ولنكن واضحين حول
الوضع في كوريا الشمالية :ال يمكن أن نقبل ّ
تقدم بيونغ يانغ في
برنامجها النووي .لدى الواليات المتحدة وروسيا رؤية مشتركة
ً
للخطر الذي تمثله كوريا الشمالية بأفعالها ،وهما يعرفان تماما
مدى الخطر الحقيقي المحدق بهما من جراء احتمال إطالق صواريخ
باليستية من كوريا الشمالية؛ لذا على األسرة الدولية ،باإلضافة الى
الواليات المتحدة والصين وروسيا ،العمل على فرض منطقة خالية
ً
من األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية .ونحن نعمل معا
في مجلس األمن الدولي للتنديد بأعمال كوريا الشمالية ونحاول
ّ
تصرف بيونغ يانغ.
استخدام شتى الوسائل لتغيير
أما بالنسبة الى سورية فنحن نعمل على تقريب وجهات النظر
ّ ّ
شك أن ما نقوم به في هذا المجال
رغم وجــود بعض الثغرات ،وال
جيد ،فنحن نتحاور ونحاول التنسيق في ما بيننا حول هذا النزاع،
ً
وقد توقفت المعارك نوعا ما نتيجة التعاون بين روسيا والواليات
المتحدة .الخطوة التالية هي تطهير المنطقة من "داعش" ،ووضع
ّ
ً
حـ ّـد للحرب األهلية اسـتـنــادا الــى قــرار جنيف ،أي عبر إيـجــاد حل
سياسي لألزمة.
وق ــد وع ــدت روس ـيــا ب ـجـ ّـر ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ال ــى طــاولــة جنيف
للمفاوضات ونحن نثق بالوعد الذي قطعوه ،وال ّ
شك أننا بحاجة
الى مزيد من الجهود ،وعلينا أن نصغي الى بعض وأن نتعامل مع
ً
بعض بنزاهة حول موضوعات أخرى مثل أوكرانيا مثال.
وعلينا التنبه إلى عدم تكرار أخطاء الماضي التي ال تفضي إال
الى الدمار ،والتركيز على عالقات بناءة ّ
تلبي مصالحنا المشتركة،
وكسفير أميركي في روسيا أؤمــن أنــه رغــم المشاكل الكثيرة التي
نواجهها ،ليس لدينا أي خيار آخر إال تعزيز العالقات بيننا لبناء
ً
الثقة المتبادلة والمضي قدما وتحقيق نتائج ملموسة على أرض
الواقع.
* سفير أميركا في روسيا
* «موسكو تايمز»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.687

411

940

2.355 2.678 3.337

تقرير اقتصادي

الميزانية الجديدة ...ما أكثر العبر وأقل االعتبار!
• االحتفاء ببلوغ «غیر النفطیة»  %11من اإلیرادات يدل على محدودية فهم اإلصالح االقتصادي
• وزارة المالية استهدفت ميزانية تنموية إنتاجية إال أن النتائج الفعلية أتت معاكسة
«ما أكثر العبر وما أقل
االعتبار!» ...هذا يتبين
من طبيعة إقرار الميزانية
الجديدة للكويت بكل
سلبياتها السابقة والمتكررة،
رغم الدروس المتعددة
ألزمة انخفاض أسعار النفط
منذ ثالث سنوات ،على دولة
مازالت تعتمد عليه بشكل
أساسي ،ورغم كل المخاطر
المحيطة بهذا االعتماد.

"نـ ـح ــن فـ ــي م ــرحـ ـل ــة ضـ ـب ــط اإلنـ ـ ـف ـ ــاق وزي ـ ـ ــادة
اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات وإع ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة وت ـق ـي ـي ــم األن ـش ـط ــة
االق ـت ـصــاديــة ،ول ــن ن ـتــراجــع عــن خـطــط اإلص ــاح
االق ـت ـص ــادي ،س ــواء انـخـفـضــت أس ـعــار الـنـفــط أم
ارتفعت".
ً
الفقرة أ عــاه( ،نصا أو معنى) ،باتت ديباجة
سـنــويــة لـبـيــانــات وزارة ال ـمــال ـيــة ،بــال ـتــزامــن مع
موعد صدور الميزانية العامة للدولة ،على مدى
سنوات ،غير أن هذه الديباجة لم تعد تمثل أكثر
م ــن ت ـع ـهــدات خــالـيــة م ــن الـمـســؤولـيــة وااللـ ـت ــزام،
ففي كل مــرة تصدر ميزانية عامة جديدة تعيد
إلــى األذهــان نفس األنـمــاط المتكررة في انفالت
اإلنفاق وضعف اإليرادات ،السيما غير النفطية،
وقلة كفاء ة األنشطة ،وانـحــراف خطط االصــاح
االق ـت ـصــادي ،رغــم ال ــدروس الـتــي قدمتها محنة
تــراجــع أسـعــار الـنـفــط ،منذ منتصف عــام ،2014
حتى انتعشت األسـعــار مـجــددا بــدعــم مــن اتفاق
المنتجين على خفض مؤقت لإلنتاج.
وبغض النظر عن العجز المقدر في ميزانية
ً
ً
عــام  ،2019-2018حقيقيا كــان أو د فـتــر يــا  ،فإنه
يظل مبنيا على فرضية عالية المخاطر ،تستند
بشكل أ ســا ســي إ لــى ا سـعــار النفط وتقلباته في
األسواق العالمية وقيمته االقتصادية ومستقبله
كسلعة ،وأثر ذلك كله على االيرادات العامة ،مما
يعني ان الميزانية الجديدة ،كسابقاتها ،محدودة
في تلبيتها ألهداف االقتصاد الكويتي ومعالجة
اختالالته.

اإلنفاق الحقيقي
أعلى من المقدر
في الميزانية وثمة
مصروفات متكررة
دروس
وشبه ملزمة للدولة
وكما قيل" :ما أكثر العبر وما أقل االعتبار!"...
أبرزها تغطية
فإن دروس انخفاض اسعار النفط ،لثالث سنوات
النفقات العسكرية
ســا بـقــة ،على ميزانية دو ل ــة تعتمد عليه بشكل

أســاســي كـثـيــرة ،أبـسـطـهــا ضـ ــرورة الـتـحــول إلــى
ضبط اإلنفاق الفعلي الذي يعتبر في الميزانية
الجديدة ثاني أعلى إنفاق عام خالل  8سنوات،
الى جانب حلحلة ما يستنزف الميزانية سنويا،
عبر تنفيذ ما يتم التعهد به حكوميا ،بخلق سوق
عمل يخفف الضغط على بند المرتبات وما في
حكمها ،الذي يستهلك في الميزانية الجديدة ما
نسبته  56في المئة من اجمالي المصروفات ،أو
اعادة تقييم بنود اإلنفاق االستثماري لتصب في
اتجاه تمويل الميزانية بإيرادات جديدة ،أو توفير
فرص عمل في السوق.

رسوب اإلدارة
وإذا ك ــان ــت الـ ـ ــدروس ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي قــدمـتـهــا
س ـنــوات االن ـخ ـفــاض الـنـفـطــي غـيــر واض ـحــة ،فــإن
ً
هناك درسا -على ما يبدو -يمثل رسوبا لالدارة
العامة ولقدرتها على تغيير االوضاع المالية في
أي ميزانية مقبلة ،إذ اعتبرت وزارة المالية في
بيانها الصادر هذا األسبوع ،أن "نمو اإلیرادات
غ ـیــر ال ـن ـف ـط ـیــة ،وال ـت ــي تـشـكــل  11ف ــي ال ـم ـئــة من
إیـ ــرادات ه ــذه الـمـیــزانـیــة إل ــى  1.77مـلـیــار دیـنــار
یعكس وتیرة اإلصالحات المالیة واالقتصادیة"،
وهو احتفاء غريب وغير مفهوم ،يرى أن نسبة الـ
 11في المئة الضئيلة تعبر عن نتيجة إيجابية
إلصالح ما ،ويدل على محدودية أهداف االصالح
ً
االقتصادي وفهم ضرورته ،لدولة تعتمد نظريا
فــي  89فــي المئة مــن دخلها على النفط وا لـغــاز،
بينما من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع نمو
ا ي ــرادات بيع النفط و فــق اال سـعــار الحالية التي
ً
تتجاوز سعر األساس بـ  16دوالرا للبرميل.
بل إن الخطط الخاصة بالميزانية لـ 3سنوات
مقبلة تتحدث عن ثبات عند مستوى  20مليار

ً
دينار لعامين ،ثم الصعود الى  21مليارا في العام
الثالث ،وسط نمو مطرد في سعر األســاس عند
ً
 50دوالرا للبرميل ليعادل الــ 71دوالرا للبرميل
في السنة الحالية على األقل.
األسوأ من مسألة اإلشادة بضحالة االيرادات
غير النفطية هو العجز عن تدارك طغيان نسبة
اإلن ـف ــاق االس ـت ـهــاكــي فــي الـمـيــزانـيــة ،بــواقــع 82
في المئة مقابل  18في المئة لمصلحة االنفاق
االسـتـثـمــاري ،الــذي يفترض أن يتم رفــع كفاء ته
هو اآلخر؛ لتكون جدواه االقتصادية بقدر قيمته،
فضال عن التعامل مع "االستهالكي" ،خصوصا
فيما يتعلق ببنود ا لــد عــو مــات ،من خــال عقلية
م ـحــاس ـبــة كـ ـ ـ ــإدارات الـ ـش ــرك ــات ،ول ـي ــس بـعـقـلـيــة
اقتصاد الــدولــة ،فـبــدال مــن خلق بــدائــل ألكـثــر ما
يستنزف هــذا البند تـحــد يــدا ،و هــو كلفة الطاقة
الكهربائية من خالل تكنولوجية تتعلق بالطاقة
الـشـمـسـيــة وغ ـي ــره ــا ،ي ـتــم الـتـفـكـيــر ف ــي تقليص
الدعومات من خــال إ ج ــراء ات يصعب تطبيقها
في ظل طبيعة االدارة الحكومية ،فضال عن جدوى
هذا التقليص على االقتصاد فعليا.

اإلنفاق يتجاوز الميزانية
أما األكثر سوء ا على االطــاق فهو ان االنفاق
الحقيقي ال يزال اعلى من المقدر في الميزانية،
ألن ثمة مـصــرو فــات باتت متكررة وشبه ملزمة
لـلــدو لــة ،كتغطية النفقات العسكرية ،وحصص
من رساميل شركات حكومية أو هيئات محلية او
مؤسسات دولية تساهم فيها الكويت ومؤسسة
الرعاية السكنية وبنك االئتمان وصندوق األسرة،
ً
ف ـض ــا ع ــن تـغـطـيــة ال ـع ـجــز االك ـ ـتـ ــواري ال ـخــاص
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وهذه
كلها مـصــرو فــات ال تظهر فــي أ ب ــواب الميزانية

شركة صرافة تتأخر في تحويل األموال أكثر من شهر
منحت عمالءها شيكات غير مفعلة وطلبت منهم عدم صرفها!

●

عيسى عبدالسالم

استكماال لمسلسل الصراع الحاصل
بين إ حــدى شــر كــات الصرافة المحلية
وبـعــض الـعـمــاء ،حــول تــأخــر إتمامها
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـحــويــل ال ـخ ــاص ب ـهــم إلــى
ب ـلــدان ـهــم ،ت ـعــرضــت ال ـشــركــة لـضـغــوط
كبيرة على أثر إعطاء عمالئها شيكات
بــالـمـبــالــغ ال ـم ـحــولــة ،وع ـنــد اتـجــاهـهــم
لصرفها فوجئوا بأنها غير مفعلة من
الشركة.
وقالت مصادر مطلعة ،لـ"الجريدة"،
إن الشركة طلبت من عمالئها التريث
الى حين إتمام عملية التحويل لفترة
اسـ ـتـ ـم ــرت  15ي ــوم ــا جـ ــديـ ــدة ،وق ــام ــت

البرميل الكويتي
ينخفض  1.1دوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.1
دوالر في تداوالت أمس األول ليبلغ مستوى
 65.66دوالرا أميركيا مقابل  66.76دوالرا
للبرميل في تــداوالت يوم الجمعة الماضي
وفـقــا للسعر المعلن مــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وفي االسواق العالمية انخفضت أسعار
النفط الخام في تعامالت أمس األول ،إذ كان
المستثمرون يتطلعون للبيانات األسبوعية
من الواليات المتحدة بشأن مخزونات الخام
والمنتجات المكررة لقياس قوة الطلب في
أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وانخفضت العقود اآلجلة لبرميل نفط
خام القياس العالمي مزيج "برنت"  67سنتا،
لـيـصــل عـنــد الـتـســويــة ال ــى مـسـتــوى 68.53
دوالرا كما انخفضت العقود اآلجلة لبرميل
نفط خــام الـقـيــاس االمـيــركــي غــرب تكساس
الوسيط  75سنتا ليصل عند التسوية الى
مستوى  64.78دوالرا.

استقرار الدوالر وارتفاع
اليورو واإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر األمـيــركــي
مقابل الدينار الكويتي أمس عند مستوى
 0.299دي ـن ــار ،فــي حـيــن ارت ـفــع ال ـي ــورو الــى
مستوى  0.372دينار مقارنة بأسعار صرف
أمــس األول .وق ــال بنك الـكــويــت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني
إن سعر صــرف الجنيه اإلسترليني ارتفع
الى مستوى  0.424دينار ،كما ارتفع الفرنك
السويسري الــى مستوى  0.320ديـنــار ،في
حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.

ب ــإج ــراء ت ـحــويــات ل ـجــزء م ــن الـمـبــالــغ
المتفق على تحويلها ،من أجل إقناعهم
بعدم تقديم شكاوى بحق الشركة غير
الملتزمة بتطبيق القانون.
واضافت المصادر أن الشركة ارجعت
التأخر في إتمام عمليات التحويل الى
أنها تتسلم المبالغ بالكويت ،ثم يقوم
شخص بوضع المبالغ المراد تحويلها
في حسابات العمالء من داخل البلدان
الـ ـم ــراد ت ـحــويــل األمـ ـ ــوال إل ـي ـه ــا ،أي ال
يـتــم تـحــويـلـهــا عـبــر ال ـن ـظــام الـمـعــروف
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــداول ،أي م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات إل ــى
البنوك مباشرة ،مما يعد خرقا للنظم
والقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
واشارت الى أن شركة الصرافة أفادت

ب ـعــض ع ـمــائ ـهــا ،سـ ــرا ،ب ــأن ال ـم ـنــدوب
ال ــذي يـضــع األم ـ ــوال ال ـم ــراد تحويلها
في حساباتهم البنكية تمت مصادرة
المبالغ التي بحوزته من قبل "األموال
الـعــامــة" هـنــاك ،حيث تــم رصــده يجري
هــذه العمليات بشكل متكرر ،وطلبت
ال ـش ــرك ــة م ــن ع ـمــائ ـهــا مـنـحـهــا فــرصــة
أخيرة التمام بقية التحويالت.
وتـســاء لــت الـمـصــادر عــن دور وزارة
ال ـت ـجــارة وب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي في
ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات
المشبوهة ،رغم قيام "الجريدة" بنشر
هذه المعلومات منذ أكثر من  15يوما،
دون أن تحرك الجهات الرقابية ساكنا.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى وقـ ـ ــوع مـ ـش ــاج ــرة بـيــن

شــركــة ال ـصــرافــة وأص ـح ــاب ال ـح ــواالت
المتأخرة ،ما جعلها تمنحهم شيكات
ب ـق ـي ـمــة األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي ك ــان ــوا ي ــري ــدون
تحويلها ،خشية التأثير على سمعتها،
إض ــاف ــة إل ــى أن ال ـشــركــة ضـيـعــت على
أصحاب هذه التحويالت فرصة كبيرة
لــاس ـت ـفــادة م ــن فـ ــروق س ـعــريــة لقيمة
أم ــوال ـه ــم ع ـنــد ت ـحــويــل ال ـع ـم ـلــة ،حيث
يوجد فارق سعري لمصلحة أصحاب
ال ـ ـحـ ــواالت ي ـصــل الـ ــى  300ف ـلــس بـيــن
ال ـس ـعــر ال ـحــالــي واآلخ ـ ــر ع ـلــى ك ــل ألــف
دينار.

الـعــامــة لـلــدولــة ،ألنـهــا ت ـنــدرج ضـمــن الـسـحــب او
االق ـ ـتـ ــراض م ــن االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـع ــام ،م ـمــا يـجـعــل
م ـص ــروف ــات م ـيــزان ـيــة ال ـك ــوي ــت خـ ــال ال ـس ـنــوات
األخـ ـي ــرة أك ـب ــر م ــن حـجـمـهــا ال ـم ـع ـلــن ،بـمـتــوســط
يصل إلى  30في المئة ،وبالتالي فإن العجز في
الميزانية سنويا سيتصاعد تباعا مع النسبة
ال ـس ــاب ـق ــة ،خ ـص ــوص ــا أن م ـع ـظــم ب ـن ــود ال ـص ــرف
خ ــارج الميزانية ليست قصيرة األ م ــد ،أو تدفع
لـمــرة وا حـ ــدة ،بــل إن بعضها مستمر و مـتــزا يــد،
كالمصروفات العسكرية.

خطة «المالية»
ا ل ــا ف ــت أن وزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة ا لـ ـت ــي ا ع ـل ـن ــت عــن
الميزانية الجديدة هي ذاتها التي وضعت قواعد
العام الماضي لما أسمته "ميزانية تنموية ذات
طــابــع إن ـتــاجــي" ،ليتم مــن خــالـهــا إع ــادة هيكلة
أوجه االنفاق لمصلحة مشاريع تنموية حقيقية
تخدم احتياجات االقتصاد من حيث اال ي ــرادات
غير النفطية ،او خلق سوق عمل غير ضاغط على
االنفاق العام وغيرهما ،إال ان النتائج الفعلية لم
تحقق خطة الوزارة.
إن التعامل مــع ار تـفــاع ا سـعــار النفط كفرصة
ً
إيـجــابـيــة سـيـكــون نــاج ـحــا اذا اق ـتــرن مــع جـهــود
اإلص ـ ــاح ال ـم ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ال ـح ـق ـي ـقــي ،أمــا
اعتبارها فرصة لـشــراء ا لــو قــت فسيسرع عملية
اس ـت ـه ــاك األصـ ـ ــول واالحـ ـتـ ـي ــاط ــات خـ ــال ف ـتــرة
وجيزة ،وسيكرر خطيئة  15عاما من الفوائض
المليارية التي لم تنعكس على أداء االقتصاد في
أول سنة انخفضت فيها اسعار النفط ،فسجلت
فيها الـكــويــت ع ـجــوزات مــالـيــة ســريـعــة ...فكانت
عبرة لنا ،ولكن بال اعتبار.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

«المركزي البحريني» يخالف «إنوفست»
تعارض استثماراتها مع قانون الشركات
قــالــت شــركــة إنــوف ـســت ،عـطـفــا عـلــى اسـتـقــالــة
بـعــض أع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة أخ ـي ــرا ،أن ــه بعد
أن قــام مـصــرف البحرين الـمــركــزي خــال زيــارة
تفتيش بإجراء مراجعة على استثمارات الشركة
تـبـيــن وجـ ــود ت ـع ــارض ب ـيــن أح ــد االس ـت ـث ـمــارات
وقانون الشركات التجارية البحريني والتعلقة
تـحــد يــدا بـقــوا عــد المصلحة الشخصية و مـبــدأ
تـضــارب الـمـصــالــح ،إضــافــة الــى مخالفة أنظمة
وق ــواع ــد م ـصــرف الـبـحــريــن ال ـم ــرك ــزي ،إذ واف ــق
ب ـع ــض أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة ال ـم ـن ـحــل عـلــى
استثمار مبلغ وقدره  5ماليين دينار في محفظة
استثمارية بإدارة إحدى الشركات الكويتية ذات
العالقة ببعض أعضاء مجلس اإلدارة ،مما أدى
الى مخالفة قانون الشركات البحريني وأنظمة
وقــواعــد مصرف البحرين المركزي ،وعليه قام
 4من أصل  5أعضاء من مجلس اإلدارة بتقديم

استقالتهم ،مما أدى الى اعتبار المجلس منحال
بنص القانون.
وأضافت الشركة أنه تم استرجاع مبلغ 300
أل ــف دي ـن ــار م ــن الـمـبـلــغ ،وت ـق ــوم ال ـشــركــة حاليا
باتخاذ كافة اإلجراء ات الالزمة السترجاع بقية
المبلغ ،وإعادة الوضع الى ما كان عليه بإشراف
ومتابعة مصرف البحرين المركزي ،كما وجهت
الشركة الدعوة إلى المساهمين النتخاب مجلس
إدارة جــديــد خ ــال االج ـت ـمــاع ال ـق ــادم للجمعية
العامة.
وستعمل الشركة على إ حــا طــة الجميع علما
بالتطورات ،وذلــك مع مراعاة معايير اإلفصاح
الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة
أســواق المال الكويتية على النحو الذي يحمي
مصالح الشركة والمساهمين.

أخبار الشركات
«الرابطة» :اعتراض على ترسية عقد الجيش

«المتحدة» :نفاذ بيع نسبة من أسهم تابعة

قالت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) ،إن
الشركة القائمة بتنفيذ العقد الحالي مع الجيش األميركي
قدمت اعتراضا على قرار ترسية العقد الذي تتراوح قيمته
بين  689.53مليون دوالر حــدا أدنــى ،و 1.37مليار دوالر
على شركتنا التابعة.
وأوض ـحــت "ال ــراب ـط ــة" ،إن الـشــركــة الـمـعـتــرضــة تقدمت
باعتراضها إلى مكتب المحاسبة لدى الحكومة األميركية،
موضحة أن المكتب سيحقق في االعتراض ُ
المقدم.

أعلنت شركة العقارات المتحدة الكويتية ،صــدور حكم من محكمة
النقض المصرية بنفاذ بيع نسبة مــن أسـهــم شــركــة مـنــازل المتحدة
لالستثمار العقاري ،التابعة للشركة في مصر.
وأوضحت «المتحدة» ،أن الحكم الصادر نهائي ويترتب عليه نفاذ
ً
بيع  545.4ألف سهم تقريبا من أسهم «منازل المتحدة» البالغة نحو 3.3
ماليين سهم ،مشيرة الى نفاذ البيع  -وفق الحكم الصادر  -تم لمصلحة
المدعيين كامل محمد كامل األغا ،ومحمد كامل األغا.
وأضافت الشركة أنه جار احتساب األثر المالي لهذه الخسارة ،ليتم
اإلفصاح عنها في البيانات المالية السنوية لعام  2017بعد مراجعتها
وتدقيقها.
ويتلخص موضوع القضية في قيام المدعين برفع دعــاوى صحة
ونفاذ بعض عقود بيع أسهم «منازل» التابعة لـ «المتحدة».
وتم النظر في الدعاوي المرفوعة ،والتي كانت منظورة ومحل طعن
أمام درجات التقاضي ُ
المختلفة إلى أن صدرت فيها عدة أحكام ،حيث
حكمت محكمة القاهرة االستئنافية (االقتصادية) بصحة ونفاذ بيع عدد
 169.74ألف سهم من أسهم «منازل» ،وهي تمثل  5في المئة بموجب عقد
مؤرخ في  16أبريل  2014لمصلحة المدعي كامل األغا.
كما حكمت «االستئناف» برفض الدعوى المرفوعة من محمد كامل
األغــا بصحة ونفاذ عقد بيع األسهم المؤرخ في  16أبريل  2014فيما
تضمنه مــن بيع عــدد  375.6ألــف سهم مــن أسهم «مـنــازل» ،وهــي تمثل
نسبة  11في المئة.
وحكمت المحكمة كذلك بصحة ونفاذ بيع عدد  105.18آالف سهم من
أسهم «منازل» تمثل  3في المئة ،بموجب العقد المؤرخ في  16أبريل 2014
لمصلحة المدعية مي األغا ،وما يترتب على ذلك من آثار.
ثم تم تداول الطعون النهائية أمام محكمة النقض المصرية (التمييز)،
حيث أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن ُ
المقدم من
«منازل» ،وعليه استوجب تنفيذ بيع األسهم لمصلحة المدعي كامل األغا.
ً
وحكمت المحكمة أيضا بنقض حكم «االستئناف» ،والقضاء بصحة
ونفاذ عقد بيع األسهم المؤرخ في  16أبريل  2014فيما تضمنه من بيع
عــدد  375.6ألــف سهم من أسهم «مـنــازل» تمثل  11في المئة لمصلحة
المدعي محمد كامل األغا ،وما يترتب على ذلك من آثار.
وفيما يخص حكم االستئناف لمصلحة المدعية مــي األ غ ــا ،قالت
«ال ـم ـت ـحــدة» إن شــركــة «مـ ـن ــازل» الـتــابـعــة لـهــا تـقــدمــت بـطـعــن ف ــي حكم
االستئناف ،إال أنه لم يتم الحكم في ذلك الطعن حتى اآلن.

ً
ً
الغانم رئيسا تنفيذيا في «األمان»

ذكــرت شركة األم ــان لالستثمار أنــه تــم تعيين يوسف
إبراهيم العانم في منصب الرئيس التنفيذي لشركة األمان
لالستثمار اعتبارا من  25يناير الماضي.

«القرين» :اتفاق إلعادة تمويل
بـ  50مليون دوالر
أف ــادت شــركــة القرين لصناعة الكيماويات البترولية
بأنه تم التوصل الى اتفاق مع أحد البنوك المحلية إلعادة
تمويل جزء آخر من ديون الشركة الحالية بمبلغ  50مليون
دوالر ،والمناقشات جارية للجزء المبتقي للديون.

عباس نائبة لرئيس أول لالستثمار
في «التخصيص»
أشــارت شركة التخصيص القابضة إلى أنه تم تعيين
ليلى مـهــدي سيد عـبــاس نائبة لرئيس أول لالستثمار
المباشر.
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«مؤسسة البترول» 114 :مليار دوالر نفقات رأسمالية خالل  5سنوات
ترتفع إلى  394مليار دوالر بعد عام 2040
أشرف عجمي

نفط الكويت
تستهدف تطوير
إنتاج الغاز الطبيعي
ليصل إلى  2.5مليار
ً
قدم مكعبة يوميا
عام 2040

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة
البترول الكويتية نزار العدساني،
إن النفقات الرأسمالية للمؤسسة
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات ال ـخ ـم ــس
المقبلة ،ستبلغ نحو  114مليار
ً
دوالر ،ح ـتــى ت ـصــل م ـب ـل ـغــا ق ــدره
 394م ـل ـيــار دوالر ب ـعــد ذلـ ــك إلــى
عام .2040
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــان ـ ــي ،ف ــي
كـلـمـتــه خ ــال مـنـتــدى «بـتــرولـيــوم
إيـ ـ ـك ـ ــون ـ ــومـ ـ ـس ـ ــت» ،الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـق ـي ـمــه
ال ـمــؤس ـســة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مجلة
«ب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــوم إيـ ـك ــون ــومـ ـس ــت» أن
االتجاهات االستراتيجية لشركة
نفط الـكــويــت تسعى إلــى تحقيق
طاقة إنتاجية من النفط الخام في
الـكــويــت تبلغ نـحــو  4.75ماليين
ً
برميل يوميا بحلول عام .2040
وأوض ـ ـ ـ ــح أن «ن ـ ـفـ ــط الـ ـك ــوي ــت»
ت ـس ـت ـهــدف ت ـط ــوي ــر إنـ ـت ــاج ال ـغ ــاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي غ ـي ــر ال ـم ـص ــاح ــب فــي
ال ـكــويــت لـيـصــل اإلن ـت ــاج إل ــى 2.5
ً
مليار قــدم مكعبة يوميا فــي عام
 2040إذ ستنتج  0.5مـلـيــار قــدم
ً
مكعبة يوميا بحلول أبريل المقبل،
ً
ومليار قدم مكعبة يوميا بحلول
 2023إضافة إلى خطة لرفع قدرات
إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب
ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وزي ـ ـ ـ ــادة ق ـ ــدرات

التكرير إلنتاج الوقود النظيف.

القدرة التكريرية
ول ـف ــت إلـ ــى أن «ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت»
تـخـطــط ل ــزي ــادة ال ـق ــدرة التكريرية
ل ـل ـم ـصــافــي ال ـم ـح ـل ـيــة ل ـت ـصــل إل ــى
ً
مليوني برميل يوميا بحلول عام
 2035السيما مع التوسع في الطاقة
ال ـت ـكــريــريــة ف ــي ال ـك ــوي ــت وبــأع ـلــى
مستوى تحويلي مع األخــذ بعين
االعـتـبــار ضـمــان تعظيم تصريف
الـ ـنـ ـف ــوط ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـث ـق ـي ـل ــة فــي
مصافي التكرير المحلية.
وذك ــر أن «ن ـفــط ال ـكــويــت» ب ــدأت
ً
أخـيــرا إج ــراء دراس ــة ج ــدوى أولية
بهدف توسيع طاقة التكرير داخل
الكويت ،إلضافة طاقة تقدر بنحو
ً
 300أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا ومـشــروع
«البتروكيماويات».
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـش ــرك ــة تـسـعــى
إلــى تحقيق التكامل بين عمليات
ً
التكرير والبتروكيماويات محليا
ك ــوسـ ـيـ ـل ــة ل ـت ـح ـس ـي ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات
وضمان أعلى قيمة لدولة الكويت،
كما الحال في مشاريع المؤسسة
فـ ــي ف ـي ـت ـن ــام وال ـ ـ ـ ــزور والـ ــدقـ ــم فــي
سلطنة عمان.
وأكد أن دولة الكويت ستواصل

ت ـعــزيــز شــراكــات ـهــا وت ـعــاون ـهــا مع
شــركــات الـنـفــط الـعــالـمـيــة مــن أجــل
تحقيق األهــداف النهائية بفعالية
ودع ـ ــم ال ـب ـي ـئــة ال ـن ـظ ـي ـفــة وت ـطــويــر
ص ـنــاعــة ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز الـمـحـلـيــة
في البالد.

بيئة نظيفة
وبـ ـي ــن أن م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الكويتية تعمل على توفير بيئة
نـظـيـفــة لـلـجـمـيــع ،مــن خ ــال طــرق
ت ـش ـم ــل االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـن ـظ ـي ـفــة
داخــل الكويت وخارجها وإنتاج
منتجات نظيفة والحصول على
التكنولوجيا النظيفة.
وقال العدساني ،إن المؤسسة
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ــرش ـي ــد االس ـت ـه ــاك
الـمـحـلــي وال ـحــد مــن االنـبـعــاثــات،
كذلك تلبية الطلب في المستقبل،
كـمــا تـتــولــى الـتـنـسـيــق م ــع وزارة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء لـ ـضـ ـم ــان أن
ت ـكــون جـمـيــع مـحـطــات الـكـهــربــاء
المستقبلية تستخدم الغاز.
وأشـ ــار إل ــى ح ــرص الـمــؤسـســة
على المحافظة على حجم ونوعية
األس ـطــول الـبـحــري ال ــازم لتلبية
احتياجات الغطاء االستراتيجي
طـ ـ ــويـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ــد واالحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات

جانب من منتدى «بتروليوم إيكونومست»،
ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة بـ ـم ــا ي ـت ـم ــاش ــى مــع
معدالت اإلنتاج المستهدفة داخل
دولة الكويت.

ترشيد األصول
وأكد أن مؤسسة البترول تعمل
بــاس ـت ـمــرار ع ـلــى تـقـيـيــم مختلف
األنشطة واالستثمارات لالستفادة
من الفرص وترشيد األصول غير
األس ــاسـ ـي ــة وغـ ـي ــر ال ـم ــرب ـح ــة مــع
استخدام مصادر الطاقة البديلة

«الوطني» :عرض حصري لعمالئنا لشراء سيارات
«بي إم دبليو» و«ميني كوبر»
يواصل بنك الكويت الوطني تقديم حلول
تـمــويـلـيــة تـنــاســب ك ــل اح ـت ـيــاجــات الـعـمــاء،
وتـلـبــي كــل متطلباتهم ،إذ يـقــدم الـبـنــك ،من
خــال تـعــاون جــديــد مــع شــركــة «عـلــي الغانم
وأوالده للسيارات» ،الوكيل الحصري لسيارات
«بــي إم دبليو» و«ميني كــوبــر» فــي الكويت،
ً
ً
ً
حصريا لعمالء الوطني عرضا خاصا لتمويل
أح ـ ــدث أنـ ـ ــواع الـ ـسـ ـي ــارات م ــن هـ ــذه ال ـعــامــة
التجارية األلمانية الرائدة.
ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي يقدمها
البنك لمختلف الشرائح من عمالئه ،السيما
الذين يبحثون على أعلى مستويات الرفاهية.
وبـهــذه المناسبة ،قالت مساعدة المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
الشخصية في بنك الكويت الوطني هنادي
خــزعــل« ،إن البنك يحرص مــن خــال إطالقه
الـحـمــات والـخــدمــات الحصرية إلــى توفير
ف ــرص م ـم ـيــزة ل ـع ـمــائــه ،إذ ي ـقــدم م ــن خــال
ت ـع ــاون ــه ال ـج ــدي ــد م ــع ش ــرك ــة «ع ـل ــي ال ـغــانــم
ً
وأوالده» ل ـل ـس ـيــارات ع ــرض ــا مـمـيــز لجميع
الــراغـبـيــن مــن عـمــائــه بــاقـتـنــاء أح ــدث أنــواع
سيارات «بي أم دبليو» و«ميني كوبر» بأسعار
ً
ً
تنافسية ،من خالل منح العميل خصما مقدما
ً
من الوكيل يصل إلى  1500دينارا من قيمة
الدفعة األولى ،إضافة إلى عدد من المميزات
ً
اإلضافية منها كفالة مجانا مدة  5سنوات
وخدمة مجانية مدة  4سنوات.

ـار منذ
وأض ــاف ــت خ ــزع ــل ،أن ال ـع ــرض سـ ـ ٍ
 14يـنــايــر ال ـجــاري حـتــى  28فـبــرايــر ،2018
ً
ويـشـتــرط فـيــه أن يـقــدم العميل لـلــوكــالــة أيــا
من بطاقات الوطني االئتمانية أو بطاقات
ال ــوط ـن ــي لـلـسـحــب اآلل ـ ــي ،مــوض ـحــة أن هــذا
ال ـعــرض يــأتــي فــي إط ــار سـعــي بـنــك الكويت
الوطني إلى طرح خدمات ذات قيمة مضافة
ً
ً
لعمالئه وأكثر تطورا وابتكارا.
وأكــدت تمتع بنك الكويت الوطني بأكبر
وج ــود ل ــدى وكـ ــاالت ال ـس ـيــارات فــي الـكــويــت
بفضل انتشاره الجغرافي الــواســع ،ليغطي
ً
ب ــذل ــك أكـ ـث ــر م ــن  30م ــوق ـع ــا ووكـ ــالـ ــة لـبـيــع
السيارات ،بهدف الوصول إلى جميع العمالء
وتمكينهم من التعاقد المباشر مع أي فرع
من فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق
الكويت.
ً
وي ـت ـم ـي ــز ال ـب ـن ــك أي ـ ـضـ ــا ب ـت ـق ــدي ــم أف ـضــل
الخدمات والحلول المصرفية للراغبين في
تمويل الـسـيــارات ،إذ تتميز هــذه الخدمات
بسهولة تقديم الطلب ســواء بالحضور إلى
البنك أو عن طريق «الوطني أون الين» ،إضافة
إلى تميزها بسرعة دراسة الطلب والموافقة
عليه ضمن شروط مرنة.
مــن جانبه ،قــال يــوســف القطامي المدير
العام لشركة علي الغانم وأوالده للسيارات،
إن بنك الكويت الوطني أول مؤسسة مالية
م ـصــرف ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ق ــدم ــت ال ـت ـمــويــات

هنادي خزعل
ً
لـشــراء الـسـيــارات ،مــؤكــدا حــرص شركة علي
الغانم وأوالده للسيارات على إتاحة الفرصة
ألكـبــر شــريـحــة مــن الـعـمــاء المـتــاك وقـيــادة
سـيــارات «بــي إم دبليو» و«مـيـنــي» األلمانية
الــرائــدة ،عبر توفير العديد من سبل الشراء
المريحة وبــاقــات الـضـمــان والـصـيــانــة التي
تضمن راحــة البال وتجربة امتالك ممتازة،
ويسعدنا تعاوننا المستمر مع بنك الكويت
الوطني لتقديم أفضل العروض والمميزات
الحصرية لعمالئه».
وي ـق ــدم ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي م ــن خــال
مـكــاتـبــه الـمـنـتـشــرة ف ــي م ـع ــارض ال ـس ـيــارات
أفـضــل الحلول لتمويل شــراء الـسـيــارات من

يوسف القطامي
ح ـيــث الـ ـش ــروط ال ـم ـي ـســرة م ــع ال ـس ـهــولــة في
تـقــديــم الـطـلــب وال ـمــواف ـقــة عـلـيــه ،ويستفيد
عمالء البنك من مختلف الخدمات المصرفية
ال ـم ـت ـنــوعــة ،ال ـتــي يــوفــرهــا م ــن خ ــال شبكة
ً
فــروعــه األك ـبــر محليا وال ـتــي تشمل الـفــروع
وأج ـه ــزة الـسـحــب اآللـ ــي ون ـق ــاط ال ـب ـيــع ،إلــى
جــانــب فــرع بنك الـكــويــت الــوطـنــي فــي مطار
الكويت الدولي المتوافر للعمالء على مدار
الساعة ،والخدمات المصرفية االلكترونية
«ال ــوط ـن ــي ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت» و»ال ــوط ـن ــي عبر
الموبايل» ليتمكن العمالء من متابعة أعمالهم
الـمـصــرفـيــة وإن ـجــازهــا فــي أي وق ــت ومـكــان
دون تأجيل.

«أولى تكافل» :خصم
 %20على المنتجات
التأمينية الفردية

حسين العتال
أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة األول ـ ـ ــى
ل ـل ـت ــأم ـي ــن ال ـت ـك ــاف ـل ــي (أولـ ـ ــى
ت ـ ـكـ ــافـ ــل) ،ت ـق ــدي ـم ـه ــا خـصـمــا
ب ـق ـي ـمــة  20ف ــي ال ـم ـئ ــة خ ــال
ف ـ ـ ـبـ ـ ــرايـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا
التأمينية الفردية لعمالئها
الحاليين والـجــدد ،بمناسبة
ذك ـ ـ ـ ـ ــرى األع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاد ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
للكويت.
وبـ ـ ـه ـ ــذ ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،أكـ ــد
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــ«أول ــى
تـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــل» ،حـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـع ـ ـتـ ــال،
أن «ال ـ ـشـ ــركـ ــة ح ــرص ــت عـلــى
مشاركة أبناء الشعب الكويتي
احتفاالتهم باألعياد الوطنية،
ل ــذل ــك ق ــدم ــت عــروض ـهــا على
جـمـيــع خــد مــا تـهــا التأمينية
ال ـف ــردي ــة م ــن ت ــأم ـي ـن ــات :ضد
الـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــر ،ال ـ ـش ـ ــام ـ ــل ،الـ ـسـ ـف ــر،
ال ـخــدم ،الـسـكــن ،المشروعات
الصغيرة».
وأضـ ــاف« :يـشـمــل الـعــرض
ال ـع ـمــاء ال ـج ــدد والـحــالـيـيــن،
ال ــذي ــن ي ــرغ ـب ــون ف ــي تـجــديــد
اشتراكاتهم ،التي تنتهي في
أي وقـ ــت خـ ــال هـ ــذا الـ ـع ــام»،
مشيرا إلى أن الشركة تسعى
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات
الـ ـعـ ـم ــاء وم ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم فــي
السوق الكويتي.

والـمـتـجــددة وغيرها مــن مصادر
الطاقة كما هو الحال مع مصافي
المؤسسة في «روتردام» والشعيبة
وكذلك مشروع األسمدة.
وق ــال الـعــدســانــي ،إن مؤسسة
ال ـب ـت ــرول ت ــواص ــل ال ـتــرك ـيــز عـلــى
االستراتيجيات التي مــن شأنها
أن ت ـح ــول دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت لـتـكــون
فـ ــي وض ـ ــع أفـ ـض ــل ل ـل ـت ـع ــام ــل مــع
ً
التحديات المستقبلية مشيرا إلى
إطــاق المؤسسة استراتيجيتها
لعام  2040والتي تركز على النمو

في جميع أنشطتها والتي تتطلب
رأسـمــال كبير لتمويل المشاريع
الكبرى.

أرقام مستهدفة
وأك ـ ــد أن ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـكــويــت
ستحقق هدفها في إنتاج األرقام
المستهدفة في هذه االستراتيجية،
إذ إن جميع المشاريع التي تدعم
تحقيق تلك المستويات في مرحلة
ا لـتـنـفـيــذ و سـيـتــم تشغيلها وفقا

لـلـخـطــط ال ـمــرســومــة بــالـبــرنــامــج
الزمني.
وي ـن ــاق ــش م ـن ـتــدى «ب ـتــرول ـيــوم
إي ـ ـكـ ــونـ ــوم ـ ـسـ ــت» ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ً
ً
يــومــا واح ــدا بالتعاون مــع مجلة
«بتروليوم إيكونوميست» المهتمة
بـشــؤون الـطــاقــة مــواضـيــع تتعلق
بالسوق النفطية وكيفية تمويل
الطاقة في سوق متغير والتخطيط
لما بعد الــركــود واستراتيجيات
االستثمار طويلة األمد.

«األهلي» يعلن فائزي حملته
مع «طيران اإلمارات»
أجـ ــرى الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي سـحـبــا إلع ــان
أسماء الفائزين في حملته الترويجية األخيرة التي
أطلقها الشهر الماضي ،احتفاال بمرور  15عاما
على شراكته المتميزة مع برنامج «سكاي واردز»
من طيران اإلم ــارات ،األربـعــاء  11يناير الماضي،
في المقر الرئيسي للبنك ،بإشراف وزارة التجارة
والصناعة ،وأعلن فوز  15عميال من عمالء البنك
بـجــائــزة  100000مـيــل ط ـي ــران ،بـمــوجــب بــرنــامــج
سكاي واردز لكل منهم.
وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين:
 .1د .فيصل علي الحويل – فرع الجابرية
 .2د .نادية محمد النقي – فرع الجامعة
 .3حيدر حسن خليل – فرع الفروانية
 .4ميثم غالم كراشي – الفرع الرئيسي
 .5لحدان عادل اللحدان – فرع األندلس
 .6أحمد فرح – فرع السالمية
 .7حمود نصار الحسيني – فرع الجهراء 2
 .8جورج فؤاد خوري – الفرع الرئيسي
 .9سلمان عصام بن حيدر – فرع المنصورية
 .10فيباش جوبتا كومار – الفرع الرئيسي
 .11كريم سليمان المواش – الفرع الرئيسي
 .12عبدالحفيظ محمد ارشاد – فرع خيطان
 .13عـ ـب ــدا لـ ـلـ ـطـ ـي ــف أ حـ ـ ـم ـ ــد ا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراف – فـ ــرع
المنصورية
 .14صالح عبدالله العتيقي – الفرع الرئيسي
 .15جمانة فاضل الشطي – فرع جاليريا 2000
ويمكن للفائزين استبدال أميال سكاي واردز
برحالت جوية أو ترقية درجة السفر على طيران
اإلمــارات ،فضال عن إقامة فندقية فاخرة ،وقضاء

أيــام عائلية مليئة بالمتعة ،أو حتى تــذاكــر سفر
لحضور مجموعة واسعة من األحــداث الرياضية
والمناسبات الثقافية في جميع أنحاء العالم.
كما يمكن للفائزين حجز تذكرتين من الدرجة
السياحية من الكويت إلى لندن ،أو اإلقامة في أحد
أفضل الفنادق في العالم مع  Rocketmilesالشريك
لفنادق سكاي واردز طيران اإلمــارات ،حيث يمكن
حجز اإلقامة ابتداء من  5000ميل سكاي واردز فقط.
كـمــا يـمـكــن اس ـت ـخــدام أم ـي ــال س ـكــاي واردز مع
ال ـن ـقــود ،واسـتـبــدالـهــا بــرحــات ال ـط ـيــران بموجب
برنامج النقد  +أميال من سكاي واردز.
وت ـض ـم ـن ــت هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة ،ال ـتــي
استمرت شهرا ،جميع بطاقات ائتمان البنك األهلي
الكويتي – طيران اإلم ــارات التي يتم استخدامها
فــي مـعــامــات الــدفــع بــواسـطــة أجـهــزة نـقــاط البيع
ومعامالت السحب النقدي ،وكذلك البطاقات مسبقة
الدفع الصادرة عن البنك األهلي الكويتي – طيران
اإلمارات والمستخدمة في معامالت الدفع من خالل
أجهزة نقاط البيع فقط.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٣
 6.76ماليين دينار أرباح «وربة» في  2017بنمو %163
ةديرجلا
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ّ
• الحوطي :نتائج مشرفة تدعم جهود البنك لتبوؤ الصدارة في قطاع االستثمار والتمويل بالكويت والخارج
• الغانم :ترك بصمات ريادية في قطاع التمويل واالستثمار في الكويت واألسواق اإلقليمية والعالمية

قال عبد الوهاب الحوطي ،إن
بنك وربة استطاع عام 2017
تخطي كل التوقعات وتحقيق
إنجازات مشرفة والمضي بثبات
في مسيرته الرامية إلى تبوؤ
قطاع الخدمات المصرفية
اإلسالمية للشركات والخدمات
المصرفية االستثمارية في
دولة الكويت ،إضافة إلى تقديم
خدمات رقمية متطورة لألفراد.

ربحية السهم 4.3
فلوس بنسبة
زيادة %67

نمو اإليرادات
اإلجمالية %62
لتبلغ 61.045
مليون دينار

أع ـلــن بـنــك "ورب ـ ــة" تـحـقـيــق نـتــائــج مــالـيــة مع
نهاية عام ،2017انعكست من خالل ارتفاع صافي
األربــاح بنسبة  163في المئة لتصل إلى 6.768
ماليين دينار مقارنة مع  2.575مليون دينار في
العام السابق.
وج ــاءت ه ــذه األربـ ــاح نتيجة نـمــو اإليـ ــرادات
اإلجمالية ،المتحققة بفضل األداء القوي لجميع
القطاعات ،إذ بلغت  61.045مليون دينار بارتفاع
نسبته  62في المئة مقارنة بنتائج عام  ،2016في
حين ارتفعت اإلي ــرادات التشغيلية بنسبة نمو
 66في المئة لتبلغ  37.984مليون دينار في 31
ً
ديسمبر  2017مقابل  22.933مليونا عام .2016
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي أصـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ب ـف ـضــل
اسـتــراتـيـجـيـتــه الـتــوسـعـيــة فــي ال ـســوق المحلي
واإلقليمي واالستثمار في أصول عالية الجودة
وقليلة المخاطر إذ بلغت قيمتها  1.773مليار
دي ـن ــار ،ف ــي حـيــن ش ـهــدت الـمـحـفـظــة التمويلية
ً
ً
ن ـم ــوا م ـل ـحــوظــا وس ـج ـلــت  1.263م ـل ـيــار دي ـنــار
بـنـسـبــة زيـ ــادة قــدرهــا  53فــي الـمـئــة عــن رصـيــد
المحفظة ،كما في  31ديسمبر .2016وكنتيجة
لجودة المحفظة التمويلية ،بلغ نسبة التمويل
المتعثر فــي الـبـنــك  1.45فــي الـمـئــة كـمــا فــي 31
ديسمبر .2017
وعـ ـ ــن نـ ـت ــائ ــج بـ ـن ــك ورب ـ ـ ــة لـ ـع ــام  ،2017ق ــال
عبدالوهاب الحوطي رئيس مجلس إدارة بنك
ورب ــة ،إن بنك وربــة استطاع عــام  2017تخطي
كـ ــل الـ ـت ــوقـ ـع ــات وت ـح ـق ـي ــق إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات م ـش ــرف ــة،
والمضي بثبات في مسيرته الرامية إلــى تبوؤ
قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية للشركات
وال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة االسـتـثـمــاريــة فــي دولــة
الكويت الصدارة ،إضافة إلى تقديم خدمات رقمية
متطورة لألفراد.
وأض ــاف الحوطي أن مــن مستهل هــذا الـعــام،
ً
نـ ـج ــح بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ت ــوسـ ـي ــع ق ــاع ــدة
استثماراته في أسواق إقليمية ناشئة وعالمية،
ً
م ـعــززا بــذلــك محفظته االسـتـثـمــاريــة ،مما شكل
قاعدة داعمة لثقة المستثمرين في أدائه.
وأكـ ــد أن ال ـخ ــدم ــات ،ال ـتــي ح ــرص ب ـنــك ورب ــة
على تصميمها هي خدمات ومنتجات مصرفية
مـبـتـكــرة ،تــؤتــي ثـمــارهــا ،ونـجـحــت فــي التمهيد
ل ـت ــأس ـي ــس ع ـه ــد م ـت ـط ــور فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـص ـيــرفــة
اإلســام ـيــة بـمــا ي ـت ــاء م م ــع ط ـمــوح ومتطلبات
العمالء.
وأشار إلى أن األداء المميز لمحفظة بنك وربة
الـتـمــويـلـيــة واالس ـت ـث ـمــاريــة نـتـيـجــة للتوسعات
اإلسـتــراتـيـجـيــة ،الـتــي اعتمدها فــي  2017تدعم
أهداف البنك التوسعية التمويلية واالستثمارية

عبدالوهاب الحوطي

شاهين الغانم

ً
ً
ً
محليا وعــالـمـيــا مستشهدا بــذلــك بــاإلنـجــازات،
المتحققة خالل العام الماضي.
وأك ــد دأب بـنــك ورب ــة عـلــى اسـتـكـشــاف فــرص
استثمارية من خالل قطاع االستثمار في البنك،
ً
ال ــذي يـعـكــف حــال ـيــا عـلــى دراسـ ــة ع ــدد م ــن هــذه
الفرص في دولة الكويت والخارج ،ويثق بأنها
ســوف تعزز مــن محفظته االستثمارية وتؤمن
عوائد مجدية للمستثمرين.
وأوضح الحوطي أن المؤشرات جميعها تبشر
بــأداء عالي الـجــودة للبنك على كل المستويات
ً
والـقـطــاعــات ،مــؤكــدا الـتــزام بنك ملتزم ببذل كل
الـجـهــود الممكنة وتـقــديــم الـخــدمــات التمويلية
المطلوبة لتعزيز اال قـتـصــاد الوطني عبر دعم
مؤسساته.
من ناحيته ،أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة،
شاهين الغانم ،أن بنك وربــة حقق قفزة نوعية
في نتائجه مع نهاية عام  ،2017واستطاع ترك
بصمات ريادية في قطاع التمويل واالستثمار
ف ــي ال ـكــويــت واألس ـ ـ ــواق اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة،
ً
وبذلك ّ
يثبت مكانته كبنك إسالمي يقدم فرصا
استثمارية منتظمة ومجدية للمستثمرين قد
توجها بإصدار صكوك من الشريحة األولى بقيمة
 250مليون دوالر لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم
المشاريع الكبرى ،التي تعتزم حكومة الكويت
طرحها.
نمو
ولفت الغانم إلــى أن مــا حققه البنك مــن ٍ
واضح في جميع مؤشراته السيما الربحية ،جاء
على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة والمنافسة

ً
العالية التي يشهدها السوق الكويتي ،مبينا أن
هذه النتائج ترتكز في أسسها على استراتيجية
البنك التنموية الناجحة ،وهي حصيلة حتمية
للجهود التي بذلتها كل إدارات البنك في تقديم
أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية
المرتكزة على أعـلــى معايير الـجــودة فــي األداء
واالبتكار.
وذكــر أن نتائج بنك وربــة لعام  2017عكست
ال ـن ـج ــاح ــات واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ال ـت ــي ح ـق ـق ـهــا الـبـنــك
كثمرة لجهوده في تطوير العمليات والخدمات
والـمـنـتـجــات وال ـتــوســع ف ــي شـبـكــة ال ـف ــروع بما
يتالءم مع طموح ومتطلبات العمالء ،هذا إضافة
إل ــى تــوظـيــف االس ـت ـث ـمــارات الــازمــة فــي تطوير
البنية الرقمية لبنك وربــة ،والتي أسفرت طرح
خدمات تقنية حصرية تم تتويجها في نهاية
ال ـعــام الـمــاضــي بــإطــاق بـنــك ورب ــة ج ـهــاز "بنك
ً
إكـسـبــرس" المصرفي التفاعلي مــؤكــدا أن هذه
ً
ً
ً
ً
الخدمات تجد صــدا إيجابيا وإقـبــاال كثيفا من
العمالء ،إذ تضيف قيمة مضافة على تعامالتهم
المصرفية وفق معايير توفير الجهد والوقت كما
المرونة والسهولة في االستخدام.

نمو محفظة البنك التمويلية
واالستثمارية في 2017
ً
وقــال الغانم ،إن عــام  ،2017كــان مميزا لجهة
حجم اإلنجازات ،التي أتمها بنك وربــة ،السيما
على صعيد عمليات البنك التمويلية ،إذ اختتم

ال ـعــام وبـنـجــاح مــن خ ــال تــوقـيــع أك ـبــر اتفاقية
تمويل مرابحة مشترك بــالــدوالر األمـيــركــي في
دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي عام ،2017
تقضي بـحـصــولــه عـلــى تـمــويــل وف ــق تسهيالت
تمويل مشترك قائم على المرابحة ،بقيمة 400
مليون دوالر ،م ــدة ثــاث س ـنــوات ،على أن يتم
توظيف هذه التسهيالت في أعمال البنك العامة،
ً
وشــارك في هذه التسهيالت التمويلية  15بنكا
م ــن مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وشـ ـم ــال إفــريـقـيــا
وأوروبا وآسيا.
وقــال الغانم ،إن نمو محفظة موجودات بنك
وربة النوعية والتزامه بتطوير قدراته المصرفية
االستثمارية في األسواق الخارجية عبر استمراره
بـضــخ الـتـمــويــل الـ ــازم لـلـشــركــات الـعــالـمـيــة في
ً
ً
األسواق اإلقليمية والعالمية ،شكل عامال أساسيا
ف ــي مـســاهـمـتــه ال ـنــاج ـحــة ب ـع ــدد م ــن الـصـفـقــات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،أب ــرزه ــا م ـشــارك ـتــه ف ــي تــرتـيــب
إص ــدار صـكــوك لمصلحة شــركــة اإلم ــارات ريــت،
أكبر صندوق ائتمان لالستثمار العقاري متوافق
مع الشريعة اإلسالمية في العالم والحاصل على
تصنيف  BB+والمقر في دولة اإلمارات العربية
المتحدة  -دبي ،وبلغت قيمتها  400مليون دوالر
أميركي ،وهــي مرتكزة على األســس اإلسالمية:
اإلجارة والمرابحة.
ّ
المتميز
ول ـفــت إل ــى أن أهـمـيــة ه ــذا اإلص ـ ــدار
نابعة من أنه يشكل دخول أول صندوق ائتمان
لالستثمار العقاري من منطقة الشرق األوســط
وشمال إفريقيا ،إلى سوق الصكوك العالمية مما
ساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من قاعدة
المستثمرين.
ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،م ـس ــاه ـم ـت ــه فـ ــي ت ـمــويــل
استراتيجي في قطاع الطيران في دولة الكويت،
بإنجاز صفقة تمويل مشترك متوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية بقيمة  300مليون دوالر (91.4
مليون ديـنــار) ،لمصلحة شركة أالفـكــو لتمويل
شراء وتأجير الطائرات ،ويمتد هذا التمويل على
مدى ثالث سنوات.
ً
وع ـم ــل ب ـنــك وربـ ــة أي ـض ــا خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة،
على المشاركة في تمويل مشترك لمصلحة بنك
زراع ــات االشـتــراكــي الـتــركــي بقيمة  236مليون
دوالر المطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية وعلى
أساس المرابحة.
ً
وكانت للبنك أيضا مشاركة ناجحة في تنسيق
إصدار صكوك لمصلحة شركة التطوير العقاري
"م ـ ــراس" الـقــابـضــة وم ـقــرهــا ف ــي دولـ ــة اإلم ـ ــارات
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة –إمـ ــارة دب ــي ،لـصـكــوك بلغت
قيمتها  400مليون دوالر.

إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ــرص بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة خـ ـ ــال 2017
عـلــى تـعــزيــز وتــوسـيــع ج ــذور محفظته لتعزيز
االستثمار العقاري العالمي عبر إنجاز عدد من
االس ـت ـحــواذات الـعـقــاريــة فــي الــواليــات المتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ش ــري ـك ــه ال ـع ـق ــاري
ً
بـنـتــال كـيـنـيــدي ،حـيــث يــراهــا ســوقــا واعـ ــدة في
االسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة وال ـتــي تتمتع بالثبات
وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المميزة،
وقد تضمنت هذه االستحواذات منشآت سكنية
وتـجــاريــة تتمتع بمواقع استراتيجية ،أبــرزهــا
"أولتيريس" في بنيان غروف في والية فيرجينيا
األميركية والمقر الرئيسي لـ ManpowerGroup
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن مـبـنــى لـلـمـكــاتــب ،ف ــي مقاطعة
م ـي ـل ــواك ــي -م ــدي ـن ــة وي ـس ـك ـن ـس ــون .م ـب ـنــى "آرو
لإللكترونيات"" ،في والية كولورادو مدينة دنفر
باإلضافة إلى SUITE 2801وفق شراكة مع شركة
كورتالند بارتنرز.
وأك ــد الـغــانــم أن بـنــك ورب ــة م ــاض فــي خططه
التوسعية العقارية ،التي يرتكز فيها إلى دراسات
ّ
معمقة تدرسها المجموعة المصرفية لالستثمار
ً
في بنك وربة حول الفرص المجدية عالميا ،التي
يثق بأنها ستؤمن عوائد مجدية ومنتظمة.
واس ـت ـه ــل ب ـن ــك ورب ـ ــة بـ ــاكـ ــورة اس ـت ـح ــواذات ــه
العقارية فــي الـخــارج باالستحواذ على منشأة
لسيارات كيا في المملكة المتحدة البريطانية،
وه ــو يـعـكــف ال ـي ــوم ع ـلــى دراس ـ ــة خ ـطــط تــوســع
فــي األس ــواق األوروب ـيــة ،وتتوافق مــع السياسة
الرئيسية للبنك لمعايير االستثمار والمخاطر.

ارتفاع إجمالي األصول %57
لتصل إلى  1.773مليار دينار
ودائع العمالء والمؤسسات
المالية زادت  %54لتبلغ
 1.582مليار دينار
ارتفاع صافي المحفظة
التمويلية  %53لتبلغ
 1.263مليار دينار
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«بتكوين» أدنى من  10آالف دوالر ...وتعامالت في مصر رغم تحذيرات «المركزي»
رغم تحذيرات البنك المركزي
المصري المتكررة من التعامل
بالعمالت االفتراضية مثل
«البتكوين» ،فإن الوضع على
أرض الواقع يشير إلى اختراق
المصريين هذا المجال بقوة
من خالل وسطاء داخل مصر
وخارجها.

واصـ ـل ــت "ب ـت ـك ــوي ــن" ت ــراج ـع ـه ــا ه ــذا
األسـبــوع ،منخفضة أدنــى مــن  10آالف
دوالر ،تزامنا مع تفعيل كوريا الجنوبية
لوائح تنظيمية جديدة لضبط السوق،
وعقب إعالن "فيسبوك" حظرها جميع
أن ــواع الــدعــايــة الـتــي تستهدف العملة
الرقمية.
وخ ـ ــال ت ـعــامــات أم ـ ــس ،انخفضت
"بتكوين" بنسبة  0.80في المئة إلى 9952
ً
ً
صباحا
دوالرا ،في تمام الساعة 08:12
بتوقيت مكة الـمـكــرمــة ،بعدما المست
ً
دوالرا ،في وقت سابق من الجلسة.
9628
وانخفضت "الريبل" بنسبة  1.40في
المئة إلى  1.12دوالر ،وتراجعت "بتكوين
كــاش" بنسبة  0.30في المئة إلى 1463
ً
دوالرا ،في حين ارتفعت "إثريوم" بنسبة
ً
 0.75في المئة إلى  1077دوالرا.
وتراجعت القيمة السوقية اإلجمالية
للعمالت الرقمية إلى  501مليار دوالر،

ً
مليارا،
بعدما بدأت األسبوع أعلى 595
أي أن ـهــا ف ـقــدت حـتــى اآلن أك ـثــر مــن 90
مليار دوالر.
وك ـش ـف ــت ل ـج ـنــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة
بكوريا الجنوبية ،أمس األول ،عن بدء
تفعيل قواعد تنظيمية جديدة تقتصر
ع ـل ــى تـ ـ ـ ــداول الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة عـبــر
الحسابات المصرفية التي تحمل بيانات
حقيقية ،بهدف تقليل المضاربات والحد
من عمليات غسل األموال.
من جانبها ،أعلنت "فيسبوك" حظر
جميع اإلعــانــات الـتــي ت ــروج العمالت
الرقمية ،وعلى رأسـهــا "بتكوين" ،عبر
منصتها ،في إطــار جهودها لمكافحة
ما سمته المنتجات والخدمات المالية
المضللة والممارسات غير القانونية.
واكـ ـتـ ـشـ ـف ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ف ـ ــي ك ــوري ــا
الجنوبية جرائم استخدم خاللها عمالت
رقمية بقيمة  637.5مليار وون (594.6

«بيتك» يشارك في افتتاح معرض
االختراعات الدولي العاشر

العبدالله بجانب مسؤولي «بيتك» والنادي العلمي
شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في حفل افتتاح
معرض االختراعات الدولي العاشر الــذي يقام تحت
رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،ويضم
مخترعين من  39دولة ،وبتنظيم النادي العلمي ،وذلك
ضمن دعمه المتواصل لألنشطة العلمية وإبراز جهود
المبتكرين مــن الشباب الكويتيين ،وتوفير الفرص
المناسبة لهم لعرض اختراعاتهم واستثمارها لتحقيق
التطور المنشود في مختلف جوانب حياة المجتمع.
وأكد ممثل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
نــائــب وزي ــر ش ــؤون ال ــدي ــوان األم ـي ــري الـشـيــخ محمد
العبدالله ،حرص صاحب السمو على رعاية المعرض
الدولي العاشر لالختراعات في الشرق األوسط ،الذي
يـعــد ثــانــي أكـبــر مـعــرض لــاخـتــراعــات عـلــى مستوى
الـعــالــم ،لـمــا لــاخـتــراعــات مــن أهـمـيــة فــي تـقــدم ال ــدول
ورفع شأنها ،منوها بأهمية معرض االختراعات في
دعم المخترعين الكويتيين خاصة ومخترعي العام
بشكل عام.
وأشار رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ،رئيس
اللجنة المنظمة للمعرض طالل جاسم الخرافي ،الى
أن هـنــاك  150اخـتــراعــا أم ــام لجنة التحكيم الدولية
التي تضم ُ 40محكما محليا ودوليا ،مثمنا في الوقت
ذات ــه ج ـهــود كــل مــن ت ـعــاون ودع ــم تنظيم الـمـعــرض،
وفي مقدمتهم "بيتك" ،الذي يجسد من خالل تعاونه

مع النادي العلمي نموذجا مثاليا للتعاون يجب أن
يحتذى من القطاع الخاص بالكويت.
من جانبه ،قال المدير التنفيذي للعالقات العامة
واإلع ــام للمجموعة فــي "بـيـتــك" ،يــوســف الــرويــح ،إن
رعاية واحتضان العقول المبدعة وتوطينها محليا
يحققان أقصى استفادة ممكنة من نتاج إبداعاتها،
ولدينا في الكويت طاقات مبدعة قــادرة دائما على
تقديم أفضل االبتكارات ،داعيا الى تحقيق تكامل بين
جهود القطاعين العام والـخــاص لتحفيز المبدعين
على مواصلة إبداعاتهم ،وأن تتوجه برامج المسؤولية
االجتماعية للشركات والمؤسسات الكبرى الــى هذا
الجانب الذي سيعود بالفائدة على الجميع.
وأكد الرويح أن "بيتك" كان سباقا في مجال رعاية
ودعــم المبتكرين ،حيث يكون أول المبادرين لتكريم
المبدعين الكويتيين أصـحــاب االخ ـتــراعــات الفائزة
في المعارض الدولية الكبرى والمسابقات اإلقليمية
وال ـعــال ـم ـيــة ،إض ــاف ــة ال ــى تـخـصـيــص ج ــائ ــزة لــإبــداع
تساهم في تشجيع المبدعين وتكريم وتقدير الشباب
الكويتيين من الجنسين ،بما يمثل حافزا نحو مزيد
من العطاء ،كما يهتم "بيتك" بالمبادرين ،خاصة من
الـشـبــاب ،ويـتــواصــل معهم بشكل دائ ــم ،ويعمل على
تقديم أنــواع الدعم التي تمكنهم من إنجاح أعمالهم
وتحقيق أهدافهم إقليميا وعالميا.

مليون دوالر) ،بما في ذلك تداول عمالت
أجنبية بطريقة غير مشروعة ،حسبما
ذكرت إدارة الجمارك في بيان لها أمس.
و قـ ــا لـ ــت اإلدارة إن ا ل ـم ـس ـت ـث ـمــر يــن
المحليين اش ـتــروا  1.7مليار وون من
الـعـمــات الــرقـمـيــة ،الـتــي أرسـلــوهــا إلى
شركات شريكة في الخارج عبر محافظ
افتراضية ،ثم تم تحويلها مرة أخرى إلى
عمالت تقليدية.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـع ـن ـيــة
سـتــواصــل مــراقـبــة اس ـت ـخــدام الـعـمــات
الــرق ـم ـيــة ف ــي م ـم ــارس ــات م ـثــل ال ـت ــداول
غير المشروع للعملة أو غسل األمــوال
واألعمال اإلجرامية.
وف ــي م ـصــر ،ورغ ــم ت ـحــذيــرات البنك
ال ـمــركــزي ال ـم ـت ـكــررة م ــن الـتـعــامــل على
العمالت االفتراضية مثل "البتكوين"،
فإن الوضع على أرض الواقع يشير إلى
اختراق المصريين هذا المجال بقوة من

خالل وسطاء داخل مصر وخارجها.
وخ ــال بـحــث لـ ـ "الـعــربـيــة .ن ــت" على
ال ـف ـضــاء اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وجـ ــدت صفحة
على "فيسبوك" تسمى "ملتقى بيتكوين
ال ـع ــرب" ،وتـحـتــوي عـلــى غ ــروب خــاص
بــالـعـمــات اإللـكـتــرونـيــة ،وعـلــى رأسـهــا
البيتكوين ،تضم تعامالت بيع وشراء
البنوك اإللكترونية المختلفة.
وت ـض ــم الـصـفـحــة أك ـث ــر م ــن  45ألــف
مشترك ،ولكن االنضمام لهذا الجروب
ً
ً
ً
ليس أمرا سهال ،كما أن هناك عددا من
القواعد أهمها أنــه ال يسمح بالتعامل
ب ــدون وس ـيــط ،أدم ــن ال ـغ ــروب ،وإذا تم
التعامل بــدون وسيط فستكون اإلدارة
غير مسؤولة عن أي معاملة تمت ،كما
أن رس ــوم الــوســاطــة مـجــانــا ،ومـســؤول
الـ ــوسـ ــاطـ ــة ه ـ ــو األدمـ ـ ـ ـ ــن فـ ـق ــط ول ـي ــس
المحررين ،وكــل عضو له حرية عرض
سـعــره داخ ــل المنشور الـخــاص بــه ألن

السوق عرض وطلب ،وال يسمح
باتهام أي عضو داخل الغروب
بـ ـ ـ ــدون دلـ ـي ــل فـ ـعـ ـل ــي ،وك ــذل ــك
ممنوع وجود أكثر من "أكونت"
لنفس الشخص ،وإال يتم حظر
التعامل معه وإعالن أنه محتال.
وي ـ ــؤك ـ ــد الـ ـم ــرك ــز ال ـم ـص ــري
للدراسات االقتصادية أنه بالرغم
م ـ ــن ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
الـمـصــري مــن الـتـعــامــل فــي كــل أن ــواع
الـعـمــات االفـتــراضـيــة المشفرة ومنها
البيتكوين ،فإن ذلك لم يمنع ظهور بوادر
انتشارها في مصر.
وأرج ـ ــع الـبـنــك ذل ــك إل ــى ع ــدم اتـخــاذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ح ــاس ـم ــة ن ـح ــو إق ـ ـ ـ ــرار ع ــدم
مـشــروعـيــة ه ــذه ال ـع ـمــات ،إذ لــم تعلن
الحكومة المصرية أو مجلس النواب
إصـ ــدار قــانــون يـمـنــع رسـمـيــا التعامل
بالبيتكوين أو غيره من العمالت الرقمية

ويـفــرض عقوبة على المتعاملين بها
م ــع تــوضـيــح كــامــل ل ـم ـب ــررات الـمــوقــف
المصري ،من حيث مدى خطورة تداول
لكل من
هذه العملة على الموقف المالي ٍ
األفراد واالقتصاد المصري برمته.
(أرقام)

«المتحد» ينظم ندوة «مستقبل «الخليج» يعلن أحدث مليونيرات «الدانة»

االستثمار لعام »2018

نـظــم الـبـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد م ــؤخ ــرا فـعــالـيــة لـعـمــاء الـخــدمــات
المصرفية الخاصة ،تخللتها ندوة بعنوان "مستقبل االستثمار لعام
 ،"2018كجزء من جهوده المتواصلة لتوفير النصائح والخدمات
االستشارية في مجال االستثمار لعمالئه الحاليين والمستقبليين،
حيث أقيمت هذه الفعالية لتعزيز الوعي حول الفرص االستثمارية
في عدد من األسواق المختلفة.
واستهدفت الفعالية ،التي اقيمت في مركز الشيخ جابر األحمد
الـثـقــافــي ،شريحة مـخـتــارة مــن عـمــاء البنك للخدمات المصرفية
الـخــاصــة ،الــذيــن يـحــرصــون دائـمــا على حـضــور هــذه السلسلة من
ال ـن ــدوات ال ـتــي ينظمها الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد لـعـمــائــه لـمــواكـبــة
المتغيرات التي يشهدها قطاع المال واالستثمار.
وحــاضــر فــي ال ـنــدوة مــن "غــولــدمــان ســاكــس" إلدارة األص ــول كل
من رئيس ادارة التوزيع في الشرق األوسط وافريقيا اوليفر راهي،
والمديرالتنفيذي لدول الخليج العربي فهد السيف ،حيث ركزا على
اآلفاق المستقبلية لالستثمار في مختلف االسواق العالمية بتسليط
الضوء بشكل عام على توقعات األداء لالقتصادات المختلفة.
كما قام المحاضرون بالرد على التساؤالت المتعلقة بإمكانية
استمرار النمو في أداء األسهم ،متطرقين إلى سبل الصمود أمام
إعادة تقييم األصول والمخاطر المحتملة في عام .2018
ورحب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
في البنك األهلي المتحد مدحت توفيق بالحضور الكرام ،خالل الكلمة
االفتتاحية التي قال فيها" :نهدف إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات
إلتاحة الفرصة لعمالئنا في الخدمات المصرفية الخاصة لالستفادة
من الدارسات الخاصة بالفرص االستثمارية العالمية ،بينما نسلط
الضوء على العديد من المخاطر المتعلقة باالستثمار وأداء األسواق".

ً
متحدثا إلى الحضور
مدحت توفيق

أصغر مليونيرات «الدانة» مع والديه وأنطوان ضاهر
استقبل بنك الخليج عبيد سعد الرشيدي ،أحدث
وأصغر مليونيرات الدانة ،الفائز في السحب السنوي
عـلــى جــائــزة الــدانــة الـكـبــرى ،الـبــالـغــة قيمتها مليون
دي ـن ــار .وتـسـلـمــت عــائـلــة عـبـيــد ال ـجــائــزة الـنـقــديــة في
مقر البنك الرئيسي .وتم اإلعالن عن فوز عبيد خالل
سحب مليونير الدانة الذي أجري في وقت سابق من
هذا الشهر.
واستقبل عبيد وعائلته ممثلو اإلدارة العليا في
البنك ،حيث قاموا بتهنئتهم وتسليمهم الجائزة.
وتعليقا على الـلـقــاء ،قالت مساعدة المدير العام
إلدارة االتصال المؤسسي في "الخليج" ،ليلى القطامي:
"سررنا للغاية بلقاء عبيد وعائلته وتهنئتهم بالفوز.
علمنا أن الوالدين قاما بفتح حساب الدانة ألبنائهم
منذ عــدة س ـنــوات ،لكن لــم يتوقعوا الـفــوز بالجائزة
الـكـبــرى (مليونير ال ــدان ــة) .واحـتـفــل البنك هــذا العام
بمرور  10سنوات على صناعة المليونيرات ،ويسعدنا
أن يكون عبيد أحد هؤالء .أطيب تمنياتنا له ولعائلته".
ومازالت الفرصة متاحة أمــام العمالء حتى نهاية
مارس من العام الحالي للدخول في سحوبات الدانة
اليومية ،التي تقام خــال أيــام العمل ،على جائزتين
ً
قيمة كــل منهما  1000ديـنــار ،علما بأنه اعـتـبــارا من
ً
أبــريــل المقبل فـصــاعــدا سيتم اسـتـبــدال السحوبات
اليومية بأخرى أسبوعية تتضمن فوز  5عمالء بجوائز
نقدية قيمة كل منها  1000دينار.
ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام

 ،2018السحب الربع سنوي األول على جائزة نقدية
قيمتها  200.000دينار ،والذي سيقام في  28مارس،
علما بــأ نــه سيتم تغيير قيمة جــا ئــزة السحب الربع
سنوي األول لعام  2019إلى  150.000دينار.
أمـ ــا ال ـس ـحــب ال ــرب ــع س ـن ــوي ال ـث ــان ــي ل ـع ــام ،2018
فسيجري فــي  27يــونـيــو  2018عـلــى جــائــزة قيمتها
 250.000دينار ،يليه السحب الربع سنوي الثالث في
 26سبتمبر  2018على جائزة قيمتها  500.000دينار.
فيما يقام السحب الرابع واألخير في  10يناير ،2019
وسيتخلله تتويج مليونير الدانة لعام  ،2018الذي
سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار ،وهي أكبر
جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي على مستوى
العالم ،وفق موسوعة غينيس.
ويشجع "الخليج" عمالء الــدانــة على زيــادة فرص
فوزهم ،عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في
الحساب مباشرة عبر تحويل المبالغ من أي حساب
محلي ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة
المتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف
الذكية.
ك ـمــا ي ــوف ــر ح ـس ــاب ال ــدان ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـخــدمــات
المتميزة ،منها خدمة "بطاقة الدانة لإليداع الحصري"،
التي تمنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت
يناسبهم ،إضافة إلــى خدمة "الحاسبة" ،التي تمكن
عمالء الدانة من احتساب ما لديهم من فــرص للفوز
في السحب.

«المركز» يطلق منصة إلكترونية
جديدة إلدارة أصوله العقارية

بسام العثمان

حسين زين الدين

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) إطالق منصة إلكترونية جديدة
إلدارة عمليات األصــول العقارية ،معتمدا برنامج يــاردي فوياجر إس 7
( )Yardi Voyager® 7Sالمتوافق مع جميع أنواع برامج التصفح وأجهزة
الهواتف الذكية.
ومن شأن هذه التكنولوجيا تعزيز قدرات وخبرات "المركز" في مجال
إدارة االستثمارات العقارية المحلية والعالمية ،فضال عن تمكين عمالء
"المركز" من متابعة أداء استثماراتهم مع الشركة بشكل مباشر وعلى
مدار الساعة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لالستثمارات العقارية في الشرق األوسط
وشمال افريقيا في "المركز" بسام العثمان" :نظرا لتنامي حجم المحفظة
العقارية التي يديرها المركز من حيث الحجم واالنتشار الجغرافي ،قمنا
بتعزيز قدراتنا التكنولوجية في مجال إدارة استثماراتنا واستثمارات
عمالئنا العقارية حول العالم".
واضـ ــاف ال ـع ـث ـمــان" :ت ـعــد خ ـبــرة ال ـمــركــز وقــاعــدتــه الـمـعــرفـيــة ف ــي هــذا
المجال عنصر جذب للمستثمرين من المؤسسات واألفــراد ،وستمكننا
التكنولوجيا الـجــديــدة مــن رفــع كـفــاء ة عملياتنا ،مــا سينعكس بشكل
إيجابي على قدراتنا لتحقيق نتائج أفضل لمستثمرينا ومساهمينا،
والذين ستتوفر لهم أعلى مستويات الشفافية من خالل استخدام منصة
ياردي التي تمكنهم من متابعة أداء محافظهم االستثمارية أو عقاراتهم
التي يديرها المركز بشكل مباشر ،ومقارنتها بمؤشرات األداء الرئيسية
ذات العالقة على مدار الساعة".
وقال حسين زين الدين نائب أول للرئيس لنظم المعلومات والعمليات
في "المركز"" :إن اختيار الحلول التقنية المناسبة لعملياتنا يعد أمرا
محوريا ،لذلك قمنا بتبني منصة ياردي فوياجر التي ستدمج مع أنظمتنا
الحالية ،وستمكننا من إدارة جميع عملياتنا بشكل متكامل".
واضاف زين الدين" :كما اعتمدنا منصة أوريون بيزنس إنتليجينس،
التي ستمكننا من الوصول إلى المعلومات الجوهرية حول االستثمارات
وتـحـلـيـلـهــا بـشـكــل م ـبــاشــر ،ح ـيــث س ـي ـكــون ب ـم ـقــدور م ـت ـخــذي الـ ـق ــرارات
االستثمارية بالشركة الوصول للبيانات والتحليالت االستثمارية بسرعة
فائقة ،وهــو ما يمثل قيمة مضافة لعملية صياغة االستراتيجيات في
الشركة ورفع كفاءة عملية اتخاذ القرارات حول استثماراتنا العقارية".
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اقتصاد

في ندوة نظمتها غرفة التجارة بعنوان «الكويت بوابة لمستقبل المنطقة االقتصادي»
● الوزان :ترسيخ موقع الكويت بوابة رئيسية لدول المنطقة وأسواقها
جراح الناصر

قال الجارالله «إننا سنخصص
يوم الـ  12الشهر الجاري
حين
لمؤسسات المجتمع ،في ً
سنخصص اليوم الثاني كليا
للقطاع الخاص ،في حين
سيكون اليوم األخير إلعالن
المساهمات.

ق ــال ن ــائ ــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
خالد الجارالله ،إن دولة الكويت
تـتــوقــع م ـشــاركــة مــا ال يـقــل عن
 1000شــركــة ورج ــل أع ـمــال في
مؤتمر الكويت الــدولــي إلعــادة
إعمار العراق ،المرتقب انعقاده
ف ــي ال ـك ــوي ــت م ــا ب ـي ــن  12و14
فبراير الجاري.
وأك ــد الـجــارالـلــه فــي تصريح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
نـ ــدوة نـظـمـتـهــا غــرفــة ال ـت ـجــارة
وال ـص ـنــاعــة ،ف ــي م ـقــرهــا أم ــس،
ب ـع ـنــوان "نـ ــدوة ال ـكــويــت بــوابــة
لمستقبل المنطقة االقتصادي"
أن هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة واس ـ ـعـ ــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى رجـ ـ ــال األع ـم ــال
والشركات والحكومات في هذا
ال ـم ــؤت ـم ــر ،وهـ ـن ــاك م ـشــروعــات
عديدة سيتولى تنفيذها القطاع
الخاص والحكومات في العراق
العادة إعماره".
وعن برنامج المؤتمر ،أوضح
"أننا سنخصص يوم  12الشهر
ل ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع ،فـيـمــا
ً
سنخصص اليوم الثاني كليا
للقطاع الخاص ،بينما سيكون
اليوم األخير إلعالن المساهمات
المالية للدول المشاركة".

الشيخ عبدالله
آل ثاني أجرى
ً
عند
فحوصا
سوتشي وجنيف
وصوله إلى
وع ــن األزمـ ــة ال ـســوريــة ودور
الكويت وغادر
روس ـيــا ،أف ــاد الـجــارالـلــه بـ"أننا
نقدر جهود روسـيــا فــي األزمــة
البالد بعدها
السورية والسعي نحو الوصول
الجارالله إل ــى حــل سـلـمــي وس ـيــاســي في

هيئة الشراكة
تعمل على
تحويل أسهم
شركة الزور
األولى إلى
المواطنين خالل
العام الحالي
الصانع

ظل األوضاع السورية المعقدة،
ون ــرج ــو أن ت ـتــواصــل الـجـهــود
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
الدولي لوضع حد لهذه األزمة،
ون ـت ـم ـنــى ال ـن ـج ــاح ف ــي مــؤتـمــر
"س ــوتـ ـش ــي" و"ج ـ ـن ـ ـيـ ــف" ،الـ ــذي
يعتبر المرجعية األساسية لهذا
الخالف كما أن كل الجهود يجب
أن تصب في جنيف.
وفـ ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـمــوضــوع
الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـب ــدالـ ـل ــه بـ ــن عـ ـل ــي آل
ثاني ،قــال الجارالله إنــه أجرى
فحوصات عند وصوله للكويت،
وغـ ـ ــادر ب ـعــد ت ـلــك ال ـف ـحــوصــات
ً
مــرح ـبــا ب ــه ف ــي أي وق ــت ببلده
الثاني الكويت.
وعن تصريح وزير الخارجية
األميركي ريكس تيلرسون عن
الشأن الخليجي قال الجارالله،
إن الــوســاطــة الكويتية لــن ولم
تتوقف وما ذكره تيلرسون فيما
يتعلق باألزمة ،نحن نتفق معه
في سعيه إلــى التهدئة ووضع
حد لهذه الخالف ،الذي استمر
فترة طويلة ،ونرجو أن نتمكن
نحن وأصدقاؤنا من الوصول

إلى نهاية سريعة لهذا الخالف.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أكـ ــد
ال ـج ــارال ـل ــه س ـعــي ال ـكــويــت إلــى
تعزيز استثماراتها في الخارج،
و"نحن متفائلون ونسعى إلى
تعزيز الدبلوماسية االقتصادية
لدعم مصالح الكويت".

صرح شامخ
وخالل الندوة ،أفاد بأن غرفة
ً
التجارة والصناعة تعد صرحا
ً
ش ــام ـخ ــا ي ـع ـبــر ع ــن ع ـط ــاء أهــل
ال ـكــويــت وص ــاب ــة ه ــذا الـعـطــاء
ً
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى دور
غــرفــة ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة في
الكويت وتاريخها وتفاعلها مع
المجتمع الكويتي ومؤسساتها.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارالـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ع ــن
ال ـش ـكــر ل ـل ـغــرفــة ع ـلــى رعــايـتـهــا
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ،الـ ـت ــي ت ـق ــدم ــت بـهــا
وزارة الخارجية ممثلة باإلدارة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة إللـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـض ــوء
على آف ــاق االستثمار فــي دولــة
الكويت.

آفاق االستثمار
وقــال إنــه اطلع على معرض
الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة فــي
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـص ــاح ــب ل ـل ـن ــدوة،
ً
مؤكدا أن وزارة الخارجية جزء
ال يتجزأ من دور غرفة التجارة
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ف ــي س ـع ـي ـهــا إل ــى
فـتــح آفـ ــاق االس ـت ـث ـمــار والـعـمــل
االستثماري سواء في الخارج أو
ً
بالداخل ،مبينا أن أي اقتصاد
مـ ــا لـ ــم ي ـق ــم ع ـل ــى اس ـت ـث ـم ــارات
ح ـق ـي ـق ـيــة وواع ـ ـ ـ ــدة ف ـل ــن ي ـكــون
ً
ً
ً
اقـ ـتـ ـص ــادا ن ــاجـ ـح ــا ،مـ ــؤكـ ــدا أن
"ل ــدي ـن ــا اس ـت ـث ـم ــارات ف ــي دول ــة
الكويت وفي الخارج".

الدبلوماسية االقتصادية
وأع ــرب الجارالله عــن الشكر
ً
لغرفة التجارة والصناعة مشيرا
إلى أن الملتقى حول االستثمار
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت وخ ــارجـ ـه ــا مـهــم
ً
جـ ـ ــدا ويـ ـص ــب ف ــي ت ـع ــزي ــز دور
الــدبـلــومــاسـيــة الـكــويـتـيــة ،التي
أرسى دعائمها صاحب السمو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األحمد الجابر الصباح.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ــى "ان ـ ـت ـ ـهـ ــاج ـ ـنـ ــا
للدبلوماسية االقتصادية ،التي
وض ــع أسـسـهــا وأكـ ــد أهميتها
ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــو" ،وهـ ـ ـ ــو مــا
ش ــددت عليه الـخــارجـيــة ســواء
ع ـبــر وج ــودن ــا ف ــي ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـعـ ــواصـ ــم ،أو ال ـ ـحـ ــرص عـلــى

تعزيز فرص االستثمار في دولة
الكويت.
وذكر أن الخارجية تسعى إلى
تعزيز الدبلوماسية االقتصادية
ً
دع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا الق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ـ ـكـ ــويـ ــت
وم ـصــال ـح ـهــا ال ـع ـل ـيــا ،و"لــدي ـنــا
وج ـ ــود ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ــدول
وه ـن ــاك  110س ـف ــارات كويتية
حـ ــول ال ـع ــال ــم جـمـيـعـهــا لــديـهــا
أج ـن ــدة واض ـح ــة م ـح ــددة فيما
يتعلق بــاالسـتـثـمــار والـحــرص
على تعزيزه.

مبادرة ذكية
من جانبه ،قــال نائب رئيس
غرفة تـجــارة وصناعة الكويت
عبدالوهاب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان فـ ـ ــي كـ ـلـ ـمـ ـت ــه خـ ــال
ال ـ ـنـ ــدوة ": ،ل ـس ـ ُـت ب ـحــاجــة إلــى
اإلق ــرار بــأن هــذه الـنــدوة تنعقد
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ذك ـ ـيـ ــة وع ـم ـل ـي ــة مــن
وزارة الخارجية ،فما يعبق به
المكان من أجــواء دبلوماسية،
وم ـ ــا ي ـم ـت ــاز بـ ــه الـ ـحـ ـض ــور مــن
لـبــاقــة وأن ــاق ــة ،يجعل مـثــل هــذا
اإلق ـ ـ ـ ــرار مـ ــن ق ـب ـيــل لـ ـ ــزوم مـ ــا ال
ي ـلــزم .وغــرفــة ت ـجــارة وصناعة
الكويت تقدر للوزارة إعطاء ها
فــرصــة استضافة هــذه الـنــدوة،
والمساهمة في تنظيمها.
وأضـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــوزان" ،مـ ــن جهة
أخ ـ ــرى ،ال أج ــدن ــي ب ـحــاجــة ألن
أحـ ــدث ـ ـكـ ــم عـ ـ ــن دور ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ً
الدولي عموما ،وفي المستقبل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـم ـن ـط ـق ـت ـنــا عـلــى
وج ــه ال ـخ ـصــوص ،فــأنـتــم رعــاة
هـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه ورواده ،ك ـم ــا ال
أجدني بحاجة ألن أتحدث عما
ش ـهــدتــه ال ـســاحــة االق ـت ـصــاديــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
األخـ ـي ــرة م ــن تـ ـط ــورات بنيوية
وتشريعية وإداري ــة هادفة إلى

الوزان والجارالله خالل الندوة
تحسين بيئة األعمال ،وترسيخ
موقع الكويت كبوابة رئيسية
ل ــدول المنطقة وأســواق ـهــا ،ألن
م ـحــدث ـي ـنــا م ــن ه ـي ـئــة تـشـجـيــع
االستثمار المباشر ،ومن هيئة
ال ـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
والـخــاص ،ومــن األمــانــة العامة
ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـطـيــط
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات فـ ـ ــي الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الصغيرة والمتوسطة ،هم الذين
سيتولون هذه المهمة من مواقع
المسؤولية الفعلية ،ومن واقع
الكفاءة والخبرة.

شركاء التجارة
وأل ـق ــى الـ ـ ــوزان ال ـض ــوء على
ق ـض ــاي ــا ثـ ــاث أولـ ـه ــا أن غــرفــة
تجارة وصناعة الكويت مشرعة
األبواب متفتحة السمع والفكر
لتقديم خدماتها إلى السفارات
مـ ــن جـ ـه ــة ،والسـ ـتـ ـقـ ـب ــال اآلراء
والـمـبــادرات ومقترحاتها بكل
اهـتـمــام مــن جهة أخ ــرى .ألنهم
الممثلون لشركائنا التجاريين.

وقــال إن شركاء التجارة في
مفهومنا ليسوا مجرد شركاء
ف ــي تـ ـب ــادل ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات
وإنـ ـش ــاء ال ـم ـش ــروع ــات ،ب ــل هم
شركاء معيشة وثقافة وحضارة
ً
أي ـض ــا ،وال ـت ـجــارة ال ـعــادلــة كما
يــؤكــد الـتــاريــخ قديمه وحديثه
هي أهم جسور الفهم والتفاهم،
وأقوى ضمانات السلم والسالم.
وأشار إلى أن القضية الثانية،
ه ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـثــان ـيــة لـمـنـتــدى
الكويت لالستثمار ،الذي تعتز
الغرفة بأن تكون شريكة هيئة
تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر
فـ ــي ت ـن ـظ ـي ـمــه ي ــوم ــي  20و21
مــارس المقبل ،وال ــذي سيكون
للتعاون والمساعي دور كبير
في نجاحه ،والتعريف بفرص
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـ ـك ــوي ــت .وان
ه ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء ي ـع ــد ف ــات ـح ــة ه ــذا
التعاون والخطوات األولى لهذه
المساعي.

الشراكة
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ك ـشــف الـمــديــر

الوزان :لماذا الكويت؟
تطرق الوزان في حديثه إلى «القضية الثالثة»
ً
خالل الندوة ،معتبرا إياها محاولة متواضعة،
لكنها صادقة وحميمة ،لإلجابة على السؤال
ال ــذي يـلــح عـلــى الجميع فــي ه ــذا الـلـقــاء :لـمــاذا
الكويت؟
ً
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان« :ع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ـن ــت ط ـ ـفـ ــا ك ــان
«أبوعبدالله «بائع الحلوى المتجول في (الفريج)
يمأل كفي بقطع الـحـلــوى الـتــي دفـعــت ثمنها،
ثم يضع قطعة أخرى في فمي ،ويقول لي ،كما
ً
يقول لكل رفاقي ،هذه لك مجانا و«سلم لي على
ال ــوال ــد» .قطعة الـحـلــوى اإلضــافـيــة والمجانية
هذه كانت وراء انتظاري ألبي عبدالله بالذات

ألشتري منه ،وكانت هي التي تشعرني بتميز
حلواه وبتميزي لديه.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن م ـي ــزة ال ـك ــوي ــت الـتـنــافـسـيــة
األساسية ،قطعة الحلوى اإلضافية واللذيذة
الـتــي تميز الـتـعــاون مــع الـكــويــت وأهـلـهــا ،هي
«الـحــريــة» ،بكل مــا لهذا التعبير مــن تطبيقات
ومدلوالت؛ في القول والعمل ،في الفكر واالبداع،
ف ــي الــديـمـقــراطـيــة وال ـق ـض ــاء ،وف ــي االسـتـثـمــار
ً
والتجارة .فالكويت وليدة الحرية ،موقعا ونشأة
ً
ً
وتاريخا وتطورا .وهذا ما يعطي الكويت نكهة
خاصة ال يعرف لذتها ومذاقها إال من عرفها
وأهلها وتعامل معهم ومعها.

الـ ـ ـع ـ ــام ل ـه ـي ـئ ــة الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ب ـيــن
القطاعين العام والخاص مطلق
ً
الصانع ،أن الهيئة تعمل حاليا
على إدارة تحويل أسهم شركة
الـ ـ ــزور األولـ ـ ــى إل ــى الـمــواطـنـيــن
ً
خالل العام الحالي ،مبينا أنها
أول شــركــة ك ـهــربــاء أنـشـئــت في
ضــوء نظام الـشــراكــة وتمنى أن
تبرز هذه العملية جميع المنافع
التي ستحقق لعموم المواطنين
مــن خ ــال ع ــرض أسـهــم الشركة
التي بلغت طاقتها التشغيلية
ال ـق ـص ــوى وت ـح ـقــق اق ـت ـص ــادات
تـشـغـيــل ذات ك ـف ــاء ة ع ــال ـي ــة ،إذ
ت ـع ــرض األس ـه ــم ل ـلــراغ ـب ـيــن من
المواطنيين بقيمتها االسمية.
وأضاف الصانع ،خالل كلمته
التي ألقاها في الندوة ،أن هيئة
ال ـش ــراك ــة ت ـع ـمــل ب ــال ـت ـع ــاون مع
ال ـج ـهــات والـهـيـئــات الحكومية
ال ـمـع ـن ـيــة ع ـلــى تـقـيـيــم وفـحــص
المشروعات المستقبلية ،التي
ت ـل ـبــي ح ــاج ــة الـ ـس ــوق الـمـحـلــي
وتـتــوافــق مــع متطلبات القطاع
ً
الحكومي ،الفـتــا إلــى أن الهيئة
ت ـت ـط ـل ــع خـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ال ـح ــال ــي
ألن تـطــرح المشاريع العقارية،
ومـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــدن الـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
جنوب الجهراء والمركز الخدمي
ال ـت ــرف ـي ـه ــي فـ ــي ال ـع ـق ـي ـل ــة ،إل ــى
جانب طــرح أهــم مشروعين في
مجال توليد الطاقة الكهربائية
وال ـم ـي ــاه ،ه ـمــا م ـش ــروع محطة
شمال الزور (المرحلتان الثانية
وال ـث ــال ـث ــة) وم ـ ـشـ ــروع ال ـخ ـي ــران
لتوليد الطاقة المرحلة األولى.
وذكر الصانع ،أنه رغم حداثة
تـجــربــة مـشــاريــع "ال ـش ــراك ــة" في
الكويت فــإن الهيئة تسعى إلى
تعميق و تـعــز يــز ا لـفـهــم العلمي
السليم لمفهوم الشراكة والقواعد
الـحــاكـمــة والـمـنـظـمــة لـمـشــاريــع
الشراكة على مستوى مؤسسات
القطاع العام من أجــل الوصول

إلى مستوى مقبول من النضج
في التعامل مع مشاريع الشراكة،
ً
مما سينعكس حتما على كفاءة
وسرعة تنفيذ مشاريع الشراكة.
وأشار الصانع إلى ان قانون
الهيئة صدر بمرسوم أميري رقم
 116لسنة  2014بشأن الشراكة
بين القطاعين الـعــام والخاص
بتاريخ  23يوليو  2014وجــاء
القانون ليمثل نقلة نوعية في
مجال إدخال مفهوم الشراكة بين
القطاعين العام والخاص كأحد
مرتكزات خطة تنمية االقتصاد
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي وتـ ـ ــوس ـ ـ ـيـ ـ ــع ق ـ ــاع ـ ــدة
األن ـش ـط ــة غ ـيــر الـنـفـطـيــة وفـتــح
قـنــوات استثمار مهمة للقطاع
الـ ـخ ــاص ال ـم ـح ـلــي واألج ـن ـب ــي،
ك ــذل ــك إش ـ ـ ــراك ال ـم ــواط ـن ـي ــن فــي
ملكية المشاريع ،إضافة إلىما
توفره لهم من فرص عمل.

مشاريع حيوية
وذكر أنه منذ صدور القانون
والئ ـح ـت ــه الـتـنـفـيــذيــة (ب ـتــاريــخ
 18مــارس  )2015تعمل الهيئة
ع ـلــى خ ـم ـســة م ـش ــاري ــع حـيــويــة
فــي قطاعات مختلفة تقدم لها
عـ ـش ــرة م ـس ـت ـث ـمــريــن مـحـلـيـيــن
وعــال ـم ـي ـيــن ،وعـ ــدد م ــن الـبـنــوك
ال ـم ـم ــول ــة م ـن ـهــا بـ ـن ــوك مـحـلـيــة
وأخـ ـ ــرى أج ـن ـب ـيــة ،م ـمــا يعكس
ً
ً
مــؤشــرا واضـحــا على االهتمام
بالمشاركة والثقة بالمشاريع
المعروضة واالقتصاد الوطني
والـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـم ـن ـظ ـمــة ألع ـم ــال
مـ ـش ــاري ــع ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ،وبـ ـي ــن أن
ً
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـط ــروح ــة حــال ـيــا
هما مشروعا معالجة النفايات
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـص ـ ـل ـ ـبـ ــة ف ـ ـ ــي ك ـب ــد
ومـ ـش ــروع تـنـفـيــذ وت ــوس ـع ــة أم
الهيمان واألعمال المكملة لها،
إذ تم اختيار المستثمر المفضل
لكال المشروعين.

١٦
اقتصاد
مديرو صناديق يراهنون على رفع  msciالكويت إلى سوق ناشئ
ةديرجلا
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تفاؤل تجاه األسهم السعودية ونظرة سلبية نحو اإلماراتية
وتوقع  ٪23من مديري
الصناديق زيادة مخصصاتهم
لألسهم الكويتية ،بينما توقع
 ٪8منهم خفضها.

إم.إس.سي.آي
ستعلن في يونيو
المقبل موقف
السعودية من
األسواق الناشئة

أظـهــر اسـتـطــاع ل ـلــرأي أجــرتــه
«روي ـ ـتـ ــرز» أن م ــدي ــري ص ـنــاديــق
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ي ـتــوق ـعــون ضخ
ال ـم ــزي ــد م ــن األم ـ ـ ــوال ف ــي األس ـهــم
السعودية خالل األشهر المقبلة،
لكنهم ي ـبــدون مـعـنــويــات سلبية
تـ ـج ــاه ع ـ ــدد آخ ـ ــر مـ ــن ب ــورص ــات
الخليج الرئيسية.
وأظهر استطالع الرأي الشهري
ً
ال ــذي شـمــل  13مــديــرا لصناديق
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وأج ـ ـ ــري
األسبوع الماضي ،أن  69في المئة
ي ـتــوق ـعــون زيـ ـ ــادة الـمـخـصـصــات
للسعودية ضمن محفظة ألسهم
الـمـنـطـقــة خـ ــال األشـ ـه ــر الـثــاثــة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ولـ ــم ي ـت ــوق ــع أي مـنـهــم
تقليصها.
وه ـ ـ ــذه أكـ ـب ــر ن ـس ـب ــة إي ـجــاب ـيــة
تجاه المملكة منذ سبتمبر ،2013
حـيـنـمــا بـ ــدأ االس ـت ـط ــاع وكــانــت
النسبة حينئذ  75فــي المئة إلى
ص ـ ـفـ ــر .وف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـش ـه ــر
ال ـســابــق تــوقــع  69ف ــي ال ـم ـئــة من
ال ـمــديــريــن زي ـ ــادة مخصصاتهم
لألسهم السعودية ،بينما توقع
ثمانية منهم خفضها.
وتوقع  23في المئة من مديري
الـصـنــاديــق زي ــادة مخصصاتهم
لألسهم الكويتية ،بينما توقع 8
في المئة منهم خفضها .وستنضم
الـكــويــت إلــى مــؤشــر  ftseإف.ت ــي.
إس.إي لـ ــأسـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة فــي
سبتمبر  ،ويراهن بعض المديرين
على أن  msciإم.إس.سي.آي ستبدأ
ف ــي يــون ـيــو دراس ـ ــة اح ـت ـمــال رفــع
الكويت إلى وضع السوق الناشئ.
وقال فراجيش بهانداري مدير
المحافظ لــدى المال كابيتال في

دب ــي ،إن ــه «ف ــي الــربــع األول ،ربما
يتزايد التحول صوب السعودية».
وأش ـ ـ ـ ــار ب ـ ـهـ ــانـ ــداري وم ــدي ــرو
صناديق آخرون إلى أن السعودية
س ـت ـن ـضــم إل ـ ــى م ـ ــؤش ـ ــرات أس ـهــم
األس ــواق الـنــاشـئــة ،مـمــا سيجلب
ً
أمواال جديدة بمليارات الدوالرات
إلى المملكة.
وس ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــن إم.إس.س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.آي
ل ـم ــؤش ــرات األس ـ ـ ــواق ف ــي يــونـيــو
مــا إذا كــانــت ستمنح السعودية
وضع السوق الناشئ أم ال ،بينما

«إياتا» :ارتفاع الطلب العالمي
على الشحن الجوي %9
قــال االتحاد الدولي للنقل الجوي (إيــاتــا) إن
الـطـلــب الـعــالـمــي عـلــى الـشـحــن ال ـجــوي ارت ـفــع 9
في المئة في عام  ،2017مسجال أقوى أداء منذ
االنتعاش الذي أعقب األزمة المالية في عام .2010
وزادت الطاقة االستيعابية  3في المئة ،بينما
زاد معامل التحميل  2.5نقطة مئوية إ لــى 45
في المئة.
وفـ ــي دي ـس ـم ـب ــر ،زاد ال ـط ـل ــب ال ـع ــال ـم ــي عـلــى

الشحن الجوي  5.7في المئة ،بينما زادت الطاقة
االستيعابية  3.3في المئة.
وق ــال الرئيس التنفيذي ل ـ «إيــاتــا» ألكسندر
دو جــون ـيــاك إن تــوق ـعــات الـطـلــب عـلــى الشحن
الجوي في عام  2018متفائلة بدعم من زيادة ثقة
المستهلك والقوة المتزايدة للتجارة اإللكترونية
العالمية ،لكن من المتوقع تباطؤ الوتيرة الكلية
للنمو إلى  4.5بالمئة ،وهو معدل «قوي».

ً
ستتخذ إف.تـ ــي.إس.إي ق ــرارا في
مـ ــارس .وسـيـتــم اإلدراج الفعلي
على الـمــؤشــرات فــي وقــت الحــق،
وسـ ـيـ ـك ــون فـ ــي م ــاي ــو  2019فــي
حالة إم.إس.سـ ــي.آي ،لكن قــرارات
إيجابية ربما تدعم السوق على
الفور.
وتتوقع صناديق كثيرة زيادة
النمو االقتصادي في السعودية
ً
هذا العام نظرا إلى ارتفاع اإلنفاق
ً
الحكومي ،ومن المرجح أيضا أن
يجتذب اإلدراج المزمع ألرامكو

ال ـس ـعــوديــة الـنـفـطـيــة الـحـكــومـيــة
العمالقة فــي النصف الثاني من
ً
 2018أمواال.
وأك ـ ــد االس ـت ـط ــاع أن الـحـمـلــة
عـلــى ال ـف ـســاد ف ــي الـمـمـلـكــة ،الـتــي
جرى إطالقها في نوفمبر وشملت
احتجاز ما يزيد على  100شخص
دفعة واحدة ،لم يكن لها أثر سلبي
ي ــذك ــر ع ـل ــى اه ـت ـم ــام مـسـتـثـمــري
الـمـحــافــظ فــي ال ـبــاد عـلــى الــرغــم
مـمــا أحــدثـتــه مــن صــدمــة للنخبة
السياسية ورجال األعمال.

تراجع التضخم في «اليورو»
إلى %1.3
تباطأ نمو التضخم في منطقة اليورو في بداية عام ،2018
مما يعزز المعوقات ،التي يواجهها المركزي األوروبي في
ظل سعيه لتعزيز نمو األسعار.
وأظ ـهــرت بـيــانــات مكتب اإلح ـص ــاء ات األوروبـ ــي ارتـفــاع
أسعار المستهلكين  1.3في المئة خالل يناير من  1.4في
ً
المئة الشهر السابق ،متجاوزا التوقعات البالغة  1.2في
المئة ،ليظل دون مستهدف البنك المركزي األوروبي ،ولكن
أدنــى  2فــي المئة .بينما ارتـفــع التضخم األســاســي ،الــذي
يستبعد العناصر المتذبذبة مثل الغذاء والوقود إلى  1في
المئة خالل يناير من  0.9في المئة.

وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق آخـ ــر
«كــانــت األشـهــر القليلة الماضية
مضطربة ،لكن الناس يتطلعون
إلـ ــى م ـح ـف ــزات م ـث ــل اإلدراج فــي
إم.إس.سـ ـ ـ ـ ــي.آي وإف.تـ ـ ـ ـ ــي.إس.إي
وال ـط ــرح ال ـع ــام األولـ ــي ألرام ـك ــو»
ً
م ـض ـي ـف ــا أن خ ـط ــط اإلن ـ ـفـ ــاق فــي
الميزانية الحكومية لعام 2018
إيجابية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــداري عـ ــن
استراتيجية ال ـمــال كــابـيـتــال في
ً
ال ـس ـع ــودي ــة« :ن ـح ــن أك ـث ــر ت ـف ــاؤال

ت ـجــاه ال ـب ـنــوك وال ـتــأم ـيــن ،لكننا
نعتقد بأن المنتجات االستهالكية
وال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ت ـ ــواج ـ ــه
صعوبات».
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن الـ ـنـ ـم ــو
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـ ـق ـ ــوي ال ـم ـت ــوق ــع
هــذا ال ـعــام ،ربـمــا يتقلص الطلب
ً
االس ـت ـهــاكــي ف ــي الـمـمـلـكــة ن ـظــرا
إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـبـ ـن ــزي ــن
وفــرض ضريبة للقيمة المضافة
نسبتها  5في المئة .وبدا مديرو
الـصـنــاديــق أق ــل إيـجــابـيــة بكثير

ت ـج ــاه أس ـ ــواق األس ـه ــم ف ــي دول ــة
اإلم ـ ـ ـ ــارات ،إذ ت ــوق ــع ث ـمــان ـيــة في
المئة منهم زيــادة مخصصاتهم
لألسهم اإلمــاراتـيــة ،بينما توقع
 38ف ــي ال ـم ـئــة ت ـقـلـيـص ـهــا ،وهــي
الـنـسـبــة األك ـثــر سلبية لــإمــارات
منذ يوليو .2014
وفي استطالع الشهر السابق
ً
كانت النسبة إيجابية قليال ،لكن
مديري الصناديق شعروا بخيبة
أمل من انخفاض أحجام التداول
في األشهر الماضية ،بينما ضغط
هبوط أسـعــار الـعـقــارات فــي دبي
وأبوظبي على األسواق.
ويرى بعض المديرين مخاطر
من هروب األموال إلى السعودية
هــذا الـعــام نظرا إلدراج أرامـكــو،
ً
مما قد يسبب مزيدا من الضرر
ألحجام التداول في اإلمارات.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــولـ ـ ــت ن ـ ـ ـظـ ـ ــرة م ـ ــدي ـ ــري
ً
ال ـص ـن ــادي ــق إلـ ــى سـلـبـيــة قـلـيــا
ف ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه األس ـ ـهـ ــم
القطرية ،إذ توقع  15فــي المئة
منهم زيــادة المخصصات لتلك
األسهم ،بينما توقع  23في المئة
خفضها.
ً
وشهدت بورصة قطر صعودا
ً
ق ــوي ــا ف ــي ال ـش ـهــريــن األخ ـيــريــن
ً
ت ـح ـس ـب ــا إلع ـ ــان ـ ــات ت ــوزي ـع ــات
األرباح السنوية ،وحيث أصبح
مــن ال ــواض ــح أن الـحـصــار الــذي
فرضته دول عربية أخــرى على
الــدوحــة فــي يونيو الماضي لم
ً
ً
يـلـحــق ض ـ ــررا ك ـب ـيــرا بــاقـتـصــاد
البالد كما كان يخشى البعض.
ويبدو أن السوق اآلن استعادت
ً
تقريبا مستواها قبل األزمة.
(رويترز)

أسعار النفط تواصل تراجعها
واصلت أسعار النفط تراجعها خالل تداوالت
أمس ،ولكنها ما زالت في طريقها لتسجيل أكبر
مكاسب خــال شهر يناير فــي خمسة أع ــوام ،مع
ترقب بيانات المخزونات الرسمية.
وتــراج ـعــت عـقــود خ ــام بــرنــت اآلج ـلــة  0.78في
المئة إلــى  68.48دوالرا للبرميل ،بعدما المست
أدنــى مستوياتها في أسبوعين في وقــت سابق
أمس ،كما انخفضت العقود اآلجلة للخام األميركي
تسليم مارس  0.76في المئة عند  64.01دوالرا.
ويـسـتـعــد خ ــام بــرنــت لتسجيل أك ـبــر مكاسب
شـهــريــة خ ــال يـنــايــر مـنــذ ع ــام  ،2013مــع ارتـفــاع

السعر  2.7في المئة .ومــن المقرر أن تلعن إدارة
مـعـلــومــات الـطــاقــة األمـيــركـيــة بـيــانــات مـخــزونــات
النفط الــرسـمـيــة ،بعدما أش ــارت تـقــديــرات معهد
البترول مساء أمس إلى ارتفاع المخزونات بمقدار
 3.2ماليين برميل األسبوع الماضي.
و ع ــن التكهنات ح ــول احتمالية إ ن ـهــاء العمل
باتفاق "أوبك" وحلفائها لخفض اإلنتاج قبل نهاية
العام ،صرح رئيس قسم األســواق بوكالة الطاقة
الدولية نيل أتكينسون بأن اإلنهاء المبكر لالتفاق
في يونيو سيكون مفاجئا للسوق.

ً
«المباني» :المرحلة الرابعة من «األڤنيوز» ستفتتح قريبا
 360ألف متر مربع المساحة التأجيرية اإلجمالية على امتداد  1.5كيلومتر

تعتبر منطقة «غراند بالزا»
خالصة ما ينتهي إليه «غراند
الساحة الرحبة
أڤنيو» ،حيث
ً
بعرض يبلغ ً 35مترا وطول
يبلغ  122مترا.

أكـ ــدت ش ــرك ــة «ال ـم ـب ــان ــي» أنـهــا
فــي ط ــور االس ـت ـعــدادات النهائية
الفـ ـتـ ـت ــاح ال ـم ــرح ـل ــة ال ــرابـ ـع ــة مــن
«األڤنيوز» التي تضم أكثر من 300
ً
مـحــل وال ـم ـقــرر افـتـتــاحـهــا قــريـبــا،
وباستكمالها يصبح «األڤنيوز»
أكبر مجمع تجاري وترفيهي في
الكويت ،وأحد أكبر المجمعات في
المنطقة والعالم.
وت ـ ـض ـ ــم ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة
تــو سـعــات لمناطق حالية تشهد
ً
ً
ً
حضورا وإقباال كبيرا من الــزوار
ك ـم ـن ـط ـقــة «ب ــرسـ ـتـ ـي ــج» ،و»غ ــران ــد
أڤـ ـنـ ـي ــو» ،والـ ـ ـس ـ ــوق ،إض ــاف ــة إل ــى
مناطق جــديــدة تتميز بتصاميم
خ ــاب ــة ،س ـت ـقــدم ب ــدوره ــا تـجــربــة
ت ـســوق حــدي ـثــة وم ـت ـنــوعــة لـلـمــرة
األولى في الكويت وهي الغاردنز،
األركـ ـي ــدز ،غــرانــد بـ ــازا ،إلـيـكـتــرا،
والفوروم.
وستحافظ توسعات المناطق
الـحــالـيــة عـلــى عـنــاصــر التصميم
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـكـ ــل م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،م ـ ـعـ ــززة
ب ـع ـن ــاص ــر ج ـم ــال ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،إذ
سـتـتـضـمــن ت ــوس ـع ــة «بــرس ـت ـيــج»
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة قـ ـب ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ي ـب ـلــغ
ً
ارت ـف ــاع ـه ــا  23مـ ـت ــرا ،يـتــوسـطـهــا
سـلــم كـهــربــائــي مـنـحـ ٍـن ومـتـحــرك،
كـمــا ستضيف الـتــوسـعــة حــوالــي
ً
 200متر طــولـيــا لمنطقة «غــرانــد

أڤنيو» ،وستحافظ منطقة السوق
على عناصر التصميم التقليدية.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــال ـم ـن ــاط ــق
الـجــديــدة ،فــإن منطقة «الـغــاردنــز»
ال ـم ـت ـص ـلــة ب ـم ـن ـط ـقــة «ب ــرس ـت ـيــج»
ت ـت ـم ـيــز ب ــال ـم ـس ــاح ــات ال ـخ ـض ــراء
الــواس ـعــة ال ـتــي تـحـيــط ب ـعــدد من
الـمـطــاعــم الـمـخـتــارة بــدقــة لتقدم
أرقى تجارب التذوق ضمن محيط
تكسوه األشجار والنباتات.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة «األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدز»
فتتميز بــدقــة التصميم والـمــواد
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي الـ ـبـ ـن ــاء ،حـيــث
الـمــوزايـيــك لــأرضـيــات والخشب
المنحوت بدقة لواجهة المحالت
التي تمتد على دور واحد تتضمن
م ـح ــات ذات م ـســاحــات صـغـيــرة
تقدم البضائع الفاخرة ،تتوسطها
قـ ـب ــة م ـص ـم ـم ــة م ـ ــن قـ ـب ــل ش ــرك ــة
معلقات عالمية مرموقة ،ويمكن
الوصول إلى «األركيدز» من خالل
«برستيج» و»غراند أڤنيو».
وتعتبر منطقة «غــرانــد بــازا»
خــاصــة م ــا يـنـتـهــي إل ـيــه «غــرانــد
أڤ ـن ـي ــو» ،ح ـيــث ال ـس ــاح ــة الــرح ـبــة
ً
بعرض يبلغ  35مترا وطول يبلغ
ً
 122مترا ،والمستوحاة من أشهر
س ــاح ــات دول ال ـعــالــم ،لتتناسب
مع مختلف العروض والفعاليات
الـتـجــاريــة وال ـعــامــة ،تـحــت سقف

مذهل يعكس تقنيات القرن الواحد
والعشرين الحديثة في التصميم.
وفيما يخص منطقة «إليكترا»
المستوحاة مــن التايمز سكوير
بنيويورك ،وشيبويا في اليابان،
وكـ ــولـ ــون ب ـه ــون ــغ كـ ــونـ ــغ ،فــإن ـهــا
س ـت ـب ـه ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزوار ب ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
اإلضـ ـ ـ ـ ــاءة الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة مـ ــن خ ــال
واجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
التفاعلية والمختصة بكل جديد
في عالم العروض والتكنولوجيا
لتصبح المشهد األكثر إثارة في
الكويت.
أما منطقة الفوروم ،فإن أكثر ما
يميزها تصميمها الدقيق ،الذي
يتضمن عـنــا صــر جمالية بــا هــرة
مستوحاة من الهندسة المعمارية
الخاصة بشارع ريجنت في لندن،
ضمن مساحة دائرية يبلغ قطرها
ً
 60مترا مغطاة بمادة «اي تي اف
اي» ال ـت ــي تـسـمــح ب ــدخ ــول ضــوء
الشمس من دون الحرارة.
ك ـمــا ت ـضــم ال ـمــرح ـلــة ال ـجــديــدة
منطقة مخصصة لفوكس سينما
 دار الـسـيـنـمــا األك ـب ــر واألسـ ــرعً
نـمــوا فــي منطقة الـشــرق األوســط
 ا لـتــي ستتضمن  17دار عــرضصممت بمفهوم وتصميم جديد
م ـ ــزود ب ــأح ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات لـتـقــدم
ً
مــزيـجــا مــن ال ـت ـجــارب المتنوعة،

جانب من جولة تفقدية للمرحلة الرابعة من األڤنيوز
بما فيها صاالت السينما الفاخرة
التي ستتضمن للمرة األولــى في
ال ـكــويــت خــدمــة م ـشــاهــدة األف ــام
مــع قــائـمــة طـعــام منتقاة مــن قبل
الشيف «غاري رودز» الحاصل على
تـصـنـيــف ن ـجــوم م ـي ـشــان وال ـتــي
يقدمها نادل خاص بهذه الخدمة.

أما الواجهات الخارجية لدور
السينما الجديدة فتتميز بإطاللة
مبتكرة على طريق الغزالي تزينها
إضاءات وشاشات خاصة.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـنـ ـتـ ـي ــن
القادمتين افتتاح فندقي والدورف
اسـتــوريــا مــن فئة الخمس نجوم

فريق «الدولي» أكمل استعداداته لدوري المصارف 2018
أكمل فريق بنك الكويت الــدولــي لكرة القدم
اسـ ـتـ ـع ــدادات ــه لـ ـخ ــوض ب ـط ــول ــة دوري ات ـح ــاد
المصارف لكرة القدم لهذا العام ،ضمن نشاط
ً
البنك الرياضي ،الذي يأتي تأكيدا على التزامه
بتشجيع قـطــاع الــريــاضــة والـشـبــاب ،فــي إطــار
برنامجه الشامل للمسؤولية االجتماعية.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،صـ ــرح مـ ـس ــؤول وح ــدة
االتـصــال المؤسسي في البنك ،أحمد العنزي،
بأن فريق «الدولي» أكمل تدريباته وتحضيراته
لمشاركته في هذه البطولة ،مشيرا إلى أن فريق
البنك يضم نخبة من الموظفين الذين يتميزون
ب ـم ـهــارات ولـيــاقــة بــدنـيــة عــالـيــة ،مــا سيساهم
بشكل إيجابي في قدرتهم على المنافسة للفوز
بالبطولة.

وأكـ ــد ال ـع ـنــزي دع ــم وتـشـجـيــع إدارة الـبـنــك
لموظفيه ،و تـحــد يــدا فيما يتعلق بتحفيزهم
على المشاركة في مثل هذه البطوالت ،وتنظيم
النشاطات الخارجية ،مشيرا إلى أن «هذا الدعم
الكبير ساهم في رفع الحماس لدى العبي فريق
كــرة ال ـقــدم ،ونـجــح فــي تشجيعهم على تقديم
مستوى متميز للفوز في البطولة».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ال ـب ـن ــك م ـه ـتــم بــال ـم ـســاه ـمــة فــي
األنـشـطــة والـفـعــالـيــات الـشـبــابـيــة والــريــاضـيــة،
في إطار برنامج المسؤولية االجتماعية الذي
وض ـعــه إسـهــامــا مـنــه لــرفــع مـسـتــوى االهـتـمــام
بممارسة الرياضة ،واتباع نمط عيش صحي».

والذي سيضم  200غرفة ،وفندق
هيلتون غــاردن إن من فئة األربع
نجوم الذي سيضم  400غرفة.
ومــع افـتـتــاح المرحلة الرابعة
س ـت ـب ـل ــغ الـ ـمـ ـس ــاح ــة ال ـت ــأج ـي ــري ــة
اإلجمالية لألڤنيوز نحو  360ألف
متر مربع ،على امتداد طولي يبلغ

ما يقارب  1.5كيلومتر ،تتضمن
ما يزيد على  1100محل تجاري
ومـطــاعــم ومـقــاه ومــراكــز للترفيه
ليصبح أحــد أكبر وأبــرز وجهات
السياحة والتسوق والترفيه في
منطقة الشرق األوسط والعالم.

«الكيماويات» :خطة لمصنعي
«البولي بروبيلين» و«البرازيلين»
●

أشرف عجمي

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية انطالق خطة تشغيل مصنعي
«البولي بروبيلين» و«البرازيلين» ،مشيرة إلى أن مرحلة تطبيق الخطة ستبدأ
ً
اعتبارا من األول من أبريل المقبل ،إذ سيكون أحد مخرجات الخطة تدريب
وتأهيل العاملة التشغيلية «تــدريــب لغة إنكليزية وتــدريــب فني معتمد».
وقالت الشركة ،إنه لحصر العمالة المطلوبة لعملية التشغيل يتوجب معرفة
توجهات العاملين في دوائر األسمدة في منطقة الشعيبة الصناعية سواء
في االستمرار في العمل أو الرغبة في التقاعد ،على أن تتوافر شروط التقاعد
على العامل لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية ،إضافة إلى أنه مسجل لدى
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع النفطي.

ثقافات
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سيما
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مزاج
الكاتب محسن حميد
يتحدث عن االختالف بين
روايته األخيرة EXIT
 Westورواياته السابقة.
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تراث أم كلثوم ُيشعل
معركة بين شركتي {مزيكا}
لمحسن جابر و{صوت
القاهرة» في مصر.

٢٠
مسك وعنبر

٢٤

يؤكد أنه يضع الفنان محمد المنصور
المنتج محمد سعد ً ِ
اللمسات األخيرة على مجموعة
لم يفرض نفسه ممثال في
{حليمو أسطورة الشواطئ} من المشروعات الفنية ،منها
الجزء الثاني من مسلسل «حبابة»،
وأنه لم يبخل على الفيلم.
ومسلسل «المحطة األخيرة».

ريتا أورا تستعد للمشاركة في حفل
« »BRIT Awardsلعام 2018
يشارك عدد من النجوم العالميين
ف ــي ت ـق ــدي ــم اس ـت ـع ــراض ــات غـنــائـيــة
راقصة بحفل توزيع جوائز "BRIT
 "Awardsلـعــام  ،2018وهــو الحفل
الذي ينتظره قطاع كبير من عشاق
الموسيقى والـغـنــاء ،وتـضــم قائمة
ال ـن ـجــوم كــا م ــن :إي ــد ش ـيــران ودوا
ل ـي ـبــا وس ـ ــام س ـم ـيــث وس ـت ــورم ــزي،
كــذلــك تـشــارك ريـتــا أورا وجاستين
تـيـمـبــرلـيــك ب ـت ـقــديــم اس ـت ـعــراضــات
بالحفل.
ومــن المقرر أن يقام حفل توزيع
ج ــوا ئ ــز " BRIT Awards "21خــال
فبراير الـجــاري فــي لـنــدن ،بحضور
ع ــدد كـبـيــر م ــن ص ـن ــاع الـمــوسـيـقــى
والغناء ويتابعه كثير من المواقع
الفنية.
مــن جهة أخ ــرى ،حضرت النجمة
الـعــالـمـيــة ري ـتــا أورا إل ــى الـسـجــادة
ال ـح ـم ــراء ف ــي ح ـفــل ت ــوزي ــع جــوائــز
جرامي الـ ،60الذي أقامته األكاديمية
الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم

ف ــي م ــدي ـن ــة نـ ـي ــوي ــورك األم ـي ــرك ـي ــة،
ووض ـع ــت أورا وردة ب ـي ـضــاء على
صدر فستانها المثير للجدل ،وذلك
دعما لحملة  Time’s Upالمناهضة
للتحرش ،مثلما فعل أ غـلــب نجوم
الحفل ،حيث وضعوا وردة بيضاء
دعما للحملة.
وكــانــت أورا قــد ب ــدأت الـغـنــاء في
ً
ســن صـغـيــرة ج ــدا ،وف ــي ع ــام 2004
ظهرت في الفيلم اإلنكليزي ،Spivs
وم ــن ث ــم ب ــدأت تـظـهــر ف ــي الـحـفــات
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب فـنــانـيــن
مـ ـشـ ـه ــوري ــن أم ـ ـثـ ــال ك ــري ــغ دي ـف ـي ــد،
تـ ـيـ ـنـ ـش ــي سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراي ـ ـ ــدر ،وج ــايـ ـم ــس
موريسون ،والحقا خاضت تجربة
الـ ـغـ ـن ــاء فـ ــي حـ ــانـ ــات وسـ ـ ــط ل ـن ــدن.
وب ـعــد ت ـجــارب ع ــدة عـلــى الـمـســارح
اإلنكليزية وازديــاد شعبيتها بقوة
بـيــن أوسـ ــاط الـمــراهـقـيــن والـشـبــاب
فــي بريطانيا وال ــوالي ــات المتحدة
األميركية ،أصدرت ألبومها األول في
عــام  ،2012حيث حصلت أغنياتها

فيه على أعلى المراتب ،وعلى رأسها
 RIPو How do we partyومع هذه
ّ
النجاحات تحولت أورا إلى النجمة
األولى على الئحة صاحبات األغنية
المنفردة .وقد ّ
تميزت بصوت الميزو
السوبرانو.
وت ـ ــأث ـ ــرت أورا ب ـب ـيــون ـســي نــولــز
وغ ــوي ــن س ـت ـي ـفــانــي ،مـبـيـنــة أنـهـمــا
ً
ق ــدوت ـه ــا ،والحـ ـق ــا ص ـ ــارت صــديـقــة
ّ
مقربة من بيونسي التي تعتبرها
ً
ريتا ملهمتها ،وتأخذ رأيها دومــا
ً
في اختيار أغنياتها .وتأثرت أيضا
بريهانا وكريستينا أغيليرا ،سيلين
ديون وغيرهن.
وكانت قد تأثرت بريتا هيوارت،
وأرادت أن تـصـبــح الـمـمـثـلــة ،إال أن
س ـح ــر الـ ـمـ ـس ــرح بـ ـ ـ ّـدل م ـشــاري ـع ـهــا.
ومن أحدث عالقاتها العاطفية أنها
ترتبط بكالفين هاريس منذ مايو
 ،2013بـعــد ب ــرون ــو مـ ــارس ،وك ــارل
كارداشيان.
ريتا أورا

ُ
«ورد مسموم» يعرض في مهرجان روتردام

محمود حميدة

شهد عرض فيلم "ورد مسموم" ،ضمن مهرجان
روت ـ ــردام الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي ،ح ـضــورا كـبـيــرا من
الجمهور األوروبي ،واحتفاء خاصا ُ
بصناعه ،أثناء
العرض األول له ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.
"ورد مسموم" بطولة كوكي وإبراهيم النجاري،
بـمـشــاركــة الـنـجــم مـحـمــود حـمـيــدة ،وإخـ ــراج أحمد
صالح.
وتدور قصة الفيلم ،المأخوذة من رواية للكاتب
أحمد الشيطي ،حــول صقر "إبراهيم النجاري"،
ال ــذي يــريــد ال ـفــرار مــن حــي الـمــدابــغ ال ــذي يعيش
ويـعـمــل فـيــه بـمـصــر ،إال أن أخ ـتــه تحية "كــوكــي"
ّ
لتخرب العالقة
تريد منعه من السفر بــأي ثمن،
الرومانسية المزدهرة بين شقيقها وطالبة في
الطب ،كما تحاول إحباط خطط صقر المستقبلية،
بأن يصبح الجئا في قارب إلى إيطاليا ،ومن بين
الجلود المجففة والبغال المتعبة ،يشاهد الساحر
"م ـح ـمــود ح ـم ـيــدة" الـمـشـهــد بـصـمــت م ــن عــرشــه،

ويساعد تحية بحل غامض لتستعيد أخيها.
وحول ردود أفعال جمهور مهرجان روتردام بعد
عــرض الفيلم ،قــال الـمـخــرج أحـمــد صــالــح إن طاقم
الفيلم شعر بالفخر ،بسبب االحتفاء بالفيلم ،وكشف
أن مناقشات الجمهور معهم استمرت لما يقارب
الساعة بعد العرض.
وأكد أن "الجمهور كان أغلبه أجنبي ،باستثناء 4
مصريين على األكثر ،وأن أغلب األسئلة انحصرت
في الصعوبات التي واجهتنا أثناء تصوير الفيلم،
والذي تدور أغلب أحداثه في حي المدابغ واعتمادنا
على المواقع الحقيقية ،واستخدامنا لشخصيات
واقعية مــن عـمــال الـمــدابــغ ،والبعض تـســاء ل حول
االخـتــاف بين الــروايــة والفيلم ،وطريقة التصوير
واإلضاءة".
فيلم "ورد مسموم" ،من إنتاج شركة ريد ستار،
وشركة البطريق ،وإحــدى الشركات الفرنسية ،كما
حصل على منح إنتاجية من عدة بلدان مختلفة.

أيتن عامر :أرفض التكرار
وسعيدة بزيارة الكويت

أيتن عامر

●

مارك سالينغ

أنجلينا جولي

ستيفن سبيلبيرغ

رحيل مارك سالينغ
أحد نجوم «غلي»

أنجلينا جولي تلتقي
بريجيت ماكرون

ستيفن سبيلبيرغ يستعد
لـ West Side Story

توفي الممثل األميركي مارك سالينغ ،أحد نجوم
مسلسل "غلي" الموسيقي عن  35عاما ،ويرجح أن يكون
انتحر قبل أسابيع قليلة على بدء محاكمته ،بتهمة
حيازة صور إباحية ألطفال ،على ما أفاد محاميه ،الذي
قال" :أؤكد أن مارك سالينغ توفي" .ووجهت إلى الممثل
في مايو  2016تهمة حيازة آالف الصور والتسجيالت
اإلباحية تتعلق بأطفال ،ال سيما فتيات .وكان مارك
يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن  4إلى  7سنوات في
مارس المقبل.
(أ ف ب)

استقبلت السيدة الفرنسية األولى بريجيت ماكرون
في قصر اإلليزيه الممثلة األميركية أنجلينا جولي،
بعد زيارتها لمخيم الزعتري لالجئين السوريين
في األردن ،بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة في
المفوضية العليا لشؤون الالجئين ،على ما أوضح
قصر اإلليزيه.
واستمر اللقاء بين بريجيت ماكرون وأنجلينا جولي
أكثر من ساعة .وتمحور على مسائل التربية والعنف
ضد المرأة ،على ما أوضح المصدر نفسه.
(أ ف ب)

بعد ترشيح فيلم " "the postلعدد من جوائز األوسكار،
يقدم المخرج الشهير ستيفن سبيلبيرغ نسخة سينمائية
موسيقية جديدة من قصة
" ،"West Side Storyوهي أحد أهم األعمال الموسيقية،
التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم ،وسيناريو العمل
يقوم بكتابته توني كوشنر.
"  " West Side Storyتم تقديمه عمل سينمائي عام
ً
 1961وحاز  10جوائز أوسكار من أصل  11ترشيحا،
واستند العمل على معالجة لمسرحية شكسبير "روميو
وجولييت".

محمد جمعة

أع ــرب ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـم ـص ــري ــة أي ـت ــن ع ــام ــر عــن
سعادتها بزيارة الكويت للمرة األولــى ،وقالت
إن ـه ــا س ـت ـحــرص ع ـلــى الـ ـع ــودة مـ ـج ــددا ل ــزي ــارة
المواقع السياحية التي لم تشاهدها.
وث ـم ـنــت أي ـت ــن ردود األفـ ـع ــال ال ـط ـي ـبــة تـجــاه
مسلسل "الطوفان" ،وأكــدت أنها "حريصة على
التنوع ،وأرفض قولبتي في األدوار التقليدية ،لذا
تجدني تارة في المناطق الكوميدية ،وأخرى في
التراجيدية ،وما بينهما مسافة كبيرة تحتاج إلى
فنان مرن يستطيع التعاطي مع مختلف األدوار
ويرفض التكرار".
وقالت لـ"الجريدة"" :أبحث دائما بين َّالنصوص
التي تصلني عن التنويع ،حتى لو تطلب األمر
وقتا أطول في القراءة".
وعن جديدها خالل الفترة المقبلة ،أوضحت:
"أشارك الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل
(أيوب) ،المقرر عرضه خالل شهر رمضان المقبل،
ِّ
وأجسد في العمل دور شقيقة شعبان ،والمسلسل
من تأليف محمد أيــوب ،وإخ ــراج أحمد صالح،
للمنتج تامر مرسي ،وال تزال الشركة المنتجة
تجري مفاوضاتها مع عدد كبير من الفنانين".

وتــاب ـعــت أي ـت ــن" :ب ـع ــد ش ـهــريــن س ــوف تـبــدأ
ال ـف ـضــائ ـيــات عـ ــرض مـسـلـســل (خ ـف ــة اي ـ ــد) من
ب ـطــول ـتــي ،إل ــى ج ــان ــب ب ـيــومــي فـ ــؤاد ومـحـمــد
سالم ومحمد ثورت .وعلى مستوى السينما،
سيعرض فيلم (بيكيا) مع الفنان محمد رجب،
إخــراج محمد حمدي ،وإنتاج أحمد السبكي،
ويدور في إطار اجتماعي حول عالم يقوم على
تـطــويــر ن ــوع مـعـ َّـيــن مــن الـ ــدواء خ ــاص بمرض
السرطان".
وف ــي س ـيــاق حــديـثـهــا ع ــن الـسـيـنـمــا ،قــالــت:
"أنتظر أيضا عرض فيلم (علي بابا) ،من تأليف
كريم فهمي وفادي أبوالسعود ،وإخراج شادي
الرملي" .وأشارت إلى أن "الفيلم ُكوميدي اليت،
أق ـ ِّـدم مــن خــالــه شخصية فـتــاة تــدعــى معالي
تنتمي إلى أسرة فقيرة ،ويستغلها الفنان كريم
فـهـمــي لتفعل أ ش ـيــاء لمصلحته الشخصية،
وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي .أتمنى
أن ينال العمل رضاكم ،وسيكون متاحا بدور
العرض بالكويت أيضا".
وتــوجـهــت بــالـشـكــر لـلـكــويــت وشـعـبـهــا على
ُح ـســن االس ـت ـق ـبــال ،وت ـفــاعــل الـجـمـهــور معها،
وحرصهم على متابعة أعمالها ،وآخر أخبارها.

ثقافات
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ُ
محسن حميد :طالما أردت كتابة رواية عن الهجرة
• بطال  Exit Westيهربان عبر أبواب سحرية إلى الغرب

التكنولوجيا
ْ َ َ
تعيد ْ
«أنسنتنا»!

برهن محسن حميد منذ روايته األولى ( Moth Smokeدخان العثة) عام  2000أنه أحد أدق مؤرخي االنقسامات
في عالمنا الذي طغت عليه العولمة .وجاءت روايتا ( Reluctant Fundamentalistاألصولي المتردد) وHow to
( Get Filthy Rich in Rising Asiaكيف تصبح فاحش الثراء وفي آسيا الناهضة) لتؤكدا قدرته على عكس ألفية ما
بعد الحادي عشر من سبتمبر بأسلوب سرد مقلق مبتكر.
ً ً
أما روايته األخيرة ( Exit Westمخرج الغرب) ،فتتناول محورا جديدا :في مدينة غير محددة يلوح في أفقها طيف الحرب
األهلية ،يخطط حبيبان ،سعيد وناديا ،للهرب عبر أبواب مخبأة تقودهما بطريقة سحرية إلى الغرب .وهكذا تبدأ رحلة
ُ
طويلة محفوفة بالمخاطر عبر عالم منقسم بين الظلمة والنور ،والغني والفقير ،و{ابن البلد» والالجئ .إنها رواية تظهر
الواقع المرير في زمننا هذاّ .
تحدث حميد ،الذي يقيم في الهور بباكستان ،في هذه المقابلة عن الهجرة والكتابة.
تختلف  Exit Westعــن روايــاتــك
الـســابـقــة بـمــديـنـتـهــا غـيــر الـمـحــددة
وعناصرها الخيالية .كيف عملت
على صياغتها بهذه الطريقة؟

ال أؤمن بالواقعية
المطلقة

ً
توج ُ
ّ
هت تدريجيا إلى كتابة رواية
عــن الـهـجــرة ط ــوال حـيــاتــي .انتقلت
للعيش فــي كاليفورنيا حـيــن كنت
فــي الـثــالـثــة مــن ع ـمــري ،وع ــدت إلــى
باكستان فــي ســن التاسعة ألسافر
ً
م ـجــددا إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
الـثــامـنــة ع ـشــرة وف ــي الـثــاثـيــن إلــى
ً
المملكة المتحدة ،وأخيرا رجعت إلى
ً
ّ
باكستان .لذلك تشكل الهجرة جزءا
ً
كبيرا من هويتي.
ّ
تحولت قصة حياتي الشخصية،
ً
ّ
المشبع
فضال عــن الجو السياسي
بالخوف والعدائية تجاه المهاجرين،
ّ
إل ــى األسـ ــاس ال ــذي ع ــزز مـيـلــي إلــى
هذه الرواية .ولكن كيف أسرد قصة
م ـمــاث ـلــة؟ اس ـتــوح ـيــت الـ ـج ــواب مــن
قصص األطفال .العالقة بين الراوي
وبين القارئ في كتب األطفال مثيرة
لالهتمام :تستطيع أن تتحدث عن
أم ــور لــم تـحــدث بـعــد ،وبــإمـكــانــك أن
ّ
تــركــز على مـجــاالت ربما تبدو غير
مرتبطة بالقصة .يمتاز هــذا النوع
من سرد القصص باأللفة والدفء.
ي ـ ـعـ ــود اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري هـ ـ ــذه ال ـق ـصــة
ً
أيـضــا إلــى واقــع أنني أثـنــاء إقامتي
في باكستان خالل السنوات السبع
ً
الـ ـم ــاضـ ـي ــة أدرك ـ ـ ـ ـ ـ ُـت أن قـ ـ ـ ــراء كـ ـث ــرا
يفتقرون إلــى الخلفية ،التي أعتمد
عليها ،فــي تفاعلهم مــع ال ــرواي ــات،
ً
عـلـمــا ب ــأن م ــن الـمـفـتــرض أن يـكــون
ً ّ
ُ
هــذا الــواقــع جليا .فــكــرت :هــل أؤلــف
ً
كتابا يحتاج القارئ خالل مطالعته
إلى جهاز لفك الشفرة أفترض خطأ
أنــه يملكه؟ رغـبـ ُـت فــي تأليف كتاب
يـحـتــوي فــي داخ ـلــه عـلــى ج ـهــاز فك
الشفرة الضروري.
تعيش في الهور .لكن المدينة

ّ
الخيالية في كتابك تذكر بأماكن
أكـثــر ظلمة تمزقها ال ـحــرب ،مثل
حـلــب .هــل ّ
تعمدت إبـقــاء المدينة
مفتوحة على االحتماالت كافة؟
ي ـع ــود ذلـ ــك ف ــي جـ ــزء م ـنــه إلــى
أن ـنــي لــم أرد تـخـيــل أن اله ــور قد
ت ـم ـ ّـر ب ـظ ــروف أم ــاك ــن م ـثــل حـلــب.
يفطر هذا قلبي ويشعرني بأسى
كبير .عــاوة على ذلــك ،ظننت أن
روايات كثيرة تدور حول مواجهة
ً
باكستان ظــروفــا صعبة .لذلك لم
أشأ المساهمة في ذلك.

سبل الهرب
أخ ـ ـب ـ ــرن ـ ــا ع ـ ـ ــن ت ـ ـلـ ــك األب ـ ـ ـ ـ ــواب
السحرية التي ّ
تقدم لالجئين سبل
هرب فورية.
هذا أمر مثير لالهتمام ألنني ال
أؤمن بالواقعية المطلقة .صحيح
أن هذه أول مرة أخرق فيها قوانين
الـطـبـيـعــة ،إال أن أسـبــابــي كـثـيــرة.
ّ
ً
أوال ،شـعـ ُ
ـرت بأنها واقـعـيــة .أظــن
ً
أن ه ــذه األب ـ ــواب م ــوج ــودة نــوعــا
ما .يظهر الناس فجأة من حيث ال
ً
تدري .أحمل اآلن مستطيال أسود
بيدي وأستطيع أن أسمع صوتك
ك ـمــا ل ــو ّأن ن ــاف ــذة تـفـصــل بـيـنـنــا.
وإذا شــغـلـ ُـت ج ـهــازي الكمبيوتر
واتصلت بك عبر برنامج "سكايب"،
ً
نستطيع رؤيــة أحــدنــا اآلخ ــر .إذا،
يـ ـب ــدو أن ح ـق ـي ـقــة ه ـ ــذه األب ـ ـ ــواب
ً
العاطفية قائمة حقا ،وإن لم تكن
ً
موجودة فعليا.
م ــاذا تعني كلمة {م ـخ ــرج} في
العنوان؟ وهل تميل الشخصيات
فــي كتبك إلــى الـعــودة إلــى الوطن
كرمز من سيرتك الذاتية؟

محسن حميد
ّ
عندما كنت أفــكــر فــي العنوان
ّ
{مـخــرج ال ـغــرب} ،كنت أرك ــز على
م ـف ـه ــوم ال ـ ـخـ ــروج إل ـ ــى مـ ـك ــان أو
الـ ـخ ــروج إلـ ــى الـ ـغ ــرب ،ك ـمــا فعل
ً
سعيد وناديا ،فضال عن الخروج
على األرجح من فكرة الغرب .فماذا
يـعـنــي ان ـت ـقــال أنـ ــاس م ــن الـشــرق
لـيـعـيـشــوا فــي ال ـغ ــرب؟ هــل يبقى
ً
الغرب غربا بعد حدوث ذلك؟ وهل
ً ً
كان الغرب موجودا حقا؟ إذا كنت
تقصد مفهوم الـعــودة إلــى حيث
نبدأ كلنا ،فنعم ،أعتقد أنني أرغب
ف ــي الـ ـع ــودة إلـ ــى مـنـشـئـنــا حيث
سنكتشف أننا لم نعد الشخص
عينه الذي رحل وأن المكان الذي
تركناه لم يعد على حاله.
ً
كيف ّ
تبدل الهجرة ناديا وسعيدا
ّ
وعالقتهما؟ هــل تبد لها على نحو
كبير؟
ن ـعــم بــال ـتــأك ـيــد .أع ـت ـقــد أن فـكــرة
الرواية المحورية تدور حول واقع أن
كل إنسان يهاجر .حتى لو لم تنتقل
ً
جـغــرافـيــا ،فــإنــك تهاجر عبر الــزمــن.
ً
نترك الطفولة وال نعود إليها مطلقا.
ً
انتقل سعيد وناديا معا ،إال أنهما
ً
تباعدا أيضا بسبب التبدالت التي
طرأت على شخصيتيهما.

اختالف األسلوب
ك ـنــا ن ـت ـح ـ ّـدث ع ــن م ــدى اخ ـتــاف
كتابك هذا عن رواياتك السابقة .من

ً
ناحية األسلوب ،تبدو اللغة أيضا
ً
مختلفة كثيرا بجملها الطويلة،
الملتفة ،والرنانة.
تـطــول الجمل مــع تـقـ ّـدم أحــداث
الــروايــة .ويـعــود ذلــك إلــى محاولة
ال ـ ــرواي ـ ــة الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ال ــوت ـي ــرة
الـ ـم ــائـ ـم ــة .عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار ال ـ ـحـ ــدود
ً
السياسية ،تشمل بنية الجمل نوعا
ّ
والتوسع.
من الغموض
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ـت ـحـ ّـول
وتـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ــا ي ـش ـبــه
تـعــويــذة .إنـهــا أق ــرب إل ــى ن ــوع من
الصالة .تتفتح كما لو أنها أنشودة
أو ق ـص ـيــدة ُتـ ـ ـ َّ
ـردد الس ـتــدعــاء أمــر
ُ
شعرت في جزء مني بأن هذه
ما.
ّ
الــوت ـيــرة تـشــكـلــت ف ــي غـفـلــة مـنــي،
فــي حين أحــس جزئي اآلخــر أنها
الوتيرة المناسبة.
آم ــل ب ــأن تصبح عــاقــة الـقــارئ
بطريقة السرد قوية وحميمة كفاية
ـي ي ـش ـعــر بـ ــأن ال ـج ـمــل الـطــويـلــة
ك ـ ِّ
ً
ّ ً
تقدما طبيعيا يألفه من دون
تمثل
أي جهد.
يتساء ل أحــد القراء عن السبب
وراء قصر رواياتك النسبي .ويسأل
عـمــا إذا كـنــت تـكـتــب بــإسـهــاب في
الـ ـب ــداي ــة ثـ ــم تـ ـغ ــوص فـ ــي عـمـلـيــة
تحرير صارمة.
ً
ل ـ ـ ــم أك ـ ـ ـتـ ـ ــب ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا م ـ ـ ـسـ ـ ــودات
شخصية طويلة .ال أؤلف روايات

كتاب وكتب
يقول محسن حميد إن رواي ــة Charlotte's Web
(شبكة شــارلــوت) كانت على األرجــح أول كتاب فطر
ً
ُ
{شعرت بأنها قصة جميلة جدا .وما زلت
قلبه .يتابع:
أرى أنها مؤلمة ،حتى عندما أقرأها اليوم البنتي .في
ُ
طالعت ( Lord of the Ringsسيد
مستهل مراهقتي،
ُ
الخواتم) و( Duneالكثيب) .عشقت هذين الكتابين.
ُ
اعتدت قراءة أساطير بطول آالف الصفحات للمتعة
فحسب}.
ّ
كبر بعد ذلــك ،كما يـقــول ،وتعلم عــن الـصــوت من
ّ
كتاب مثل جيمس بولدوين وتوني موريسون .يضيف:
ّ
ّ
{تعلمت عن الشكل من كتاب مثل كامو ونابوكوف.
وتعلمت كيفية الكتابة عن المكان الذي أتيت منه من
ّ
كــتــاب مثل س ــادات حسن مانتو وتشينوا أتشيبي.

صحيح أن األخير نيجيري ،إال أنني تعرفت أول مرة
إلى فكرة الذهاب إلى الغرب والعودة في أعماله}.
ً
أما حول األعمال التي يطالعها راهنا فيذكر" :أقرأ
كتاب صديقي هاري كونزرو الجديد ،رواية بعنوان
( White Tearsالــدمــوع الـبـيـضــاء) .طالعت نحو 50
صفحة منها ،وهــي مذهلة .كذلك انتهيت لتوي من
قراءة ( Future Sexالجنس المستقبلي) إليميلي ويت.
ً
وطالعت أيضا كتاب ( Sapiensالعقال) .وأملك كومة
ً
من نحو  12كتابا أخطط لقراء تها .من الجيد خالل
ً
قيام الكاتب بجولة للترويج لكتابه أنه يطالع كثيرا
ً
من األعمال .عندما أسافر بعيدا عن عائلتي ،أقرأ على
متن الطائرة أو في الفندق .لذلك أحمل معي مجموعة
كبيرة من الكتب".

ً
بـ ـط ــول  2000ص ـف ـح ــة م ـ ـثـ ــا ،ثــم
أقلصها إلــى  200صفحة .اعتدتُ
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــاضـ ــي كـ ـت ــاب ــة م ـ ـسـ ــودات
عــدة للقصة ال ــواح ــدة ،ربـمــا سبع
مسودات طول كل منها  200صفحة
ً
ت ـقــري ـبــا .وم ــن الـمـمـكــن أال تحمل
المسودة األخيرة جملة واحدة من
األولــى .أواجــه صعوبة في تأليف
ً
كتب طويلة .إال أنني أواجه أيضا
صعوبة في تأليف كتبي القصيرة
ألنني خالل السنتين إلى السنوات
ال ـثــاث األول ــى مــن الـكـتــابــة أشعر
بــالـضـيــاع .ولـكــن فــي ه ــذا الكتاب
األخير على األقل ،أحسست بأنني
ن ـج ـحــت ف ــي ال ـع ـث ــور ع ـل ــى درب ــي
بسرعة أكبر ،مقارنة بالماضي.
ً
هل تتبع روتين كتابة معينا؟
ُ
اتبعت روتينات عدة .على سبيل
ُ
الـمـثــال ،كتبت  Moth Smokeفي
ً
أوق ــات مـتــأخــرة لـيــا عـنــدمــا كنت
ً
شــا بــا فــي منتصف عشرينياتي.
ك ـن ــت أشـ ـع ــر ب ــال ـح ـم ــاس ــة ع ـنــدمــا
ّ
ً
ً
أظ ــل مـسـتـيـقـظــا ل ـيــا وأن ــا منكب
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة وأع ـ ـ ـيـ ـ ــش حـ ـي ــاة
شـبـيـهــة بـحـيــاة م ـصــاص ال ــدم ــاء.
لكنني صـ ُ
ـرت الـيــوم فــي الخامسة
واألربعين من عمري ولــي ولــدان.
لـ ــذلـ ــك أك ـ ـتـ ــب حـ ـي ــن ي ـ ـكـ ــونـ ــان فــي
المدرسة .صــارت حياتي مختلفة
ً
تماما.
ً
ّ
ث ـم ــة ك ــاتـ ـب ــان أفـ ــكـ ــر دومـ ـ ـ ــا فــي
عـ ـب ــارات ق ــااله ــا :األول ه ــاروك ــي
مــوراكــامــي ال ــذي ذك ــر أن الضغط
الـجـســدي ضـ ــروري للكتابة وأنــه
يركض ويرغم نفسه على الكتابة.
ل ـك ـنــي أت ـب ــع م ـق ــارب ــة أقـ ــل صــرامــة
وأكـ ـتـ ـف ــي ب ــالـ ـمـ ـش ــي .أمـ ـش ــي م ــدة
ً
ن ـصــف ســاعــة إل ــى ســاعــة يــوم ـيــا.
وتكون هذه الفترة األكثر خصوبة
بالنسبة إلي .إذا مشيت قبل البدء
ً
بالكتابة ،أجلس غالبا إلى طاولتي
وأنــا في حالة ذهنية ممتازة .أما
ّ
ال ـثــانــي ،فــأظــن أن ــه عــامــوس عــوز،
ال ــذي شـ ّـبــه الـكـتــابــة بـفـتــح متجر.
يقصد الكاتب عمله ويفتح متجره.
قــد ال يدخل المتجر أي زب ــون ،إال
أن ــه يـنـتـظــر ح ـتــى آخ ــر ال ـن ـهــار ثم
يقفل المتجر .أعتقد أن هــذا كالم
ً
منطقي جدا.

«البيان» تحتفي بعيدي االستقالل والتحرير في عدد فبراير
بدأت مجلة البيان
مرحلة جديدة من
مشوارها ،من خالل
تسلمت
رئاسة تحرير ً
مهامها حديثا.

الوقيان يستعرض
ً
عددا من الهموم
الثقافية في
الكويت

ص ـ ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــن رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن الـ ـع ــدد ال ـج ــدي ــد من
م ـج ـلــة "الـ ـبـ ـي ــان" ل ـش ـهــر ف ـبــرايــر،
متضمنا الـعــديــد مــن الــدراســات
وال ـ ـقـ ــراءات ال ـن ـقــديــة وال ـم ـقــاالت
والنصوص اإلبداعية.
وضمن هذا العدد ،يستعرض
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي الـ ـش ــاع ــر د .خـلـيـفــة
ً
الوقيان ،عددا من الهموم الثقافية
ً
ال ـت ــي ت ـقــف عــائ ـقــا أمـ ــام انـتـشــار
ال ـف ـكــر ،وأب ـ ــرز ه ــذه ال ـه ـمــوم هي
الــرقــابــة .كما يتناول د .الوقيان
جزئية على درج ــة مــن األهمية،
تتعلق ببعض الظواهر السطحية
ال ـتــي يـتــم ال ـتــرويــج ل ـهــا ،لتحتل
مكان القيم الفكرية.
الـمـجـلــة الـ ـص ــادرة ع ــن راب ـطــة
األدباء الكويتيين ،والتي صدرت
هذه َّ
المرة برئاسة تحرير جديدة
تسلمتها الكاتبة عائشة الفجري،
استهلت عــددهــا بافتتاحية عن
اح ـت ـف ــاالت ال ـكــويــت ف ــي ف ـبــرايــر،
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي الـ ــوط ـ ـنـ ــي
والتحرير ،ورأت المجلة أن هاتين
المناسبتين العظيمتين يجب
االستفادة منهما لبناء مستقبل
األج ـي ــال ،عـلــى مــا قــدمــه األج ــداد
واآلباء من تضحيات.
في باب المقاالت ،كتب د .فهد
الراشد مقالة يشيد فيها بأنشطة
راب ـط ــة األدبـ ـ ــاء ،وم ــا حـقـقـتــه من
حـ ـ ــراك ث ـق ــاف ــي بـ ـعـ ـن ــوان "رابـ ـط ــة
األدباء ...مشهدنا الثقافي" .فيما
أك ـمــل ال ـبــاحــث خــالــد األن ـصــاري
س ـل ـس ـل ــة م ـ ـقـ ــاالتـ ــه ع ـ ــن شـ ـع ــراء
القصيدة الــواحــدة ،فكتب الجزء
الثالث عن الشاعر مالك بن ريب.

أما الكاتبة حياة الياقوت ،فكتبت
م ـق ــال ــة بـ ـعـ ـن ــوان "ال ــروم ــان ـس ـي ــة
األدبية والهمجية الفالنتانية".
وف ــي ب ــاب الـ ــدراسـ ــات ،نـشــرت
المجلة دراسة لألكاديمي د .خالد
التوازني بعنوان "ظاهرة العجيب
فــي األدب ال ـعــربــي :مــن العجيب
المرعب إ لــى الجميل المعجب".
وفي باب القراءات ،أجرى الكاتب
والشاعر سمير درويش قراءة في
ً
كتاب "يوما أو بعض يوم" للكاتب
محمد السلماوي.
ً
ون ـ ـشـ ــرت ال ـم ـج ـل ــة ع ـ ـ ـ ــددا مــن
ال ـ ـق ـ ـصـ ــائـ ــد ،بـ ــدأت ـ ـهـ ــا ب ـق ـص ـي ــدة
للشاعر وليد القالف بعنوان "األم
ً
أنــت" ،متحدثا فيها عن الكويت.
وقصيدة للشاعرة عائشة الفجري
بعنوان "كمد األيام" ،وقصائد من
أشـعــار الـطــوارق للشاعر عيسى
عوساي .وفي باب القصة ،جاءت
ق ـص ــة ل ـل ـكــات ـبــة م ـن ــى ال ـشــاف ـعــي
بعنوان "باألمس كانت مدينة".
واختتمت المجلة صفحاتها
بــزاويــة "مـحـطــات قـلــم" الشهرية
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـك ـت ـب ـه ــا األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
لــرابـطــة األدب ــاء والـمـشــرف العام
ع ـلــى ال ـم ـج ـلــة ط ــال الــرم ـي ـضــي،
وجــاء ت هذه المرة بعنوان "إني
أديــن للقاسمي إضــافــة للمكتبة
الـ ـع ــربـ ـي ــة" .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـق ــال ــة
ي ـت ـح ــدث ال ــرم ـي ـض ــي عـ ــن ك ـتــاب
"إن ــي أديـ ــن" ل ـل ـمــؤرخ د .سلطان
الـقــاسـمــي ،حــاكــم إم ــارة الشارقة
عـضــو المجلس األع ـلــى ،مشيدا
بكتابه وبثقافته بشكل عام ،وما
قدمه للثقافة العربية .والكتاب
هو إدانة لما جرى للمسلمين في

culture@aljarida●com

األندلس ما بين  1530و 1610م.
وفي الكتاب وثائق نادرة جديرة
باالهتمام ،كما يقول الرميضي.

مسفر الدوسري

لوسائل التواصل االجتماعي الحديثة جمال مدهش ،ربما من غير
قصد .إن سعار منصات التواصل االجتماعي المتواصل وشهيتها
الـمـفـتــوحــة كــل الـلـحـظــات اللـتـهــام مــادتـهــا ال ـم ـقــروءة أو الـمــرئـيــة أو
المسموعة أجبرنا على اللهاث لتوفير ما يسد فمها ويشبع معدتها
التي ال تكتفي ،أصابنا سعارها بالهلع ،حتى ال نكاد نلتقط أنفاسنا
من أجل إعداد شيء من الطعام نتقي فيه نقمتها ،أصبحنا نطعمها
ً
أفكارنا ومشاعرنا ،حتى قبل أن تنضج أحيانا ،وبعضنا يجمع لها
بقايا الطعام من حاويات البلدية في الشوارع العامة ،المهم هو أن
يسد رمق حسابه على إحدى هذه المنصات اإلعالمية الحديثة ،حتى
لو بالفاسد من الطعام.
لقد منحت هذه الوسائل ذات المساحة من الحرية للجميع ،ويعيب
البعض عليها ذل ــك ،وبــاعـتـقــادي أن ذلــك ليس مخرجا سلبيا لهذه
تحد للمتلقي عظيم،
المنصات ،وال ينقص من قدرها مثقال ذرة ،بل هو ٍ
فهذه النقلة النوعية فــي التواصل االجتماعي تتطلب مــن المتلقي
أن يتخلص مــن ذهنيته القديمة فــي التعاطي مــع نــوا فــذ التواصل
التقليدية ،والتي يصعب عليها أن تحصل على الصورة كاملة ،بسبب
محدوديتها ،وصعوبة الوصول إلى بعضها.
أما اآلن ،فإن صعوبة رؤية الصورة كاملة يعود لمحدودية قدرات
َّ
تتغير فيها
المتلقي ،وعجز فكره عن متابعة ماليين من النوافذ التي
الصورة كل ثانية ،وجمع ماليين من القطع المتناثرة لتكوين الصورة
متلق عادي ال
الكلية ،تكاد تكون تلك مهمة شبه مستحيلة على أي
ٍ
يمتلك األدوات واألجـهــزة التكنولوجية التي تقوم عنه بذلك ،وهذا
ٍّ
تحد ترفعه هــذه الطفرة في التواصل االجتماعي في وجــه المتلقي
المعاصر ،فهي إذ تضع كــل معرفة اإلنـســان فــي جهاز بحجم يديه،
ً
إال أنها تتحداه في معرفة حقيقة ما يقينا ما لم يولها ما تستحقه
ُ
هذه الحقيقة من عمره ،ولم تعد الحقيقة تشترى بالمال ،أو تفرض
ُ
بالترهيب ،أو تكتب بحبر األهواء ،فهذه المنصات الحديثة همشت كل
َّ
َّ
الطرق السابقة ،وعبدت طريقا واحدا فقط وزينته بالغابات واألضواء،
للوصول إلى الحقيقة ،وهو اإليمان بالبحث عنها ،فكما فرضت هذه
التكنولوجيا عالمها ،حدت مقاييس ومعايير األذهان التي تتعاطى
معها أو تستخدمها وسيلة للتواصل مع آخرين ،فالذين يحاولون
تفصيل هذه التكنولوجيا على مقاس ذهنيتهم القديمة ،وليس العكس،
أشبه بمهرجين يحاولون اصطياد الريح بغربال لوضعها في كيس من
ً
الورق! هذه الوسائل الحديثة َّ
عرت اإلنسان ،جعلته وجها لوجه أمام
ً
ذاته ،ومكشوفا لدى اآلخرين ،كان جهلنا في الماضي ساترا لنا وعذرا
قد يشفع لصعوبة الوصول للمعلومة .أما اآلن ،فإن الجهل وصمة عار
تالزم جباهنا في عالم تكنولوجي يتخطى قدراتنا وطاقاتنا الفردية،
سنظل جاهلين فيه ما عرفنا للسرعة الرهيبة ّ
وكم المعلومات التي
تفيضه هــذه التكنولوجيا كــل جــزء مــن الثانية ،هــذه التكنولوجيا
العالم اآلن فينا ُيعرف بمقدار ما يعرف ،بل
قلبت المفاهيم ،فليس
ِ
ً
عالم ْين جاهلين ،ألننا
من
يعرف مقدار ما يجهل مما يجعلنا جميعا ِ
ً
جميعا ببساطة ال نعرف ما نجهل ،أال ُيعد ذلك جماال مربكا ومدهشا
في آن؟! لقد استطاعت وسائل التواصل الحديثة توحيد عرينا أمام
منحنا ذات المساحة للحرية لستر جهلنا ،فليس لعارف فضل على
جاهل سوى بضغطة زر!

رابطة مصر المحروسة تحتفل بمرور
 5أعوام على التأسيس
بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها ،وفي إطار االحتفاالت
التي تقيمها بهذه المناسبة ،تقدم رابطة مصر المحروسة بالكويت
حفلها السادس من أمسيات "شبابيك".
الحفل ُيقام اليوم على مسرح مكتبة الكويت الوطنية ،ويضم حشدا
من الشعراء والفنانين والموهوبين ،سيتم تقديمهم بشكل مختلف،
وفي جميع المجاالت ،إلرضاء جميع األذواق .و"شبابيك" ،هي إحدى
الفعاليات الفنية الثقافية ا لـتــي تقيمها ا لــرا بـطــة لتقديم المواهب
المصرية والعربية فــي المجاالت األدبـيــة والفنية ،مــن شعر وعــزف
وغناء وتمثيل ،إضافة إلى فقرات التنمية البشرية ومواهب األطفال،
وغيرها .جدير بالذكر ،أن رابطة مصر المحروسة بالكويت هي رابطة
تنموية خيرية ،تهتم بشؤون الجالية المصرية في الكويت ،من خالل
الفعاليات واألنشطة االجتماعية والثقافية ،الخيرية والمجانية ،والتي
هدفها تنمية اإلنسان في المقام األول.

حصاد

«مؤسسة البابطين» توقع اتفاقية
مع «المركز األوروبي المشترك»

اجتماع مثمر
من جانب آخرَّ ،
صرحت رئيسة
ال ـل ـج ـن ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي رابـ ـط ــة
األدب ــاء الكويتيين ،أمــل الرندي،
عــن االجـتـمــاع المثمر ال ــذي ُعقد
بـ ـي ــن األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـج ـلــس
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون
واآلداب عـلــي ال ـيــوحــة ،واألم ـيــن
ال ـع ــام الـمـســاعــد لـقـطــاع الـثـقــافــة
م ـح ـمــد ال ـع ـس ـعــوســي ،ومـجـلــس
إدارة رابـطــة األدب ــاء الكويتيين،
المتمثل باألمين ا لـعــام الرابطة
الباحث طالل الرميضي ،من جهة،
وأع ـضــاء مجلس اإلدارة رئيس
ب ـيــت ال ـش ـعــر ال ـكــوي ـتــي ال ـشــاعــر
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،ورئ ـي ــس
لجنة دعوة الكتاب العرب القاص
عبدالله البصيص ،ورئيسة لجنة
أدب الطفل أمــل الرندي من جهة
أخرى.
وأك ــدت الــرنــدي أن الـلـقــاء كان
ً
ً
متنوعا وثريا ،تناول محاور عدة
للتعاون المشترك في المستقبل
بين المجلس والرابطة ،من أجل
تنشيط الحركة الثقافية ودعمها
بكل الطرق الممكنة.
وأبدت إدارة المجلس ترحيبها
ب ـه ــذا ال ـت ـع ــاون ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي ،ال
س ـي ـمــا ب ـع ــد أن ق ــام ــت ال ــراب ـط ــة
أخيرا بإطالق العديد من األنشطة
الثقافية الخاصة بالشباب ،مثل
"بيت الشعر" ،الذي نعمل على أن

البابطين خالل توقع االتفاقية

غالف مجلة البيان
يضم الشعراء العرب ،بمختلف
مدارسهم ،والــذي ســوف يــوازي
ب ـي ــوت ال ـش ـعــر ف ــي ك ــل عــواصــم
الـ ــوطـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ويـ ـع ـ ِّـب ــر عــن
وجدان شباب الوطن ،ويتفاعل
م ــع ق ـض ــاي ــاه ــم ،وقـ ــد "حــرص ـنــا
في رابطة األدبــاء بالبداية على
تأسيس بيت الشعر الكويتي،
الــذي يضم كوكبة مــن الشعراء
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن والـ ـشـ ـع ــراء ال ـعــرب
ً
المقيمين ا لــذ يــن يشكلون معا

وجـ ــدان الـمـجـتـمــع ويـتـفــاعـلــون
معه".
وس ـ ـبـ ــق أن قـ ــامـ ــت ال ــرابـ ـط ــة
ً
أيضا بتأسيس "نــادي القصة"
و"لجنة أدب الطفل" ،وغيرهما
من األنشطة الثقافية ،التي "نأمل
أن يـتــم فـيـهــا ال ـت ـعــاون والــدعــم
مــن الـمـجـلــس الــوطـنــي للثقافة
والفنون واآلداب".

ع ـقــدت مــؤسـســة عـبــدالـعــزيــز س ـعــود الـبــابـطـيــن الـثـقــافـيــة اتـفــاقـيــة
تعاون مع "المركز األوروبي المشترك بين الجامعات لحقوق اإلنسان
والــديـمـقــراطـيــة" ،مــن أج ــل اإلشـ ــراف عـلــى كــرســي عـبــدالـعــزيــز سعود
البابطين للسالم ،وإع ــداد دروس عن ثقافة السالم ضمن المشروع
الذي كان عبدالعزيز سعود البابطين اقترحه سبتمبر الماضي على
األمم المتحدة ،بعنوان "ثقافة السالم من أجل أمن أجيال المستقبل".
وتضمنت االتفاقية سبل مناهج تــدريــس مــادة ثقافة الـســام في
المؤسسات الجامعية األوروبية ،ووقعها رئيس المؤسسة عبدالعزيز
سعود البابطين ،واألمين العام للمركز األوروبي جورج أورليتش ،حيث
ستقوم لجنة خاصة بإعداد برنامج دروس ثقافة السالم.
حضر توقيع االتفاقية رئيس البرلمان المالطي السابق مايكل فراند،
ووزير الخارجية البلجيكي األسبق شارل فرديناند نوتومب رئيس
مؤسسة الحوار شمال جنوب ،وتيري رودالرسن رئيس المعهد الدولي
للسالم ومنسق األمم المتحدة السابق ،وميشال كاباسو رئيس مؤسسة
البحر األبـيــض الـمـتــوســط ،وج ــورج أولــريـتــش األمـيــن الـعــام للمركز
األوروب ــي المشترك بين الجامعات لحقوق اإلنـســان والديمقراطية،
والورا ت ــروزي األمـيــن الـعــام لألكاديمية العالمية للشعر ،ولويجي
موشيا رئيس مركز ألتييرو سبينالي والمدير العام للمؤسسة د.
تهامي العبدولي .وعن هذه االتفاقية ،قال البابطين" :لقد بدأنا تطبيق
الخطوات العملية للمقترح الذي تقدمت به إلى الجمعية العامة لألمم
المتحدة في  7سبتمبر  ،2017وحظي بقبول أممي ،والمندرج تحت
مـشــروع تبنته المؤسسة بعنوان ثقافة الـســام مــن أجــل امــن أجيال
الـمـسـتـقـبــل ،األم ــر ال ــذي شجعنا عـلــى الـمـضــي فــي وض ــع الـخـطــوات
العملية ،بالتعاون مع دعاة السالم حول العالم والمؤسسات المعنية
بحقوق اإلنـســان ،والـجــامـعــات" .وأش ــار إلــى أن اللجنة الــدولـيــة التي
تم اختيارها لوضع مناهج عن السالم ،بدأت اجتماعاتها ووضعت
الخطوط الرئيسية الستكمال المشروع الذي أطلقته المؤسسة حول
"أمن أجيال المستقبل" من منطلق تربوي يبدأ في الطفولة ويستمر
حتى يتهيأ للعالم أجيال متشبعة بثقافة تقبل اآلخر واحترام تاريخه
وحاضره ،ليعم السالم بين الشعوب على أسس عادلة.

توابل ةديرجلا
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تراث أم كلثوم يشعل معركة بين «مزيكا» و{صوت القاهرة»
• محسن جابر حصل على حقوق ملكية األعمال من الورثة عام 2003
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أخبار النجوم

ياسمين علي في «حب زمان»

دخلت شركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات» ،األقدم في مجال األلبومات في مصر،
أزمة حادة مع «مزيكا» للمنتج محسن جابر بعدما حصل األخير على حكم قضائي نهائي
بالحجز على ممتلكات األولى على خلفية عدم سدادها مديونيات مالية نتيجة ًالستغالل
المصنفات الفنية الخاصة بأعمال كوكب الشرق أم كلثوم وعرضها أكثر من  15عاما من دون
تسديد أية مبالغ مالية لشركته.
القاهرة – هيثم عسران

ياسمين علي
تستعد ياسمين علي لتصوير أول فيديو كليب لها
بعنوان {حب زمان} ،من ألحان محمد يحيي ،وكلمات تامر
حسين ،وتوزيع جيزو ،وتتولى المشروع شركة LifeStylez
 Studiosالتي آمنت بموهبة الفنانة وخامة صوتها التي
تحمل روح فن الزمن الجميل.
ِّ
ستصور أغنيتها مع المخرج اللبناني فادي
ياسمين
حـ ــداد ف ــي م ـصــر ،وه ــو يـعـمــل ع ـلــى تـنـفـيــذ ف ـكــرة جــديــدة
ً
ً
ومختلفة تتناسب تماما مع الفنانة المصرية ،مستخدما
أفضل وسائل التكنولوجيا.

محسن جابر

جابر أوضح أنه
اشترى تراث أم
كلثوم كي ال ُيباع
للخارج

ق ـ ـ ـضـ ـ ــت مـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة
االقتصادية بإلزام «صوت القاهرة
للصوتيات والمرئيات» بأن تؤدي
لشركة «ستارز» التابعة لمجموعة
ً
«مــزيـكــا» مبلغا وق ــدره « 2مليون
ً
ً
و 46ألفا و 303جنيهات» ،و 40ألفا
ً
ً
و 70دوالرا أميركيا ،وغرامة تأخير
ً
ب ــواق ــع  %2ش ـهــريــا م ــن ت ــاري ــخ 1
ديسمبر  2014حتى تمام السداد...
وذلك بسبب استغاللها مصنفات
السيدة أم كلثوم.
مـ ـجـ ـم ــوع ــة «م ـ ــزي ـ ـك ـ ــا» ق ــام ــت
بالحجز التنفيذي على محتويات
مـ ـق ــر «صـ ـ ـ ــوت ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة» نـتـيـجــة
لتقاعس األخيرة عن السداد ،وتم
تسجيل كل ما عثر عليه في مقرها
الرئيس.
ً
ً
وتواجه الشركة مأزقا كبيرا في
الوقت الحالي بسبب عدم قدرتها
عـلــى س ــداد الـمــديــونـيــة بــالــدوالر،

ً
خ ـصــوصــا أن ـهــا ت ـعــانــي خـســائــر
مــالـيــة تجعلها بـحــاجــة إل ــى دعــم
مستمر مــن الحكومة باعتبارها
إحــدى الشركات الحكومية ،فيما
توقف نشاطها اإلنتاجي بسبب
األزمــة المالية التي ّ
تمر بها منذ
نحو  10سنوات.

«عالم الفن»
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ق ــال المنتج
محسن جــابــر ،مــالــك «عــالــم الـفــن»
ورئيس مجلس إدارتها ،إن شركته
حصلت على حقوق ملكية أعمال
أم ك ـل ـثــوم م ــن ال ــورث ــة ع ــام 2003
بعدما تقاعست «صــوت القاهرة»
عــن مـنـحـهــم الـنـسـبــة ال ـتــي اتفقت
عليها النجمة الراحلة مع الشركة
عند إبرام التعاقد الخاص بتوزيع
أعمالها الفنية التي انتجتها على

أم كلثوم

نـفـقـتـهــا ال ـخــاصــة ،وكـ ــان ذل ــك في
األلفية.
بداية
ّ
وهو تدخل وتواصل مع الورثة
فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ح ـت ــى ح ـص ــل عـلــى
حقوق المصنفات التي قدمتها أم
كلثوم لتكون من نصيب الشركة،
ويـ ـحـ ـصـ ـل ــون هـ ــم ب ـ ــدوره ـ ــم عـلــى
النسبة المتفق عليها.
وأض ــاف جابر أنــه حــرص على
شـ ــراء تـ ــراث أم ك ـل ـثــوم ك ــي يـكــون
بين يدي شركة مصرية ،وال ُيباع
للخارج ،وأنهى االتفاق مع الورثة
عام  2003وعلمت «صوت القاهرة»
بــأنــه لــم يـعــد مــن حـقـهــا اسـتـغــال
المصنفات الخاصة بكوكب الشرق،
ً
لكنها لم تلتزم وظلت تطبع نسخا

من األسطوانات باإلضافة إلى منح
حقوق االستغالل لشركة «روتانا»
وعـ ــرض أغــان ـي ـهــا ع ـلــى شــاشـتـهــا
مخالفة بذلك القوانين.

نزاع قضائي
وأكد مالك «عالم الفن» أنه حصل
ع ـل ــى ال ـح ـك ــم ب ـع ــد نـ ـ ــزاع قـضــائــي
استمر سنوات إزاء المحاكم ،قدمت
ً
خالله «صــوت القاهرة» استئنافا
ُ
فرفض ،وتـ ّـم تأييد ســداد الغرامة
ً
ال ـم ــال ـي ــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه ح ــاول
التفاوض مع القيمين أكثر من مرة
بفترات سابقة من خالل اجتماعات
شــارك فيها وزيــر اإلعــام األسبق

أنس الفقي ،لكن آليات التنفيذ على
ً
أرض الــواقــع كانت تختلف كثيرا
عن االتفاقات ،ما أدى إلى قضايا
أخرى متبادلة إزاء القضاء.
وح ـ ـ ــول م ــوق ـف ــه مـ ــن «روت ـ ــان ـ ــا»
وع ـ ـ ــرض حـ ـف ــات أم ك ـل ـث ــوم عـبــر
ش ــاش ــاتـ ـه ــا ،قـ ـ ــال م ـح ـس ــن ج ــاب ــر
إن ــه فــوجــئ ب ــأن ال ـشــركــة حصلت
ع ـلــى مـلـكـيــة األغ ــان ــي م ــن «ص ــوت
الـقــاهــرة» التي ال تملك هــذا الحق
م ــن األسـ ـ ـ ــاس ،وال ـق ـض ـيـ ُـة ال ت ــزال
منظورة إزاء القضاء ،وض ّم إليها
اتحاد اإلذاعة والتلفزيون من أجل
الحصول على حقوق شركته من
الناحية القانونية.
سميرة أحمد وصفوت غطاس

«صوت القاهرة»

محمد العمري

ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس إدارة «صـ ــوت ال ـقــاهــرة
لـلـصــوتـيــات وال ـم ــرئ ـي ــات» مـحـمــد ال ـع ـمــري إن
الموقف القانوني للشركة سليم بنسبة ،100%
ً
مؤكدا أال حجوزات عليها من المنتج محسن
جابر ،وأشــار إلى أنها تملك حقوق بث أغاني
أم كلثوم وإعــادة بيعها للجمهور ،وال مشاكل
لــديـهــا فــي ه ــذه الـنـقـطــة مــع أح ــد ،وه ــي تسدد
المستحقات للورثة.
وأضـ ــاف الـعـمــري أن الـمـنـتــج محسن جابر
يتحدث عــن قضايا قديمة و{ص ــوت القاهرة»
ط ـل ـبــت م ـن ــه ال ـت ـع ــوي ــض الس ـت ـخ ــدام ــه ح ـقــوق

وحدة إضافية لـ {بالحب هنعدي}

الـمـصـنـفــات الــدي ـج ـي ـتــال ل ـكــوكــب ال ـش ــرق على
مــدار ثالث سنوات ،من دون أن يسدد الرسوم
ً
القانونية الـمـفــروضــة ،وهــو مــا يعتبر إه ــدارا
لـلـمــال ال ـعــام يـسـتــوجــب الـمــاحـقــة الـقــانــونـيــة،
ً
وف ـ ـعـ ــا ق ــام ــت الـ ـش ــرك ــة ب ــذل ــك ع ـب ــر مـمـثـلـيـهــا
القانونيين.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن «ص ـ ـ ــوت ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة» مـتـمـسـكــة
بحقوقها في تراث أم كلثوم وتسعى إلى الحفاظ
عـلـيــه ألن ــه ث ـ ــروة حـقـيـقـيــة لـلـشــركــة وال يمكن
ً
التفريط فيها أو التخلي عنها ،نافيا ما تردد
عن الحجز على الشركة.

اتفق المنتج صفوت غطاس مع المخرجة الكبيرة رباب
حسين على االستعانة بوحدة تصوير إضافية لتصوير
مسلسلهما «بالحب هنعدي» من بطولة سميرة أحمد.
المسلسل يفترض أن يعرض خالل رمضان المقبل على
ا لـشــا شــات ،فيما سينطلق التصوير الشهر المقبل بعد
ً
ً
االنتهاء من تسويقه خليجيا ومصريا.

هيثم شاكر حائر

فادي شربل« :ديو المشاهير» ظلمني ولجنة التحكيم لم تنصفني
ّ
المشاهير» بعد خروجه منه ً،شكك الممثل الكوميدي
في أعنف هجوم على برنامج «ديو ً
ّ
فادي شربل بمصداقية التصويت مؤكدا أن الفائز معروف سلفا ،ووجه انتقادات إلى لجنة
ً
أساس أن يغني لكنه فعل كل شيء
على
البرنامج
في
شارك
إنه
قائال
التحكيم واإلدارة،
ّ
ّ
ّ
ُ
كالمه هذا في برنامج «العمر مشوار» الذي يعده ويقدمه د .عماد عبيد
إال الغناء .جاء ّ
على إذاعة «لبنان الثقافة».

هيثم شاكر

يعيش الفنان هيثم شاكر حالة من الحيرة بسبب ألبومه
الجديد الذي كان من المقرر طرحه خالل موسم رأس السنة
ولكنه تأجل إلى احتفاالت الربيع.
ه ـي ـثــم ان ـت ـه ــى مـ ــن ت ـس ـج ـيــل ن ـح ــو  20أغ ـن ـي ــة ج ــدي ــدة
خــال الفترة الماضية لكن لم يستقر على األغــانــي التي
سيتضمنها األلبوم ،كذلك األغاني التي سيصورها بطريقة
الفيديو كليب.

بيروت -ةديرجلا ●

منذ ست سنوات اتصلت إدارة «ديو المشاهير»
بــال ـم ـم ـثــل ال ـك ــوم ـي ــدي ف ـ ــادي ش ــرب ــل وط ـل ـبــت منه
المشاركة في البرنامج ،وعندما ظهر في النسخة
ً
األخيرة منه أصيب بخيبة أمل ،بحسب قوله ،مؤكدا
أن «ديو المشاهير» ظلمه ولجنة التحكيم لم تنصفه.
وأثـنــى الممثل نــزيــه يــوســف فــي مداخلة لــه في
برنامج «العمر مشوار مع د .عماد عبيد على كالم
ً
ّ
مؤكدا أن األخير أحد ّ
الكوميديين
أهم
فادي شربل،
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــو األشـ ـه ــر ف ــي «دي ـ ــو ال ـ ّم ـشــاه ـيــر»
َ
وخروجه خسارة للبرنامج ولم ُيعط حقه فيه.
ي ـع ـت ـب ــر ف ـ ـ ـ ــادي شـ ــربـ ــل أحـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــم ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن
الكوميديين في لبنان ،وتشكل شخصية «جوجو
الـمـهــرج» الـتــي جـســدهــا فــي بــدايــة م ـشــواره الفني
إحدى أبرز أعماله ،وهو فخور بها وال يخجل بأي
دور أداه ،وقــد وصـفــه أس ـتــاذه نـقــوال دان ـيــال بأنه
أهم من أدى دور المهرج في لبنان والعالم العربي.
حول طفولته قال الممثل اللبناني« :نعم أنـ ـ ــا اب ــن
شارع ،عندما قلتها كنت أعنيها ،أعرف
اللحام وبائع الخضراوات وغيرهما...
ّ
لذلك عرفت أن أقلدهم».
مسيرته الفنية أضاف18« :
حول ّ
سنة على الشاشة وما زلنا مطلوبين
ّ
ّ
ّ
عائلية وتتمتع بأسلوب
ألن أعمالنا
ّسهل ممتنع» .أما بشأن استمراره
وزوجته كارين رزق الله على شاشة
اللبنانية لإلرسال فذكر:
المؤسسة
َّ
«نحن ّلسنا موظفين في المحطة
بل ممثالن وهذا عملنا والحياة
أخذ ّ
ورد»!.

نتيجة محسومة
أشـ ــار ش ــرب ــل إل ــى أن «الـمـشـتــركـيــن
ّ
والـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــات فـ ــي {دي ـ ـ ــو ال ـم ـش ــاه ـي ــر} ال ــذي ــن

ّ
يمثلون أو ّ
يقدمون برامج لم يطلب ّمنهم تقديم
ّ
شخصيات فيما طلب منا نحن أن نغني ونرقص
ُ
ّ
ونهتم بالتفاصيل ...لم يعطوني أغاني تظهر
صوتي من مواويل وأعمال صعبة.»...
ّ
أضــاف أن المخرج سيمون أسمر والمؤلف
ً
ال ـمــوس ـي ّـقــي أس ــام ــة رح ـب ــان ــي ي ـن ـت ـقــدان كـثـيــرا
وف ـ ــي ال ــن ـه ــاي ــة ي ـض ـع ــان  .YESوع ـن ــدم ــا ســألــه
د .عماد عن السببّ ،
مفروضة!}.
رد{ :الحصانة
ّ
ّ
فل َم قــال بعد خــروجــه :مفكر حالي جايي غني
ِ
ّ
ّ
عندما
ـد
ـ
ص
ـ
ق
ـن
ـ
م
و
ـاء؟
ـ
ن
ـ
غ
ـ
ل
ا
إال
ـي
ـ
ش
ـل
ـ
ك
ـت
ـ
ل
ـ
م
ـ
ع
ّ
ّ
قال إننا لن نفاجأ بحامل اللقب؟ أجاب{ :ألنني
ّ
قمت باألمور كافة إال الغناء} .وتابع{ ّ:لن ألفظ
اس ــم الـفــائــز ولـكــن واض ــح وض ــوح الــشـمــس من
ّ
ّ
سينال اللقب!} .وعندما استفزه د .عماد وقال له:
ّ
ّ
{النتيجة حسب التصويت وصاحب األصوات
ّ
األعلى سيحمل اللقب :ضحك فادي وقــال :إنت
وين عايش؟!}.

إشاعات
خـ ــال ال ـل ـق ــاء تـ ـح ـ ّـدث ف ـ ــادي عن
ً
زواج ــه ،مــؤكــدا أنــه لــم ينفصل
ع ــن زوجـ ـت ــه ك ــاري ــن رزق ال ـلــه
وأن األخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـت ــي ان ـت ـش ــرت
طالقهما مجرد إشاعات،
حــول
ُ ّ
وقال« :لم ولن نطلق كارين وأنا،
ط ـ ّـاول ـت ـن ــا إشـ ــاعـ ــات نـ ـع ــم ،ول ـ ّكــن
ّ
الـ ــنـ ــاس ال ي ـع ـل ـمــون أن ال ـم ـمــثــل
إن ـ ـسـ ــان .راف ـ ـقـ ــت والـ ــدتـ ــي ع ـنــدمــا
أصيبت بالسرطان فانتشرت أخبار
أنني ُ
المصاب وأتلقى العالج».
وح ــول ص ــورة كــاريــن مــع رودنــي
ّ
الـ ـ ـح ـ ـ ّـد ّاد ع ــل ــق ف ـ ـ ــادي« :أن ــا
يعني
ممثل وأع ــرف مــا
ّ
التمثيل لــذلــك لــم أتــأثــر

باسم ياخور مستاء
فادي شربل وزياد خوري
بالموضوع» .وحــول الـ ّـدعــوى ضـ ّـد فريق «كتير
سلبي ش ــو» ق ــال« :ع ـلــى فــريــق الـعـمــل أن يكون
ً
ّ
جــري ـئــا .أن ــا رف ـعــت دع ــوى ألن ف ــي ح ــوزت ــي 12

نعم أم ال؟
ف ــي ف ـقــرة نـعــم أم ال ،أج ــاب ف ــادي شــربــل عن
األسئلة التالية:
متفائل بالوضع السياسي في لبنان؟ ال.
• ّ
الفنان ُم ّ
كرم في لبنان؟ ال.
•
ً ّ ً
جد ّيا في السينما
• من الممكن أن آخذ دورا
ّ
الدرامية؟ نعم.
واألعمال
• الكوميديا والشانسونية الـيــوم إيـحــاء ات
ّ
جنسية وانحطاط؟ ال.
ّ
• هشام حــداد ،وماريو باسيل ،وعــادل كرم...
ّ
كوميديون؟ نعم.
ّ
• الـ  LBCما زالت المحطة األولى؟ نعم.
• أندم على مشاركتي في {ديو المشاهير}؟ ال.
• أندم على زواجي من كارين رزق الله؟ ال.
• ُك ّرمت؟ وال ّ
مرة.
• طاولتني إشاعات وأبرزها مرض السرطان
وطالقي؟ نعم.
ّ • يــزعـجـنــي أن ت ـكــون كــاريــن م ـش ـهــورة أكـثــر
ً
مني؟ أبدا.

ّ
حلقة ول ــم ُي ـس ـ ّـددوا لــي وك ــل مــا ُي ـقــال غـيــر ذلــك
مجرد أوهام».

من األفضل
شــربــل أعـطــى صـفــات لبعض الفنانين ،فقال
عــن سيمون أسمر «غير منصف» ،وعــن جــورج
خباز «نمر من ورق» ،وعن جيسكار ّ
ّ
لحود «عدم
ّ
ـاح وعــدم التغيير» ،وعــن أسامة رحباني
ـ
ص
اإل
ّ
«مــش حــقــاوي» ،وعــن ســانــدرا رزق {ملكة جمال
ســاب ـقــة} ،فـيـمــا وص ــف ب ـيــار شـمــاسـيــان بــ{مـلــك
الكوميديا}ّ ،وف ــادي شربل بــالـجــريء ،ورودنــي
ّ
الحداد بالممثل ،وكارين رزق الله بالنجمة.
ورأى أن األفضل بين الفنانين وائــل كفوري،
وتابع{ :كذلك ســررت بالغناء على مسرح {ديو
ال ـم ـشــاه ـيــر} م ــع مـلـحــم زي ـ ــن ،وم ـي ــري ــام ف ــارس،
ّ
ـروز ،وأفضل
وج ـ ّـوزف عطية .وأفـضــل فنانة فـيـ ّ
مـمــثــل بــديــع أب ــو ش ـقــرا ،وأف ـضــل مـمــثـلــة كــاريــن
رزق الله.

باسم ياخور

عبر صفحته على أحد مواقع التواصل االجتماعي ،نشر
باسم ياخور صورة جمعت المشتركين السوريين الذين
ّ
استبعدوا من برنامج «فويس كيدز» ،وعلق عليها« :مؤسف
ً
فعال أن تحيد كل هذه المواهب الجميلة خارج المسابقة
بال منطق وال احترام لعقولنا وألصواتهم الرائعة ،يبدو
لألسف هذا قدر معظم السوريين هذه األيام».
ّ
يذكر أن الممثل السوريعابد فهد انتقد البرنامج وعلق
على صفحته على أحد مواقع التواصل االجتماعي« :اللي
عم بصير بذا فويس كيدز شيزوفرينا بين الفن والسياسة،
والطفولة ضحية المستثمرين».

سيما
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ً
مدحت سعد :لم أفرض نفسي ممثال في «حليمو أسطورة الشواطئ»
ِّ
• يؤكد أنه لم {يبخل} على الفيلم

culture@aljarida●com

فجر يوم جديد

«رغدة متوحشة»!

«حليمو أسطورة الشواطئ» المشروع اإلنتاجي الجديد للمنتج مدحت سعد بعد فيلميه «الدنيا
مقلوبة» ،و{ 4ورقات كوتشينة} .عن تجربته وكواليسها التقيناه في هذا الحوار.
القاهرة – محمد قدري

طلعت ّ زكريا كان
المرشح األول
للبطولة

حقق فيلمك {حليمو أسطورة
الشواطئ} خــال عشرة أيــام أكثر
من مليون جنيه ،كيف ترى ذلك؟
ط ــرحـ ـن ــا {حـ ـلـ ـيـ ـم ــو أس ـ ـطـ ــورة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــواطـ ـ ــئ} فـ ـ ــي  27دي ـس ـم ـب ــر
ال ـمــاضــي ،وخ ــال األيـ ــام الـعـشــرة
األولى زادت إيراداته على المليون
جنيه في شباك التذاكر المصري.
ِّ
يشكل هــذا اإلنـجــاز خطوة جيدة
ً
أولــى للعمل ،خصوصا أنــه طرح
قـبــل إجـ ــازة منتصف ال ـع ــام .لكن
ن ـتــوقــع أن يـحـصــل خ ــال الـفـتــرة
المقبلة على إيرادات عالية.
كيف تــرى منافسة فيلمك مع
سبعة أفالم أخرى؟
الموسم مزدحم ،رغم أنه ليس
ً
رئيسا مثل مــواســم األعـيــاد التي
تـشـهــد عـ ــادة ن ـحــو ثـمــانـيــة أف ــام
أو تسعة .لكن في النهاية ،العمل
الجيد يفرض نفسه ويظهر بين
مجموعة أخرى من األعمال.

أبطال وملصق
حين بدأت اختيار أبطالك ،هل
كان طلعت زكريا اختيارك األول؟
ّ
كـ ــان الـ ـم ــرش ــح األول واألخ ـي ــر
ال ـف ـنــان الـكــومـيــدي طـلـعــت زكــريــا.
الـ ــدور مـنــاســب لــه لـلـغــايــة ،مــن ثم
تحمست له ليقوم بالبطولة ،لكن

مجدي الطيب

magditayeb58@gmail.com

ً
كانت وجهة نظري أن تشارك أيضا
باقة كبيرة من الفنانين والنجوم
حتى في األدوار الصغيرة .لذا تجد
ف ــي الـفـيـلــم بـيــومــي فـ ــؤاد ،وأحـمــد
ح ـ ــاوة ،ون ــرم ـي ــن م ــاه ــر ،ودي ـن ــا،
وكــريــم أبــو زي ــد ،وري ــم ال ـبــارودي،
وأحـ ـ ـم ـ ــد حـ ـ ـ ـ ــاوة ،ورامـ ـ ـ ـ ــي غ ـي ــط،
وجميعهم أثروا التجربة.
عندما عــرض عليك سيناريو
الفيلم للمخرج محمد فضل ،ما
ً
الذي جذبك تحديدا إلنتاج الفيلم؟
فكرة الفيلم كوميدية خفيفة،
وك ــان ذل ــك الـعـنـصــر ال ـج ــاذب لي
ألن ـت ـج ــه ،فــال ـج ـم ـهــور خـ ــال هــذا
التوقيت يحتاج إلى الضحك من
خالل الكوميديا وليس إلى الكآبة
أو الحزن.
مـلـصــق الـفـيـلــم الــرئـيــس مليء
بالنجوم ووصــل عــددهــم إلــى 17
ً
فنانا .لماذا؟
ح ـ ــاول ـ ــت إرضـ ـ ـ ـ ــاء ال ـف ـن ــان ـي ــن
ال ـم ـش ــارك ـي ــن فـ ــي ال ـع ـم ــل ك ـل ـهــم،
ً
ألن ـنــي ف ـعــا ل ــم أع ـت ـمــد ف ـيــه على
فنان واحــد .كذلك كنت أرغــب في
ج ـ ــذب أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ــن ال ـج ـم ـهــور
عـبــر جـمــاهـيــريــة كــل ف ـنــان ،فثمة
مــن يـحــب طلعت زكــريــا ،وه ــو له
جـمـهــور خ ــاص ،وال ـب ـعــض يحب
بـ ـي ــوم ــي وي ـت ـح ـم ــس ل ـم ـش ــاه ــدة
أعماله ،كذلك األمــر بالنسبة إلى
ري ــم ال ـ ـبـ ــارودي أو دي ـن ــا وه ـك ــذا.
ً
عموما ،هذا األمر يتعلق بالترويج
والتسويق للفيلم.
ولكن رغم ذلك انتشرت أخبار
حــول غضب بعض الفنانين من
الملصق.

مدحت سعد
قرأت إشاعات حول غضب كل
من نرمين ماهر وكريم أبو زيد
من حجميهما ومكانيهما على
الملصق .أنظر إلى ذلك كله على
أنه ترويج للفيلم .في الحقيقة،
ال م ـش ـك ــات م ـع ـه ـمــا وال ــدل ـي ــل
ح ـضــوره ـمــا الـ ـع ــرض ال ـخــاص
وم ـت ــاب ـع ـت ـه ـم ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض مــع
الجمهور فــي ال ـصــاالت .وحتى
اآلن أراف ـق ـه ـم ــا إل ـ ــى ال ـس ـي ـن ـمــا.
ً
مـ ـج ــددا ،أؤكـ ــد أال خ ــاف ــات وال
مشكالت مع أحد وكل الفنانين
فـ ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم أص ـ ــدق ـ ــائ ـ ــي وهـ ــم
محترمون.
ِّ
ي ـ ـعـ ــارض ال ـب ـع ــض أن ي ـمــثــل
المنتج في عمله ،فلماذا شاركت
في العمل؟
لم أفــرض نفسي على الفيلم،
ً
بـ ــل رفـ ـض ــت تـ ـم ــام ــا ال ـم ـش ــارك ــة
فــي ال ـبــدايــة ،لـكــن بـعــد الطلبات
الملحة من المخرج محمد سعيد
واألس ـت ــاذ طلعت زكــريــا وافـقــت
بعد مداوالت عدة.

تعاون وميزانية
تـعــامـلــت مــع الـمـخــرج محمد
سعيد الذي يقدم تجربته
ً
األولـ ــى سـيـنـمــائـيــا .كيف
وجدت التعامل معه؟
بــدأ المخرج محمد سعيد
م ـشــواره كمخرج كليبات،
وسمعت أنه يتقن عمله،
ل ــذا ق ــررت أن نـتـعــاون
ً
ً
كي نخرج جيال جديدا

أحد ملصقات فيلم {حليمو}

ً
مــن المخرجين ،وهــو فـعــا قـ ّـدم
ً
ً
عمال جيدا.
قيل إن تكلفة الفيلم بلغت 13
ً
مليونا .هل هذا صحيح؟
ّ
ً
تكلف الفيلم نحو  13مليونا
ألسباب عدة :مشاركة مجموعة
كبيرة من النجوم فيه ،وتصوير
ج ــزء م ــن األحـ ـ ــداث ف ــي ال ـغــردقــة
واإلسكندرية ،وفي ديكور الحارة
حيث ّ
صورنا لثمانية أيام ،كذلك
كانت تكلفة الدعاية باهظة.
كيف تعاملت مع النجوم في
ما يتعلق بالمواعيد وضبطها؟
ّ
لألسف ،شكل هذا األمــر أكبر
م ـش ـك ـل ــة ،وت ـس ـب ــب فـ ــي تـعـطـيــل
ً
العمل كـثـيــرا  ،فكنا كلما تمكنا
مــن ضبط وقتنا مــع هــذا النجم
ال نجد ذاك.

قـ ـ ـب ـ ــل {ح ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــو أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة
الـشــواطــئ} كــان مــن المفترض
ً
ً
أن أنـتــج فـيـلـمــا كــومـيــديــا آخــر
من بطولة طلعت زكريا اسمه
{حارس الرئيس} بعد تجربته
األول ــى {ط ـبــاخ ال ــري ــس} .ولكن
الرقابة رفضته ،فتأجل وحتى
اآلن ل ــم ي ــدخ ــل ح ـيــز الـتـنـفـيــذ،
ً
ولم توافق الرقابة عليه أيضا.
ً
ً
عموما{ ،حليمو} لم يكن بديال
بل كنا سننفذ العملين.
هل كانت االعـتــراضــات على
ال ـف ـي ـلــم بــرم ـتــه أم ع ـلــى بعض
المشاهد؟
تـخــص االع ـتــراضــات بعض
التفاصيل في الفيلم ،وإلى اآلن
ً
لــم نـتـلــق ردا عليها و ل ــم نجد
اس ـت ـع ــدادا ل ـل ـن ـقــاش ،وال ي ــزال
ً
المشروع مجمدا.

{حارس الرئيس}
لو عدنا إلى ما قبل {حليمو}،
لـ ـم ــاذا ت ــوق ــف إن ـت ــاج ــك {حـ ــارس
الرئيس}؟

مفاجأة مقبلة
حـ ـ ــول ت ـج ــرب ـت ــه ال ـم ـق ـب ـلــة
ِّ
يقول مدحت سعد{ :سيشكل
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل مـ ـف ــاج ــأة
ل ـج ـم ـهــوري ،ألن ـنــي أت ـعــاون
فيه مــع مـخــرج كبير ونجم

م ـ ــن ا لـ ـ ـص ـ ــف األول .بـ ــدأ نـ ــا
التحضير لـلـمـشــروع ،ومــن
ً
ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن يـ ـ ـك ـ ــون م ـل ـي ـئ ــا
بـ ــاإلثـ ــارة ،ول ـك ـنــي ل ــن أب ــوح
بأية تفاصيل عنه اآلن}.

القاهرة  -أمنية اليمني

حرب إيرادات مبكرة في موسم نصف العام السينمائي بمصر
ً
بدأت حرب اإليرادات مبكرا في موسم إجازة نصف العام السينمائي في مصر الذي يشهد عرض
مجموعة أفالم بشكل متتالي ،خالل أقل من أسبوعين .بدأت الحروب الكالمية بين المنتجين حول
حقيقة األرقام في حين ُرفع «فوتوكوبي» من الصاالت بعد أقل من ثالثة أسابيع على طرحه.
القاهرة – هيثم عسران

هاني رمزي يبحث عن مشروع جديد

فيلم {عقدة الخواجة}

ّ
أحمد السبكي أكد
ً
أنه ال ينافس أحدا
ً
بطرحه أعماال
كوميدية مختلفة

أهم ما يلفت النظر في فيلم «رغدة متوحشة» عنوانه ،الذي
يضرب أكثر من عصفور بحجر ،فمن ناحية يتالعب بعنوان
الفيلم الشهير «ر غـبــة متوحشة» ( ،)1992و مــن ناحية أ خــرى
ُيـلـخــص شخصية الـبـطــل ال ــذي اخ ـتــار لنفسه اس ــم نجمة من
ً
نجمات السينما العربية هي «رغدة» ،باإلضافة ،ثالثا ،إلى أنه
يعكس بــدرجــة كبيرة مضمون الشخصية الــدرامـيــة الخشنة،
التي اضطر فيها البطل إلى تقمص شخصية امرأة متوحشة
وقع االختيار عليها لتكون واجهة حملة إعالنية ضد التحرش!
فكرة طريفة مأخوذة عن قصة كتبها علي غالب وصاغ لها
السيناريو والحوار لؤي السيد وأخرجها محمود كريم ،الذي
ً
عرفناه سابقا بفيلم «ياباني أصلي» ( )2017تأليف لؤي السيد
ً
أيضا ،وإن حاكت في ظاهرها بعض األفالم التي تضطر فيها
الظروف البطل  /الرجل إلى ارتداء مسوح المرأة ،كما فعل عبد
المنعم إبراهيم في فيلم «سكر هانم» ( ،)1960ومحمد صبحي
في مسرحية «الجوكر» ( ...)1979وغيرها كثير .لكن «الحبكة»
تبدو منطقية ،ومتقنة ،ومـبــررة ،إذ يفشل البطل «إسماعيل»
(رامز جالل) في توظيف مهارته في المؤثرات الخاصة ،وتقوده
المصادفة إلى أداء دور «رغدة» ،التي يرشحها مخرج اإلعالنات
«أدهــم» (بيومي فــؤاد) ،لتكون بطلة حملته ضد التحرش ،في
تأكيد واضح على زيف هذه الحمالت اإلعالنية ،وإيحاء بفجاجة
توجهها ،وازدواجية َ
القيمين عليها ،حيث يبدو مخرج الحملة
ً
ً
ً
مثاال صارخا للمتحرش /المريض ،الذي ال يألو جهدا في اإليقاع
ببطلة حملته!
نجح كاتب السيناريو في إضفاء مصداقية على شخصية
ً
«إسماعيل» ،الذي يكره «الماكياج» ،لكنه ال يجد عمال في مجال
تخصصه (المؤثرات الخاصة) ،وتجبره ظروف طالقه وزوجته
(نسرين أمين) ،التي تسافر إلى دبي ،تاركة طفلهما ،الذي يتعلم
ُ
في مدرسة خاصة تطالبه بسداد مصاريف الدراسة الباهظة،
إلى الموافقة على المشاركة في الحملة المناهضة للتحرش.
ويملك المخرج من الذكاء والفطنة ما يجعله ُيحسن اختيار
ً
طاقم التمثيل ،خصوصا الممثل الشهير حمدي الوزير ،الذي
ينظر إليه كثيرون بوصفه «أيقونة التحرش» ،بعد دوره الشهير
في فيلم «المغتصبون» ( ،)1989ليتحرش بالبطلة «رغدة» ،التي
يلمع نجمها ،وتنهال العروض عليها ،ما يتسبب في توريط
«إسماعيل» ،الــذي يقع في غــرام «رانـيــا» (ريـهــام حجاج) العقل
ً
ُ
المبدع للوكالة اإلعالنية ،ويسعى إلى امتالك قلبها ،مستغال
ولعها بظاهرة «تالقي األرواح» ،وطالقها من زوجها اإليطالي،
بعد إنجابها الطفلة « مـلــك» ،التي يستثمرها البطل لتوطيد
العالقة ،من خالل الزج بطفله «سليم» في طريقها!
ّ
تتعدد المواقف الكوميدية ،والمآزق الطريفة ،التي يواجهها
البطل مع جارته «يسرا» (انتصار) وزوجها الغيور (أحمد فتحي)،
وم ـخــرج الـحـمـلــة «ال ـم ـت ـحــرش» بـطـبـعــه ،مــع اسـتـحــالــة حضور
«إسماعيل» و{رغدة» في مكان واحد ،وتتسم العالقة بينه وابنه
بعذوبة تفضح صرامة األم الغائبة ،وغلظة تربيتها ،وتناقض
طباعها مقارنة باألب الديمقراطي ،كما تتسم شخصية مدير
اإلن ـتــاج «جــريـشــة» (محمد ث ــروت) بطرافة محببة .لكن يفشل
المخرج فــي السيطرة على بعض المشاهد ،التي يعلو فيها
ً
الضجيج والصراخ على أداء رامز جالل ،فضال عن ترهل بعض
المواقف (مونتاج عمرو عاصم) ،بسبب التكرار ،وتعطل التدفق،
والـحـشــو ،كـمــا فــي قـصــة ط ــاق «ران ـي ــا» مــن زوج ـهــا اإليـطــالــي،
واإلس ــاء ة غير المبررة إلــى اإليطاليين ،والــزج بشخصيات ال
تضيف إلــى الخط الــدرامــي ،كما شخصية دكتور علم النفس
«ماهر» (سامي مغاوري) ،الذي ينتهز فرصة سفر زوجته ليقيم
عــاقــات جنسية مــع ال ـخــادمــات ،والمشاحنات المفتعلة بين
الـجــارة وزوجـهــا الـغـيــور ،األم ــر ال ــذي ُيسهم فــي تــراجــع جرعة
الكوميديا بدرجة كبيرةُ ،
ويضفي على الفيلم جدية ليست في
محلها وال مكانها!
كان «رغدة متوحشة» بحاجة إلى معالجة من نوع آخر تحتفظ
ً
له بطزاجته ،وطرافته ،وتنزع عنه جهامته ،خصوصا في الجزء
ال ــذي وقــع فيه الـخــاف بين «ران ـيــا» و{إسـمــاعـيــل» ،بعد فضح
ً
خدعة التنكر في ثوب «رغدة» ،وهي التي طلبت سابقا الطالق
من زوجها اإليطالي ،العتياده الكذب والخيانة ،فالخالف أفسد
ً
مسار األح ــداث ،والصلح بينهما جــاء ملفقا ،كالتلفيق الــذي
جــاء عليه اعـتــراف «إسماعيل» فــي المؤتمر الصحافي ،كذلك
مشهد النهاية الــذي عــاود فيه البطل التنكر في صــورة الجد
ليصالح «رانيا» ،وبدا وكأنه «مقلب» من المقالب التي اعتادها
ً
رامز جالل في برامجه التلفزيونية التي كانت سببا في ذيوع
ً
صيته وشهرته ،وكان عليه أن يكون واعيا بأن الفارق كبير بين
«الفيلم» و{المقلب»!

ام ـت ــدت ح ــرب اإليـ ـ ـ ــرادات بين
م ـن ـت ـج ــي أفـ ـ ـ ــام إجـ ـ ـ ـ ــازة ن ـصــف
العام السينمائي في مصر إلى
التوزيع في الصاالت السينمائية.
أبرزها بين المنتج أحمد السبكي
و{نيوسينشري» .لما كان المنتج
يتنافس بفيلمه «عقدة الخواجة»
لحسن الرداد مع الشركة بفيلمها
«طلق صناعي» لحورية فرغلي
ومـ ــاجـ ــد ال ـ ـكـ ــدوانـ ــي ،ف ــإن ــه ع ــاد
ليتهمها ،هي التي تملك صاالت
ِّ
ً
عدة وتديرها ،بأنها توزع أرقاما
غير حقيقية ،و تـفــرض أعمالها
ً
ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور راف ـ ـعـ ــة أف ــام ــا
أخرى.
وش ـهــد الـمــوســم رف ــع «ع ـمــارة
رشــدي» بعد أسبوع من عرضه،
إذ لـ ــم تـ ـتـ ـج ــاوز إيـ ـ ــراداتـ ـ ــه 200

ألــف جنيه ،رغــم طرحه فــي أكثر
ً
ً
م ــن  30دارا ،ف ـض ــا ع ــن زيـ ــارة
ً
أبطاله الـصــاالت ،خصوصا في
اإلسكندرية حيث تدور األحداث.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــاجـ ـ ــأة قـ ـ ـ ــرار
«نيوسينشري» رفع «فوتوكوبي»
لـلـمـنـتــج ص ـفــي ال ــدي ــن مـحـمــود،
والــذي تتقاسم بطولته شيرين
رضـ ــا ّم ــع م ـح ـمــود ح ـم ـي ــدة ،مع
أن ــه حــقــق  700أل ــف جنيه خــال
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ف ـق ــط ،وه ــو رقــم
ج ـي ــد مـ ـق ــارن ــة ب ـط ـب ـي ـعــة الـفـيـلــم
واإليــرادات في تلك الفترة ،كذلك
ال ننسى أنــه حصل على جائزة
ً
أخيرا بمهرجان «الجونة» ،ونال
إشادات نقدية عدة.
قال منتج الفيلم صفي الدين

مشهد من فيلم {طلق صناعي}
محمود إ نــه يجهل سبب الرفع
للفيلم من الصاالت رغم
المبكر
ِّ
ً
أنه كان يحقق إيرادات ،مؤكدا أن
القرار اتخذته الشركة الموزعة.
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،اطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت
«نيوسينشري» فيلمها الجديد
«طـ ـل ــق صـ ـن ــاع ــي» بـ ــدايـ ــة ال ـع ــام
ً
الـ ـج ــاري ف ــي أك ـث ــر م ــن  70دارا،
وتجاوزت إيراداته الـ  2.3مليون
ً
جنيه في أول أسبوعين ،متفوقا
بذلك على «عقدة الخواجة» ،الذي
ً
وصل إلى مليوني جنيه تقريبا.
ورف ـ ـض ـ ــت «نـ ـي ــوسـ ـيـ ـنـ ـش ــري»
ال ـح ــدي ــث ع ــن إيـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـف ـي ـلــم،
ً
مكتفية باألرقام التي تعلن دوريا
عــن جميع األفـ ــام ،فيما يتوقع
أن تشهد المنافسة بين فيلمها

و{اط ـل ـعــولــي بـ ــره» لـلـسـبـكــي من
بطولة كريم محمود عبد العزيز
ً
تـصــريـحــات عــدائ ـيــة ،خصوصا
أن م ـس ـت ــوى اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ي ــزال

أقل من التوقعات في ظل إطالق
أفالم عدة ،وذهاب جزء كبير من
الحصيلة إلى األفالم األجنبية.
هاني رمزي
ّقرر هاني رمزي عدم التقيد بـ"قسطي بيوجعني" المتوقف منذ فترة
والبحث عن مشروع سينمائي جديد بعد تعثر الفيلم لنحو عامين.
الفنان المصري كــان يأمل في إنهاء األزمــة المالية التي يمر بها
المنتج من أجل استكمال التصوير وعرض الفيلم خالل موسم أعياد
الربيع ،إال أن محاوالته باءت بالفشل.
فيلم {فوتو كوبي}

السبكي والرداد

أبطال فيلم {عمارة رشدي}

المنتج أحـمــد السبكي قــال إن مــن حقه
السعي إلــى أن تكون أفالمه في الـصــدارة،
ً
ً
لكنه ال ينافس أحدا بطرحه أعماال كوميدية
ً
مختلفة عن غيرها ،مؤكدا أنه يختار توقيت
العرض بالتنسيق مع الشركة الموزعة.
ّ
وأكد أن قرار تقديم موعد عرض «عقدة
ً
الخواجة» ال عالقة له إطالقا باإليرادات التي
ً
حققها «طلق صناعي» ،مشيرا إلى أن ذلك
جاء رغبة منه في أن يتزامن إطالق الفيلم
ً
مع أعياد الميالد ،خصوصا أن الصاالت

السينمائية لم تعرض آنذاك سوى فيلمين.
ً
ً
وشـهــد الـعـمــل إق ـبــاال جـمــاهـيــريــا ،وحصد
إيرادات جيدة.
كــذلــك أشـ ــار إل ــى أن الـفـيـلــم حـقــق أعـلــى
إيراد يومي في الصاالت في أول  10أيام من
ً
طرحه ،رافضا الحديث عن أية أرقام أخرى.
بـ ـ ــدوره داف ـ ــع ح ـســن ال ـ ـ ــرداد ع ــن «ع ـقــدة
ً
ً
الـخــواجــة» ،مــؤكــدا أنــه األعـلــى إي ــرادا حتى
ّ
اآلن في موسم نصف العام ،ويتصدر شباك
ً
التذاكر يوميا ،وهو يعرف ذلك من متابعة

اإليـ ـ ـ ــرادات ،وزيـ ـ ــارة ق ــاع ــات ال ـع ــرض الـتــي
ً
تمتلئ بالجمهور ،فضال عن نفاد التذاكر
في عدد منها.
وأض ــاف أن فـكــرة المنافسة وال ـصــدارة
ال تشغله ،لكن يهمه أن يكون الفيلم عند
المستوى المأمول من الجمهور ،وهــو ما
ً
ً
يـحــدث ف ـعــا ،مـشـيــرا إل ــى أن األرقـ ــام التي
تنشر ليست كلها صحيحة ،وفي النهاية
يبقى تقييم المشاهدين األهم.

ّ
مشاريع طارق لطفي تعطلت

ّ
تعطلت األفالم السينمائية
الثالثة التي كــان يفترض أن
يقوم ببطولتها طارق لطفي
م ــع إح ـ ــدى ش ــرك ــات اإلن ـت ــاج
خالل الفترة المقبلة.
س ـ ـ ـي ـ ـ ـض ـ ـ ـطـ ـ ــر الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري إلـ ـ ـ ــى الـ ـغـ ـي ــاب
ً
سينمائيا بعدما كان يأمل
ف ــي خ ــوض أولـ ــى تـجــاربــه
فــي البطولة السينمائية،
ً
علما بــأن الـشــركــة أخبرته
بالتأجيل من دون تحديد
مــوعــد ل ـع ــودة الـعـمــل على
الـمـشــاريــع الـتــي كــان وافــق
على أفكارها.

طارق لطفي

توابل ةديرجلا

•
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Style

ّ
ّ
ّ
 7عادات تسهم في تقدمك في السن ...تجنبيها!

ً
عموما الوصول إلى مرحلة الشيخوخة قبل أوانهاّ .
المفاجأة تكمن في ّأن بعض
لكن
تخشى المرأة
ًّ
تقومين بها ،يضيف سنوات إلى حياتك ويجعلك تبدين أكبر سنا.
األمور التي ّ ً
سلوكيات ّ
ّ
مضرة ،على عكس ما تبدو؟
حدا لسبعة
كيف تضعين

ّ
الشرب بواسطة قشة:

احرصي على النوم
سبع ساعات على
ّ ّ
األقل كل ليلة

• كيف ّ
تسرعين شيخوختك:
في كل ّ
مرة تحتسين بها شرابك
ّ
ع ـبــر ق ــش ــة ،تـسـحـبـيــن الـعـضـلــة
ال ــدائ ـ ّ
ـري ــة الـمـحـيـطــة بـفـمــك إلــى
ّ
ّ
ال ــداخ ــل .يـقــول أطــبــاء الـجـلــد إن
ت ـك ــرار ه ــذه ال ـحــركــة يـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
ت ـغـ ّـيــر ش ـكــل ال ـب ـش ــرة ف ــوق هــذه
ال ـع ـض ـل ــة ،مـ ــن ثـ ــم إل ـ ــى ت ـكــويــن
ً
ّ
كالطيات التي
الجحور ،تماما
تظهر على جبينك.

ّالحصول ّعلى جرعة
يومية من التلوث:
• كيف ّ
تسرعين شيخوختك:
ً
ت ـش ـيــر دراس ـ ـ ــة نـ ـش ــرت حــدي ـثــا
فـ ــيJournal of Investigative
ً
ّ
 Dermatologyإلــى أن ارتفاعا
ً
ّ
ّ
ضئيال فــي نسبة ا لـتـلــوث أدى
إلـ ــى زيـ ـ ــادة ظ ـه ــور ب ـقــع الـعـمــر
بـنـسـبــة  25%ع ـلــى الــوجـنـتـيــن
لدى أشخاص صينيين وألمان.
ّ
ّ
التلوث يعني
يقول الخبراء إن
ً
ً
جـ ــذورا ح ـ ّـرة ،مــا يـحــدث ض ــررا
ّ
في صحة خاليا بشرتك ويهاجم
اإليـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـ ـك ـ ــوالجـ ـ ـي ـ ــن
ويحاربهما .نتيجة لهذا ،تظهر
ّ
ويتغير
التجاعيد على البشرة
لونها وملمسها ،ما يؤدي إلى
ّ
ال ـش ـي ـخ ــوخ ــة وحـ ــتـ ــى س ــرط ــان
ّ
ّ
األطباء أن انتقال
الجلد .يالحظ
ال ـم ــرأة إل ــى مــديـنــة تـعـلــو فيها
ّ
يسبب ّ
تغيرات
نسبة ا لـتـلـ ّـو ث
فــي بشرتها نحو األس ــوأ ،في
غضون بضعة أسابيع فقط.
ّ
• ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاد
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـش ـ ـ ـي ـ ـ ـخـ ـ ــوخـ ـ ــة :أض ـ ـي ـ ـفـ ــي
مـ ـض ــادات األكـ ـس ــدة إلــى
روتين اعتنائك ببشرتك
اليومي باستخدام
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
كالفيتامينين C
و Eومستخلص
بـ ـ ـ ــذور ال ـع ـنــب
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ّ
• الـحــل المضاد للشيخوخة:
إذا ّكنت ترشفين شرابك بواسطة
ألسباب
القشة من
حين إلى آخر أو ّ
ّ
ّ
بصحة أسنانك ،فتجنبي
متعلقة
ً
بهذه الطريقة أيضا
هذه العادةً .
ّ
ت ـس ــدي ــن خ ــدم ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ألن فــي
ّ
الـ ــواليـ ــات ال ـم ــت ـح ــدة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة
ُ
و ّح ــده ــا ت ـس ـت ـه ـلــك  500م ـل ـيــون
ً
ّ
قــشــة يــومـيــا ،وي ـلــوث كثير منها
ّ
المائية.
المجاري
والريسفيراترول ،مــا يساعدك
ّ
للتلوث والـضــرر
فــي الـتـصـ ّـدي
ّ
الحرة .ورغم
الجذور
الناتج عن
ّ
ّ
أن اسـتـخــدام مـقــشــرات البشرة
الـ ـت ــي ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى أح ـم ــاض
ألفا هيدروكسي والريتينول ال
بأس به ،فال تفرطي في ذلك ،بل
ّ
بتأن ألن اإلفراط في
استعمليها
ٍ
التقشير يضعف حاجز بشرتك
الطبيعي ويزيد خطر األضرار
ّ
التلوث.
الناتجة عن

النوم على جنبك أو
بطنك:
• كيف ّ
تسرعين شيخوختك:
ّ
ف ــي ك ــل مـ ـ ّـرة تـنــامـيــن فـيـهــا على
ج ـ ـن ـ ـبـ ــك أو بـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــك ،ت ـن ـش ـ ّئ ـي ــن
اختالالت في جسمك .من يفضلن
النوم على أحد الجانبين يخسرن
ّ
ً
ّ
أح ـيــانــا حـجــم وجـهـهــن أو حتى
يـتـغـ ّـيــر شـكــل الـجـهــة ال ـتــي ينمن
ّ
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا .ك ـ ــذل ـ ــك ت ـت ـش ــك ــل
التجاعيد عندما تسحقين
وج ـهــك فــي ال ـم ـخـ ّـدة ولــو
على جهة واحدة ،بسبب
وزن رأسك الذي يضغط
على وجهك.
ّ
• الحل المضاد للشيخوخة:
ّ
يكمن ا لـحــل المثالي فــي النوم
ع ـل ــى ظـ ـه ــركّ .أم ـ ــا إذا واج ـه ــت
ّ
ّ
وضعية
التكيف ّمع
صعوبة في
النوم هذه ألنك معتادة
ع ـلــى تـمـضـيــة الـلـيـلــة
على بطنك أو جنبك،
ّ
ف ـح ــاول ــي ع ـل ــى األقـ ــل
تبديل الجانبين .إذا
ك ـن ــت اع ـ ـتـ ــدت ال ـن ــوم
عـلــى جــانـبــك األيـمــن
ً
ً
مثال ،فحاولي أحيانا
ال ـ ـنـ ــوم عـ ـل ــى ال ـج ـهــة
الـ ـيـ ـس ــرى ،وال ـع ـكــس
صحيح .أو إذا كنت
تـنــامـيــن عـلــى بطنك،
فـ ـ ــأديـ ـ ــري رأس ـ ـ ـ ــك مــن
جـ ـ ـ ـه ـّ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أخـ ـ ـ ـ ــرى
لـتـخــفـفــي مــن الضغط
على وجهك.

ً
ّآالم ـ ــا ال م ـب ـ ّـرر ل ـه ــا ،ف ـه ــذا يعني
ً
بذل جهد في العمل:
أنـ ــك تـجـهــديــن نـفـســك ك ّـث ـيــرا في
ال ـع ـمــل .ح ــاول ــي أن تـخــفـفــي هــذا
• ك ـيــف ّت ـسـ ّـرع ـيــن شـيـخــو ًخـتــك :الحمل عنك ،وإذا عجزت عن ذلك،
ّ
ّ
ّ
يؤدي التوتر في العمل أحيانا إلى
فاهتمي على األقل بنفسك بشكل
ّ
إره ـ ــاق ي ـس ــرع وت ـي ــرة الـشـيـخــوخــة أف ـضــل مــن خ ــال الـحـصــول على
ّ
الـبـيــولــوجـ ّـيــة .ه ــذا مــا تـ ّ
ـوصــل إلـيــه ساعات نوم كافية ،واتباع عادات
ّ
بــاح ـثــون م ــن مـجــلــة  Plos Oneفي صحية ضمن نمط حياة سليم.
ً ّ
ّ
دراسة أجروها على أكثر من 2900
تخصصي وقتا كل
واألهـ ّـم أن
ّ
رجل وامرأة تتراوح أعمارهم
ي ــوم ل ـل ـت ـحـ ّـرر م ــن ا ّل ـتــوتــر،
ّ
بـيــن  30و .64تـبـ ّـيــن أن
ما يعني التوقف عن
نـ ـسـ ـب ــة ال ـش ـي ـخ ــوخ ــة
ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـم ـن ــزل
الـبـيــولــوجـ ّـيــة ترتفع
ب ـعــد الـ ـ ــدوام وع ــدم
أكـ ـ ـث ـ ــر لـ ـ ـ ـ ــدى م ــن
تمضية ساعات
ي ـع ــان ــون أش ـ ّـد
إضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ــة
ّ
أضيفي
أنواع اإلرهاق
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ــوم،
وي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــون
وإف ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاح
مضادات
ّ
ً
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ال ـم ـجــال إزاء
ّ ً
األكسدة
أسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــا
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرخ ـ ـ ــاء
ً
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا ،وت ـظ ـه ــر
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط ـ ـ ــات
إلى
م ـ ــن خـ ـ ــال أطـ ـ ــراف
االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــة
ّ
روتين
ك ـ ـ ـ ـ ــروم ـ ـ ـ ـ ــوزوم ـ ـ ـ ـ ــات
والرياضية.
أق ـ ـصـ ــر ،أي حـ ــدود
اعتنائك
ال ـح ـم ــض الـ ـن ــووي
عدم الحصول
ً
إذاّ ،
ببشرتك
يسرع
القصوى.
على قسط نوم
ّ
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر الـ ـم ــزم ــن
كاف:
ال ـنــاتــج ع ــن العمل
شـ ـيـ ـخ ــوخ ــة ال ـ ًج ـس ــم
• ك ـي ــف ت ـسـ ّـرع ـيــن
أك ـ ـثـ ــر م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــال ـس ــرع ــة
شيخوختك :يرتبط النقص
ّ
الطبيعية.
فـ ــي ال ـ ـنـ ــوم ب ـم ـش ــاك ــل صـحـيــة
كثيرة .أبرزها ارتفاع خطر اإلصابة
ّ
ّ
• الـحــل المضاد ّللشيخوخة :ب ــالـ ـس ــرط ــان وال ـ ـسـ ــكـ ــري وال ـس ـم ـنــة
ال ّ
تسبب فترات التوتر القصيرة وأم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـقـ ـل ــب .ك ــذل ــك أض ـي ـفــي
ً
ض ـ ــررا عـلــى عـكــس ذاك الـمــزمــن ،شيخوخة بشرة الوجه إلى الالئحة.
ل ــذا عـلـيــك ال ـح ــرص عـلــى رفــاهــك
ع ـن ــد ال ـن ـس ــاء الـ ـل ــوات ــي تـ ـت ــراوح
ّ
ف ــي ال ـع ـم ــل .إذا ك ـنــت تــواجـهـيــن أعمارهن بين  30و 49سنة ،تضاعفت
ّ
ّ
التقدم في السن ،بما فيها
مـشــاكــل فــي ال ـن ــوم ،أو السيطرة عالمات
عـ ـل ــى م ـ ـشـ ــاعـ ــرك ،أو ت ــواج ـه ـي ــن تـ ـس ـ ّـرع ظـ ـه ــور ال ـخ ـط ــوط الــرف ـي ـعــة

ّ
وزي ـ ـ ـ ـ ــادة ضـ ـع ــف الـ ـبـ ـش ــرة الـ ـج ــاف ــة
وتفاوت لونها ،لدى النساء اللواتي
ّ
في
ي ـن ـمــن أق ّـ ــل م ــن خ ـمــس س ـ ّـاع ــات ً
الليلة مــدة شهر على األق ــل مقارنة
بــال ـلــواتــي يـمـضـيــن أك ـث ــر م ــن سبع
ّ
س ــاع ــات ف ــي الـ ـن ــوم ك ـ ــل ل ـي ـلــة م ـ ّـدة
ّ
شهر على األق ــل ،بحسب مــا أثبتت
الدراسات.
ّ
• الـ ـح ــل ال ـم ـض ــاد لـلـشـيـخــوخــة:
أحــرصــي عـلــى ال ـنــوم سـبــع ســاعــات
ّ ّ
ع ـلــى األق ـ ــل ك ــل ل ـي ًـلــة .بــال ـتــأك ـيــد لن
مهمة سهلة عليك ،لــذا ّ
تـكــون ّ
يقد م
ّ
االستراتيجيات:
إليك خبراؤنا هذه
ً
خ ـ ّـص ـص ــي وقـ ـت ــا ل ـل ـن ــوم م ــن خ ــال
وضــع جــدول وااللـتــزام بــه ،وحاولي
ّ ً
قدر ّالمستطاع جعله متسقا (هكذا
يتحقق الـنــوم العميق الــذي بــدوره
ّ
يـ ـع ــزز إف ـ ـ ــراز ه ــرم ــون ال ـن ـم ــو ال ــذي
ّ
يـحــافــظ عـلــى شـبــابــك) ،وتـخــلــي عن
ّ
المنومة في روتينك الليلي
الحبوب

أناقة أميرات عصر التنوير

ط ـغ ــى ال ـح ـن ـي ــن إل ـ ــى ال ــزم ــن
الــرومــانـســي على مجموعة دانــي
أطـ ـ ـ ــرش ل ــربـ ـي ــع وص ـ ـيـ ــف .2018
تستعيد التصاميم الملكية حقبة
استثنائية من أناقة األميرات إنما
بـلـغــة عـصــر يــة مفعمة بالفخامة
والجرأة.
تـنـطـلــق الـمـجـمــوعــة م ــن سحر

ال ـمــاضــي ،الـمـسـتــوحــى م ــن أزي ــاء
األميرات في عصر التنوير ،وتعبر
إل ـ ــى ح ــاض ــر عـ ـص ــري وم ـس ـت ـمــر،
مـلـغـيــة الـ ـف ــوارق الــزم ـن ـيــة ،فتبدو
ال ـس ـي ــدة أمـ ـي ــرة س ــاح ــرة ،مفعمة
بأنوثة مطلقة وأناقة جريئة.
صـ ــاغ أطـ ـ ــرش ل ـغ ــة مـجـمــوعـتــه
ب ــأقـ ـمـ ـش ــة ح ـ ـسـ ــاسـ ــة مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا

• كيف ّ
تسرعين شيخوختك:
إذا كـ ـ ـ ــان ث ـ ـمـ ــة ج ـ ــا ن ـ ــب س ـل ـبــي
ل ـخ ـس ــارة ال ـ ـ ــوزن ف ـه ــو ال ـت ــال ــي:
عندما تخسرين وزنك ،تفقدين
ً
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذاتـ ـ ـ ــه حـ ـجـ ـم ــا مــن
ً
ّ
وجـهــك ،خـصــوصــا فــي الخدين
وال ــذق ــن .ال يـصـ ّـب ه ــذا التغيير
ً ّ
في مصلحتك أحيانا ألن خسارة
حـجــم ال ــوج ــه تـعـتـبــر أح ــد أب ــرز
األمور التي تجعلك تبدين أكبر
ًّ
سنا.
ّ
• الحل المضاد للشيخوخة:
ّ ً
استشيري طبيب جلد أو جراحا
ً
تـ ـجـ ـمـ ـيـ ـلـ ـي ــا ي ـ ـح ـ ـمـ ــان رخـ ـص ــة
مــن نـقــابــة األط ـ ّـب ــاء ح ــول إع ــادة

• ك ـيــف ت ـسـ ّـرع ـيــن ّش ـي ـخــوخ ـتــك :تــريــديــن
ّ
مواكبة برامجك المفضلة التي لم يتسن ّ لك
الوقت لمشاهدتها ،ولكن هذا الوقت المفضل
لــديــك بــاهــظ الـثـمــن ُ 21.8 .دقـيـقــة ت ـحــذف من
ح ـيــاتــك بـحـســب دراس ـ ــة ن ـش ــرت ف ــي British
ّ
( Journal of Sports Medicineا ل ـم ـجــلــة
ّ
ّ
ّ
للطب الرياضي) مقابل كل ساعة
البريطانية
ّ
تمضينها إزاء التلفاز بعد تخطي  25سنة
ّ
من عمرك .ويكمن أسوأ جزء في أن مشاهدة
ً
ّ
ّ
ـال
الـت ـل ـفــاز س ــت س ــاع ــات يــوم ـيــا ك ـم ـعـ ّـدل خـ ً
الحياة يساوي العيش  4.8سنوات أقل مقارنة
بمن ال يشاهدون التلفاز .فاألخير نشاط قليل

ربيع وصيف داني أطرش ...2018
ّ
الدانتيل ،فيما عززت األكسسوارات
وال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـ ـسـ ــاحـ ــرة ف ـخــامــة
ال ـت ـص ــام ـي ــم ال ـ ـم ـ ـطـ ـ ّـرزة بـ ــاألزهـ ــار
واللؤلؤ والريش ،الذي أضفى على
المنطقة العليا من الفساتين خفة
وانسابية شاعرية.
ب ــدا ال ـلــون األب ـيــض بـتــدرجــاتــه
ً
س ـ ــاح ـ ــرا فـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،فـيـمــا

خسارة الوزن:

ّ
مشاهدة برامجك المفضلة بشراهة:

CatWalk

باريس  -علي جفال

وابــدئــي يومك بالرياضة ومارسي
ّ
التأمل قبل الخلود إلى النوم.

طــة
ال ـح ـج ــم إل ـ ــى وجـ ـه ــك بــواس ـ ّ
«الـفـيـلـيــرز» (ال ـح ـش ــوات) .تحفز
ّ
التقنية الجسم على إنتاج
هذه
بروتين يعطي
وهو
الكوالجين،
ً
ّ ً
قوة ومرونة ،ما يساعد
بشرتك
فـ ــي ال ــوق ــاي ــة مـ ــن ال ـش ـي ـخــوخــة
ّ
المستقبلية .ستحظين بنجاح
أفضل إذا لجأت إلى «الفيليرز»
فــي الثالثينات أو ً األربعينات
م ــن ع ـم ــرك مـ ـق ــارن ــة بــالـمــرحـلــة
الالحقة .ابــدئــي بالفيليرز ذات
ال ـم ـف ـعــول ال ـقــابــل لـلـعـكــس بــدل
ّ
ألن ال ـن ــوع ّ
األول
ت ـلــك ال ــدائ ـم ــة
يستخدم حمض الهيالورونيك
ّ
ال ــذي يـحــل بسهولة إذا لــم تنل
النتائج إعجابك.

أح ــاط ـه ــا األرجـ ــوانـ ــي ب ــال ــدفء
ً
مـتـسـلــا إل ــى ال ـس ـتــرات القصيرة
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ـصـ ــدر ،الـمـشـغــولــة
باللؤلؤ و{البرق} وذات التفاصيل
الهندسية المستوحاة من أوراق
الـشـجــر ال ـنــاع ـمــة ،م ــا ي ـك ـ ِّـرس لغة
الموسم وانطالقته األنيقة.

الـحــركــة ،يزيد خطر اإلصــابــة بــأمــراض عـ ّـدة،
أبــرزهــا تـلــك الـتــي تصيب الـقـلــب والسكتات
ّ
ّ
الدماغية والسكري.
ّ
• ا لـحــل ا لـمـضــاد للشيخوخة :تجنبي أن
يـتـعــدى وق ــت مـشــاهــدتــك الـتـلـفــاز الساعتين
ً
ّ
ّ
كحد أقصى .تشير الدراسات إلى أن هذا
يوميا
ّ
ً
ّ
الوقت ال يرتب مزيدا من الخطر المهم عليك.
ولكن إذا كنت نشيطة أكثر خالل اليوم ،يمكنك
تمضية وقت أكثر بقليل.

٢٢

توابل ةديرجلا

ّ
هل تتمتع بلياقة وظيفية عالية؟

fitness

•
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تشير اللياقة الوظيفية إلى التمتع ًبالقوة والمهارات الحركية الضرورية إلنجاز نشاطاتك اليومية.
ربما تعتبر التمارين الرياضية نشاطا يساعدك في الحفاظ على صحة ًقلبك ورئتيك أو تفادي الكيلوغرامات الزائدة.
وال شك في أن هذه فوائد مهمة .لكن التمارين الرياضية مهمة أيضا كي تحافظ على قدرتك الوظيفية خالل اليوم،
ُ
سواء كنت تحمل سلة المالبس المغسولة أو تلعب مع أحفادك .تدعى القدرة على ًإنجاز ًالنشاطات العادية اللياقة
«الوظيفية» .وتلقى البرامج التي تساعد الناس في صون هذه اللياقة الوظيفية رواجا كبيرا في عالم التمارين اليوم،
وفق األكاديمية األميركية للطب الرياضي.
رغم ذلك ،ال يعلم مسنون كثر بوجود تمارين رياضية مماثلة« .ال يملك كثيرون أدنى فكرة عنها»،
حسبما تؤكد الدكتورة كلير سفران-نورتون ،المشرفة السريرية على خدمات إعادة التأهيل في مستشفى
 Brigham&Women’sالتابع لجامعة هارفارد.
مــع التقدم فــي الـســن ،نختبر تبدالت
كثيرة فــي صحتنا الجسدية تــؤثــر في
نشاطنا اليومي ،من بينها:
خـســارة الكتلة العضلية وال ـقــوة ،ما
ّ
يصعب عليك رفع وعاء من الماء ،أو فتح
مرطبان ،أو فتح باب سيارة.

يمكنك أن تتبع
ً
برنامجا من
تمارين اللياقة
الوظيفية
في المنزل

ً
ً
عضالت أكثر تيبسا وأقــل مرونة ،ما
يؤدي إلى صعوبة في إدارة الرأس أثناء
إرجاع السيارة إلخراجها من مكان ركنها
أو الوصول إلى الرف العلوي في خزانة
المطبخ إلحضار طبق.
تراجع اإلحساس بالتوازن ،ما يؤدي
إل ــى مـشــاكــل فــي الـمـشــي وارت ـف ــاع خطر
السقوط.
التهاب مفاصل اليدين ،أو الركبتين ،أو
ّ
يصعب عليك ارتداء المالبس،
الوركين ،ما
أو االستحمام ،أو المشي.

ّ
عزز لياقتك الوظيفية

ب ـ ـ ــدل أن ت ـن ـت ـظ ــر إل ـ ـ ــى أن
تسلبك الطبيعة قدرتك على

إتمام نشاطاتك اليومية ،تستطيع اتباع
ّ
مقاربة وقائية تـعــزز لياقتك الوظيفية
وت ـح ـم ـي ـه ــا .ي ـش ـم ــل ب ــرن ــام ــج ال ـل ـي ــاق ــة
الــوظـيـفـيــة الـنـمــوذجــي تـمــاريــن تحاكي
النشاطات اليومية مــع حــركــات تساعد
جسمك على التحسن في الدفع ،والشد،
والتسلق ،واالنحناء ،والرفع ،ومد اليد،
واالل ـت ـفــاف ،والـقــرفـصــاء ،وإدارة الجذع
أو الكتفين .كــذلــك ت ـ ّ
ـدرب هــذه التمارين
ً
عضالتك على العمل معا.
توضح الدكتورة سفران-نورتون« :قد
تشمل التمارين حركات قرفصاء صغيرة
لعضالت ساقيك ووركيك وتمارين بالنك
لتقوية الـجــذع .تساعدك هــذه التمارين
في النهوض عن الكرسي أو المرحاض،
وص ـع ــود ال ـ ــدرج ون ــزول ــه ،وال ـت ـم ــدد في
السرير والنهوض منه ،ودخول السيارة
والخروج منها .وإذا أردت إخراج أكياس
المشتريات من السيارة ،فعليك االنحناء
لإلمساك بها ،ورفعها ،وااللتفاف للسير،
ثم رفع المشتريات فوق رأسك لتضعها
ف ــي م ـكــان ـهــا .ل ــذل ــك ق ــد ن ـص ـمــم تـمــريـنــا
ً
التفافيا للجذع .كذلك من الضروري أن
تـعـمــل عـلــى تـقــويــة ال ـع ـضــات الثنائية
والثالثية ال ــرؤوس ،والعضالت الدالية،
ً
والعضالت الممددة لعظم الكتف ،فضال
عن التركيز على التوازن».
ُ
ً
تعتبر الـقــدرة على التحمل أيضا
ً
ً
جـ ــزءا مـهـمــا مــن الـلـيــاقــة الــوظـيـفـيــة.
تمارين
ويمكنك تقويتها من خــال
ّ
األيروبيك ،تلك التمارين التي تنشط
قـلـبــك ورئ ـت ـيــك ،كــالـمـشــي ال ـســريــع ،أو
ركــوب الــدراجــة الثابتة ،أو ممارسة كرة
المضرب.

إلى أين تلجأ؟
اسـ ـ ـ ــأل ط ـب ـي ـبــك عـ ـم ــا إذا كـ ـ ــان يــؤيــد
ف ـكــرة لـجــوئــك إل ــى مـعــالــج فـيــزيــائــي كي
ً
تحصل على برنامج معد لك خصوصا.
ويستطيع المعالج أن يصمم لك برنامج
ت ـ ـمـ ــاريـ ــن ي ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى ح ــاج ــات ــك
الشخصية .توضح الدكتورة سفران-
نــورتــون« :تــوقــع الخضوع لفحص
شامل لمرونتك ،ومدى حركة ذراعيك
وساقيك ،وتــوازنــك ،وتناسق حركاتك.
فـثـمــة ف ـح ــوص خ ــاص ــة نـجــريـهــا تـحــدد
ســرعــة جلوسك فــي الـكــرســي ونهوضك

منه وسرعتك في المشي وااللتفاف بأمان.
كــذلــك ًنختبر تــوازنــك على ســاق واحــدة
مقارنة بساقين وقــدرتــك على االلتفاف
من دون السقوط .تعكس هذه الفحوص
وظائف اإلنسان اليومية».
أم ــا إذا ش ـعــرت بــأنــك تـتـمـتــع بلياقة
بدنية عالية وأنــك ستكون أكثر سعادة
ع ـنــد ال ـم ـشــاركــة ف ــي صـ ــف ،فــاب ـحــث عن
صفوف لياقة وظيفية في مراكز المسنين
المحلية ،ومــراكــز الــرعــايــة االجتماعية،
ونـ ـ ـ ــوادي ال ــري ــاض ــة وال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة.
ً
ولكن احرص على أن يكون الصف معدا
ً
ّ
لـلـمـسـنـيــن خ ـص ــوص ــا وأن ي ــرك ــز عـلــى
نشاطات ترتبط بعملك اليومي .تنصح
الدكتورة سـفــران-نــورتــون« :إذا لم تعثر
على صفوف مماثلة ،فاختر اليوغا أو
تمارين بيالت المعدلة .فهذه مناسبة في
رأيي لتعزيز اللياقة الوظيفية والتوازن».

ّ
عزز قدرتك في المنزل

ً
يمكنك أن تتبع برنامجا مــن تمارين
اللياقة الوظيفية في المنزل خالل بضعة
أيام في األسبوع .تذكر الدكتورة سفران-
نـ ــورتـ ــون« :إذا ق ـص ــدت ص ــال ــة الــريــاضــة
واستعملت آلة ضغط الساقين ،فال يختلف

ً
هذا التمرين عن تمرين القرفصاء وقوفا.
ً
ويعزز كالهما قوتك» .لكنها تشدد أيضا
ً
على ضرورة أن تستشير طبيبك أوال قبل
أن تبدأ أي برنامج من تلقاء نفسك ،وأن من
ً
ً
األفضل أن تتبع برنامجا منزليا يصممه
معالج فيزيائي أو مدرب شخصي (بدل أن
تبحث عن برنامج على اإلنترنت أو تحاول
إعداد برنامج بنفسك).
ي ـج ــب أن ي ـش ـم ــل الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـم ـنــزلــي
النموذجي:

تمارين تمطط لتعزيز المرونة ،كمد
يــديــك ف ــوق رأس ــك أو إدارة خـصــرك إلــى
اليمين واليسار أو مط عضالت ساقيك
(ال ــرب ـل ــة ،والـعـضـلــة الــربــاع ـيــة الـ ــرؤوس،
وأوتار الركبة).
تـمــاريــن تـقــويــة للساقين والــذراع ـيــن
تعتمد على أربطة مقاومة.
تمارين تقوية لعضالت الجذع (البطن)،
كتمارين الضغط على الجدار وتمارين
بالنك المعدلة.

تمارين تعزيز التوازن ،كالوقوف على
قدم واحدة مدة  30ثانية أو أكثر (احرص
على أن تبقي بجانبك ما يمكنك اإلمساك
به في حال شعرت أنك قد تسقط).
ت ـمــاريــن ت ـح ـ ّـرك م ـج ـمــوعــات ع ــدة من
العضالت وتحاكي النشاطات اليومية،
كتمرين النهوض والجلوس والقرفصاء
على الجدار.

تمرين

النهوض والجلوس
وضعية الـبــدء :اجلس في كرسي
وي ـ ـ ـ ـ ــداك مـ ـكـ ـت ــوفـ ـت ــان عـ ـل ــى صـ ـ ــدرك
وم ــرف ــوع ـت ــان أم ــام ــك ع ـنــد مـسـتــوى
ً
الصدر .احرص أيضا على أن تكون
قدماك مسطحتين على األرض .باعد
بينهما إ ل ــى أن تصبحا موازيتين
ً
لوركيك وتحت ركبتيك مباشرة.
ً
الـحــركــة :ان ـحـ ِـن قـلـيــا إل ــى األم ــام وقــف

ببطء .توقف وعــاود الجلوس ببطء .كرر
هذه العملية  10مرات.

لتمرين أكثر سهولة ،ضــع يديك على
ً
ف ـخــذيــك (أو اس ـت ـخ ــدم ك ــرس ـي ــا ل ــه يـ ــدان)
لتستعين بهما فيما تقف وتجلس ،وكرر
التمرين مرات أقل.

اضغط عقبيك على األرض وشد ردفيك
فيما تقف كي تحافظ على توازنك.
استعد توازنك قبل معاودة الجلوس.
ازف ــر وأن ــت تقف وتنشق ال ـهــواء وأنــت
تجلس.

لتمرين أكثر صعوبةّ ،
عدل هذه الحركة
بوضع قدمك اليمنى إزاء اليسرى بمسافة
قصيرة .وأحــرص على إبقاء قدميك على
األرض .قف واجلس .كرر التمرين  10مرات،
ً
ثم أعده واضعا القدم اليسرى إزاء اليمنى.

نصائح وتقنيات

ّ
كيف تقوي العضالت القابضة في الورك؟
ُيعتبر َمن يجلسون فترات طويلة من الوقت أكثر عرضة لإلصابة ِّ
بشد في العضالت القابضة في
الورك .وعندما تصبح هذه العضالت مشدودة ،يعاني اإلنسان األلم في أسفل الظهر والوركين.

ت ـ ــؤدي ع ـض ــات الـ ـ ــورك الـقــابـضــة
ال ـم ـشــدودة إل ــى إص ــاب ــات .ولـكــن من
حسن الحظ أن ثمة أساليب عدة لمط
هذه العضالت وتمرينها بغية دفعها
إلــى االسـتــرخــاء وتقويتها .وعندما
ّ
تتحسن مرونتها و قــو تـهــا ،يصبح
اإلنسان أقل عرضة لأللم أو اإلصابة.

وضعية شائعة فــي اليوغا وتسهم فــي مط

ما هي العضالت القابضة في الورك؟

ً
تمرين الفراشة جلوسا

الـعـضــات الـقــابـضــة فــي الـ ــورك عضالت
تحيط بالمفصل الكروي الحقي الذي يصل
ال ـســاق بــال ـجــزء ال ـع ـلــوي مــن ال ـج ـســم ،وهــي
مهمة لحركة األخير .لكن هذه العضالت التي
تتألف من خمس عضالت مختلفة ،تتعرض
ً
لإلهمال غالبا .حتى أهم الرياضيين يغفلون
ً
أحيانا عن التمارين التي تقويها وتمطها.
ولكن على اإلنسان أن يبقيها قوية ومرنة
ك ــي ي ـت ـفــادى اإلص ــاب ــات أو يـتـجـنــب تـفــاقــم
اإلصابات السابقة.

تمارين تمطط
ت ـس ـهــم تـ ـم ــاري ــن ت ـم ـطــط ع ـ ــدة ف ــي تـحـسـيــن

المرونة وحماية العضالت القابضة في الورك
من اإلصابات ،وتشمل ما يلي:

وضعية الجسر

أجـ ــزاء ع ــدة مــن ال ـســاق ـيــن ،وال ــورك ـي ــن ،والـظـهــر
أثناء التمدد.
طريقة األداء:

ً
يساعد تمرين الفراشة جلوسا في مط
الوركين ،والفخذين ،وأسفل الظهر .ومن
ً
السهل القيام به ،فضال عن أنه يؤدى في
وضعية الجلوس.
طريقة األداء:
اجلس بشكل مستقيم وشد عضالت
البطن.
اضـغــط أسـفــل قــدمـيــك ال ــواح ــدة على
اآلخر وباعد بين ركبتيك.
وأرخ
ـم
ـ
س
ـ
ج
ـ
ل
ا
ادف ـ ــع ال ـع ـق ـب ـيــن ن ـحــو
ِ
ً
الــركـبـتـيــن ،ســامـحــا لـهـمــا بــاالنـخـفــاض
نحو األرض.
حافظ على هذه الوضعية مدة  20إلى
 30ثانية مع التنفس بعمق.

تـمـ ّـدد على األرض ومـ ّـد يــديــك على جانبيك
على األرض.
وأبق عقبيك على
اسحب قدميك نحو ردفيك
ِ
األرض.

ّ
شد عضالت الجذع ،وارفع الردفين في الهواء،
ً
ً
ّ
وشــكــل خطا مباشرا بــزاويــة مــن الركبتين إلى
الكتفين.
حافظ على هذه الوضعية مدة  30ثانية ثم
عد إلى وضعية االنطالق وكرر هذا التمرين.

وضعية الحمامة

ّ
تـشــكــل وضـعـيــة الـحـمــامــة تـمــريــن تمطط
آخر من تمارين اليوغا ،وتسهم في مط
الوركين بفاعلية وعمقُ .يعتبر أداء
ً
هذه الوضعية صعبا بعض الشيء.
لذلك من الضروري توخي الحذر عند
ممارستها أول مرة.
طريقة األداء:
اب ـ ـ ــدأ ب ــوضـ ـعـ ـي ــة ب ــان ــك
العلوية كما لو أنك تؤدي
تمارين ضغط.
ارفع قدمك اليسرى،

ثــم اسحب ركبتك نحو يــدك اليسرى ،وادفــع
قدمك نحو يدك اليمنى.
ادف ــع ســاقــك اليمنى الـمـمــدودة
إلى الخلف قدر المستطاع.
أبق وركيك مستقيمتين
ِ
وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــض ج ـ ـس ـ ـمـ ــك
نـ ـ ـح ـ ــو األرض ق ـ ــدر
المستطاع.
ـوان،
بعد بضع ثـ ٍ
ان ـت ـق ــل إلـ ــى الـجـهــة
األخرى.

رادار
تفويت الفطور وخطر انسداد الشرايين
يدعم بحث جديد االعتقاد السائد أن الفطور
ال ــوج ـب ــة األك ـث ــر أه ـم ـيــة خ ــال الـ ـي ــوم .كشفت
دراس ــة شملت أكـثــر مــن  4آالف شـخــص بالغ
في منتصف العمر في إسبانيا أن َمن تناولوا
للصفيحات التي تسد
الفطور كانوا أقل عرضة
ً
مقارنة بمن ّ
فوتوا
الشرايين (تصلب الشرايين)،
الوجبة الصباحية.
اسـتـهـلــك ال ـم ـش ــارك ــون ن ـحــو  2300سـعــرة
ً
ً
حرارية كمعدل يوميا .لم يتناول  %3تقريبا
ً
الفطور ،في حين استمتع  %27تقريبا بفطور
غني واكتفى نحو  %70بفطور سريع .استخدم
ال ـب ــاح ـث ــون ال ـت ـص ــوي ــر ب ــال ـم ــوج ــات م ــا ف ــوق
ً
الصوتية لفحص شرايينهم بحثا عن إشارات
بــاكــرة إلــى تصلب الشرايين ،كما أش ــاروا في
مجلة الكلية األميركية لطب القلب.
حمل نحو  %75ممن فوتوا وجبة ًالفطور
إشــارات إلى تراكم الصفيحات ،مقارنة بنحو

ً
ً
 %57ممن تناولوا فطورا كبيرا و %64ممن
حظوا بوجبة صباحية خفيفة.
ً
ً
تبين أيضا أن محبي الفطور يميلون عموما
إلى اتباع نظام غذائي أكثر فائدة للصحة .لذلك
كانوا أقل عرضة للسمنة ،وارتفاع ضغط الدم،

وال ــداء الـسـكــري ،وم ـعــدالت الكولسترول غير
الصحية .ولكن حتى بعد أخــذ هــذه العوامل
في االعتبار ،ظل َمن فوتوا الفطور أكثر عرضة
لتصلب الشرايين.

الصعوبة في تحديد الروائح إشارة باكرة إلى الخرف؟
إذا كنت تــواجــه صعوبة مستمرة فــي رصــد الــروا ُئــح وتحديدها،
ّ
فقد يشكل هذا إشارة باكرة إلى الخرف ،وفق دراسة نشرت في مجلة
الجمعية األميركية لطب الشيخوخة .طلب الباحثون من نحو  3آالف
بالغ متقدم في السن (تتراوح أعمارهم بين  57و 85سنة) لم يعانوا
الخرف رصد خمس روائح شائعة وتحديدها ،مثل النعناع الفلفلي،
والسمك ،والبرتقال ،والــورد ،والجلد .وبعد خمس سنوات ،اكتشف
ً
الباحثون أن نحو نصف َمن قدموا أداء سيئا في اختبار الروائح (إما
عجزوا عن رصد الروائح أو لم يتمكنوا من تحديد ماهيتها) عانوا
الخرف .في المقابل ،لم يواجه  %79ممن سجلوا عالمات عالية في
اختبار الروائح الخرف.
ال تكشف هذه النتائج أية معلومات سوى رابط بين تراجع حاسة
الشم وبين الخرف .لكن الباحثين أشــاروا إلى أن اختبار الشم ربما
ّ
يشكل طريقة سهلة تسمح بتحديد َمــن ُيعتبرون أكثر عرضة لهذا
الخطر.
ال نعرف كيفية ارتـبــاط حاسة الشم بــالـخــرف ،غير أن الباحثين
يعتقدون أن أسـبــاب الـخــرف الـكــامـنــة ،كـتــراكــم صفيحات األميلويد
ً
وتشابكات تو في الدماغ ،قد تؤثر أيضا في جهاز الشم.

ُ
لكن خسارة حاسة الشم ال تعني بالضرورة أنك ستصاب بالخرف،
وفق الباحثين ،بما أنها قد تعود إلى اضطرابات أخرى ،كالتهاب األنف
ً
نتيجة أرجية ،أو مشاكل في الجيوب األنفية ،أو سليلة أنفية ،علما
بأن هذه الحاالت كلها قابلة للعالج.

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

ً
مهنيا :تستقطب التأييد لفكرة أطلقتها وسوف
ً
قريبا.
تحققها ّ
ً
عاطفيا  :خفف من كبريائك عندما تتعاطى مع
ً
الشريك وكن مرنا.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تطرح مشروعا عائليا لجمع الشمل
فتالقي ترحيب الجميع.
رقم الحظ.8 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
ً
ّ
وتطور مشروعا
مهنيا :تــؤدي دورا استثنائيا
يالقي الترحيب.
ّ
ً
عاطفيا :عالقتك مع الحبيب تتطلب روية وحكمة
لبلوغ شاطئ األمان.
ً
ّ
التكيف مع
اجتماعيا :نصيحة الفلك لك هي في
ّ
تغيرات عائلية.
رقم الحظ.16 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :من الحكمة أن تتصرف بليونة وتستمع
إلى الرؤساء.
ً
ً
عاطفيا :يثير الفلك حساسيات ويجعلك متطلبا
في عالقتك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :يمر أحد الوالدين بوضع صحي يقلقك
ويأخذ من اهتمامك.
رقم الحظ.4 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
فاي دوناوي

كلمة السر

نصف (إدارات).
 -7قادم – الجمع من "حلة".
 -8وحــي (مبعثرة) – طائر
رمز السالم.

 -9كرم بالدي (مبعثرة).
 -10أ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم مـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــد ف ــي
الكويت.

ً
مهنيا :يحصل أمر ما يؤثر في عالقتك مع أحد
الزمالء.
ً
عاطفيا :حذار من أزمات الغيرة العمياء فقد تهدم
كل عالقة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أح ــد مــواقــف األق ــرب ــاء فــي مــوضــوع
عائلي ّ
يسبب لك خيبة.
رقم الحظ.20 :

2

ا
و

س ا
د

ل

 -4فك – حرفان متشابهان.
 -5ث ـل ـثــا (آدم) – عــا صـمــة
كوريا الجنوبية (م).
 -6م ـ ـ ــرض صـ ـ ـ ــدري (م) –
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( -1قائد العمل )....لقب األمم
المتحدة لسمو أمير البالد.
 -2ع ــاد (م) – (ح ــق ال ـمــرأة
فـ ــي )....واف ــق عليه مجلس
األمة عام .5002
 -3وقت – ود – حرف ندبة.

الجوزاء

٩
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ً
عموديا:

٦

٢

٨
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٥
١
٤
٩
٢
٦
٣

 -1سمو الشيخ ( )....أمير
دولة الكويت.
 -2تم وضع  ....للكويت في
 9يوليو .1938
 -3حرف تعليل (م).
 -4ح ـصــل ع ـلــى (م) – أداة
نفي.
 -5للتعريف – جمال.
 -6ظـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي أوراق
النباتات – جياد (م).
 -7ت ـجــدهــا ف ــي (س ـب ــرص)
– شأن.
 -8ل ـل ـت ـخ ـي ـيــر – ا ل ـم ـي ـن ــاء
الرئيسي للكويت.
 -9برلمانات محلية كويتية
لتبادل الرأي والشورى (م).
 -10حضر (م) – (الـ )....أكبر
مدن الكويت.

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تــواجــه مشكلة صعبة تــؤثــر فــي صحتك
وفي أعصابك.
ً
عــاطـفـيــا :تـعــود الـمـيــاه ال ــى مـجــاريـهــا وتصطلح
األمور بينكما.
ً
اجتماعيا :عــزمــك على تحسين أوض ــاع العائلة
مستحسن لدى الجميع.
رقم الحظ.12 :

٥

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:
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رخصة
تاريخ
نقاش
سهم

قاعدة
بيان
مسرح
عالم

نشاط
سنة
صفحة
قانون

كتاب
خير
سينما
شخص

طباعة
زمن
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كلمة السر:

كلمة السرمن  9أحرف و هي اسم ممثلة أميركية من
مواليد عام .1941
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تسالي

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
مهنيا  :تباشر بعمل بناء يواجه معاكسات
وتحديات.
ً
ّ
وتقومان
عاطفيا :تتبادل اآلراء مع الشريك
ً
برنامج حياتكما معا.
ً
اجتماعيا :األفالك تنذر بسوء تفاهم وخالف
ً
ً
قد يتخذ حجما كبيرا.
رقم الحظ.10 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنياّ :تشعر بالعرقلة وتصطدم بمن يتعامل
معك بخفة.
ً
عاطفيا :تتأثر عالقتك بالشريك باإلشاعات التي
ً
تصدر جزافا.
ً
ً
اجتماعيا :يبدي المعارف واألصدقاء إعجابا بك
ألنك صادق بآرائك.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تتراجع عن أحد وعودك وتخوض حربا
ّ
ضد المعنيين.
ً
عاطفيا :تتصرف مع الشريك بطريقة فوقية ال
ً
تترك فيها مجاال للتفاهم.
ً
اجتماعيا :ال أحد يحب المعجب بنفسه فاعتمد
التواضع.
رقم الحظ.1 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تـقــوم بمجهود خــاص وتــأبــى أن تترك
المكان للمنافسين.
ً
عاطفيا :حذار من أزمة غيرة قد تصل بكما إلى
طريق مسدود.
ّ
ً
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ك ــن مـتـكـتـمــا وم ـت ـح ـف ـظــا وت ـجــنــب
النزاعات والخالفات العائلية.
رقم الحظ.5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :لم يكن نجاح المشروع الذي قمت به على
قدر توقعاتك.
ً
ّ
ّ
تحب من
تتسرع في الحكم على من
عاطفيا :ال
مغرضة.
خالل
إشاعة ّ
ً
اجتماعيا :تجنب النزاعات العائلية والخالفات
المحتملة بين األصحاب.
رقم الحظ.11 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :مــن األف ـضــل تــأجـيــل مــوعــد للمناقشة في
ّ
مهني.
أمر
ً
عاطفيا :ال تتعجرف في تصرفاتك مع الحبيب فهو
ً
حسب.
أيضا ذو
ّ
ّ
ً
اجتماعيا :يخف التوتر مع األقــربــاء وتشرح لهم
نواياك الحقيقية.
رقم الحظ.14 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :راقـ ــب كـلـمــاتــك وال ت ـت ـهـ ّـور ف ــي توجيه
االتهامات إلى المسؤولين.
ّ
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ـن ــاغ ــم األفـ ـ ـ ــاك مـ ـع ــا لـ ـت ــوف ــر جـ ــوا
ً
ً
رومنطيقيا رائعا.
ً
ّ
تصدق أحد الواشين الذي ينقل إليك
اجتماعيا:
صورة مشوشة عن صديق.
رقم الحظ.8 :

مسك وعنبر
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توابل ةديرجلا

•
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ّ
المنصور لـ ةديرجلا  :أجهز لـ «حبابة» و«المحطة األخيرة»

خبريات

•

راغب عالمة ينتهي
من تسجيل «اللي باعنا»

انتهى من تصوير «روز باريس» ويكتم تفاصيل مفاجأة درامية
محمد جمعة

يضع الفنان محمد المنصور
اللمسات األخيرة على مجموعة
من المشروعات الفنية ،منها
الجزء الثاني من مسلسل
«حبابة» ،ومسلسل «المحطة
األخيرة».

«السينما مسؤولية
وأتمنى أن يتأنى
الشباب في
اختياراتهم»

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان مـ ـحـ ـم ــد
المنصور خـطــوا تــه جـيــدا قبل
أن يتخذ أي قرار بشأن أعماله
الفنية ،ولعل هذا الهدوء أحد
أهم أسباب المكانة التي وصل
ً
إلـ ـيـ ـه ــا ،وه ـ ــو ي ـس ـت ـعــد ح ــال ـي ــا
لمجموعة من األعمال الدرامية
في موسم يتسم بالزخم الفني.
و عــن مشاريعه الفنية ،قال
الـمـنـصــور لـ ـ «ال ـجــريــدة»« :لــدي
ث ـ ــاث ـ ــة أع ـ ـ ـمـ ـ ــال س ـي ـش ــاه ــده ــا
الجمهور خالل الفترة المقبلة،
رب ـم ــا ل ــم ت ـت ـضــح ال ــرؤي ــة بـعــد
حـ ـ ــول أي ـ ـهـ ــا سـ ـيـ ـع ــرض داخـ ــل
موسم رمضان ،وأيها سيكون
خارج السباق األصعب ،ولكن
بـشـكــل ع ــام فــي جعبتي ثالثة
مسلسالت ،فضال عن عمل آخر
نكتم تفاصيله حاليا ،وسيكون
مفاجأة للجميع».
وأضاف« :انتهيت أخيرا من
تصوير (روز باريس) للمؤلفة
سحاب والمخرج حمد البدري،
بمشاركة هيا عبدالسالم ،ومن
إنتاج شركة النظائر» ،موضحا

أن «المسلسل بشكل عام يمثل
تجربة تحاكي الواقع بقضاياه
ومـ ـشـ ـك ــات ــه ،وذلـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
قصة إنسانية تالمس القلوب».
وذكر أن «أحداث العمل تدور
حول (روز) الفتاة الكويتية من
أم فرنسية ،التي تعاني مرضا
في القلب يدفعها إلجراء عملية
جراحية في فرنسا ،ليسبقها
الـ ـح ــب إل ـ ــى هـ ـن ــاك ،إذ تـلـتـقــي
ً
شابا ترتبط معه بعالقة حب،
وت ـت ــوال ــى األحـ ـ ــداث ف ــي دوائ ــر
درام ـ ـيـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة وم ـت ـش ـع ـبــة،
ولعل من النقاط المضيئة في
هذه التجربة تصوير المسلسل
بين الكويت وباريس إلضفاء
م ـ ـصـ ــداق ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـش ــاه ــد
ال ـم ـف ـتــرض أن تـ ــدور أحــداث ـهــا
بـيــن دروب وط ــرق ــات عــاصـمــة
النور».
وع ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــاريـ ـ ـع ـ ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
الجديدة ،قــال« :نستعد للجزء
الـثــانــي مــن مسلسل (حـبــابــة)،
ا لـ ــذي أ ن ـت ــج ا ل ـج ــزء األول منه
ع ـ ـ ــام  ،1976و م ـ ـ ــن ا ل ـم ـت ــو ق ــع

أن ي ـ ـ ــرى ا لـ ـ ـن ـ ــور خ ـ ـ ــال ش ـهــر
رم ـضــان الـمـقـبــل ،وم ــازل ــت في
طـ ــور ت ــر ت ـي ــب األوراق لـنـعـيــد
إحياء هذا العمل المميز بروح
جديدة ،وأتمنى أن ينال رضا
الجمهور عند عرضه».

«المحطة األخيرة»
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور ع ــن
التحضير لمسلسل «المحطة
األخ ـ ـيـ ــرة» ،الف ـت ــا إل ــى أن لــديــه
عـ ـم ــا آخـ ـ ــر سـ ـيـ ـك ــون م ـف ــاج ــأة
لـلـجـمـهــور ،غـيــر أن ــه آث ــر تكتم
تفاصيله في الوقت الحالي ،إذ
«ليس كل ما يعرف يقال ،لنبق
عـلــى بـعــض األسـ ــرار لمفاجأة
الجمهور».
ومــن الــدرامــا إلــى السينما،
ت ـطــرق الـمـنـصــور ،وه ــو واحــد
من أبرز األسماء في سماء الفن
ال ـس ــاب ــع بــال ـكــويــت وال ـخ ـل ـيــج،
وت ـ ــرك ب ـص ـمــة م ــن خـ ــال فـيـلــم
«بـ ـ ـ ــس يـ ـ ــا ب ـ ـ ـحـ ـ ــر» ،إلـ ـ ـ ــى قـ ـ ــرار
ال ـت ـص ــري ــح ب ـف ـتــح دور ع ــرض

ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،وت ــأث ـي ــر هــذا
القرار على المشهد السينمائي
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،م ـع ـت ـب ــرا ان «هـ ــذا
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار س ـ ـي ـ ـكـ ــون لـ ـ ــه م ـ ـ ــردود
إيجابي على
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــا
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة،
السـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا
أ ن ل ـ ــد يـ ـ ـن ـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن
القضايا المشتركة المتراكمة،
والـ ـت ــي تـنـتـظــر ف ـقــط مـتـنـفـســا
لـعــر ضـهــا ،وأز ع ــم أن السينما
نافذة جيدة للتعبير عن أفكار
ورؤى عدة».
وأعرب عن تطلعه أن تشهد
ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــداي ــة
صحيحة ،وأن يتأنى الشباب
فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار أعـ ـم ــالـ ـه ــم؛ «ألن
ال ـس ـي ـن ـمــا م ـس ــؤول ـي ــة ك ـب ـيــرة،
ونـ ـح ــن ع ـل ــى أت ـ ــم االسـ ـتـ ـع ــداد
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع إخ ـ ــوانـ ـ ـن ـ ــا فــي
ال ـم ـم ـل ـك ــة ب ــأعـ ـم ــال م ـش ـت ــرك ــة،
ونتمنى لهم التوفيق».

محمد المنصور

وزير اإلعالم يرعى احتفالية «غانم الصالح» مهند يوسف :فخور بتجربة «القايلة»
بعد  7سنوات من العطاء
«وزارة اإلعالم لم تجدد العقد مع الشركة المنتجة»
●

من اليمين :أنطوان بارا ومحمد الخضر والوزير الجبري ومساعد الغوينم
ي ــرع ــى وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام م ـح ـمــد ال ـج ـبــري،
مهرجان تكريم اسم الراحل غانم الصالح،
الذي سيقام في  27مارس المقبل ،تزامنا
مع االحتفال بيوم المسرح العالمي.
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال رئ ـيــس اللجنة
العليا للمهرجان ،الفنان محمد الخضر:
«قــام وفــد مــن اللجنة المنظمة الحتفالية
تـكــريــم اس ــم الـفـنــان غــانــم الـصــالــح بــزيــارة
وزيـ ــر اإلعـ ــام مـحـمــد ال ـج ـبــري ف ــي مكتبه
أمــس األول ،وضــم الــوفــد مساعد الغوينم

شقيق الراحل غانم الصالح ،وانطوان بارا
ومحمد الخضر».
َّ
«تطرقنا خالل لقائنا الوزير إلى
وأضاف:
احتفالية (غــانــم الـصــالــح) ،وأب ــدى اهتمامه
بالمناسبة ،خصوصا أنها تحمل اسم فنان
كــوي ـتــي كـبـيــر ل ــه بـصـمـتــه ف ــي م ـس ـيــرة الـفــن
الكويتي والخليجي ،وله العديد من األعمال
ال ـخــالــدة ف ــي ال ـم ـســرح وال ـت ـل ـفــزيــون ،ورح ــب
الوزير برعايته لهذه المناسبة ،التي يتزامن
موعدها مع االحتفال بيوم المسرح العالمي».

ج ــدي ــر ال ــذك ــر ،أن دورة «غ ــان ــم ال ـصــالــح»
تتضمن الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة،
أب ـ ــرزه ـ ــا إع ـ ـ ــان جـ ــوائـ ــز م ـس ــاب ـق ــة ال ـتــأل ـيــف
الـمـســرحــي ،ال ـتــي ت ـقــام لـلـعــام ال ـثــالــث ،وهــي
خــا صــة بالمؤلفين الكويتيين ا لـشـبــاب من
الجنسين ،وس ــوف يمنح ال ـفــائــزون األوائ ــل
جوائز مالية وتقديرية ،كما تضم االحتفالية
كتيبا عن الراحل ،وفيلما وثائقيا ،وعددا من
الفعاليات األخرى.

محمد جمعة

قال اإلعالمي مهند يوسف،
الـشـهـيــر ب ــ«مــايــك مـبـلـتــع» ،إن
برنامج «القايلة» لم يتم إيقافه،
ل ـكــن وزارة اإلع ـ ــام ل ــم تـجــدد
العقد مع الشركة المنتجة له.
وأوضح مهند لـ«الجريدة» ،أن
«وزارة اإلعالم وقعت مع شركة
أخرى».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه
بالتجربة ،وفخره بما «وصلنا
لـ ــه مـ ــن ن ـ ـجـ ــاح ،ك ــذل ــك ف ـخــور
بفريق العمل ،وما تم إنجازه
خ ــال  7س ـن ــوات .لـقــد خلقنا
نفسا مختلفا واحترافيا في
اإلذاع ــة ،واستقطبنا شريحة
عــر يـضــة مــن المستمعين من
مختلف الفئات والجنسيات،
وخـلـقـنــا أرض ـي ــة ت ــواف ــق بين
القطاع الخاص والحكومة في
اإلعالم المسموع».
ُيذكر أن برنامج «القايلة»
ك ـ ــان ُيـ ـب ــث ع ـب ــر أثـ ـي ــر إذاع ـ ــة
«كــويــت أف .إم» ،وشـ ــارك في
تقديمه «مايك مبلتع» وإيمان
نـجــم لـمــدة طــويـلــة ،وك ــان من
أكـ ـث ــر ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ش ـع ـب ـي ــة فــي

مهند يوسف
ال ـش ــارع ال ـكــوي ـتــي ،السـيـمــا أنــه
الم ـ ــس اهـ ـتـ ـم ــام ــات ال ـم ـس ـت ـمــع،
وواك ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـخـ ـتـ ـل ــف األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث،
واستضاف شخصيات لها باع
طــويــل ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت،
إلــى جانب تسليط الضوء على
ال ـم ـبــدع ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وك ــان
لـ ــ«الـ ـق ــايـ ـل ــة» ح ـل ـق ــات تـكــريـمـيــة
مميزة لنخبة من نجوم الوسط
الفني.

واسـ ـت ــذك ــر م ـه ـنــد وإيـ ـم ــان
نجم أهم الحلقات في برنامج
«القايلة» وذلك ظهر أمس خالل
ظ ـهــوره ـمــا األخ ـي ــر ع ـبــر أثـيــر
«كويت إف .إم» ،حيث خصصا
ً
جزءا من الحلقة ألهم المقاطع
ال ـم ـن ـت ـشــرة ل ـل ـبــرنــامــج خ ــال
السنوات السابقة إلــى جانب
فتح االتصاالت أمام الجمهور
للمشاركة في وداع «القايلة».

سعد العنزي :إقبال كبير على أجنحة الكويت
في معرض القاهرة الدولي للكتاب
قال مدير إدارة معارض الكتاب
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
وال ـف ـن ــون واآلداب س ـعــد الـعـنــزي
والمسؤول بجناح مركز الكويت
لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات وال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ع ـي ـســى
الحبيل ،إن اجنحة دولــة الكويت
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة الـ ــدولـ ــي
لـلـكـتــاب ش ـهــدت اق ـبــاال كـبـيــرا من
زوار المعرض القتناء االصدارات
الكويتية في المجاالت المختلفة
العلمية واالدبية.
وأضـ ــاف الـع ـنــزي والـحـبـيــل أن
مـعــرض الـقــاهــرة الــدولــي للكتاب
مــن أضـخــم وأه ــم الـمـعــارض على
الـ ـس ــاح ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة واالق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
وأكــد العنزي حــرص المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ف ـع ــال ـي ــات
الـ ـمـ ـع ــرض الب ـ ـ ـ ــراز دور ال ـك ــوي ــت
الثقافي في التظاهرات والمحافل
الثقافية المختلفة ،إضافة الى ما
يربط الكويت ومصر من عالقات
ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المجاالت.
وأضاف أن جناح المجلس يضم
اكثر من  400عنوان من اصداراته
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـهــا س ـل ـس ـلــة عــالــم

سعد العنزي
الـمـعــرفــة وعــالــم الـفـكــر وإب ــداع ــات
عالمية والسلسلة التراثية وجريدة
الفنون والمسرح العالمي وغيرها.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن االق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــال ع ـل ــى
اصدارات المجلس «كبير جدا» ،وأن
دول ــة الـكــويــت حــريـصــة عـلــى دعــم
الثقافة العربية وايـصــال الكتاب
لـ ـلـ ـق ــارئ وال ـم ـث ـق ــف فـ ــي مـخـتـلــف
البلدان العربية بأسعار رمزية.
وكـ ـش ــف ال ـع ـن ــزي انـ ــه سـ ُـيـعـقــد
ع ـلــى ه ــام ــش ال ـم ـع ــرض اج ـت ـمــاع

مــع ات ـحــاد الـنــاشــريــن المصريين
واتحاد الناشرين العرب للترويج
والتسويق لمعرض الكويت الدولي
للكتاب وع ــرض آلـيــات التسجيل
والمشاركة في فعالياته المختلفة.
من جانبه أكد المسؤول بجناح
مركز الكويت للدراسات والبحوث
عيسى الحبيل اهـمـيــة دور دولــة
الكويت في تعزيز ونشر المعرفة
والوعي الثقافي بالوطن العربي.
وقال الحبيل إن المركز حرص

على المشاركة في فعاليات معرض
القاهرة الــدولــي للكتاب منذ عام
 1991نظرا ألهميته على الصعيد
الـ ـع ــرب ــي ال ـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـش ــارك ــة
الدولية الكبيرة في فعالياته.
وذكر ان المعرض بمثابة «سوق
ث ـقــافــي كـبـيــر ي ـســاهــم ف ــي اش ـبــاع
القارئ» وانه يضم انواعا متعددة
م ــن ال ـك ـتــب ف ــي جـمـيــع ال ـم ـجــاالت
السياسية والعلمية واالقتصادية
واالدبية.
وأشـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــدور م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت
لـ ـل ــدراس ــات وال ـب ـح ــوث ف ــي ابـ ــراز
تـ ــاريـ ــخ الـ ـك ــوي ــت سـ ـ ـ ــواء ال ـ ـتـ ــراث
البحري أو البري أو الشخصيات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،م ـض ـي ـفــا ان م ــن بـيــن
االص ــدارات المعروضة في جناح
الـ ـم ــرك ــز ه ـ ــذا الـ ـع ــام «وثـ ــائـ ــق مــن
عصر اللؤلؤ» و«الكويت انطباعات
اج ـن ـب ـيــة» ،اضــاف ــة ال ــى «ص ــور من
اسوار الكويت القديمة».
ويـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض مــن
دولــة الكويت كذلك وزارة االعــام
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وجـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت وم ــؤسـ ـس ــة
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز س ـ ـعـ ــود ال ـب ــاب ـط ـي ــن
الثقافية.
(كونا)

ً
وفاة الفنان األميركي هلتون ماكونيكو عن  74عاما
توفي الفنان األميركي هلتون ماكونيكو،
الذي انتقل للعيش في باريس ،عن  74عاما،
وفق ما أعلنت عائلته.
وت ـع ــاون مــاكــونـيـكــو ،ال ــذي ك ــان مصابا
بمرض باركنسون ،مع دار «إيرميس» وتيد
البيدوس وإيف سان لوران خصوصا.
ُولـ ــد مــاكــون ـي ـكــو ،الـ ــذي خ ــاض م ـجــاالت

تـصـمـيــم األزي ـ ــاء وال ــدي ـك ــور وال ـم ـفــروشــات
والتصوير والرسم والتزيين ،في  13مايو
 1943في ممفيس.
وأســس الفنان العصامي داره الخاصة
ب ـ ــاألزي ـ ــاء فـ ــي نـ ـي ــوي ــورك ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان فــي
ال ـســادســة عـشــرة مــن الـعـمــر .وت ـع ـ َّـرف على
ب ــاري ــس ،بـفـضــل مـجـلــة «فـ ـ ــوغ» ،ب ـعــد ف ــوزه

بمسابقة لتصميم فساتين سـهــرة .و عــاد
إليها بعد سنتين ،ولــم يغادرها منذ ذلك
الحين.
ونال ماكونيكو ،الحائز وسام استحقاق
برتبة فارس ،جائزة «سيزار» عن ديكور فيلم
«ال لون دان لو كانيفو» لجان جاك بينيكس.
(أ ف ب)

انتهى السوبر ستار اللبناني
راغب عالمة ،من وضع
صوته على أغنيته المصرية
الجديدة (اللي باعنا) ،إحدى
أغنيات ألبومه الغنائي
الجديد ،المتوقع أن ُيطرح في
األسواق بأعياد الربيع.
أغنية «اللي باعنا» من كلمات
الشاعر محمد البوغة،
وألحان محمود الخيامي،
وتوزيع مدحت خميس،
هي ثاني تعاون بين عالمة
ً
والبوغة ،بعد أن َّ
قدما معا
أغنية «أحضني أكتر» في
ألبوم «حبيب ضحكاتي» عام
 ،2014والتعاون الثامن مع
ً
الخيامي ،بعد أن َّ
قدما معا
أغنيات :قربك نار ،مع بعضنا،
بعشقك ،مابهزرش ،أحضني
أكتر ،مليون مرة ،وشفتك
اتلخطبت.
عالمة حضر للقاهرة االثنين
الماضي ،إلحياء حفل غنائي،
واستغل وجوده من أجل
وضع صوته على أغنيته
الجديدة باستديو «أم ساوند»
بمصر الجديدة مع مهندس
الصوت هاني محروس.

ليلى علوي تستأنف
«التاريخ السري لكوثر»

استأنف المخرج محمد
أمين ،تصوير فيلمه الجديد
(التاريخ السري لكوثر)،
بأحد البالتوهات بمنطقة
المريوطية ،بتصوير عدد
من المشاهد الرئيسة للفنانة
ليلى علوي .ويكثف فريق
العمل عدد ساعات التصوير،
لالنتهاء منه نهاية فبراير،
وخاصة بعد توقف العمل
شهرين.
وتظهر ليلى بشكل جديد
ومختلف عن باقي األدوار
التي سبق أن َّ
جسدتها خالل
مشوارها السينمائي ،حيث
ترتدي الحجاب اإلسالمي في
هذا الفيلم .ومن المتوقع أن
تفاجئ ليلى جمهورها بهذه
الشخصية عقب عرض العمل.
الفيلم يشارك في بطولته
مجموعة كبيرة من الفنانين،
منهم :زينة ،محسن محيي
الدين ،أحمد حاتم ،إيناس
كامل ،فراس سعيد ،عبدالرحيم
حسن ،ومن تأليف وإخراج
محمد أمين ،ومدير تصوير
مروان صابر ،منتج فني على
حسن ،وإنتاج تحالف الماسة
هشام عبدالخالق وسكاي
د .وليد مصطفى ،وريماس
إسحاق إبراهيم ،تنفيذ إنتاج
سكاي.

حسن الرداد ضيف برنامج
«واحد من الناس»

في حلقة فنية خاصة من
برنامج «واحد من الناس» ،في
الحادية عشرة مساء اليوم،
على شاشة الحياة االولى،
يستضيف اإلعالمي د .عمرو
الليثي الفنان حسن الرداد،
الذي يزور دار األورمان في 6
أكتوبر ،ويلتقي األطفال األيتام
ويشاركهم فرحتهم واللعب
والغناء معهم ،ويهدي لهم
عددا من الهدايا ،وسط فرحة
وسعادة االطفال.
كما يكشف الرداد أسرارا
خاصة حول آخر أعماله
الدرامية والسينمائية ،ورؤيته
في الدراما والسينما المصرية،
كما يكشف تأثره بوالده الفنان
نبيل الرداد.
الجدير بالذكر أن حسن الرداد
ولد في مدينة دمياط ،وحصل
على درجة البكالوريوس في
التجارة من جامعة القاهرة،
كما تخرج في قسم التمثيل
بالمعهد العالي للفنون
المسرحية ،وكانت البداية
الفنية عندما تقدم الختبار
تمثيل كان معلنا في المعهد،
من خالل المخرج خالد يوسف،
والذي نجح فيه ليظهر بفيلم
«خيانة مشروعة».

ةديرجلا
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دوليات
أزمة باسيل :أنصار بري يلوحون بعصيان في مطار بيروت
● بري  :الحكومة ستتعثر ولن نخرج منها ومطلوب اعتذار للبنانيين ● أسود :ال اعتذار وال استقالة وال إقالة

سلة أخبار
السعودية تسعى إلى توطين
 %50من اإلنفاق العسكري

كشف مدير اإلدارة العامة
لدعم التصنيع المحلي للقوات
المسلحة اللواء المهندس عطية
المالكي عن وجود أكثر من 50
شركة عالمية (أوروبية ،أميركية،
تركية ،كورية ،صينية) مهتمة
بعقد شراكات مع المصانع
المحلية ،الستخدام المحتوى
المحلي السعودي ،في معرض
القوات المسلحة في نسخته
هذا العام .وأكد أن رؤية 2030
تستهدف توطين  50في المئة
من اإلنفاق العسكري.

المنامة تحكم بإعدام
شخصين وسجن 56
الفتة مؤيدة لباسيل على نفق نهر الكلب

بيروت  -ةديرجلا

•

األزمة التي اندلعت في
لم تجد ً
لبنان أخيرا ،بسبب تسريبات
لوزير الخارجية جبران باسيل
مسيئة لرئيس مجلس النواب
نبيه بري ،طريقها إلى الحل
بعد .وبعد رفض باسيل
االعتذار ،وإعالن بري عدم
خروجه من الحكومة ،يبدو أن
مناصري «أمل» سيواظبون على
تحركات محدودة ،لكن مؤلمة،
تدفع «التيار الوطني الحر» إلى
تنازل.

أنصار «أمل» يتظاهرون أمام وزارة التربية أمس

ال تبدو األزمة الناشئة بين
رئيس مجلس النواب اللبناني
ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري ورئ ـ ـيـ ــس «الـ ـتـ ـي ــار
الوطني الحر» ،وزير الخارجية
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل ،آيـ ـ ـل ـ ــة الـ ــى
«تسوية» في المدى المنظور،
حتى أن كل معطيات السياسة
واألرض ،توحي أن المواجهة
ّ
التوسع واالنفالش.
آخذة في
ف ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــرات
واالح ـت ـجــاجــات ال ـتــي شهدها
الشارع في اليومين الماضيين،
ح ـيــث ت ـح ــرك م ـن ــاص ــرو «أم ــل»
دعما لرئيس المجلس ،يبدو
أن هـ ــذه ال ـح ــرك ــة ان ـت ـق ـلــت الــى
الـ ـّقـ ـط ــاع ــات ال ـع ـم ــال ـي ــة ،حـيــث
نــفــذ ات ـحــاد الـنـقــل ال ـجــوي في
لـبـنــان ،أم ــس ،وقـفــة تضامنية
مــع بــري ،أمــام مبنى الجمارك
ق ــرب ال ـم ـطــار ،رافـعـيــن الـصــور
واألع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـحـ ــزب ـ ـيـ ــة ،وذه ـ ــب
المعتصمون الى حد التلويح
ب ـ ـ «ال ـع ـص ـيــان ف ــي ال ـم ـطــار إذا
تـ ـط ــورت األم ـ ـ ــور ح ـت ــى رح ـيــل
الوزير الساعي للفتنة».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـق ــرب ــة

م ــن «ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر» لـ
«الـجــريــدة» ،أمــس ،أن «التجمع
أم ـ ـ ــاممـ ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت ال ــدولـ ـي
هدفه عرقلة حركة سفر رجال
األعمال إلى أبيدجان للمشاركة
ف ــي ف ـعــال ـيــات مــؤت ـمــر ال ـطــاقــة
االغـتــرابـيــة» ،مضيفة أن «هــده
ال ـت ـص ــرف ــات ت ــزي ــد م ــن إصـ ــرار
الوزير باسيل على المشاركة
في المؤتمر».

عون
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال
عون أنه مصمم على ممارسة
ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ح ــدده ــا
ا لــد سـتــور لرئيس الجمهورية
م ــن دون ز يـ ـ ــادة وال ن ـق ـصــان،
ً
وذ لــك انطالقا من القسم الذي
أداه وا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ا لـ ـ ـ ــذي ح ــدد
ف ـي ــه ت ــوج ـه ــات ــه خ ـ ــال والي ـت ــه
الرئاسية».
وجـ ــدد ع ــون ال ـتــزامــه ات ـفــاق
ً
«الـطــائــف» ،داعـيــا إلــى تطبيقه
«مـ ــن دون ان ـت ـقــائ ـيــة واحـ ـت ــرام

مبادئ وثيقة الوفاق الوطني
ا لـتــي تحمي ا لــو حــدة الوطنية
وتصونها وتحقق التوازن بين
م ـكــونــات الـمـجـتـمــع الـلـبـنــانــي
كافة».
وأبـ ـل ــغ رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
وفد الرابطة المارونية برئاسة
الـ ـنـ ـقـ ـي ــب أن ـ ـ ـطـ ـ ــوان ق ـل ـي ـم ــوس
ا لــذي استقبله قبل ظهر أمس
فــي قـصــر بـعـبــدا أن ــه ال يمكنه
أن يـتـغــاضــى ع ــن الـمـخــالـفــات
ً
القانونية التي تحصل ،الفتا
إل ـ ــى أن «م ـ ــن ي ـع ــرق ــل م ـس ـيــرة
اإلصالح ال يريد الخير للبنان
واللبنانيين ،كما ال يريد بناء
دولة القانون والمؤسسات».
وق ـ ـ ــال« :إذا ت ـخ ـلــى ال ـحــاكــم
عـ ـ ــن ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور وال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن،
مـ ــاذا س ـي ـكــون ال ـبــديــل الت ـخــاذ
القرارات وإدارة شؤون البالد؟».
وشدد على أن «الشارع لم يكن
ي ــوم ــا م ـك ــان ــا ل ـح ــل ال ـخ ــاف ــات
السياسية ،بل المكان الطبيعي
هــو ال ـمــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة،
ألن اللجوء الــى الشارع يؤذي
االستقرار الذي ينعم به لبنان

وســط جــواره المتفجر» ،الفتا
الى أن «ما حصل في اليومين
الماضيين يجب أال يتكرر».

بري
في السياق ،تناول الرئيس
بـ ـ ـ ـ ــري فـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء «األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء
ال ـن ـي ــاب ــي» ،أم ـ ــس ،م ــع ال ـن ــواب
الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي ل ـب ـن ــان .ون ـقــل
عضو كتلة «التنمية والتحرير»
النائب علي بــزي عــن الرئيس
بري قوله إن «هناك كالما قيل
ً
ك ـث ـي ــرا ف ــي ال ـص ــال ــون ــات وف ــي
الشاشات حول ما يحصل في
ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة .وي ـه ــم دول ــة
الرئيس بري ان يقول إنه دائما
لــم يـكــن ا لـسـبــب مـثــل النتيجة
وفـ ـ ــي ط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال ه ـ ــو لــم
يـطـلــب اعـ ـت ــذارا ،ب ــل الـمـطـلــوب
تقديم اعتذار الى اللبنانيين،
كـ ـ ــل الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـيـ ـي ــن لـ ــإهـ ــانـ ــات
واإلسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت».
وأضـ ــاف« :دول ــة الــرئـيــس بــري
يـمـتـلــك م ــن ال ـق ــوة والـشـجــاعــة
وال ــوع ــي والــوط ـن ـيــة واألم ــان ــة

الحريري يزور تركيا في توقيت الفت

ليبرمان« :البلوك  »9النفطي لنا
أع ـل ــن وزيـ ــرال ــدف ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ـيأف ـي ـغــدور
ليبرمان ،أمس ،أن «بلوك الغاز في البحر رقم 9
هو لنا ،ومع ذلك أعلنلبنان مناقصة بشأنه».
ورد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون،
ً
معتبرا
أم ــس ،عـلــى ك ــام الــوزيــر اإلســرائـيـلــي
ّ
ً
ً
أن ــه «يـشـكــل ت ـهــديــدا م ـبــاشــرا لـلـبـنــان ولـحــقــه
ف ــي م ـمــارســة س ـيــادتــه الــوط ـن ـيــة ع ـلــى مـيــاهــه
اإلقليمية».
وع ـل ــق رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة سـعــد

والحرص على كل اللبنانيين
ً
ما يدفعه أن يقدم اعتذارا الى
كـ ــل ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن الـ ــذيـ ــن لـحــق
ب ـه ــم أذى ع ـل ــى األرض ،عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـج ـم ـيــع يـعــرف
أنــه ال الــرئـيــس بــري وال حركة
أم ــل لـهـمــا عــاقــة مــن قــريــب أو
بعيد بما حصل على األرض.
ودولـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان يـ ـعـ ـم ــل دائ ـ ـمـ ــا
خــال األ ي ــام القليلة الماضية
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـن ـ ــع ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
والتظاهرات والـسـيــارات ،وقد
اتصل بالقيادات األمنية عبر
المسؤول األمني في حركة أمل
وبــال ـج ـيــش م ــن أجـ ــل ال ـح ـفــاظ
عـلــى مـصــالــح الـبــاد والـعـبــاد،
وعدم التعرض للمواطنين في
أي منطقة من المناطق».
وختم« :الرئيس بري يعتبر
أن كل كالم يشاع حول استقالة
الحكومة غير وارد ،ولم يطلب
مـ ـ ــن أحـ ـ ـ ــد الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء إلـ ـ ـ ــى هـ ــذا
ا لـخـيــار ،ولكننا فــي السياسة
م ــازلـ ـن ــا ع ـل ــى م ــواقـ ـفـ ـن ــا ،وف ــي
الـمـلـفــات مــازلـنــا عـنــد موقفنا
لـ ــم ولـ ـ ــن نـ ـت ــراج ــع قـ ـي ــد أن ـم ـلــة

عـ ــن مـ ـق ــارب ــاتـ ـن ــا ال ــدسـ ـت ــوري ــة
والنظامية والقانونية في كل
هذه الملفات».
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،أك ــد عضو
ت ـك ـت ــل «ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ــاح»
النائب زيــاد أس ــود ،أمــس ،انه
«لـ ــن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك اع ـ ـتـ ــذار مــن
الوزير باسيل على ما تضمنه
الفيديو المسرب ،كما لن يكون
هناك استقالة أو إقالة» ،مشددا
على أن «هذه النغمة ستنتهي،
خ ـ ــاص ـ ــة وأن ـ ـ ـهـ ـ ــا غ ـ ـيـ ــر م ـ ـبـ ــررة
وتحمل في طياتها أكثر من رد
على موقف معين».
وشدد أسود على أن «الطرف
ال ــواج ــب أن ي ـقــدم اع ـت ــذارا هو
ّ
من «فظع على الطرقات وأظهر
ال ـ ــدول ـ ــة ب ـم ـظ ـهــر ض ـع ـي ــف مــن
خ ــال إرسـ ــال الـمـسـلـحـيــن الــى
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ب ـم ـح ــاول ــة إلظ ـه ــار
ن ـف ـســه فـ ــوق ال ـج ـم ـي ــع» ،وقـ ــال:
«كل من يعمل بالسياسة يجب
أن ينتظر انـتـقــادات وأوصــافــا
معينة ،فــا يــو جــد سياسيون
أنـ ـ ـص ـ ــاف آل ـ ـهـ ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــون
عاديون».

ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،قـ ــائـ ــا« :ادع ـ ـ ـ ــاء ل ـي ـب ــرم ــان ب ــاط ــل،
والحكومة ستتابع خلفيات كالمه مع الجهات
الدولية المختصة للتأكيد على حقها المشروع
ً
بــالـتـصــرف فــي مياهها اإلقـلـيـمـيــة» ،مضيفا:
«ادعـ ـ ـ ــاء الـ ــوزيـ ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ـق ــع ف ــي إط ــار
سياسات إسرائيل التوسعية واالستيطانية
لقضم حقوق اآلخرين وتهديد األمن اإلقليمي».
كما نبه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى
خطورة كالم ليبرمان.

ً
مستقبال الحريري أمس
إردوغان

في توقيت يحمل دالالت سياسية ،أجرى زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة اللبنانية
سعد الحريري أمس زيارة لتركيا التي تخوض معركة عسكرية في شمال سورية ،وتشهد
ً
عالقاتها مع واشنطن توترا كبيرا ،مقابل تقارب مع موسكو وبدرجة اقل إيران في اطار
محور استانة ومسار سوتشي لحل األزمة السورية .وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس
الوزراء التركي بن علي يلدريم في العاصمة التركية أنقرة أمس ،قال الحريري" :اتفقنا مع
ٍّ
َّ
المستمرة في سورية سوى بحل سياسي يضمن وحدة
يلدريم على أال مخرج من األزمة
األراضي السوريةّ ،ويضمن حقوق جميع المواطنين السوريين ،وبخاصة حقوق النازحين
ً
منهم" ،موضحا" :أننا نقوم بتنسيق المواقف مع الحكومة التركية بشأن مواجهة أعباء
ً
ً
ً
النازحين ،خصوصا بالتحضير لمؤتمر بروكسل الثاني الذي سيعقد قريبا أيضا".

أعلن رئيس النيابة في البحرين
حمد شاهين ،القائم بأعمال
رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية،
أن المحكمة الكبرى الجنائية
الرابعة أصدرت حكما بحق ٦٠
متهما في واقعة تشكيل جماعة
إرهابية .وأضاف أن المحكمة
قضت بمعاقبة اثنين من
المتهمين باإلعدام ،وبالسجن
المؤبد لـ ،19و 15عاما بحق
 ،17و 10سنوات بحق  ،9و5
سنوات بحق  ،11بينما قضت
ببراءة متهمين اثنين وإسقاط
الجنسية عن  47من المدانين.

ماكرون يزور تونس
"دعمًا للديمقراطية"

وصل الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون إلى تونس
أمس ،للدفاع عن الديمقراطية
الفتية قبل أن يزور السنغال،
حيث سيشارك في رئاسة شراكة
عالمية للتعليم .وأعلن قصر
اإلليزيه أن ماكرون سيوجه
"رسالة دعم قوية لالنتقال
الديمقراطي" في تونس ،كما
سيلقي خطابا أمام مجلس
النواب صباح اليوم.

عدن« :الحكوميون» يستعيدون معسكرين ...والزبيدي يجدد الوالء لهادي
وزراء بن دغر لم يغادروا «المعاشيق» وشروط جنوبية لـ«التهدئة»
ال تــزال حالة من عدم اليقين تظلل األوضــاع
الميدانية في مدينة عدن جنوب اليمن العاصمة
ال ـمــؤق ـتــة ل ـل ـب ــاد .وب ـي ـن ـمــا أف ـ ــادت ت ـق ــاري ــر بــأن
االنفصاليين الجنوبيين التابعين لـ»المجلس
االن ـت ـقــالــي ال ـج ـنــوبــي» أح ـك ـمــوا الـسـيـطــرة على
المدينة ،أكدت القوات الموالية للرئيس عبدربه
منصور هادي وحكومة أحمد بن دغر استعادة
السيطرة على معسكرين أ حــد هـمــا مقر ا لـلــواء
الرابع (حماية رئاسية) في عدن.
وقــال قائد اللواء العميد مهران القباطي إن
َ
استعادة السيطرة على المعسكر الواقع بحي دار
سعد شمال المدينة الساحلية تم بتدخل مباشر
من المملكة العربية السعودية ،وذلك بعد ساعات
على اقتحام مسلحي االنفصاليين الجنوبيين
للمعسكر صباح أمس األول.
وأض ـ ــاف ال ـع ـم ـيــد مـ ـه ــران إن «ق ـ ــوات ال ـل ــواء
موجودة بالكامل داخل المعسكر ،وتم تعزيزها
بعدد من القادة والمقاتلين وقوات تم سحبها من
جبهة المخا في الساحل الغربي ،ومن الشرطة
العسكرية في لحج».
ّ
وعبر القباطي عن شكره لـ «تدخل السعودية
من أجل حقن دماء اليمنيين ،ودعمها الستقرار
األوضاع في عدن».
مــن جـهـتــه ،ج ــدد قــائــد "الـمـجـلــس االنـتـقــالــي"
عيدروس الزبيدي التزام قواته بالوالء للرئيس
هادي وبالقتال ضد الحوثيين.
وق ـ ــال" :طــال ـب ـنــا ال ــرئ ـي ــس ب ــإق ــال ــة الـحـكــومــة
واسـتـبــدالـهــا بحكومة ك ـفــاء ات لتقوم بــدورهــا.
نحن نطالب التحالف ببسط السيطرة والقيام
بواجبه أمام الشعب في هذه الظروف السيئة".
وف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،أك ـ ــد الـ ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي
للحكومة اليمنية راجح بادي أن ألوية الحماية

الرئاسية التــزال تسيطر على القصر الرئاسي
في مدينة عدن ومحيطه ومعظم أحياء مديرية
كريتر في المدينة.
وشــدد بــادي على أن الحكومة مــوجــودة في
قصر المعاشيق بكامل أعضائها الذين كانوا
موجودين قبل األحداث ،وال صحة لألخبار التي
تتحدث عن مغادرتها.
ً
ً
وتعيش مدينة عدن هدوءا حذرا بعد توقف
ال ـمــواج ـهــات ب ـيــن قـ ــوات «ال ـح ـمــايــة الــرئــاس ـيــة»
وعـنــاصــر «ال ـح ــزام األم ـنــي» الـتــابــع لـ»المجلس
االن ـت ـقــالــي» ،بـعــد تــدخــل مــن الـتـحــالــف الـعــربــي
بقيادة الرياض لوقف االشتباكات التي اندلعت
األحد الماضي.

شروط جنوبية
في غضون ذلك ،أفادت تقارير ،نقال عن مصدر
حكومي رفيع في عدن ،بأن «المجلس االنتقالي»
تــراجــع عــن مطالبه بــإسـقــاط حكومة أحـمــد بن
ً
دغر ،وأرسل وفدا إلى قصر المعاشيق بمطالب
جديدة للحكومة.
وقال المصدر إن «المجلس االنتقالي» بزعامة
المحافظ السابق عيدروس الزبيدي تقدم بعدد
مــن المطالب السياسية ،مقابل سحب الـقــوات
من الشوارع.
وأش ــار إلــى أن مــن بين المطالب المطروحة
إشراك المجلس في الحكومة الشرعية بعدد من
الحقائب الحكومية ،وإقالة عدد من قادة ألوية
الحماية الــرئــاسـيــة ،وعـلــى رأسـهــم كــل مــن قائد
ا لـلــواء الثالث حماية رئاسية العميد إبراهيم
حـيــدان ،وقــائــد الـلــواء الــرابــع القباطي وتسليم
قيادة هذه األلوية لقيادات موالية للرئيس هادي.

وأوضــح أن المطالب شملت وقــف الحمالت
اإلعالمية التي تقوم بها أطــراف فــي الحكومة
الشرعية ضد وجــود طــارق محمد صالح نجل
شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في
عــدن واالع ـت ــراف بــه طــرفــا أســاسـيــا مــن أطــراف
الشرعية وتهيئة الظروف الممكنة لقيادته جبهة
سياسية وعسكرية مناوئة للحوثيين تنطلق
من عدن والمخا.
وفي وقت سابق ،نفى مصدر رئاسي يمني ما
تردد عن إجراء تغييرات في الحكومة الشرعية
ومسؤولي عدد من المحافظات .وقال إن هادي
ك ــان يـعـتــزم تشكيل حـكــومــة «تـكـنــوقــراط» بعد
االتفاق على آلية واضحة لشراكة دائمة بين كل
الشرعية ،بما فيها
القوى السياسية في إطــار
ّ
األطراف الجنوبية ،لكن ما حدث مثل حجر عثرة
أمام هذه اإلجراءات.

عجز أممي
في سياق آخر ،أعلنت األمم المتحدة ،أمس،
أن فرقها في عدن عاجزة عن ايصال مساعدات
إلى  40ألف نازح يمني فروا من معارك في غرب
اليمن ليجدوا أنفسهم عالقين في المعارك التي
اندلعت األحد الماضي.
وقـبــل هــذه الـمـعــارك فــي عــدن الـتــي تتخذها
الـسـلـطــة ال ـم ـع ـتــرف ب ـهــا عــاص ـمــة مــؤق ـتــة ،كــان
ينظر إلــى المدينة على أنـهــا أكـثــر مــدن اليمن
أمنا واستقرارا.

تعز وصنعاء
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت ق ـيــادة ال ـلــواء  22ميكا في

ً
مخزنا تعرض لقذيفة من جراء االشتباكات في عدن أمس (رويترز)
يمنيون يتفقدون
مــديـنــة تـعــز ،أم ــس ،ع ــدة مـنــاطــق شـمــال وشــرق
المدينة مناطق عسكرية ،مـحــذرة المواطنين
مــن االق ـت ــراب ،فــي حـيــن تـتــواصــل ال ـم ـعــارك في
عدة جبهات بعد إعالن الجيش عملية عسكرية
واسـ ـع ــة ل ـت ـحــريــر ال ـم ـحــاف ـظــة م ــن ال ـم ـت ـمــرديــن
الحوثيين.
وأعلنت قوات الجيش تحرير منطقة الكريفات

شــرق تعز بــالـكــامــل ،أم ــس ،بعد مـعــارك عنيفة
م ــع ال ـم ـت ـمــرديــن .وتـعـتـبــر ال ـكــري ـفــات الـحـصــن
الذي تعتمد عليه المليشيات في الحفاظ على
مواقعها في ّتبات المقرمي والجعشة والسالل.
وتستميت المليشيات االنقالبية فــي الحفاظ
على تبة الجعشة التي بسقوطها تسقط تبة
السالل ،أبرز المواقع االستراتجية شرق تعز.

مــن جهة أخ ــرى ،قصفت مـقــاتــات التحالف
الـعــربــي م ـخــازن أسـلـحــة تــابـعــة للحوثيين في
منطقة ا ل ـجــراف بــا لـعــا صـمــة اليمنية صنعاء،
صباح أمس.
(عدن -أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)
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ترامب في «حال االتحاد» :الوحدة بالداخل والحزم في الخارج

ِّ
«خامنئي دكتاتور وكوريا الشمالية منحرفة وسأعاقب المصوتين ضد قرار القدس ...وداعش هزم »%100

سلة أخبار
صور من الفضاء تكشف
مصنع صواريخ بكوريا الشمالية

أظهرت صور من «الساتل»
أن قدرات كوريا الشمالية في
صنع محركات الصواريخ
أصبحت أكثر تطورا تحت
قيادة كيم جونغ أون.
وأوضح موقع «»North 38
أن الصور المذكورة تظهر
المصنع رقم  17في ضواحي
مدينة هامهون الكورية
الشمالية والمرفقين اللذين
يقعان فيه وينتجان الوقود
الصلب المستخدم في
الصواريخ.
وتشير بوابة  North 38إلى أن
مجمل البنية التحتية الالزمة
لصناعة الصواريخ الباليستية
موجودة في هذه المنطقة،
ومن بينها المصنع الكيميائي،
إضافة إلى مصنع إلنتاج
المتفجرات.

ترامب خالل إلقائه خطاب «حال االتحاد» أمام الكونغرس فجر أمس

بعد عام أول له في الرئاسة
ً
شهد جدال حول مسائل
عدة وانقسامات وسلسلة من
الفضائح ،دعا الرئيس األميركي
دونالد ترامب األميركيين إلى
العيش «سوية مثل عائلة
واحدة» وإلى ً«وضع خالفاتهم
ً
ّ
جانبا» ،محذرا في خطابه األول
حول حال االتحاد ،من إبداء أي
ضعف إزاء خصوم واشنطن
ومن أسماها «األنظمة
المارقة».

الرئيس األميركي
قال إنه وفر 2.4
مليون فرصة عمل
وساهم في زيادة
األجور وتراجع
البطالة بنسبة %٤٥

دعــا الرئيس دونــالــد ترامب في
خـطــابــه األول ح ــول ح ــال االت ـحــاد،
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــاب ـ ـعـ ــه ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات م ــاي ـي ــن
المتفرجين مباشرة عبر التلفزيون
ً
ً
األميركي «إلى الوحدة» قائال« :معا
ن ـحــن ن ـب ـنــي أم ـي ــرك ــا آم ـن ــة وقــويــة
وفخورة».
وفي كلمة طويلة استمرت ساعة
و 20دقيقة ،وافتقرت إلى التفاصيل
أو اإلعالنات المهمة ،تبنى ترامب
لهجة تصالحية حــول العديد من
المسائل ولو أنه ندد بالهجرة على
أنها سمحت للعصابات والمخدرات
بالتسلل إلى الواليات المتحدة.
وق ـ ـ ــال تـ ـ ــرامـ ـ ــب« :ه ـ ـ ــذا ال ـم ـس ــاء
س ــأح ــدث ـك ــم ع ـم ــا س ـت ـص ـبــح عـلـيــه
ً
ً
بــادنــا .سـنـكــون كلنا م ـعــا ،فريقا
ً
ً
ً
واحدا وشعبا واحدا وأسرة أميركية
واحدة» ،وذلك على خلفية االتهامات
ال ـم ــوج ـه ــة إل ـي ــه ب ـتــأج ـيــج ال ـتــوتــر
بتعليقاته الساخرة وخطابه الناري.
وش ـ ــدد ت ــرام ــب ع ـلــى أن إدارت ـ ــه
ساهمت في توفير  2.4مليون فرصة
عـمــل جــديــدة ،إضــافــة إل ــى تحقيق
زيادة في األجور.
وق ــال« :منذ االنتخابات ،وفرنا
 2.4مليون وظيفة جديدة ،بما في
ذلك  200ألف فرصة عمل فى مجال
ال ـص ـنــاعــة ( )...وب ـعــد س ـن ــوات من
ً
ال ــرك ــود فــي األجـ ــور ،نشهد أخـيــرا
ً
ارتفاعا».
ف ــي ال ـس ـيــاق ،أشـ ــار ت ــرام ــب إلــى
أن الـ ـبـ ـط ــال ــة وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى أدن ـ ــى
ً
م ـس ـتــويــات ـهــا م ـن ــذ  45عـ ــامـ ــا ،مــع
تـسـجـيــل أدنـ ــى نـسـبــة ب ـطــالــة بين
األميركيين ذوي األصول اإلفريقية.

ميالنيا عادت ...باألبيض
شهد الخطاب عودة سيدة
أميركا األولى ،ميالنيا ترامب،
الـ ـت ــي ارتـ ـ ـ ــدت ب ــذل ــة ب ـي ـض ــاء،
إلـ ـ ــى األضـ ـ ـ ـ ــواء ب ـع ــد غ ـيــاب ـهــا
ع ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
العالمي في دافوس األسبوع
ال ـمــاضــي ،وذل ــك عـلــى خلفية
تـســاؤالت حــول توتر محتمل
بين الزوجين .اال انها توجهت
وحــدهــا ال ــى مـقــر الكونغرس
خالفا للتقاليد.

فرنسا تعتقل حفيد
البنا بتهمة االغتصاب

(أ ف ب)

ودع ـ ــا ت ــرام ــب الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
ً
والجمهوريين إلــى العمل يــدا بيد
من أجــل تمويل» بنى تحتية آمنة
وس ــري ــة وح ــدي ـث ــة ي ـح ـت ــاج إلـيـهــا
االقتصاد ويستحقها الشعب».
واقترح خطة استثمارية بقيمة
 1.5تريليون دوالر لتحديث البنى
التحتية المتقادمة في البالد.
ً
وقال« :سنبني طرقات وجسورا
ً
ً
وط ــرق ــا ســريـعــة وس ـك ـكــا حــديــديــة
ومجاري مائية جديدة وبراقة في
سائر أنحاء الـبــاد ،وسنفعل ذلك
بقلوب أميركية وســواعــد أميركية
وعزم أميركي».
وأضاف «أحدثكم عن المستقبل
الذي سيكون لنا وعن طبيعة األمة
ً
التي سنكون عليها .نحن جميعا،
ً
معا ،مثل فريق واحد ،شعب واحد
وعائلة أميركية واحدة».
وقال ،إن اإلدارة الجديدة اتخذت
إج ـ ــراءات ســريـعــة لجعل الــواليــات
المتحدة عظيمة لكل األميركيين.
وأعلن عن نظام ضريبي جديد
سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل،
ً
مشيرا إلى أن التغييرات الضريبية
س ـ ــوف ت ــرف ــع م ــداخ ـي ــل ال ـع ــائ ــات
األميركية.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى ت ـم ـك ــن إدارت ـ ـ ـ ـ ــه مــن
القضاء على ضرائب غير منصفة
ً
لألميركيين .مــؤكــدا أن أحــد أعظم
أولوياته هي خفض أسعار األدوية
والعقاقير التي تباع بوصفة طبية.
وأعرب عن فخره لتصدير الطاقة
ً
ل ـل ـعــالــم ،مـ ــؤكـ ــدا« :أن ـه ـي ـنــا ال ـحــرب
على الطاقة األمـيــركـيــة» .وأوض ــح:
«ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تخلصت من

عقود غير عادلة وستكون الصفقات
التجارية عادلة».

الهجرة
ال ـه ـج ــرة ك ــان ــت م ــن ال ـمــواض ـيــع
الرئيسية في الخطاب الذي حضره
عدد قياسي من «الحالمين» (دريمرز)
الشباب الذين دخلوا البالد في شكل
غير شرعي عندما كانوا قاصرين.
وقـ ــال« :هـ ــذا ال ـم ـســاء أم ــد ال ـيــد إلــى
مـمـثـلــي ال ـحــزب ـيــن الــديـمـقــراطـيـيــن
وال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن م ــن أجـ ــل حـمــايــة
ً
م ــواط ـن ـي ـن ــا أيـ ـ ـ ــا كـ ــانـ ــت أص ــول ـه ــم
ولونهم وديانتهم» ،قبل أن يوجه
انتقادات إلــى «الـحــدود المفتوحة»
التي «سمحت لعصابات المخدرات
بــالـتـسـلــل إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
وأزهقت الكثير من األرواح» ،مجددا
عزمه على تشديد سياسة الهجرة،
وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك.
لكن الـنـقــاشــات لــن تـكــون سهلة
في الكونغرس ،فقد اشترطت إدارة
تــرامــب ل ـقــاء مـنــح الـجـنـسـيــة لـ ـ 1.8
مليون شخص يقيمون بشكل غير
شرعي في البالد أن يوافق خصومه
على دفع  25مليار دوالر لبناء جدار
على الحدود مع المكسيك أحد أبرز
شعارات حملة ترامب وأكثرها إثارة
للجدل.

الصين وروسيا
على الصعيد الدولي ،قال ترامب،
إن األن ـظ ـمــة ال ـم ــارق ــة وال ـج ـمــاعــات
اإلرهابية والمنافسين مثل الصين

ً
وروس ـي ــا تشكل ت ـهــديــدا لمصالح
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة واق ـت ـصــادهــا
وق ـي ـم ـه ــا .أض ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـقـ ــوة هــي
ال ـطــري ـق ــة ال ـم ـث ـلــى ل ـم ــواج ـه ــة ه ــذه
ال ـم ـخــاطــر الـفـظـيـعــة ،فــالـضـعــف ال
يخلف إال الصراع».

«داعش»
ً
ودعا إلى المضي قدما بعزم في
مكافحة تنظيم «داعش» في العراق
وســوريــة ،وق ــال «الـتـحــالــف الــدولــي
ضد داعش حرر العام الماضي نسبة
ً
 100في المئة تقريبا من األراضي،
التي كانت تحت سيطرته في العراق
ً
وسورية وأماكن أخرى أيضا ،لكن
ال يزال هناك المزيد من العمل الذي
يـجــب الـقـيــام بــه لهزيمة التنظيم،
وال ي ــزال أمــامـنــا الكثير للقيام به.
س ـنــواصــل مـعــركـتـنــا حـتــى هزيمة
تنظيم داعش».
وأوض ــح أن «اإلرهــابـيـيــن ليسوا
م ـج ــرد م ـجــرم ـيــن ف ـح ـســب ،ب ــل هم
م ـق ــات ـل ــون وأع ـ ـ ـ ــداء غ ـي ــر شــرعـيـيــن
للواليات المتحدة» وقال »:سنحاكم
اإلره ــاب ـي ـي ــن ك ــإره ــاب ـي ـي ــن ..ولـيــس
ً
كأسرى حرب» ،مشيرا إلى أنه وقع
ً
أم ـ ــرا يــوجــه وزيـ ــر ال ــدف ــاع جيمس
ماتيس بــإعــادة النظر فــي سياسة
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـع ـس ـكــريــة
ل ــاح ـت ـج ــاز واإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى م ــراك ــز
االع ـت ـق ــال ف ــي خـلـيــج غــوانـتــانــامــو
في كوبا.
وطلب من الكونغرس التأكد من
أن الجيش األميركي اليزال يمتلك كل
القوة الالزمة الحتجاز اإلرهابيين

يعود للحرب الباردة
واشنطن
تفكير
بكين:
ً

ظريف :الرئيس األميركي أثبت مجددا جهله بإيران والمنطقة
بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب الصين بأنها
«غــريــم» ،ردت بكين أمــس ،بــأن «الــواليــات المتحدة
تواصل المفهوم الــذي عفا عليه الزمن من التفكير
الذي يعود للحرب الباردة».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية،
ً
ه ــوا شــون ـي ـنــغ ،تـعـلـيـقــا ع ـلــى خ ـط ــاب ت ــرام ــب« ،إن
الصين والواليات المتحدة بينهما مصالح مشتركة
وخ ــاف ــات» .وتــاب ـعــت «ن ــأم ــل أن تـتـخـلــى ال ــوالي ــات

المتحدة عن مفهومها الذي عفا عليه الزمن لتفكيرها
الذي يعود للحرب الباردة ولعبة محصلتها صفر».
من ناحيته ،هاجم وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ترامب ،واعتبر أنه «أثبت مجددا جهله
بــإيــران والمنطقة» .وكتب ظريف على حسابه في
موقع «تويتر»« :ترامب أثبت مرة أخرى جهله بإيران
والمنطقة ،ويعلم الجميع أن من يدعمهم ليس منهم
بالتأكيد الشعب اإليراني».

حيثما يطاردهم في المعركة ضد
تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ً
ووقـ ــع ت ــرام ــب م ــرس ــوم ــا إلب ـقــاء
ً
معتقل غوانتانامو مفتوحا ،والذي
كان أسسه الرئيس األسبق جورج
بوش االبن في أعقاب اعتداءات 11
سبتمبر وح ــاول الــرئـيــس السابق
باراك أوباما دون جدوى إغالقه.

النووي
وف ــي إطـ ــار الـتــأكـيــد عـلــى «ق ــوة»
واشنطن ،حض ترامب الكونغرس
على إقــرار التمويل الــازم من أجل
«تـحــديــث وإع ـ ــادة ب ـنــاء» الـتــرســانــة
النووية األميركية «لتصبح قوية إلى
ً
حد تشكل معه رادعا ألي عدوان».
وحول أفغانستان ،قال ترامب إن
«الجيش األميركي في أفغانستان
ً
لــديــه أيـضــا قــواعــد جــديــدة للقتال،
فـهــو إل ــى جــانــب شــركــائــه األف ـغــان
الـبـطــولـيـيــن ل ــم يـعــد يـقـيــده ج ــدول
زم ـنــي مـصـطـنــع أو يـخـبــر األعـ ــداء
بخططه».

القدس
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـ ـقـ ــراره الـشـهــر
الماضي االعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل قــال تــرامــب ،إنــه سيتخذ
إج ــراءات عقابية ضــد ال ــدول ،التي
صــوتــت ضــد ه ــذا ال ـق ــرار فــي األمــم
المتحدة.
وأوض ـ ـ ــح أن دافـ ـع ــي ال ـض ــرائ ــب
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ،ي ــرسـ ـل ــون ب ـس ـخــاء
م ـل ـي ــارات الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ل ـه ــذه الـ ــدول

ً
ك ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات ك ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،م ـط ــال ـب ــا
الكونغرس بإصدار تشريع يساهم
ف ــي ض ـمــان أن ت ـخــدم الـمـســاعــدات
ً
األميركية مصالح البالد دائما وأن
تــذهــب فقط إلــى أصــدقــاء الــواليــات
المتحدة.
وخالل تطرقه إلى إيــران ،وصف
الـ ـم ــرش ــد األع ـ ـلـ ــى عـ ـل ــي خــام ـن ـئــي
ب ــ«الــدي ـك ـتــاتــور» ،وأكـ ــد دع ــم ب ــاده
للشعب اإليراني في نضاله الشجاع
ً
من أجل الحرية مطالبا الكونغرس
بـمـعــالـجــة ال ـع ـيــوب الـجــوهــريــة في
االتفاق النووي اإليراني.
ً
وت ـ ــوق ـ ــف ت ـ ــرام ـ ــب ط ـ ــوي ـ ــا عـنــد
األزم ـ ــة ال ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة .وق ــال:
«مــا من نظام قمع شعبه بوحشية
مماثلة لوحشية ديكتاتورية كوريا
ً
الشمالية» ،مـشــددا على أن «سعي
كــور يــا الشمالية الخطير لحيازة
ص ــواري ــخ ن ــووي ــة يـمـكــن أن يشكل
ً
ً ً
قريبا جــدا تهديدا ألراضينا .نحن
ن ـ ـخـ ــوض حـ ـمـ ـل ــة ضـ ـغ ــط ق ـص ــوى
لتفادي حصول هذا األمر».
وأضاف «يكفي لنا أن نرى الطابع
األثيم للنظام الكوري الشمالي لكي
ندرك» طبيعة التهديد.
وقـ ــال ت ــرام ــب ،إن «ال ـض ـعــف هو
ً
السبيل األكيد نحو الحرب» ،محذرا
ً
من «التهاون والتنازالت» ،ومتعهدا
بعدم تكرار «أخطاء اإلدارات السابقة»
الـ ـت ــي يـتـهـمـهــا ب ــاس ـت ـم ــرار بـغــض
الطرف وبالسماح لبيونغ يانغ بحث
الخطى باتجاه حيازة السالح الذري.
(واشنطن  -وكاالت)

بيلوسي تنظف أسنانها
رصدت عدسات الكاميرا
زعـيـمــة الــديـمـقــراطـيـيــن في
مـجـلــس الـ ـن ــواب األم ـيــركــي
ن ــانـ ـس ــي بـ ـيـ ـل ــوس ــي ،وه ــي
تتابع أول خطاب للرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ع ــن حــالــة
االت ـحــاد ،وتـبــدو «متجهمة
وغ ـي ــر س ـع ـيــدة أو مـكـتــرثــة
بـمــا ي ـقــال» ،فــي حـيــن أظهر
فيديو نانسي وهي تنظف
أسنانها.

ّ
منفذ هجوم مسجد لندن
أراد قتل كوربين وخان

ّ
ماكرون يحذر أنقرة من تحول «غصن الزيتون» إلى غزو
أع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ــروس ـ ــي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن وال ـت ــرك ــي رجــب
طيب إردوغــان ،أمس ،عن رضاهما
عن نتائج مؤتمر سوتشي ،وتناوال،
خ ــال حــديـثـهـمــا ،تـعــزيــز الـتـعــاون
ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى م ـنــاطــق خفض
التصعيد ،واتفقا على تسريع نشر
نقاط مراقبة في إدلب.
وع ـقــب ان ـت ـهــاء ال ـمــؤت ـمــر ،مـســاء
أمــس األول ،أعـلــن مبعوث بوتين،
رئيس الوفد الروسي إلى محادثات

أس ـتــانــة ألـكـسـنــدر الفــريـنـتـيــف أنــه
ت ــم إقـ ــرار  3وث ــائ ــق ،تـشـمــل الـبـيــان
ال ـخ ـت ــام ــي ،وال ـم ــرش ـح ـي ــن لـلـجـنــة
ص ـ ـيـ ــاغـ ــة ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور ،ومـ ـط ــال ــب
المشاركين في المحادثات لنقلها
إلى األمم المتحدة.
وأك ـ ــد م ـب ـعــوث األم ـ ــم الـمـتـحــدة
ستيفان ديميستورا اتفاق مندوبي
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ل ـج ـنــة
دس ـت ــوري ــة ع ـلــى أوس ـ ــع ن ـط ــاق من
ممثلي الحكومة والمعارضة للعمل

قذائف على «العائدين»
سقطت ثالث قذائف صاروخية داخل مطار دمشق الدولي ،أمس،
قرب طائرة تحمل دفعة من المشاركين في مؤتمر الحوار السوري
بمدينة سوتشي الروسية.
وق ــال عـضــو مجلس الـشـعــب ال ـس ــوري ،عـضــو الــوفــد الـعــائــد من
سوتشي ،فارس الجنديات ،لـ«د ب أ» ،إنه «لدى هبوط الطائرة على
مــدرج مطار دمشق سقطت القذيفة األول ــى ،وخــال توقف الطائرة
ون ــزول أعـضــاء الــوفــد سقطت قذيفتان ،ولــم يصب أحــد مــن أعضاء
الوفد أو الطائرة».

ع ـلــى ص ـيــاغــة إص ـ ــاح دسـ ـت ــوري،
ً
معتبرا أن المناقشات لم تكن سهلة،
ولكنها طبيعية.
وبـعــد ي ــوم طــويــل شهد فوضى
ً
وص ـخ ـبــا وج ـل ـســات مـغـلـقــة ش ــارك
فيها المئات أغلبيتهم من الموالين
للحكومة ،اختتم مؤتمر سوتشي،
أمــس األول ،بالتصويت على بيان
خـ ـت ــام ــي ال يـ ـتـ ـط ــرق إل ـ ــى مـصـيــر
الرئيس السوري ،ويتضمن االتفاق
ع ـلــى تــأل ـيــف لـجـنــة دس ـت ــوري ــة من
ً
 150مرشحا ،وتكليف ديميستورا
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة فـ ــي إن ـ ـجـ ــاز أع ـمــال ـهــا
بجنيف.
ونـ ـص ــت م ـ ـسـ ــودة الـ ـبـ ـي ــان عـلــى
تـســويــة سـيــاسـيــة لــأزمــة وف ــق 12
م ـب ــدأ ،بـيـنـهــا «االحـ ـت ــرام واالل ـت ــزام
الكامل بسيادة الدولة ،واستقاللها،
وســامـتـهــا اإلقـلـيـمـيــة ،ووحــدتـهــا
أرضــا وشعبا» ،دون تـنــازل عــن أي
جزء ،بما في ذلك الجوالن المحتل،
وااللتزام الكامل بالسيادة الوطنية
للدولة السورية وعــدم التدخل في
شؤونها.
وت ـن ــص الــوث ـي ـقــة ع ـلــى ض ــرورة

ً
ممرضة كردية تنقل صبيا إلسعافه في مستشفى عفرين أمس
أن ـق ــرة بـ ــأن تـنـســق ت ـحــركــات ـهــا مع
حلفائها في حلف شمال األطلسي
(الناتو).
وقـ ــال م ــاك ــرون ،ف ــي مـقــابـلــة مع
صحيفة «لو فيغارو»« :إذا اتضح أن
هذه العملية (غصن الزيتون) تتخذ
منحى غير محاربة خطر اإلرهــاب
الـمـحـتـمــل ع ـلــى الـ ـح ــدود الـتــركـيــة،
وتتحول إلى عملية غزو ،فسيمثل
هذا مشكلة حقيقية بالنسبة إلينا».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـع ـت ــزم بـحــث
هذه المسألة مرة أخرى مع نظيره

إعفاء رئيس جهاز األمن
في أوزبكستان من منصبه

ذكرت صحيفة «صوت الشعب»
الرسمية في أوزبكستان،
أمس ،أن رئيس جهاز
األمن في أوزبكستان رستم
إينوياتوف أعفي من منصبه،
بعد خمسة أسابيع من إعالن
الرئيس شوكت ميرزيوييف
أنه سيجري إصالحات في
جهاز االستخبارات بعد تغول
سلطاته.
ويرأس إينوياتوف ( 73عاما)
جهاز األمن منذ عام ،1995
وكان أحد العناصر الرئيسة
في حكومة أوزبكستان ،كما
سبق أن عمل ضابطا في جهاز
االستخبارات السوفياتي
السابق (كي جي بي) .وأفادت
الصحيفة بأن اختيور
عبدالييف النائب العام السابق
( 51عاما) حل محل إينوياتوف.

بوتين وإردوغان راضيان عن نتائج «سوتشي»
أن «تكون سورية دولــة ديمقراطية
غير طائفية وقائمة على التعددية
والـ ـم ــواطـ ـن ــة ال ـم ـت ـس ــاوي ــة ،وي ـق ــرر
شعبها وحده مستقبله بالوسائل
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة وع ـ ـبـ ــر ص ـن ــادي ــق
االقتراع ،ويكون له الحق الحصري
ف ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار نـ ـظ ــام ــه ال ـس ـي ــاس ــي
واالقتصادي واالجتماعي دون أي
ضغط أو تدخل خارجي».
وشــدد البيان على «بناء جيش
وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة
ويـمــارس واجباته وفقا للدستور
والـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى» ،وم ـه ـم ـتــه
تتمثل بـ«حماية الـحــدود الوطنية
والسكان من التهديدات الخارجية
ومن اإلرهــاب .كما نص على «بناء
مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ
األمـ ــن الــوط ـنــي وت ـخ ـضــع لـسـيــادة
ال ـق ــان ــون وت ـع ـمــل وف ـق ــا لـلــدسـتــور
والقانون وتحترم حقوق اإلنسان».
إلى ذلك ،حذر الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون تركيا ،أمس ،من
أن عمليتها المستمرة ضد الفصائل
الـكــرديــة مـنــذ  20يـنــايــر ينبغي أال
ً
تصبح ذريعة لغزو سورية ،مطالبا

أكد مصدر مسؤول في مكتب
االدعاء العام بالعاصمة
الفرنسية باريس أمس ،اعتقال
أستاذ الدراسات اإلسالمية
المعروف طارق رمضان،
حفيد مؤسس جماعة اإلخوان
المسلمين حسن البنا ،على
ذمة التحقيقات في اتهامات
باالغتصاب.
وقال المصدر ،إن رمضان
وضع قيد االحتجاز مع فتح
تحقيق أولي في اتهامات
بالعنف واالغتصاب ،أدت إلى
عدم القدرة على العمل مدة
ً
 8أيام ،مضيفا أنه جرى ضم
شكويين باالغتصاب إلى هذه
القضية.

ً
التركي رجب طيب إردوغان ،مشددا
على أن طابع العملية التركية في
ع ـفــريــن يـتـطـلــب إجـ ـ ــراء م ـش ــاورات
«ليس بين األوروبيين وحدهم بل
وبين الحلفاء بالمعنى األوسع».

عملية عفرين
وع ـلــى األرض ،واصـ ــل الـجـيــش
التركي عملياته المكثفة في عفرين،
وس ــط أن ـبــاء عــن نـجــاحــه وفصائل
ال ـم ـع ــارض ــة ف ــي تـثـبـيــت سـيـطــرتــه

(أ ف ب)
عـلــى قــريــة شـنـكــال بـعــد فشله عــدة
م ـ ــرات ،لـيــرفــع إل ــى  12ع ــدد الـقــرى
الـتــي انتزعها مــن وح ــدات الشعب
ً
الكردية المدعومة أميركيا ،إضافة
إلى مجموعة تالل ،بحسب المرصد
السوري لحقوق اإلنسان.
ومــع إرســالـهــا دفـعــة جــديــدة من
التعزيزات العسكرية إلــى الشريط
الـ ـح ــدودي ،تـحـضــر تــركـيــا خططا
لـمـســاعــدة الـمــدنـيـيــن الــذيــن يمكن
ً
أن يتدفقوا إليها هــربــا مــن عملية
«غصن الزيتون».

كشف المتهم بمحاولة دهس
مشاة أمام مسجد في لندن ،أنه
كان يقصد بهذا الهجوم قتل
جيريمي كوربين زعيم «حزب
العمال» وعمدة لندن صادق
خان.
جاء ذلك خالل الجلسة
التي عقدت لمحاكمة الرجل
المتهم بقيادة شاحنة لدهس
مجموعة من المشاة قرب
مسجد في منطقة فينسبري
بارك شمال لندن في يونيو
الماضي.
وأوضح المتهم ( 48عاما) أنه
كان يسعى إلى مهاجمة زعيم
المعارضة البريطانية أثناء
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين،
مضيفا أن حواجز الشوارع
حالت دون تنفيذ الهجوم.

ةديرجلا

•
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دوليات

أخبار مصر

ً
ً
السيسي :لن أسمح بتكرار الثورات وقد أطلب تفويضا جديدا
• تقارير عن مخططات إرهابية إلفساد االنتخابات • صدقي :القوات المسلحة على قلب رجل واحد
القاهرة  -ةديرجلا

•

استغل الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي أمس،
فرصة إطالق العمل في
حقل «ظهر» العمالق بالبحر
المتوسط ،إلطالق تحذيرات
شديدة اللهجة ضد منً يحاول
العبث بأمن مصر ،مؤكدا أنه قد
يلجأ إلى طلب ًتفويض الشعب
المصري مجددا لفرض إجراءات
إضافية لمواجهة من وصفهم
بـ«األشرار» ،في حين قال
وزير الدفاع صدقي صبحي ،إن
القوات المسلحة ستظل على
قلب رجل واحد.

بـ ــ»األش ــرار» ،إذ سبق لــه أن طلب
ً
ً
تفويضا عندما كان وزيرا للدفاع
يــولـيــو  ،2013لـمــواجـهــة العنف
المحتمل الذي قاده أنصار جماعة
«اإلخ ـ ــوان» بـعــد إطــاحــة ث ــورة 30
يونيو بالرئيس محمد مرسي.
ً
وقال السيسي أيضا« :أنا هقول
للمصريين انزلوا تاني أعطوني
تـفــويــض ق ــدام األشـ ـ ــرار ...لــو فكر
حد يلعب في مصر وأمنها هطلب
تفويض تاني».
وشــدد على أن مستقبل األمــم
وال ـ ـش ـ ـعـ ــوب وحـ ـي ــاتـ ـه ــا ال ي ـق ــام
ب ــالـ ـك ــام ،بـ ــل ب ــالـ ـع ــرق وال ـج ـه ــد
والمسؤولية والـشــرف ،وأضــاف:
«م ـح ـت ــاج ـي ــن ن ـت ـع ـلــم ك ـت ـي ــر أوي
يعني أيــه دولــة..ال ـكــام ده بقوله
ل ـ ــي ولـ ـغـ ـي ــري ألن واضـ ـ ـ ــح أن ـن ــا
مش عارفين يعني أيــه دولــة ،أنا
ب ــاق ــي نـ ــاس بـتـتـكـلــم وت ـت ـصــدى
ل ـم ــوض ــوع ــات وال ت ـع ــرف حــاجــة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــا ب ـ ـ ــس تـ ـ ـق ـ ــف ق ـ ـ ــدام
الميكروفون».
وأردف« :أ ن ـ ــا م ـ ــش س ـيــا ســي
ب ـتــاع ك ـ ــام ...أن ــا بـقــالــي  50سنة
ً
بتعلم يـعـنــي أي ــه دول ـ ــة» ،مـشـيــرا
إلـ ـ ـ ــى أن م ـ ـصـ ــر مـ ـ ـ ــرت ب ـ ـظـ ــروف
بالغة الصعوبة ،وكــانــت تحتاج
 1.2مـلـيــار دوالر لتوفير الـمــواد
ً
ال ـب ـتــرول ـيــة ش ـه ــري ــا ،ح ـتــى يجد
الـ ـم ــواطـ ـن ــون ال ـب ـن ــزي ــن وال ـ ـغـ ــاز،
مشددا على أنــه ال يقصد إشعار
الـمــواطـنـيــن بــالـقـلــق ،ول ـكــن على
الجميع معرفة طبيعة ا لـظــروف
والتحديات التي تشهدها مصر.
ووج ـ ـ ـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات
ً
لإلعالميين ،مشيرا إلى أن مصر
لــن تـتــرك قتلة الـبــاحــث اإليطالي
جــولـيــو ريـجـيـنــي ،ال ــذي قـتــل في
ً
ال ـق ــاه ــرة ف ـب ــراي ــر  ،2016م ـش ــددا
على أن القتلة كانوا يهدفون من
جريمتهم إلى اإلســاء ة للعالقات
ب ـي ــن م ـص ــر وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،وت ــاب ــع:
«مـصــر لــن تـتــرك الـجـنــاة يفلتون
بجريمتهم».

ق ـب ـيــل ن ـحــو ش ـهــر م ــن إجـ ــراء
االنتخابات الرئاسية في مصر،
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي
مجموعة من الرسائل إلى جهات
ً
في داخل مصر وخارجها ،مشددا
ع ـلــى أنـ ــه ل ــن ي ـس ـمــح بــالـمـســاس
ب ــأم ــن الـ ـب ــاد ت ـح ــت أي ظـ ــروف،
ولوح بطلب تفويض من الشعب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري ل ـ ـ ـفـ ـ ــرض مـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
اإلجراءات التي تحول دون العبث
بأمن مصر ،ومواجهة من وصفهم
بـ«األشرار» ،وحذر المصريين من
ً
الذهاب في سكة الضياع ،مشيرا
إلى أنه لن يسمح بتكرار ما حدث
منذ  7سنوات في إشارة إلى ثورة
 25يناير .2011
وقال السيسي ،خالل افتتاحه
مـ ـش ــروع ح ـق ــل «ظـ ـه ــر» ال ـع ـمــاق
إلنـتــاج الـغــاز الطبيعي فــي مياه
ال ـب ـح ــر ال ـم ـت ــوس ــط ،إن ـ ــه يــرفــض
العبث بأمن مصر ،وأضــاف« :أنا
إن ـس ــان أروح (أذه ـ ــب) عـنــد ربـنــا
في لحظة لكن البلد ماتروحش،
عشان كــده مــاحــدش يعبث بأمن
مـ ـص ــر ،واف ـ ـه ـ ـمـ ــوا يـ ــا م ـصــري ـيــن
ماحدش يأخدكم في سكة يضيع
ب ـ ـ ـ ــادك ـ ـ ـ ــم ...مـ ـ ــاحـ ـ ــدش ي ــأخ ــدك ــم
ً
فـ ــي ال ـ ـض ـ ـيـ ــاع» ،مـ ـشـ ـي ــدا ب ـث ـبــات
المصريين.
وتابع الرئيس بانفعال« :حقوق
 100مليون مصري مش هتضيع،
مــايـصـحــش حــد يـفـكــر يـلـعــب في
أمن مصر وإحنا موجودين ألنني
أروح أموت األول قبل ما حد يلعب
فــي أمـنـهــا ...اللي عايز يلعب في
مصر ويضيعها الزم يخلص مني
األول ألن ــي ل ــن أس ـم ــح ،أن ــا أروح
بــس ال ــ 100مليون يعيشوا» ،في
إشارة لتظاهرات  25يناير ،2011
ق ــال الـسـيـســي« :ال ـك ــام ال ـلــي كــان
اتعمل من  7سنين مش هيتكرر
تــانــي فــي م ـصــر ...ده أن ـتــوا باين
عليكم ماتعرفونيش صـحـيــح...
أمن وحياة مصر ثمنه حياتي أنا
وحياة الجيش».
ول ـ ـ ـ ـ ــوح ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
بــإمـكــانـيــة طـلـبــه م ــن الـمـصــريـيــن
الـ ـ ـن ـ ــزول إل ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع ل ـم ـن ـحــه
ً
تـفــويـضــا لـمــواجـهــة مــن وصفهم

تهديدات أمنية
وق ــال مـصــدر رفـيــع المستوى

ل ـ «الـجــريــدة» ،إن حديث الرئيس
جاء بناء على تقارير من جهات
أم ـن ـي ــة وسـ ـي ــادي ــة ت ـت ـح ــدث عــن
م ـع ـل ــوم ــات ب ـع ـم ـل ـيــات إره ــاب ـي ــة
وم ـخ ـط ـط ــات إلف ـ ـسـ ــاد ال ـم ـش ـهــد
ال ـم ـصــري وإرب ـ ــاك ال ــدول ــة خــال
فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
المقبلة.
من جهته ،ذهــب أستاذ العلوم
السياسية بجامعة حلوان ،جهاد
عودة ،إلى أن تكرار حديث الرئيس
عــن قــوى الـشــر ووج ــود تهديدات
خ ــارج ـي ــة ع ـلــى أمـ ــن م ـصــر يــؤكــد
بــالـفـعــل حقيقة ه ــذه الـتـهــديــدات،
وأضــاف لـ «الجريدة»« :هناك قوى
عديدة تريد عدم االستقرار لمصر،
وتـسـعــى لتهديد أمـنـهــا الــداخـلــي
خ ــاص ــة ف ــي ال ـمــرح ـلــة المفصلية
الخاصة بإجراء االنتخابات».
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات

القاهرة تغازل سكان شالتين بـ «كهرباء مجانية»
الرئيس وافق على خطة لتطوير محطات المثلث الحدودي
●

القاهرة  -خالد عبده وأحمد بركات

بــدأت الدولة المصرية خالل السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة ،ت ــرك ـي ــز ج ــان ــب م ــن اهـتـمــامـهــا
لسكان المناطق النائية ،ومن بينها مثلث
«حاليب وشالتين» الحدودي مع السودان،
الـ ــذي تــزعــم األخـ ـي ــرة ســودان ـي ـتــه ،بينما
تتمسك القاهرة بمصريته ،وتمارس عليه
ً
السيادة فعليا ،في حين قــررت الحكومة
المصرية تعزيز الخدمات ألبناء المنطقة،
عبر تحسين خدمة الكهرباء وتوفيرها
بالمجان.
واعتبر مراقبون األمر «مغازلة مطلوبة»
م ــن ال ـج ــان ــب ال ـم ـص ــري ل ـس ـك ــان الـمـثـلــث
ال ـح ــدودي ،ال ــذي عــانــى ضـعــف الـخــدمــات
ً
ون ـق ــص ال ـم ـش ــروع ــات ال ـت ـن ـم ــوي ــة ،ن ـظ ــرا
لــوقــوعــه فــي نـطــاق ص ـحــراوي ،وابـتـعــاده
عــن اإلدارة المركزية للبالد فــي القاهرة،
لكن وزارة الـكـهــربــاء أعلنت أن الحكومة
ً
تــوفــر ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي م ـجــانــا ألهــالــي
حـ ــايـ ــب وشـ ــات ـ ـيـ ــن ،وت ـ ــول ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة

ً
ً
اهتماما كبيرا لتلبية متطلبات التنمية
هناك .وأعلنت الــوزارة عن خطة لتجديد
شبكة الـتـيــار بــالـكــامــل فــي مثلث حاليب
وشالتين ،لوضعه على خريطة التنمية،
حيث تم تخصيص أكثر من مليار جنيه،
لتوفير الـتـيــار الـكـهــربــائــي بــأعـلــى جــودة
لخدمة أهالي المنطقة وجذب مشروعات
التنمية إليها.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـشـ ــف مـ ـ ـص ـ ــدر م ـ ـسـ ــؤول
لـ«الجريدة» ،أن وزارة الكهرباء تمد التيار
الكهربائي وتقوم بتركيب عدادات الكهرباء
لغير القادرين من أبناء حاليب وشالتين،
من دون أي مقابل مالي ،حيث قام رئيس
شركة القناة لتوزيع الكهرباء مع قيادات
من الــوزارة بزيارة حاليب وشالتين وتم
االتفاق على إنشاء محطة كهرباء جديدة
هناك ،باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية
للمحطات الموجودة بالفعل.
وبحسب المصدر ،فــإن وزيــر الكهرباء
ً
ً
محمد شاكر ،قدم تصورا شامال في هذا
الصدد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي،

واف ـ ــق ع ـل ـيــه ال ــرئ ـي ــس وتـ ــم االتـ ـف ــاق على
تـطــويــر مـحـطــات الـكـهــربــاء وب ـنــاء محطة
جــديــدة ينتهي الـعـمــل فيها بـحـلــول عــام
 ،2019وعمل حصر شامل للمنازل التي
لم يصل إليها التيار الكهربائي لتزويدها
ً
بالخدمة فورا ،ومن دون مقابل ،باإلضافة
إلى االنتهاء من محطة إلنتاج الكهرباء من
الطاقة الشمسية.
من جانبه ،أشاد بالخطوة عضو لجنة
الطاقة فــي البرلمان النائب عماد ســام،
ووصفها في تصريح لـ «الجريدة» بأنها
«واحدة ضمن مشروعات عديدة لالهتمام
ً
بــال ـم ـنــاطــق الـ ـح ــدودي ــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
نواب اللجان النوعية في البرلمان شكلوا
مـجـمــوعــات عـمــل خ ــال الـفـتــرة الماضية
لبحث مطالب المناطق الـحــدوديــة ،وفي
مقدمتها حاليب وشالتين.
ونفى ســام وجــود أيــة صلة بين هذه
اإلجـ ــراءات وق ــرب االنـتـخــابــات الرئاسية:
«هذه المشروعات ليست وليدة اليوم بل
طرحناها منذ شهور».

عليها رسميا من الرئيس السيسي
مساء أمس.
ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ق ـ ـ ــدم ال ـم ـح ــام ــي
الحقوقي ،طــارق العوضي ،طعنا
أم ـ ــام ال ـم ـح ـك ـمــة اإلداري ـ ـ ـ ــة الـعـلـيــا
أمس ،ضد رئيس الهيئة الوطنية
لــان ـت ـخــابــات الـمـسـتـشــار الشـيــن
إب ــراه ـي ــم ،بـصـفـتــه ،ي ـطــالــب فيها
ً
بـ ـقـ ـب ــول الـ ـطـ ـع ــن ش ـ ـكـ ــا وب ـص ـفــة
مستعجلة لوقف تنفيذ قرار الهيئة
بـ ــإعـ ــان اسـ ـ ــم م ــوس ــى مـصـطـفــى
ً
مـ ــوسـ ــى م ــرشـ ـح ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية مع ما يترتب على ذلك
مــن آث ــار أخصها استبعاد اسمه
من كشوف المرشحين ،ألنــه غير
حاصل على مؤهل عال.

الفريق أول صــدقــي صبحي ،إن
القوات المسلحة مؤسسة وطنية
صلبة ورجالها كانوا وسيظلون
على قلب رجل واحد ،وإن والءهم
المطلق لمصر وشعبها العظيم،
وش ــدد عـلــى ذل ــك خ ــال ل ـقــاء مع
عــدد مــن قــادة وضـبــاط المنطقة
الغربية العسكرية أمس األول.
وبـيـنـمــا تـفـقــد رئ ـيــس أرك ــان
ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة ،مـحـمــد فريد
ح ـ ـجـ ــازي ،ت ـش ـك ـيــات ووحـ ـ ــدات
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ال ـ ـم ـ ـيـ ــدانـ ــي
المتمركزة بسيناء ،قتل مجند
وأصيب اثنان من قوات الجيش
في انفجار عبوة ناسفة جنوبي
العريش في شمال سيناء أمس.

قلب واحد
فــي األث ـنــاء ،قــال وزي ــر الــدفــاع

شح المياه يدفع القاهرة الستعادة «جونقلي»
حروب السودان أوقفت العمل بالمشروع في 1982
●

القاهرة  -نهى رجب

بدا أن الحكومة المصرية جادة في البحث عن موارد
مائية جديدة تسهم في عالج مشكلة الفقر المائي ،الذي
بدأت القاهرة تعانيه في ظل الزيادة السنوية المطردة في
تعداد السكان ،واحتماالت انتقاص حصة مصر السنوية
من مياه النيل والمقدرة بنحو  55.5مليار متر مكعب،
بسبب مشروع «سد النهضة» الذي تقيمه إثيوبيا على
نهر النيل األزرق.
لكل هذه األسباب ،عاد الحديث في القاهرة عن قناة
«جونقلي» ،وهي قناة ري شرعت القاهرة والسودان في
ً
شقها عام  1978لالستفادة من مياه «بحر الجبل» شماال،
لكن المشروع لم يكتمل.
وبحسب الدراسات المائية ،دخلت مصر مرحلة فقر
الـمـيــاه ،وتحتاج إلــى نحو  30مليار متر مكعب منها،
إلى جانب َّ
حصتها السنوية من مياه النيل لتجاوز تلك
المرحلة ،وأن قناة «جونقلي» كانت أحد الحلول المصرية
ألزم ــة فقر الـمـيــاه ،فــي ظــل تـخــوف اإلدارة المصرية من
التأثيرات السلبية لبناء إثيوبيا سد «النهضة» المائي
على ضفاف النيل األزرق ،وخصمه من حصتها السنوية
من النيل ،خاصة أن تقارير تشير إلى أن السد من المرجح
أن يخصم مــن حصة مصر نحو  20مليار متر مكعب
ً
سنويا.

وق ــال الـمــديــر الـســابــق إلدارة ال ـشــؤون الـمـعـنــويــة في
ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة ،ال ـل ــواء سـمـيــر ف ــرج ،ل ــ«ال ـجــريــدة» إن
الحكومة المصرية بدأت في مشاورات مع حكومتي جنوب
السودان وشمال السودان ،إلعادة حفر قناة «جونقلي»،
ً
وهناك مؤشرات إيجابية في هذا السياق ،موضحا أن حفر
القناة سيوفر لمصر نحو  30مليار متر مكعب من المياه
ً
سنويا .وأضاف فرج أن «القناة ستعمل على تجميع مياه
المستنقعات المحيطة بنهر النيل ثم االستفادة منها».
وقــال المستشار السابق لوزير الــري والمياه ،ضياء
القوصي ،لـ «الجريدة»« :الحديث عن قناة جونقلي ليس
ً
ً
جديدا ،وقبل أربعين عاما اتفقت مصر مع السودان على
ً
حفرها لتبدأ من جنوب السودان مرورا بشمالها ،وبالفعل
بدأ العمل بالحفر بمعدات وتمويل مصري وأنهينا ما
يقرب من  80في المئة من عملية الحفر ،غير أن عام ،1982
ً
ومع بداية الحرب األهلية توقف العمل تماما في القناة،
وتم االعتداء على المهندسين المصريين المشرفين على
الحفر ،ومن وقتها لم يحدث أي تطور في األمر».
ورجح القوصي أن تعيد الحكومة المصرية التفكير
ً
ً
في تلك القناة ،مضيفا« :القناة كان مخططا لها أن توفر
نـحــو  8مـلـيــارات مـتــر مكعب يـتــم تقسيمها عـلــى مصر
والسودان مناصفة».
وأشــار إلــى أن كلفة استكمال الحفر تبلغ نحو 600
مليون جنيه (نحو  36مليون دوالر أميركي).

فرحات لـ ةديرجلا  :ال يصح إجراء «الرئاسية» في ظل «الطوارئ»
•

الفقيه الدستوري :القانون ال ُيلزم تعديل الجدول الزمني لالنتخابات حال وجود مرشح وحيد
القاهرة  -طارق لطفي

أكد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات ،أنه ال يصح ً إجراء
االنتخابات الرئاسية في ظل قانون الطوارئ ،واصفا االنتخابات
المقرر إجراؤها أواخر مارس المقبل ،بأنها استفتاء على
عبدالفتاح السيسي ،على الرغم من وجود
شخص الرئيس ً
منافس آخر ،معتبرا في مقابلة مع "الجريدة" أن الهدف من
ترشح رئيس حزب الغد ،موسى مصطفى ،هو تجنيب النظام
الحرج ...وفيما يلي نص المقابلة:
• ثمة جدل بشأن دستورية إجراء االنتخابات
الرئاسية في ظل قانون الطوارئ ،ما رأيك؟
 إجــراء االنتخابات الرئاسية في ظل قانونً
الطوارئ غير مالئم سياسيا ،والرئيس عبدالفتاح
ً
السيسي سيظل متمتعا بصالحياته الدستورية،

حـتــى يـتــم انـتـخــاب رئـيــس جــديــد ويـعـلــن ف ــوزه،
ً
ووفـ ـق ــا لـصـفـتــه الـتـنـفـيــذيــة عـلـيــه أن يـتـخــذ من
القرارات ما يساعد «الهيئة الوطنية لالنتخابات»
على القيام بعملها في حياد مناسب ومطلوب،
وكان يجب وقف العمل بحالة الطوارئ في البالد،

منذ إعــان فتح باب الترشح لالنتخابات حتى
إعالن نتيجة الفرز ،فال توجد انتخابات في أية
دولة في العالم تتم في ظل حالة الطوارئ ،ألنها
مبرر قانوني يعطي السلطة التنفيذية الحق في
اتخاذ العديد من اإلج ــراء ات االستثنائية ،مثل
حظر االجتماعات العامة ،وتسجيل المكالمات
الهاتفية ،ومصادرة الصحف ،والحق في االعتقال
واالح ـت ـج ــاز ،وه ــذه اإلجـ ـ ــراءات االسـتـثـنــائـيــة ال
تـسـمــح ب ــإج ــراء عـمـلـيــة انـتـخــابـيــة م ـحــايــدة بال
ضغوط.
• كـيــف ي ـكــون الـمــوقــف الـقــانــونــي إذا لــم يتم
قبول أوراق المرشح الوحيد لمنافسة الرئيس
في االنتخابات الرئاسية؟ َّ
 فـ ــي ح ـ ــال وج ـ ـ ــود مـ ــرشـ ــح وحـ ـي ــد ل ـخــوضاالنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة المقبلة البــد أن يحصل
ً
وفقا للدستور على نسبة  5بالمئة من إجمالي
أص ــوات المقيدين فــي ج ــداول االنـتـخــابــات ،فــإذا
ً
كــان عــدد المقيدين يبلغ  60مـلـيــونــا ،يجب في
هذه الحالة حصوله على  3ماليين صوت ،وإذا
لم يستطع المرشح الحصول على هــذه النسبة

إحالة  10إرهابيين
إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الجيزة،
في جلستها أمس ،إحالة أوراق
 10متهمين إلى مفتي الديار
المصرية ،الستطالع الرأي
الشرعي بشأن إصدار حكم
بإعدامهم ،في قضية اتهامهم
بتشكيل خلية إرهابية بإمبابة،
تقوم باستهداف االرتكازات
األمنية والشرطية وقوات
الشرطة بعمليات عدائية
واغتياالت وتفجيرات.
وحددت المحكمة جلسة 10
مارس المقبل للنطق بالحكم
في القضية برمتها ،والتي
ً
تضم  15متهما في االنضمام
إلى جماعة أنشئت على
خالف أحكام القانون .وكشفت
التحقيقات أن المتهمين ،وهم
عناصر من جماعة "اإلخوان"
اإلرهابية ،شكلوا خلية إرهابية
في أعقاب ثورة  30يونيو
 ،2013بهدف التخطيط لتنفيذ
عملية اغتيال رئيس مباحث
قسم شرطة إمبابة.

الرئيس السيسي خالل حفل افتتاح حقل ظهر أمس
الحكومية لالنتخابات الرئاسية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـجـ ــرى ج ــولـ ـتـ ـه ــا األول ـ ـ ــى
م ـن ـت ـصــف م ـ ــارس ال ـم ـق ـب ــل ،يـعـقــد
رئيس الحكومة شريف إسماعيل
ً
اج ـت ـم ــاع ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـم ـقــر مـجـلــس
الوزراء ،لبحث استعدادات الوزارات
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ــن حـ ـي ــث تــوف ـيــر
ال ـخ ــدم ــات وال ــدع ــم الـلــوجـيـسـتــي
الالزم.
وصرح المتحدث باسم الحملة
االن ـت ـخــاب ـيــة ل ـلــرئ ـيــس الـسـيـســي،
محمد بهاء أبوشقة ،بــأن الحملة
س ـ ـتـ ــدشـ ــن صـ ـفـ ـح ــة ع ـ ـلـ ــى م ــوق ــع
التواصل االجتماعي «فيسبوك»،
موضحا أن الصفحة ستنشر كل
الفعاليات وأنشطة الحملة خالل
األشهر الثالثة المقبلة حتى إعالن
النتيجة ،وأش ــار إلــى أن الالئحة
الداخلية للحملة ما زالت في طور
اإلعداد ،وتم نشرها عقب الموافقة

سلة أخبار

يتم إع ــادة االنـتـخــابــات مــرة أخ ــرىُ ،
ويـفـتــح باب
ً
الترشح مجددا.
• هل الهيئة الوطنية لالنتخابات ملزمة تعديل
ال ـج ــدول الــزم ـنــي لــان ـت ـخــابــات ف ــي ح ــال وج ــود
مرشح وحيد؟
 ليس هناك في مواد القانون ما يلزم الهيئةالــوطـنـيــة لــانـتـخــابــات الـقـيــام بـتـعــديــل ال ـجــدول
الزمني فيما يتعلق بجولة اإلعادة.
• كيف ترى أجواء العملية االنتخابية؟
 مــن وجـهــة نـظــري لـيـســت هـنــاك انـتـخــابــات،فما يحدث مجرد استفتاء على شخص رئيس
الجمهورية ،والـهــدف مما حــدث من بحث خالل
الـلـحـظــات األخ ـيــرة عــن مــرشــح مـنــافــس لخوض
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ه ــو ت ـج ـن ـيــب الــرئ ـيــس
السيسي مأزق خوض االنتخابات كمرشح وحيد،
وبــالـتــالــي تجنب إمكانية الـتـعــرض لـحــرج عدم
الحصول على الحد األدنى المطلوب ،وهو نسبة
الخمسة بالمئة من أصوات المقيدين في جداول
االنتخابات.
• البعض طالب بتأجيل االنتخابات لمدة عام

لتهيئة المناخ المناسب ،كيف ترى ذلك؟
 من الناحية الدستورية ال يصح ذلك ،ألنه البدأن تتم إجــراء ات العملية االنتخابية قبل انتهاء
مدة والية رئيس الجمهورية الحالي بثالثة أشهر،
ً
وبالتالي لتحقيق ذلك المطلب يجب أوال إدخال
تعديل على مواد الدستور.
• ما مدى صحة أن المحامي خالد علي لم يكن
يحق له الترشح من األساس لكي يعلن انسحابه
مــن السباق الــرئــاســي ،بسبب اتهامه فــي قضية
مخلة بالشرف؟
 ه ــذا ك ــام فـ ــارغ ،ألن ــه الب ــد مــن ص ــدور حكمنهائي وبات ضده في هذه القضية ،ومادام الحكم
لم يصدر قبل فتح باب الترشح ،فمن حقه خوض
االنتخابات.
• ما حقيقة ما تردد بشأن تفكيرك في تشكيل
حزب سياسي جديد؟
 هذه الفكرة مطروحة ،وسيتم التشاور بشأنهابعد االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،لكنني ال أرغــب في
الـحــديــث عــن أي ــة تـفــاصـيــل ب ـشــأن ه ــذا األم ــر في
الوقت الحالي.

االتحاد األوروبي يؤكد
عالقاته االستراتيجية مع مصر

قال سفير االتحاد األوروبي
بالقاهرة إيفان سوركوس إن
ً
ً
مصر تعد شريكا استراتيجيا
ال غنى عنه لالتحاد ،كما أن
استقرارها وتنميتها يعدان
أولوية أوروبية.
وأشاد سوركوس ،خالل لقائه
رئيس مجلس النواب المصري
علي عبدالعال وعددا من
سفراء دول االتحاد بالقاهرة،
أمس األول ،بالجهود التي
تبذلها مصر في مجال مكافحة
ً
الهجرة غير الشرعية ،مشددا
على أن االتحاد األوروبي
يقدر التحديات الهائلة التي
تواجهها الدولة المصرية
في المرحلة الراهنة ،ويدعم
القاهرة في سبيل مواجهتها.

شكري يشارك في لجنة
تنسيق المساعدات الفلسطينية

شارك وزير الخارجية
سامح شكري في أعمال
االجتماع الوزاري االستثنائي
للجنة تنسيق المساعدات
الفلسطينية ببروكسل أمس،
وهي اللجنة المعنية بتنسيق
وصول المساعدات الدولية إلى
الجانب الفلسطيني.
وصرح المتحدث الرسمي
باسم وزارة الخارجية ،أحمد
أبوزيد ،بأن هذا االجتماع
االستثنائي جاء في إطار
مبادرة أوروبية تستهدف
التفاعل مع التطورات األخيرة
الخاصة بالقضية الفلسطينية،
وعلى ضوء حرص مختلف
األطراف اإلقليمية والدولية
على تنسيق الجهود والمواقف
لدعم القضية الفلسطينية.

الحكومة :ال زيادة في
سعر السكر التمويني

قال مركز المعلومات ودعم
اتخاذ القرار في مجلس الوزراء
المصري ،أمس ،إنه ال زيادة
في أسعار السكر التمويني
في الفترة األخيرة ،مشيرا إلى
انتشار شائعة في العديد من
المواقع اإللكترونية وصفحات
التواصل االجتماعي حول
زيادة سعر السكر التمويني
بالمنافذ التموينية والمجمعات
االستهالكية عقب قرار رفع سعر
توريد طن قصب السكر ،وهو
األمر غير الصحيح.

ةديرجلا
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رياضة

األصفر يستعيد بريقه بكأس ولي العهد
الالعبون تفوقوا على أنفسهم أمام األبيض
وداليبور راهن على الورقة األخيرة
استعاد فريق القادسية لكرة القدم
أحمد حامد
بريقه الغائب منذ الموسم الماضي
ببطولة غــالـيــة هــي كــأس سـمــو ولــي
العهد ،على حساب الغريم التقليدي
دبت الحياة في نادي القادسية
ال ـك ــوي ــت ،لـيـعـلــن أن ــه ع ــائ ــد لـلـطــريــق
من جديد ،بعد أن روى ظمأه
ا لـصـحـيــح ،وأن كتيبة ا لــا عـبـيــن في
ببطولة كأس سمو ولي العهد
صفوف األصفر استعادت توهجها،
لتبقى رقما صعبا على كل من يفكر
الغالية ،بعد غياب كامل في
في االقتراب من منصات التتويج.
الموسم الماضي لمصلحة
وأثـبــت األصـفــر فــي مــواجـهــة أمس
األول انه قادر على العودة في أصعب
الكويت.
ال ـ ـظـ ــروف ،ف ـب ـعــد ب ــداي ــة م ـخ ـي ـبــة فــي
ا ل ـشــوط األول ،ظــن ا لـجـمـيــع خاللها
أن القادسية بات لقمة سائغة لفريق
الكويت المتعملق في الحصة األولى،
ان ـت ـفــض ال ـف ــري ــق بـجـمـيــع ع ـنــاصــره،
أبوزمع غاب عن
وخ ـصــوصــا الـبــديـلـيــن مـحـمــد خليل
وس ـيــف ال ـح ـش ــان ،وال ـق ــائ ــد الـمـحـنــك
المباراة بعد الشوط
ب ــدر ا ل ـم ـطــوع ،لـيـفــر ضــوا سيطرتهم
األول ...وبهاء
على المباراة ،منذ الدقيقة األولى في
الشوط الثاني وحتى نجاح البديل
والقالف وجمعة
الـبــرازيـلــي تياغو فــي إنـقــاذ الموقف
فقدوا تركيزهم
في الوقت القاتل ،واعادة األصفر الى
طريق التتويج.
في أوقات مهمة
وي ـ ـح ـ ـسـ ــب ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ف ــي
القادسية ،بقيادة المدرب الكرواتي
دال ـ ـي ـ ـبـ ــور ،قـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة
بــالــاعـبـيــن إل ــى أجـ ــواء ال ـم ـبــاراة،
ع ـب ــر ت ـب ــدي ــات ج ــري ـئ ــة ف ــي وق ــت
مـبـكــر م ــن ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،صبت
في مصلحة األصـفــر ،مع اإلشــارة
إ لـ ـ ـ ـ ــى أن دا لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــور غـ ــا مـ ــر
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ،ف ـ ــي الـ ـج ــان ــب
ال ـ ـه ـ ـجـ ــومـ ــي ،ع ـلــى
ح ـس ــاب ال ــدف ــاع،
بتكثيف وجود
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن فــي
الخط األمامي.
ك ـم ــا يـحـســب
للجهاز الفني
لـ ـ ـ ـ ــأص ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــر
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــع
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرف
ال ـبــرازي ـلــي ت ـيــاغــو ،رغــم
ا بـتـعــاده عــن المباريات
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،إلــى
ج ــان ــب تـلـقــي الــاعــب
ق ـ ــرار االس ـت ـغ ـن ــاء عــن
خدماته ،ما يعني أن
إ خ ـفــا قــه ك ــان م ــن الممكن
أن يكون القشة التي تقصم
داليبور وأبو زمع قبل صافرة البداية ظهر البعير ،في حال خسارة

القادسية ،لكن النهاية السعيدة كانت
في انتظار الكتيبة الصفراء ،والجهاز
الفني بقيادة داليبور.
في المقابل ،لم ينجح الكويت في
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ب ــداي ـت ــه ال ـق ــوي ــة ،بـعــد
أن تـعـمـلــق ف ــي ا ل ـش ــوط األول ،و ق ــدم
مـسـتــو يــات ال تنقصها إال األ ه ــداف،
ليتسنى له حسم المباراة ،والقضاء
عـلــى كــل آم ــال خـصـمــه فــي ال ـم ـبــاراة،
لكن الرعونة في الشوط األول كلفت
الفريق غاليا في الشوط الثاني ،حيث
غـ ــاب ال ـتــرك ـيــز ع ــن أغ ـل ــب الــاع ـب ـيــن،
السيما الوافد الجديد األردنــي بهاء
فيصل ،والنجم األول اإليفواري جمعة
س ـع ـي ــد ،وال ـ ـحـ ــارس ح ـم ـيــد الـ ـق ــاف،
الــى جــانــب غـيــاب التركيز إيـضــا عن
الجهاز الفني بقيادة عبدالله ابوزمع.
ومـ ــا ي ــؤخ ــذ ع ـل ــى ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت،
مع االعـتــراف بأنه قــادر على العودة
ف ــي ق ــادم ال ـب ـط ــوالت ،لـمــا يـمـلـكــه من
إمكانات تجعله المرشح األبرز دائما
لصعود منصات التتويج ،انتظاره
كـ ـثـ ـي ــرا إليـ ـ ـق ـ ــاف خـ ـ ـط ـ ــورة األص ـ ـفـ ــر،
بـمــا يعني انــه ورغ ــم امـتــاكــه أوراق ــا
رابحة على دكة البدالء ،كعبدالهادي
خميس ،الذي كان قادرا بسرعته على
إرب ــاك الـقــادسـيــة الـمـتـقــدم بخطوطه
الـثــاثــة لـلـهـجــوم ،ال ــى جــانــب العائد
طالل جازع فإن ابوزمع لم يستخدم
ه ـ ـ ــذه األوراق ،حـ ـت ــى تـ ـلـ ـق ــى ه ــدف
التعادل.
ك ـم ــا ان ت ـب ــدي ــل الـ ـ ـح ـ ــارس حـمـيــد
ال ـق ــاف ،وال ــدف ــع بـمـصـعــب الـكـنــدري
قبل انتهاء المباراة بدقيقة ،لم يكن
في مصلحة الالعبين ،مع االعتراف
بـ ـق ــدرات ال ـك ـن ــدري ال ـك ـب ـيــرة ،وحــريــة
الـجـهــاز الـفـنــي فــي اس ـت ـخــدام اوراق ــه
الـمـتــاحــة كـيـفـمــا ي ـش ــاء ،وف ــي الــوقــت
الذي يحدده.

الفهد :انتظروا المزيد
وأكد رئيس نادي القادسية خالد
الفهد أن األصفر استحق الفوز على
األبـ ـ ـي ـ ــض ،السـ ـيـ ـم ــا أنـ ـ ــه ت ـ ـفـ ــوق ب ـكــل
خ ـطــوطــه ف ــي ث ــاث ــة أشـ ـ ــواط ،مـقــابــل
شوط واحد لمصلحة الكويت.
وقال الفهد إن األصفر يمرض وال
يموت ،وقادر سواء بمحترفين أو من
غير محترفين على إحراز البطوالت،
مضيفا أن ر جــال األصفر كانوا على
قدر المسؤولية في المباراة.
وشـ ــدد ع ـلــى ان ال ـث ـقــة بــالــاعـبـيــن
ك ــان ــت ك ـب ـيــرة رغ ــم األداء ال ـم ـتــراجــع

صرخة فرح تقابلها خيبة أمل
في الشوط األول ،واعدا بتكريم الئق
لالصفر ،وأ شــاد بدعم ر جــال النادي
للفريق ،السيما فواز الحساوي الذي
تكفل ببعض الصفقات.

األصفر عاد بعد غياب
من جانبه ،أ شــاد مــدرب القادسية
الكرواتي داليبور بما قدمه الالعبون
في المباراة ،لكنه اعترف بأن األصفر
قدم اسوأ  25دقيقة منذ توليه المهمة
قبل  3مواسم ،في الشوط االول.
وقـ ـ ـ ــال دالـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــور إن ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة فــي
المباراة تحسب لالعبين ،قبل الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى ان ال ـم ـغ ــام ــرة
الهجومية فــي ا لـشــوط الثاني كانت
الخيار الوحيد إلدراك التعادل ،ومنع

اليوسف :نفتخر ونعتز بحضور سمو ولي العهد
أعــرب رئيس االتـحــاد الكويتي لكرة القدم
الشيخ أحمد اليوسف عن فخر واعتزاز الشباب
والرياضيين وأسرة كرة القدم بحضور ورعاية
سمو ولي العهد األمين الشيخ نواف األحمد،
لنهائي كــأس سـمــوه ،ال ــذي أقـيــم بين ناديي
القادسية والكويت ،على استاد جابر الدولي،
الذي توج بفوز نادي القادسية.
ووج ـ ــه الـ ـي ــوس ــف ج ــزي ــل شـ ـك ــره لــأنــديــة
الــريــاضـيــة عـلــى تـعــاونـهــا إلن ـجــاح الـبـطــولــة،
رافعا باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس
اإلدارة واألس ــرة الـكــرويــة أسـمــى آي ــات الشكر
واالمتنان لسمو ولي العهد لرعايته وحضوره

هذا العرس الكروي .وأكد اليوسف فخر واعتزاز
الجميع بوجود سمو ولي العهد بين أبنائه
الشباب والرياضيين ،والذي كان له أكبر األثر
فــي أن يـخــرج النهائي بـصــورة مشرفة نالت
رضا وإعجاب الجميع.
وشدد على أن البهجة واألفراح تعم الكويت
نظرا للذكرى الثانية عشرة لتولي سمو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد مقاليد الحكم،
ً
معربا عن "والء ووفــاء الشباب والرياضيين
لقيادتنا الرشيدة".
وأشاد بتزامن هذه الذكرى الغالية والعزيزة
عـلــى ق ـلــوب الـجـمـيــع م ــع ال ـم ـهــرجــان ال ـكــروي

الهاجري يعود إلى األبيض
عــاد العــب الكويت السابق
ف ـه ــد الـ ـه ــاج ــري إلـ ــى ص ـفــوف
األبـ ـي ــض م ــن ج ــدي ــد ،ب ـعــد أن
ف ـس ــخ عـ ـق ــده ب ــالـ ـت ــراض ــي مــع
االتفاق السعودي.
وكان الهاجري قد انضم إلى
االتفاق بداية الموسم الحالي،
ل ـك ــن تـ ــراجـ ــع ن ـت ــائ ــج ال ـفــريــق
السعودي أدى الى فسخ العقد،
بعد أقل من  6أشهر.
وتأتي عــودة الهاجري الى
ال ـك ــوي ــت ،ل ـكــونــه ال يستطيع

بحضور سمو ولي العهد لنهائي كأس سموه
للموسم الحالي.
ووجــه اليوسف التهنئة لـنــادي القادسية
وج ـمــاه ـيــره بـحـصــد الـلـقــب ال ـغــالــي ،متمنيا
ال ـتــوف ـيــق ل ـن ــادي ال ـكــويــت وب ــاق ــي ال ـف ــرق في
البطوالت المقبلة ،ومؤكدا أنه ليس هناك فائز
وخــاســر ،فالجميع فــائــزون بمصافحة سمو
ولي العهد األمين.
وأعــرب عن الشكر إلــى ال ــوزارات والهيئات
والمؤسسات واألندية الرياضية ،وكل الذين
ساهموا في إنجاح هــذا المهرجان وظهوره
بالمظهر الالئق.

الكويت من تعزيز تقدمه.
وأش ـ ــار إل ــى أن س ـعــادتــه غــامــرة
باللقب ،كونه جاء بعد فترة طويلة
من لقب الدوري ،الذي حققه في بداية
مسيرته مع الفريق.

لم نستغل الفرصة
بدوره ،بارك مدرب الكويت عبدالله
اب ــوزم ــع ل ـل ـقــادس ـيــة إحـ ـ ــرازه ال ـل ـقــب،
مشيرا الى ان البطولة ذهبت لفريق
كبير ومتمرس في البطوالت ،مضيفا
ان ال ـكــويــت ق ــدم م ـس ـتــوى ج ـي ــدا في
الـشــوط األول ،وكــان بمقدوره إنهاء
ف ــرص ــة ال ـق ــادس ـي ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــودة ال ــى
المباراة.
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف أب ـ ـ ــوزم ـ ـ ــع ب ـ ــأن ـ ــه ت ــوق ــع

إغالق باب التسجيل
للفترة الشتوية
أكد رئيس لجنة المسابقات ،باللجنة
المؤقتة التحاد الكرة ،د .حامد الشيباني
أن باب االنتقاالت الشتوية أغلق أبوابه،
ً
أمس ،في موعده المحدد سلفا.
وقــال الشيباني ،ل ـ "الـجــريــدة" ،إنــه ال
يوجد ما يستدعي تمديد فترة االنتقاالت
الشتوية ،مشيرا إلى ان الوقت كان متاحا
لألندية لتدعيم صفوفها بما تريد ،خالل
الفترة الماضية.
واعترف بأن يوم أمس شهد وجودا
كثيفا لألندية من أجل تسجيل صفقات
الساعات األخيرة.

س ـي ـن ــاري ــو
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط
ال ـث ــان ــي ،بــدخــول
القادسية ضاغطا بكل
خطوطه مــن أ جــل ادراك
التعادل ،مشيرا إلى انه
كــان يعول على تعزيز
التقدم ،إال ان القادسية
كـ ـ ـ ــان األسـ ـ ـ ـ ـ ــرع بـ ـه ــدف
التعادل.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـيــة
ط ــي ص ـف ـحــة ال ـم ـب ــاراة
النهائية ،والتركيز في
قــادم البطوالت ،السيما
أن األ بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــض مـ ــر ت ـ ـبـ ــط
ب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة أمـ ـ ــام
السالمية األحد المقبل.

«بدر» القادسية متألق
ي ــزداد نجم الـكــرة الكويتية والع ــب الـقــادسـيــة بدر
المطوع توهجا ونضجا ،ليثبت أن العطاء مرهون
بالجهد واإلخالص في التدريبات ،وليس بعدد الشهور
والسنوات.
ول ــم يـكـتــف ب ــدر بـصـنــاعــة ال ـف ــارق م ــع األص ـف ــر داخ ــل
الـمـسـتـطـيــل األخـ ـض ــر ،ب ـت ـمــريــراتــه ال ـس ـح ــري ــة ،وأه ــداف ــه
الحاسمة ،بل يمتد دوره كقائد محنك ،وفي أصعب األوقات
تجده كالجندي في المعركة ،يقاتل بكل ما أوتــي من قوة،
ويحث زمالءه على عدم االستسالم حتى الرمق األخير.
الـمـطــوع يثبت بما ال يــدع مـجــاال للشك أنــه امـتــداد لجيل
الموهوبين في تاريخ الكرة الكويتية ،وعالمة فارقة ومميزة
للجيل الحالي.

الهدف يبقي تياغو ...ويدونغ خرج من الحسابات!

االن ـت ـقــال ال ــى فــريــق ثــالــث في
الـمــوســم ال ـحــالــي ،ألن ــه شــارك
مع األبيض في بداية الموسم
الحالي ،وساهم في حصد لقب
السوبر ،وبعدها انتقل االتفاق
في السعودية.
يذكر أن "الجريدة" انفردت
فــي عــدد سابق بخبر وصــول
الالعب الى طريق مسدود مع
االتفاق ،وأن عودته مؤكدة الى
صفوف األبيض.

أعلن رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي عن مكافأة
لألصفر قيمتها  50ألف دينار ،بمناسبة التتويج بلقب كأس سمو
ولي العهد ،وكذلك فعل عضو الجمعية العمومية فهد البكر الذي
قدم  10000دينار.
كما أعلن محمد البابطين رغبته في تكريم األصفر في القريب
العاجل ،وبحد أقصى بعد مباراة العربي المقبلة ،في مستهل
مشوار الفريقين في القسم الثاني بالدوري.
وأعـلــن عــدد مــن المنتمين إلــى القادسية عــن مكافآت أخــرى،
سيتم الكشف عنها في قادم األيام ،على أن يقوم الجهاز اإلداري
بتوزيعها.

 ...والديحاني يشيد بدعم الحساوي

القحطاني إلى السالمية
ظفر نادي السالمية بخدمات العب فريق الكويت لكرة القدم
ناصر القحطاني لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم ،لمدة
موسم ونصف الموسم ،اعتبارا مــن فترة االنـتـقــاالت الشتوية
الحالية.
وسجل السالمية ،أمس ،الالعب في كشوفه ،كآخر الصفقات
الشتوية ،حيث تعثرت الصفقة األخــرى لحارس النصر أحمد
عادي ،بعد أن رفض النصر التفريط في الالعب.
من جهة أخرى ،يواصل السالمية استعداداته لمواجهة الكويت
في الدوري الممتار األحد المقبل في مستهل مشوارهما بالدور
الثاني ،وال تشهد صفوف الفريق أي غيابات تذكر.

مكافآت لألصفر

خرج المحترف الجديد الجابوني أكسل يدونغ ،الذي وصل فجر أمس
ً
الى الكويت ،من حسابات القادسية ،وكان توجها داخل الفريق أن يحل
على حساب المحترف اإليفواري السانا ديابي الذي تعاقد معه األصفر
منذ أقل من شهر.

بعد أن أعطى الجهاز الفني الضوء األخضر إلدارة النادي بالتعاقد مع
يدونغ ،على حساب البرازيلي تياغو ،إال أن تألق األخير في نهائي كأس
ولــي العهد ،وتسجيله هــدف التعادل في وقــت قاتل ،أبقى على الالعب
وأعاد يدونغ من حيث أتى .

أش ـ ــاد ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة
ال ـقــادس ـيــة ،رفــاعــي الــديـحــانــي،
بـ ــالـ ــدعـ ــم الـ ـكـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن رئ ـي ــس
النادي السابق فواز الحساوي
لــأص ـفــر ،م ــؤك ــدا أن ه ــذا األم ــر
لـيــس بمستغرب عـلــى شخص
مثل الحساوي.
وقال الديحاني لـ «الجريدة»
إن الـ ـحـ ـس ــاوي أعـ ـط ــى ال ـض ــوء
األخ ـضــر ،خ ــال دقـيـقــة واح ــدة،
للمضي قدما في صفقة الحارس
خ ــال ــد ال ــرشـ ـي ــدي ،ح ـيــث تـكـفــل
بالصفقة كاملة.

وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـحـ ـس ــاوي لــم
يـتــأخــر يــومــا عــن دعــم األصـفــر،
وهو ما تقدره إدارة النادي ،وكل
المنتمين للقلعة الصفراء.
وتـمـنــى الــديـحــانــي التوفيق
للحارس خالد الرشيدي ،وبقية
زمـ ــائـ ــه فـ ــي الـ ـف ــري ــق األصـ ـف ــر،
مؤكدا أن حصد لقب كأس سمو
ولي العهد ،بداية الغيث لعودة
القادسية إلى صدارة البطوالت.

ةديرجلا
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رياضة

انسحاب «يد» العربي أمام الكويت
فوز النصر على التضامن في الجولة  ١١من الدوري العام
محمد عبدالعزيز

فاز الكويت على العربي
بانسحاب األخير ،والنصر على
التضامن  ،21-25في ختام
الجولة الـ 11من الدوري العام
لكرة اليد.

ف ــاز فــريــق ال ـكــويــت ل ـكــرة الـيــد
أمـ ــس ع ـلــى ال ـع ــرب ــي بــاالنـسـحــاب
ب ـن ـت ـي ـجــة  - 10صـ ـف ــر ،فـ ــي خ ـتــام
منافسات الجولة الحادية عشرة
م ــن الـ ـ ــدوري ال ـع ــام لـلـعـبــة ،ليرفع
األبـ ـي ــض رصـ ـي ــده الـ ــى  20نقطة
في المركز الثالث ،وتأهل رسميا
للدوري الممتاز ،بينما ظل األخضر
بـ 7نقاط في المركز التاسع ،وفي
ال ـج ــول ــة ذاتـ ـه ــا فـ ــاز ال ـن ـصــر على
الـتـضــامــن  ،21-25ورف ــع العنابي
رص ـي ــده إل ــى  5ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
الثاني عشر ،بينما ظل التضامن
بدون رصيد في المركز األخير.
ويعتبر انـسـحــاب الـعــربــي أمس
أمــام الكويت هو الحالة األولــى في
ال ــدوري هــذا الـمــوســم ،حيث حضر
فــريــق ال ـكــويــت إل ــى صــالــة االت ـحــاد
في الموعد المحدد للمباراة ،بينما
ت ـغ ـيــب ف ــري ــق ال ـع ــرب ــي بــاس ـت ـث ـنــاء
المدرب السلوفيني ماجيك ومساعده
أمجد مقبل اللذين أبديا استغرابهما
من تأخر وصول الالعبين!.
وانتظر طاقم حكام المباراة المدة
الـقــانــونـيــة ( 15دق ـي ـقــة) ،ثــم أعلنوا
انتهاء المباراة بفوز الكويت بنتيجة

 - 10صفر بانسحاب الطرف اآلخر.
وقــال الـمــدرب المساعد للعربي
أمجد مقبل« :ال أعرف سبب انسحاب
الالعبين ،حيث كانوا منتظمين في
ال ـتــدريــب بـشـكــل ج ـيــد ،وجميعهم
ك ـ ــان ـ ــوا مـ ــوجـ ــوديـ ــن ف ـ ــي ال ـح ـص ــة
التدريبية أمس األول».
وع ـل ـم ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن سبب
االنسحاب يرجع الى مشكلة ادارية
بين ادارة النادي والالعبين الذين
طالبوا عدة مرات باالجتماع لكن لم
يلتفت أحد لطلبهم.

كاظمة يهزم برقان
وف ــي م ـب ــاراة أخ ــرى ج ــرت أمــس
األول ضمن المرحلة ذاتـهــا ،انتزع
ً
ً
فــريــق كاظمة ف ــوزا صعبا مــن بين
ّ
أنـيــاب نظيره بــرقــان ،عندما حــول
تــأخــره فــي الـشــوط األول ()13 - 10
إلـ ــى فـ ــوز بـنـتـيـجــة  ،21-24لـيــرفــع
رص ـيــده إل ــى  21نـقـطــة فــي الـمــركــز
ً
الثاني ،ويعلن تأهله رسميا ،إلى
جانب السالمية المتصدر ،في حين
تجمد رصيد برقان عند  16نقطة
في المركز الرابع.

●

ع ــاد ال ــى ال ـب ــاد ،أم ــس ،وف ــد منتخبنا الــوطـنــي
ألشبال كرة السلة ،بعد أن أنهى معسكره التدريبي
الذي أقيم في القاهرة واستمر  12يوما ،لعب خاللها
 6م ـب ــاري ــات ،ف ــاز ف ــي  3وخ ـســر مـثـلـهـمــا ،واسـتـفــاد
العبو األشـبــال من هــذا التجمع الــذي تولى قيادته
المدربان الوطنيان سالم الداوود ومساعده حمود
الهجرس ،وعمال على تنمية المهارات الفردية والفنية
الجماعية لالعبين من خالل خطة اإلعداد في المرحلة
األولى ،التي ستكمل بقية مراحلها محليا.
يذكر أن منتخب الناشئين تحت  17سنة الــذي
عــاد أيضا فــي وقــت سابق أقــام معسكر تــدريــب في

جانب من مباراة النصر والتضامن

«هوكي الجليد» يعسكر في سلوفينيا اليوم

«أزرق أشبال السلة» عاد إلى البالد

جابر الشريفي

(تصوير جورج ريجي)

اإلسكندرية لعب خالله  8مباريات فاز في  5وخسر
 ،3وطبق مدرب المنتخب وليد الهندي خطة اإلعداد
المطلوبة بنجاح .وستقيم لجنة المنتخبات تجمعا
لجميع المنتخبات السنية عند نهاية كل شهر خالل
الفترة المقبلة.

أبوفريخة يزور األزرق
م ـ ــن جانب آخـ ـ ــر ،زار رئي ـ ــس االتح ـ ــاد المصري
د .مجدي أبوفريخة وفد منتخبنا في القاهرة ،حيث
تــم إه ــداؤه درعــا مــن االتـحــاد الكويتي لكرة السلة،
وشكره على ما بذله من جهود كبيرة لتسهيل إقامة
معسكرات منتخبات الناشئين والشباب بمصر.

يـ ـب ــدأ مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي ل ـه ــوك ــي الـجـلـيــد
للرجال ،اليوم ،معسكره التدريبي في سلوفينيا،
استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم للعبة،
التي ستقام بالبوسنة والهرسك في  25الجاري،
بـمـشــاركــة منتخبات اإلمـ ــارات وتركمانستان
والبوسنة ،إضافة للكويت.
وق ــال رئـيــس ن ــادي األل ـعــاب الـشـتــويــة ،فهيد
العجمي ،أمس ،إن الفريق سيلعب بالمعسكر،
ال ـ ــذي ي ـس ـت ـمــر ح ـت ــى انـ ـط ــاق ال ـب ـط ــول ــة ،أرب ــع
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ت ـج ــري ـب ـي ــة م ـ ــع ف ـ ــرق م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
السلوفيني القوي ،كما سيجري  36تدريبا.
وأض ــاف العجمي أن نــاديــه عمد إلــى إطالة
المعسكر ،لمنح الفرصة الكافية لمدرب المنتخب
التشيكي آرنوست بافيل ،لنقل أفكاره لالعبين،
وتطبيق فكره التدريبي ،ال سيما أن المدرب ُيعد
من المدربين الكبار في بالده ،منوها بحماس
الالعبين والتزامهم في التدريبات التي أقيمت
بالبالد في الفترة الماضية.
وأكـ ـ ـ ــد أن وصـ ـ ـ ــول «أزرق ال ـ ـهـ ــوكـ ــي» ل ـه ــذه
التصفيات النهائية ألول مرة في تاريخه ُيعد
إنجازا طيبا ،مضيفا أن ناديه سيسعى لتطوير
جميع ألعابه وفرقه السنية ،لتحقيق المزيد من
اإلنجازات لرياضة األلعاب الشتوية بالكويت،
في ظل دعم مميز من الهيئة العامة للرياضة.
من جانبه ،قــال الـمــدرب بافيل إن المنتخب
يـمـتـلــك العـبـيــن جـيــديــن ف ــي ع ــدد م ــن ال ـمــراكــز،
مضيفا أن المعسكر سيتيح لــه التعرف أكثر

لقاء سابق لمنتخب هوكي الجليد
على إمكانيات العبيه ،ال سيما أنه تسلم مهامه
قبل فترة قصيرة.
وأش ــار بافيل إلــى أن «التصفيات لــن تكون
سـهـلــة ،ف ــي ظ ــل وج ــود مـنـتـخـبــات ق ــوي ــة ،لكنه
س ـي ـع ـم ــل عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ـع ـس ـك ــر إلعـ ـ ــداد
العـبـيــه بـشـكــل ج ـي ــد ،ورف ـ ــع م ـس ـتــواهــم الـفـنــي
ولياقتهم ،لتحقيق أ فـضــل نتيجة ،خصوصا
أنهم يملكون عزيمة وإصرارا لتطوير أدائهم».
ب ــدوره ،أكــد حــارس مرمى منتخبنا ضــاري
العمران ،أنه وزمالءه الالعبين تدربوا بقوة في

العين والغرافة إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا
تأهل العين االماراتي والغرافة
القطري لدور المجموعات لدوري
ابـ ـط ــال اس ـي ــا ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم بعد
فوزهما على ضيفيهما المالكية
الـبـحــريـنــي  - 2صـفــر وبــاخـتــاكــور
االوزبكستاني  1-2الثالثاء ضمن
الدور التمهيدي.
وف ــي دور الـمـجـمــوعــات ،يلعب
العين في المجموعة الرابعة التي
تـضــم ال ـه ــال ال ـس ـعــودي وال ــري ــان
ال ـق ـط ــري واالسـ ـتـ ـق ــال االيـ ــرانـ ــي،
والغرافة في المجموعة االولى الى
جانب الجزيرة االماراتي واالهلي
السعودي وتراكتور سازي االيراني.
ورغــم الترشيحات التي صبت
في المباراة االولى لصالح العين،
فــإن الــواقــع ام ــام المالكية لــم يكن
كذلك في ارضية الملعب ،وتحديدا
في الشوط االول.
وف ــاج ــأ الـمــالـكـيــة ال ــذي يـشــارك
في البطولة القارية للمرة االولــى،
اصحاب االرض وكاد يتقدم عليهم
في مناسبتين لوال التألق الالفت
لحارس مرمى العين الدولي خالد
عيسى.

وب ــدا ان الـمـخــزون الـبــدنــي نفد
عـنــد الع ـبــي الـمــالـكـيــة فــي الـشــوط
ال ـثــانــي ال ــذي سـيـطــر عـلـيــه العين
بـشـكــل ك ــام ــل ،واف ـت ـتــح الـتـسـجـيــل
عبر بيرغ الذي استفاد من تمريرة
الشحات المتقنة (.)53
وانـهــى العين اي امــل للمالكية
ب ــالـ ـع ــودة ب ـع ــدم ــا س ـج ــل ال ـه ــدف
الثاني برأسية فرنانديز الذي حول
عرضية بندر االحبابي بشكل رائع
في شباك حارس المرمى عبدالكريم
فردان (.)61

الغرافة فاز على باختاكور
وفي المباراة الثانية ،بلغ الغرافة
دور المجموعات بفوزه على ضيفه
ب ــاخ ـت ــاك ــور ب ـهــدف ـيــن ل ـل ـهــول ـنــدي
وي ـس ـل ــي سـ ـن ــاي ــدر ( 21مـ ــن رك ـلــة
جزاء) والبرتغالي دييغو كارلوس
ام ــادو ( )28مـقــابــل ه ــدف لجسور
خاكيموف (.)1+90
تفوق الغرافة في الشوط االول
وكــان االفضل من جميع النواحي
بفضل تحركات مهاجمه االيراني

جانب من لقاء العين والمالكية البحريني
م ـه ــدي ط ــارم ــي ال ـ ــذي ت ـس ـبــب في
ركلة الجزاء ،وصنع الهدف الثاني
الم ـ ــادو بـعــد ان تـخـلــص م ــن اكـثــر
من مدافع.

وسيطر باختاكور على مجريات
ال ـش ــوط ال ـثــانــي لـكـنــه ل ــم يستطع
ترجمتها الى اهداف وانتظر حتى
الوقت بدل الضائع ليسجل هدفه

الوحيد ،وكــاد ان يخطف التعادل
ف ــي ال ـث ــوان ــي االخـ ـي ــرة م ــن ان ـف ــراد
للمونتينيغري ماركو سيميتش
(.)4+90

األيام الماضية بالكويت ،معتبرا أن «المعسكر
يعد فرصة مميزة للتجانس ،واستيعاب أفكار
الجهاز الفني في مباريات البطولة».
وذكر العمران ( 19سنة) ،أن البطولة ستشكل
لــه ولــزمــائــه فــرصــة مـمـيــزة الكـتـســاب الـخـبــرة
الــدولـيــة ،مـشـيــدا بــدعــم العـبــي الـخـبــرة لـهــم في
الـتــدريـبــات والـتــوجـيـهــات ،فــي ظــل روح طيبة
تسود جميع أعضاء الفريق.
(كونا)

جانب من مباراة االهلي واإلسماعيلي

ً
ً
حـ ـ ـق ـ ــق األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزا ق ـ ـ ــات ـ ـ ــا ع ـل ــى
اإلسماعيلي بهدف نظيف خالل المباراة
التي جمعتهما في الجولة الــ 21للدوري
المصري الممتاز ،مساء الثالثاء ،ليرفع
األحـمــر رصـيــده إلــى  51نقطة يـغــرد بها
فوق القمة بعيدا عن مالحقة اإلسماعيلي
ال ـ ـ ــذي ت ـج ـم ــد رص ـ ـيـ ــده عـ ـن ــد  42ن ـق ـطــة،
علما بــأن األهـلــي لــه مـبــاراة مؤجلة أمــام
المقاولون.
ً
ً
قدم الفريقان عرضا متوسطا ،وإن كان
األه ـلــي هــو األك ـثــر خ ـطــورة واس ـت ـحــواذا
على الـكــرة ووص ــل أكـثــر مــن مــرة لمرمى
اإلسماعيلي ،وتألق محمد عــواد حارس
ال ــدراوي ــش ،وأنـقــذ مــرمــاه مــن عــدة فرص
وأهداف ُمحققة ،لكن األحمر سجل هدف
الفوز القاتل في الدقيقة األولى من الوقت
ب ــدل ال ـضــائــع ع ــن طــريــق الـ ـح ــاوي ولـيــد
سليمان.
ً
لم تستمر فترة «جس النبض» طويال
بـيــن الـفــريـقـيــن وح ــاول األه ـلــي الــوصــول
لمرمى عــواد عــن طريق أزارو وحمودي
والـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،ل ـك ــن ح ـ ـ ــارس اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي
تعامل مــع الـفــرص السهلة التي وصلته
بشكل جيد.

الشوط الثاني
جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من
جانب األهلي الذي كاد ُيسجل هدفا ُمبكرا،
لكن أحمد حمودي فشل في التعامل مع
كرة عرضية مررها أجايي ،وواصل األحمر
هجماته العنترية على مرمى الدراويش.
وكــاد أجايي ُيسجل هدفا في الدقيقة
 ،53بـعــدمــا س ــدد ك ــرة رأس ـيــة رائ ـعــة لكن
القائم تعاطف مــع عــواد وأنـقــذ الموقف،

تنطلق اليوم بطولة كأس
الـ ـم ــرح ــوم ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
ال ـم ـبــارك ل ـلــرمــايــة ،وتستمر
ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أيـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى م ـج ـم ــع
ميادين الشيخ صباح األحمد
األولمبي للرماية.
وح ـ ـ ــددت ال ـل ـج ـنــة الـفـنـيــة
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي الـ ــرمـ ــايـ ــة
مـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــات ال ـ ـ ـكـ ـ ــأس ع ـل ــى
الرمايات األولمبية في أسلحة
رمــايــة الـخــرطــوش (السكيت
والتراب والدبل تراب) للرجال
والسيدات والناشئين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لالتحادين الكويتي والعربي
للرماية عبيد العصيمي ،إن
ن ــادي الــرمــايــة يـعـتــز بــإقــامــة
كأس المرحوم الشيخ عبدالله
المبارك سنويا ،ألنها «تحمل
اسـ ـ ــم أحـ ـ ــد رج ـ ـ ـ ــال الـ ـك ــوي ــت
األوف ـي ــاء ،مـحــب للخير ،وأن
الـمـبــاركَّ ،
طيب الله ث ــراه ،من
أصـ ـح ــاب اإلنـ ـ ـج ـ ــازات الــذيــن
ســاهـمــوا فــي تحقيق نهضة
الكويت وإعالء شأنها».

فوز الهالل واألهلي واالتحاد وسقوط
النصر في الدوري السعودي
حقق كل من الهالل المتصدر
وحــامــل اللقب واالهـلــي مطارده
المباشر فوزا بشق النفس على
ضيفيهما الــرائــد  1-2والشباب
و 2-3على التوالي بعدما حول
االول تـ ـخـ ـلـ ـف ــه بـ ـ ـه ـ ــدف و حـ ـي ــد
والثاني بثنائية نظيفة الثالثاء
في ختام المرحلة التاسعة عشرة
من الدوري السعودي لكرة القدم.
وح ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال ع ـل ــى
صــدارتــه بــرصـيــد  39نقطة
بفارق نقطتين امام االهلي.
في المباراة االولى على ملعب
األمير فيصل بن فهد بالرياض،
تـ ـق ــدم ال ـ ــرائ ـ ــد م ـب ـك ــرا ب ــواس ـط ــة
س ـل ـط ــان ا ل ـ ـس ـ ــوادي ( ،)13ورد
الهالل بهدفين سجلهما مجاهد
المنيع ( )52والفنزويلي جيلمين
ريفاس (.)79
وفي الثانية على ملعب مدينة
الملك عبدالله الرياضية بجدة،
تقدم الشباب بهدفين سريعين

سجلهما ال ـجــزائــري مـحـمــد بن
يطو ( )12وهتان سلطان باهبري
( ،)14وقلص اليوناني يوانيس
فـيـتـفــاتـفـيــديــس ف ــي الــدقـيـقــة 40
م ــن ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء ،ق ـب ــل ان يـقـلــب
ال ـط ــاول ــة ف ــي ال ــدق ــائ ــق االخ ـي ــرة
بهدفين للوافد الجديد المصري
مؤمن زكريا ( )85ومهند عسيري
(.)4+90
ومني النصر بخسارته الثانية

ً
األهلي يهزم اإلسماعيلي وينفرد بعيدا في صدارة الدوري
ول ـع ــب األه ـل ــي بـشـكــل ه ـجــومــي وك ــاد
أجــايــي ُيسجل هــدف الـتـقــدم لألهلي في
الدقيقة  ،20عندما ا نـفــرد بمحمد عــواد
لكن األخير تألق وأمسك بالكرة ،وتبادل
ع ـبــدال ـلــه الـسـعـيــد ك ــرة رائ ـع ــة م ــع أزارو،
لكن األخير تباطأ كالعادة في التسديد
ليتدخل عواد المتألق ُ
وينقذ الموقف.
وك ــاد كــالــديــرون ُيـسـجــل ه ــدف التقدم
لإلسماعيلي في الدقيقة  ،32وســدد كرة
ص ــاروخ ـي ــة ل ـكــن مـحـمــد ال ـش ـن ــاوي تــألــق
وتصدى للكرة ،وواصــل الفريقان تبادل
السيطرة لكن التعادل السلبي هيمن على
الشوط األول.

«المبارك» للرماية
تنطلق اليوم

وتـ ـع ــاطـ ـف ــت ال ـ ـعـ ــارضـ ـ ًـة مـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى مــع
الدراويش ،وأنقذت هدفا لألهلي.
وكــاد اإلسماعيلي ُيسجل هدفه األول
في الدقيقة  ،62بعدما لعب شكري نجيب
كرة عرضية كادت تسكن الشباك الحمراء،
لكن القائم تعاطف مــع محمد الشناوي
حارس األهلي وأنقذ الكرة ،وواصل المارد
األحمر هجماته المتتالية على مرمى عواد
وتألق األخير بشكل الفت للنظر ،وشارك
ً
إسالم محارب بدال من هشام محمد.
ونـ ــال ع ـمــرو ال ـســول ـيــة ب ـطــاقــة ص ـفــراء
للخشونة ،وضغط ًاألهلي إلــى أن سجل
ول ـي ــد س ـل ـي ـمــان ه ــدف ــا ق ــات ــا ب ــرأس ــه في
الــدقـيـقــة األول ــى مــن الــوقــت ب ــدل الضائع
بعدها ينتهي اللقاء بفوز قاتل لألهلي
فتح له الطريق أمام إحراز بطولة الدوري
للمرة األربعين.
وض ـ ـمـ ــن م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـجـ ــولـ ــة ،تـ ـع ــادل
الداخلية مع المقاصة بهدفين لمثلهما،
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة اح ـتــل الـمـقــاصــة الـمــركــز
الـعــاشــر بــرصـيــد  25نـقـطــة ،بينما احتل
الداخلية المركز التاسع ،برصيد  26نقطة.

عـلــى ال ـتــوالــي إث ــر سـقــوطــه أمــام
مضيفه ال ـت ـعــاون بـهــدف وحيد
س ـج ـل ــه الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ريـ ـ ـك ـ ــاردو
ماشادو ( )67على ملعب مدينة
الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
ورفع التعاون رصيده إلى 24
نقطة في المركز السابع بفارق
نقطة واحدة خلف الشباب ،بينما
بـقــي الـنـصــر ف ــي ال ـمــركــز الــرابــع
برصيد  27نقطة.
وتـ ـغـ ـ ُل ــب االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ع ـلــى
مضيفه أ حــد بهدف سجله
ز ي ـ ـ ـ ـ ــاد ا ل ـ ـم ـ ــو ل ـ ــد ( )80ع ـل ــى
مـلـعــب مــديـنــة األم ـيــر مـحـمــد بن
عبدالعزيز الرياضية بالمدينة
المنورة.
ورفع االتحاد رصيده إلى 27
نقطة في المركز الخامس ،فيما
ُ
بقي أح ــد على رصـيــده السابق
 15نقطة في المركز قبل األخير.

مؤتمر بطولة عبدالرضا
الصحافي اليوم
تـعـقــد الـلـجـنــة العليا
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـب ـط ــول ــة
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـح ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــن
عـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة ،ف ــي
الـ ـس ــادس ــة م ـســاء
اليوم ،على مسرح
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ــريـ ــاضـ ــة
ب ــال ــرقـ ـع ــي ،م ــؤت ـم ــرا
ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــا بـ ـحـ ـض ــور
المدير العام لهيئة الرياضة
د .حمود فليطح ،وممثلين عن االتحاد الكويتي لكرة
القدم ،ووزارة التربية ،واألكاديميات.
وستعلن اللجنة تفاصيل البطولة التي ستنطلق
الـثــاثــاء المقبل ،بمشاركة  390العـبــا مــن مختلف
قطاعات البراعم في األندية واألكاديميات ،بهدف بناء
قاعدة جديدة لمنتخب الكويت ،وفق دراسة االتحاد
الكويتي لكرة القدم.
وكان رئيس اللجنة عبدالعزيز المنيع أعلن اكتمال
كل االستعدادات ،مشيرا إلى أن اللجنة العليا تنتظر
إشارة البدء.

30
رياضة
توازنه
يستعيد
ليفربول
ً
وأرسنال ينتكس مجددا
ةديرجلا
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استعاد فريق ليفربول نغمة
االنتصارات ،وتغلب على مضيفه
هيديرسفيلد  -3صفر ،أمس
األول ،في المرحلة الخامسة
والعشرين من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.

استعاد ليفربول توازنه ،بفوز كبير
وثمين على مضيفه هيديرسفيلد تاون
-3صفر ،فيما انتكس أرسنال مجددا،
بخسارته أمام مضيفه سوانسي سيتي
 ،2-1أمــس األول ،فــي افـتـتــاح المرحلة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،ع ـل ــى مـلـعــب
غالفارم في هيديرسفيلد ،عاد ليفربول
إلــى نغمة االنـتـصــارات ،بعد خسارته
المفاجئة أمام مضيفه سوانسي سيتي،
ص ــاح ــب ال ـمــركــز األخـ ـي ــر ،ص ـف ــر 1-في
المرحلة الماضية.
واستحق ليفربول الـفــوز ،ألنــه كان
الطرف األفضل طيلة المباراة ،وسنحت
لـمـهــاجـمـيــه أك ـث ــر م ــن ف ــرص ــة ســانـحــة
لـلـتـسـجـيــل ،لـكـنـهــم اك ـت ـف ــوا بتسجيل
ثالثة أهداف.
وحسم رجــال المدرب يورغن كلوب
نـتـيـجــة الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي شــوط ـهــا األول،
بتسجيلهم هدفين ،وحققوا الفوز الرابع
عشر هذا الموسم ،رفعوا به رصيدهم
إلى  50نقطة ،ولحقوا بتشلسي حامل
اللقب إلــى المركز الـثــالــث ،برصيد 50
نـقـطــة ،بــانـتـظــار ل ـقــاء األخ ـيــر وضيفه
بــورنـمــوث ،الــذي أقيم أمــس ،فــي ختام
المرحلة.
وب ـ ـسـ ــط لـ ـيـ ـف ــرب ــول س ـي ـط ــرت ــه م ـنــذ
ال ـبــدايــة ،بـيــد أن شـبــاكــه ك ــادت تتلقى
هــدفــا ع ـكــس ال ـم ـجــريــات ع ـنــدمــا ســدد
الفرنسي لوران دوبواتر كرة قوية من
داخل المنطقة أبعدها حارس المرمى
األلماني لــوريــس كــاريــوش إلــى ركنية
لم تثمر (.)19
وت ــرج ــم ال ـض ـيــوف أفـضـلـيـتـهــم إلــى
ه ـ ــدف ( )26ع ـن ــدم ــا اس ـت ـغ ــل ال ــدول ــي
األل ـمــانــي إي ـمــري ج ــان ك ــرة مــرتــدة من
الــدفــاع خــارج المنطقة ،فسددها على
ال ـطــائــر ق ــوي ــة بـيـمـنــاه ارت ـط ـمــت بـقــدم
المدافع فيليب بيلينغ سكنت الزاوية

ايمري جان نجم ليفربول يحتفل بعد إحرازه الهدف األول
اليسرى للحارس الدنماركي يوناس
لــوســل .وهــو الـهــدف الثاني لجان هذا
الموسم.
وعـ ـ ــزز الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ف ـيــرم ـي ـنــو ت ـقــدم
ليفربول في الدقيقة األولــى من الوقت
بــدل الضائع مــن الـشــوط األول عندما
تلقى كرة من السنغالي ساديو مانيه،
فتوغل داخــل المنطقة ،وخــدع الــدفــاع
بمحاولة للتمرير ،لكنه سددها بيمناه
م ــن زاوي ـ ـ ــة ص ـع ـبــة ارت ـط ـم ــت بــال ـقــائــم
األيمن ،وعانقت شباك الحارس لوسل.
وهو الهدف الخامس عشر لفيرمينو
في الدوري هذا الموسم.
وانقذ الحارس لوسل مرماه من هدف
ثالث ،بإبعاده تسديدة قوية لجيمس
ميلنر إلى ركنية لم تثمر ( ،)50ثم مرر
جــان كــرة عرضية إلــى مانيه المتوغل

داخل المنطقة ،فارتمى عليها برأسية
مرت بجوار القائم األيسر (.)68
وحصل ليفربول على ركلة جزاء ،إثر
عرقلة جان داخل المنطقة من بيلينغ،
فــانـبــرى لـهــا ال ــدول ــي الـمـصــري محمد
ص ــاح ،بـعــدمــا سـمــح لــه ميلنر وجــان
ب ــذل ــك ،ف ـس ــدده ــا ب ـي ـس ــراه ع ـلــى يـســار
الحارس لوسل.
وه ــو ال ـهــدف الـتــاســع عـشــر لصالح
هــذا الموسم ،فعزز موقعه في المركز
ال ـثــانــي عـلــى الئ ـحــة ال ـهــداف ـيــن ،بـفــارق
هــدفـيــن خـلــف مـهــاجــم تــوتـنـهــام هــاري
كاين المتصدر.

سوانسي يهزم أرسنال
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،عـلــى ملعب

ً
تشلسي يتعاقد مع إيمرسون قادما من روما هونيس :مصير ريبيري
ع ـ ــزز ت ـش ـل ـس ــي ،ح ــام ــل لـقــب
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
ال ـق ــدم ،صـفــوفــه بـضــم الـمــدافــع
البرازيلي  -اإليطالي إيمرسون
بالمييري مــن رومــا اإليطالي،
بعقد يمتد  4.5أعوام.
وأعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـلـ ـن ــدن ــي،
فــي وق ــت مـتــأخــر لـيــل الـثــاثــاء،
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ـظ ـه ـيــر األي ـس ــر
ال ـب ــال ــغ  23ع ــام ــا ،رغـ ــم انـ ــه لــم
ي ـ ـشـ ــارك هـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم س ــوى
في مباراتين مع رومــا ،بسبب
إصــابــة فــي ركـبـتــه أب ـعــدتــه عن
األشـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
الدوري اإليطالي.
ون ـ ـقـ ــل مـ ــوقـ ــع ت ـش ـل ـس ــي عــن
إيمرسون قوله" :جئت الى هنا
ألنه فريق رائــع صاحب تاريخ
ع ـظ ـيــم .الـ ـي ــوم ،أن ــا أح ـقــق أحــد
أحالمي بــارتــداء قميص فريق
بهذه العظمة" ،مضيفا" :أتابع
الـكــرة اإلنكليزية منذ كنت في
ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة م ــن ع ـم ــري.
إنها حقا لعبة جميلة هنا لكن

ليبرتي في كارديف ،أضاف سوانسي
سـيـتــي أرسـ ـن ــال إل ــى قــائ ـمــة ضـحــايــاه
عندما تغلب عليه  ،1-3وتخلص من
المركز األخير مؤقتا.
وكان أرسنال البادئ بالتسجيل عبر
المدافع اإلسباني ناتشو مونريال ،الذي
استغل كــرة عرضية للدولي األلماني
مسعود أوزيل ،وسددها بيسراه داخل
المرمى (.)33
لـكــن أ ص ـح ــاب األرض ردوا بعدها
ب ــدق ـي ـق ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،وأدرك ـ ـ ـ ـ ــوا ال ـت ـع ــادل
بواسطة صامويل كلوكاس ،إثر تلقيه
ك ــرة داخ ــل الـمـنـطـقــة ،فـتــوغــل داخـلـهــا،
وان ـفــرد بــالـحــارس التشيكي العمالق
بيتر تشيك ،وتابعها على يمينه.
ومنح الدولي الغاني جــوردان ايوو
ا لـتـقــدم لسوانسي سيتي ( )61عندما

وروبن لم يتحدد

إيمرسون بعد توقيع عقده مع تشلسي
من األجمل أن أكون طرفا فيها".
وانضم إيمرسون الــى روما
عام  2015قادما من سانتوس،
ونــال العام الماضي الجنسية
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة ،واسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــي إل ــى
الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي ف ــي مــايــو
مـ ــن ق ـب ــل ال ـ ـمـ ــدرب جــان ـب ـي ـيــرو
ف ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــورا ،ل ـ ـك ـ ـنـ ــه أص ـ ـ ـيـ ـ ــب ف ــي
الـمــرحـلــة األخ ـي ــرة مــن ال ــدوري

الموسم الماضي ،واضطر الى
االنسحاب من التشكيلة.
وكـ ـ ـ ــان ت ـش ـل ـس ــي ي ـس ـت ـهــدف
ايضا العبا آخر من روما ،وهو
المهاجم البوسني ادين دزيكو،
لكن وســائــل اإلع ــام االيطالية
رجـ ـح ــت أال ت ـت ــم ال ـص ـف ـق ــة فــي
الساعات القليلة المتبقية من
فترة االنتقاالت الشتوية.

قـ ــال رئ ـي ــس ن ـ ــادي بــايــرن
م ـي ــون ـي ــخ األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ،أول ـ ــي
هـ ــون ـ ـيـ ــس ،أم ـ ـ ـ ــس ،إن ع ـلــى
الــاعـبـيــن؛ الـهــولـنــدي آريـيــن
روب ـ ـ ـ ــن وال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي فـ ــرانـ ــك
ري ـب ـيــري ،االن ـت ـظــار لبضعة
أش ـ ـهـ ــر ،حـ ـت ــى يـ ـت ــم ت ـحــديــد
مـ ـصـ ـي ــر م ـس ـت ـق ـب ـل ـه ـم ــا مــع
النادي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس فـ ــي
تـصــريـحــات لـمــوقــع "ت ــي زد"
األلماني اإلخباري" :لم يتخذ
قرار حتى اآلن في هذا الشأن.
أعتقد أن القرار سيصدر في
أبريل أو مايو".
وينتهي تعاقد الالعبين
المذكورين مع البايرن نهاية
الموسم الجاري ،حيث يأمل
كــاهـمــا تـمــديــد ارتـبــاطـهـمــا
بالنادي لوقت أطول.

ضد فييرا" ،أن بنفيكا يؤكد اجراء
عمليات تفتيش تتعلق بتحقيق
ال يستهدفه".
وقالت وحــدة مكافحة الفساد،
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــرطـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الـبــرتـغــالـيــة ،انـهــا نـفــذت نـحــو 30
عملية تفتيش فــي إط ــار تحقيق
ب ــ"ال ـف ـس ــاد ،ال ـح ـصــول ع ـلــى مــزيــة
ال مبرر لها ،غسل رؤوس أمــوال،
استغالل النفوذ واحتيال ضريبي
متفاقم" .ونقلت وكالة انباء "لوسا"
عن مصدر مطلع قوله انه تم ايضا
تفتيش منزل فييرا.
وكشفت الشرطة أنها أوقفت 4
رج ــال وس ـيــدة ،بينهم محاميان،
لكنها لم تكشف عن اسم أي منهم

فييرا رئيس نادي بنفيكا
إال أن وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـمـحـلـيــة
أف ــادت ب ــأن المتهم األســاســي في
ه ــذه الـقـضـيــة ،الـتــي أطـلــق عليها
"عملية ليكس" ،هو القاضي روي
رانجيل الذي كان مرشحا لرئاسة
بنفيكا عام .2012
وف ـ ــي رد ع ـل ــى س ـ ــؤال لــوكــالــة

ويبلغ روبن  34عاما ،فيما
يكمل ريبيري عامه الـ  35في
أبريل المقبل.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـنـ ـج ــم ال ـف ــرن ـس ــي
أعـ ـ ـ ـ ــرب أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا عـ ـ ــن رغ ـب ـت ــه
بــاالس ـت ـمــرار فــي ال ــدف ــاع عن
ألوان قميص النادي البافاري
لموسمين مقبلين على األقل.
وقال ريبيري في منتصف
ي ـن ــاي ــر ال ـم ـن ـق ـضــي" :ال أزال
أشـعــر بــأنـنــي بـخـيــر .أمــامــي
ع ــام ــان أس ـت ـط ـيــع خــالـهـمــا
تقديم أعلى المستويات".
(د ب أ)

ماتا يمدد عقده مع يونايتد حتى 2019
مــدد مانشستر يونايتد اإلنـكـلـيــزي لـكــرة القدم
ع ـق ــد الع ـ ــب خـ ــط وس ـطــه
اإلسـ ـب ــان ــي خـ ـ ــوان مــاتــا
لـ ـع ــام إضـ ــافـ ــي ،وف ــق
مـ ـ ـ ــا كـ ـ ـش ـ ــف م ـ ــدرب ـ ــه
ال ـبــرت ـغــالــي جــوزيــه
مــوريـنـيــو ،مــا يعني
استمراره في صفوف
النادي حتى .2019
وق ــال مورينيو ،أمس
األول ،لدى سؤاله عن تمديد
عـ ـق ــد مـ ــاتـ ــا مـ ــن عـ ــدمـ ــه" :نـ ـع ــم،
ل ـقــد ح ـصــل األم ـ ــر ،األس ـبــوع
ال ـم ــاض ــي أو شـ ــيء م ــن هــذا
القبيل".
وكان ماتا في األشهر الستة
األخيرة من العقد الذي وقعه مع
يونايتد عــام  2014حين التحق به
من الغريم اللندني تشلسي ،لكن العقد
يتضمن بندا يسمح لفريق "الشياطين
الحمر" باالحتفاظ به لعام إضافي .وقرر
الـنــادي الشمالي تفعيل هــذا البند ،ما
يعني أن الالعب ( 29عاما) سيبقى في
"أولد ترافورد" حتى .2019

فرانس بــرس ،كشف النائب العام
أن إحدى عمليات التفتيش كانت
تستهدف محكمة االستئناف في
لـشـبــونــة ،وأن الـتـحـقـيــق ال ـجــاري
انبثق من تحقيق آخر سمي "طريق
األطلسي" ،وكان القاضي رانجيل
متورطا فيه.

تأهل باريس سان جرمان ،بطل المواسم
األربعة األخيرة لنهائي مسابقة كأس رابطة
األندية الفرنسية المحترفة لكرة القدم بفوزه
على مضيفه ريــن  2-3أمــس األول في نصف
النهائي.
ويلتقي موناكو بطل الدوري مع مونبلييه
االرب ـع ــاء فــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ضـمــن نصف
النهائي.
وكان موناكو خسر امام سان جرمان في
نهائي النسخة الماضية.
وأكد سان جرمان بالتالي تفوقه التام على
ري ــن ه ــذا الـمــوســم بـعــد ان اكـتـسـحــه  1-4في
المرحلة الثامنة عشرة من الدوري ،ثم  1-6في
عقر داره في الدور الـ 32من مسابقة الكأس.
وسجل البلجيكي توماس مونييه هدف
س ــان جــرمــان االول فــي الــدقـيـقــة  25بطريقة
غريبة اثر كرة من خارج المنطقة سددها بعد

خطوة مهمة ليوفنتوس نحو نهائي الكأس
خ ـطــا يــوف ـن ـتــوس خ ـط ــوة مـهـمــة نحو
بلوغ نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة
القدم للموسم الرابع على التوالي ،بفوزه
الثمين أمس األول على مضيفه أتاالنتا
-1صفر ،في ذهاب الدور نصف النهائي،
ولعب ميالن أمس مع التسيو في ذهاب
نصف النهائي.
وت ـقــام م ـبــاراتــا اإليـ ــاب فــي  28فـبــرايــر
المقبل .واحتكر يوفنتوس لقب الكأس في
المواسم الثالثة األخيرة ،على غرار الدوري
المحلي الذي توج به ست مرات متتالية.
وكان حامل اللقب واجه صعوبة كبيرة
في آخر زيارتين له لبرغامو ،أرغمه فيهما
أتاالنتا على التعادل .2-2
ويـمــر فــريــق "الـسـيــدة الـعـجــوز" بفترة
مـمـتــازة ،إذ خــرج منتصرا مــن مبارياته

الـســت األخ ـيــرة فــي الـ ــدوري ،ال ــذي يحتل
فيه المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي
المتصدر.
ووص ــل فــريــق ال ـمــدرب ماسيميليانو
أليغري ايضا الى ثمن نهائي دوري ابطال
اوروبا ،حيث سيواجه توتنهام اإلنكليزي.
وعــاد الــى صفوف يوفنتوس حارسه
األسطوري جانلويجي بوفون الذي احتفل
األحد بميالده األربعين ،فلعب أساسيا في
برغامو بعد تعافيه من إصابة في ربلة
ساقه ابعدته نحو شهرين ،ونجح في صد
ركلة جزاء في الشوط األول.
وج ـل ــس ب ــوف ــون ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـب ــدالء
فــي م ـبــاراة السبت ضــد كييفو الـتــي فاز
بها يوفنتوس خارج ملعبه بهدفين في
الدوري.

استغل خطأ لتشيك في تشتيت الكرة،
فـتـهـيــأت امــامــه ايـ ــوو ،فـتــابـعـهــا داخــل
المرمى ،قبل أن يوجه كلوكاس الضربة
الـقــاضـيــة لـلـضـيــوف ،بتسجيله هدفه
الشخصي الثاني والثالث لفريقه.
وجلس الفرنسي أوليفييه جيرو على
مـقــاعــد االحـتـيــاط ،بـعــد ســاعــات قليلة
عـلــى كـشــف تـقــاريــر صحافية توصله
إلى اتفاق مع الجار تشلسي لالنضمام
إل ــى صـفــوفــه مـقــابــل  18مـلـيــون جنيه
استرليني ( 20مليون يورو).
كما جلس أيضا على المقاعد ذاتها
االرميني هنريك مخيتاريان ،المنضم
حديثا إلى النادي اللندني ،في صفقة
مبادلة مــع مانشستر يونايتد تخلى
ف ـي ـهــا ل ــأخ ـي ــر ع ــن م ـهــاج ـمــه ال ــدول ــي
التشيلي اليكسيس سانشيز.

ودفع مدرب أرسنال ،الفرنسي ارسين
فـيـنـغــر ،بـمـخـيـتــاريــان فــي الــدقـيـقــة 60
وجيرو في الدقيقة  ،76دون ان ينجح
ف ــي تـ ـف ــادي الـ ـخـ ـس ــارة ال ـس ــاب ـع ــة ه ــذا
الموسم.
وتجمد رصيد أرسنال عند  42نقطة
في المركز السادس.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــال ـث ــة ع ـل ــى الـمـلـعــب
األولـمـبــي فــي لـنــدن ،تـعــادل وســت هام
يــونــايـتــد مــع ضيفه وج ــاره كريستال
باالس .1-1
وت ـ ـقـ ــدم ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ـ ـ ــاالس ب ـه ــدف
لمهاجمه الدولي البلجيكي كريستيان
بينتيكي بضربة رأسـيــة ( ،)24وأدرك
وست هام يونايتد التعادل عبر مارك
نوبل من ركلة جزاء (.)43

وكان هناك تخوف من أن ينتهي مشوار ماتا مع
يونايتد في ختام الموسم ،السيما بوجود مورينيو،
ال ــذي يمضي مــوسـمــه الـثــانــي مــع "الشياطين
الحمر" ،ألن اإلسباني ترك تشلسي عندما
كان البرتغالي مدربا للنادي اللندني.
وت ـ ـع ـ ــززت إمـ ـك ــانـ ـي ــة رح ـ ـيـ ــل مـ ــاتـ ــا فــي
نهاية الموسم بعد التعاقد مع التشيلي
ال ـي ـك ـس ـيــس ســان ـش ـيــز م ــن أرسـ ـن ــال،
لكن مورينيو أكــد أن "ماتا مهم
لـلـغــايــة .عـنــدمــا قــدمــت إلــى
ه ـن ــا ق ـب ــل ع ـ ــام ون ـصــف
العام قالوا إن ماتا أمام
مأزق ،لكن ها هو اآلن
يـحـصــل عـلــى تمديد
لعام إضافي".
وت ــاب ــع" :إن ــه العــب
مـ ـه ــم ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ــي،
الع ـ ــب م ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة
لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــادي ،الع ـ ـ ــب م ـهــم
بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ــاعـ ـبـ ـي ــن
اآلخرين".

ماتا

سان جرمان إلى نهائي كأس الرابطة

اتهام رئيس نادي بنفيكا بالفساد
أف ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع ل ــوك ــال ــة
فـ ــرانـ ــس ب ـ ــرس ب ـ ــأن الـمـحـقـقـيــن
البرتغاليين اتهموا أمــس األول
رئيس نــادي بنفيكا لكرة القدم
لـ ــويـ ــس ف ـي ـل ـي ـبــي فـ ـيـ ـي ــرا ب ـس ــوء
استغالل النفوذ.
وأك ــد بـنـفـيـكــا ،ال ـم ـتــوج بلقب
كــأس األنــديــة األوروب ـي ــة البطلة
عامي  1961و ،1962أن الشرطة
ق ــام ــت بـتـفـتـيــش م ـب ــان ـي ــه ،لـكـنــه
شدد على أن النادي نفسه ليس
مستهدفا في التحقيق.
وتابع بطل الدوري البرتغالي
في المواسم األربعة األخيرة ،في
بيان صــدر قبل وقــت قصير من
الكشف عن االتهامات الموجهة

sports@aljarida●com

وبكر يوفنتوس بالتسجيل وتحديدا
في الدقيقة الثالثة ،إثر انتزاع األرجنتيني
غ ــون ــزال ــو ه ـي ـغــوايــن ال ـك ــرة م ــن مــدافـعــي
ات ــاالن ـت ــا ،ح ـيــث ت ـقــدم ب ـهــا وس ــدده ــا من
حـ ـ ــدود ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي ال ـ ــزاوي ـ ــة ال ـي ـســرى
للمرمى.
وأنقذ بوفون فريقه من هدف التعادل
بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة  25نفذها
اليخاندرو غوميز ،حيث ارتـمــى ببراعة
الل ـت ـق ــاط الـ ـك ــرة ق ـبــل أن ت ـس ـكــن ال ــزاوي ــة
اليسرى.
وب ـق ـي ــت ال ـن ـت ـي ـجــة ع ـل ــى ح ــال ـه ــا حـتــى
الصافرة النهائية للمباراة رغــم الفرص
التي حصل عليها العبو الفريقين.

فرحة العبي يوفنتوس بعد الفوز على أتاالنتا

ان كان يستخلصها من مدافعي رين فاستقرت
في الزاوية اليمنى.
وأل ـغــى الـحـكــم هــدفــا لــريــن عـبــر التونسي
وه ـب ــي ال ـ ـخـ ــزري ق ـبــل ن ـهــايــة الـ ـش ــوط االول
بدقيقتين بعد االحتكام الــى تقنية الفيديو
بــداعــي لمس الـكــرة بــالـيــد ،كما ألـغــى الحكم
بالتقنية ذات ـهــا هــدفــا لـســان جــرمــان سجله
الشاب كيليان مبابي في الدقيقة  49بداعي
التسلل.
واستقبل البرازيلي نيمار كرة من منتصف
الملعب على صدره وحضرها الى االرجنتيني
انخل دي ماريا فسددها قوية ،لكن الحارس
السنغالي عبدالله ديالو ابعدها لتتهيأ امام
البرازيلي اآلخــر ماركينيوس فوضعها في
الشباك (.)53
وأضاف االرجنتيني جيوفاني لو سيلسو
ب ــدي ــل م ــواط ـن ــه خــاف ـي ـيــر ب ــاس ـت ــوري ال ـهــدف

الثالث بعد خمس دقائق اثر كرة من الجهة
اليسرى مرت من بين قدمي الحارس وتهادت
في المرمى.
وأدى االحتكام الى تقنية الفيديو مجددا
ال ــى اش ـهــار الـحـكــم الـبـطــاقــة ال ـح ـمــراء بوجه
مبابي في الدقيقة  64لتدخله العنيف على
السنغالي اسماعيال سار.
واستفاد رين من تراخي سان جرمان في
الدقائق االخيرة ،فقلص الفارق قبل النهاية
بخمس دقائق عبر السنغالي ديافرا ساخو
اثر كرة برأسه على يسار الحارس االلماني
كيفن تراب ،ثم خطف هدفا ثانيا في الدقيقة
الـثــانـيــة مــن الــوقــت الـضــائــع اث ــر ك ــرة مــرتــدة
سددها البوسني سنجين برسيتش قوية من
نحو  25مترا في الزاوية اليسرى.

ةديرجلا
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رياضة

«الخفافيش» في ضيافة
البرشا بنصف النهائي
تتجه األنظار إلى قمة ملعب
كامب نو ،التي تجمع بين
برشلونة وضيفه فالنسيا ،اليوم،
في نصف نهائي كأس ملك
إسبانيا لكرة القدم.

ي ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــث فـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــا عـ ــن
تعويض تراجعه في ا لــدوري
ال ـم ـح ـل ــي والـ ـ ـث ـ ــأر ل ـخ ـس ــارت ــه
ا لـتــار يـخـيــة فــي  ،2016عندما
ي ـحــل ع ـلــى ب ــرش ـل ــون ــة ،حــامــل
ال ـل ـقــب ف ــي ال ـم ــواس ــم ال ـثــاثــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ال ـ ـيـ ــوم ،فـ ــي ذهـ ــاب
نـصــف نـهــا ئــي كــأس إسبانيا
لكرة القدم.
وافتتح ليغانيس وضيفه
اش ـب ـي ـل ـيــة هـ ــذا ال ـ ـ ــدور ،أم ــس،
فيما تقام مباراتا اإل يــاب في
 7و 8الجاري.
وك ــان ال ـفــري ـقــان الـتـقـيــا في
الـ ـ ــدور ع ـي ـنــه ق ـبــل مــوس ـم ـيــن،
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا سـ ـ ـح ـ ــق بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
خـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــه -7صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــر ذهـ ـ ــابـ ـ ــا
بـثــا ثـيــة لنجمه األر جـنـتـيـنــي
لـ ـي ــونـ ـي ــل م ـي ـس ــي وم ـه ــاج ـم ــه
األوروغوياني لويس سواريز،
قبل تعادلهما إيابا .1-1
ورأى م ـ ـهـ ــا جـ ــم ف ــا ل ـن ـس ـي ــا
رودر ي ـغــو مــور يـنــو ،أن فريقه
سـيـعــا نــي ك ـث ـيــرا ،إذ فـشــل في
ا ح ـتــواء األر جـنـتـيـنــي "ميسي
رائع أكثر من أي وقت مضى.
ب ــرش ـل ــون ــة م ــرش ــح نـ ـ ــاري فــي
الــدوري ،دوري أبطال أوروبــا
وال ـ ـكـ ــأس" .وت ــاب ــع" :ال أعـتـقــد
اننا سنبحث عن الثأر ،لكنها
م ـب ــاراة م ـم ـيــزة ،ألن ـنــا نــواجــه
فريقا قويا".
ورأى مــور ي ـنــو أن "ا لــر حـلــة
ق ـبــل سـنـتـيــن ل ــم ت ـكــن مـمـتـعــة
أب ـ ـ ـ ـ ــدا .أح ـ ـ ــد أصـ ـ ـع ـ ــب األي ـ ـ ـ ــام.

وفاة مدرب اآلزوري السابق
توفي المدرب السابق إليطاليا
اتسيليو فيتشيني ،الذي قاد بالده
الى المركز الثالث خالل مونديال
 1990عـلــى أرض ـ ــه ،ع ــن  84عــامــا،
حسبما أعـلــن أم ــس فــي الـحـســاب
الــرسـمــي للمنتخب الــوطـنــي على
«تويتر».
ونـ ـ ـع ـ ــت الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
لـلـمـنـتـخــب م ــدرب ــه ال ـس ــاب ــق ال ــذي
«تــوفــي أم ــس» .وأش ــرف فيتشيني
على المنتخب اإليطالي من 1986
ح ـت ــى  ،1991وقـ ـ ـ ــاده ال ـ ــى نـصــف
ن ـهــائــي ك ــأس أوروب ـ ــا ع ــام ،1988
والـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث فـ ــي م ــون ــدي ــال
ايطاليا .1990
ودافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ك ـ ــاع ـ ــب عـ ـ ـ ــن أل ـ ـ ـ ـ ــوان
فينتشنزا وسمبدوريا وبريشيا
بـيــن  1953و ،1966ثــم انـتـقــل الــى
ال ـتــدريــب ع ــام  1967حـيــث أشــرف

فيتشيني

ع ـلــى بــريـشـيــا ل ـمــوســم واح ـ ــد ،ثم
ت ــول ــى م ـه ـم ــة تـ ــدريـ ــب الـمـنـتـخــب
اإليطالي لدون  23عاما ثم لدون 21
عاما ،قبل تولي المنتخب األول من
 1986حتى .1991

ل ـك ــن م ـ ـ ــذذاك ال ــوق ــت نــاف ـس ـنــا
برشلونة في مباريات كثيرة".

برشلونة يريد الثالثية
ويـسـعــى بــرشـلــونــة ،متصدر
ال ـ ـ ـ ــدوري ،إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ثــاثـيــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة (ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري وال ـ ـك ـ ــأس
ا لـ ـمـ ـحـ ـلـ ـيـ ـي ــن ودوري أ ب ـ ـطـ ــال
أوروبــا) ،بقيادة مدربه إرنستو
فــال ـف ـيــردي ،الـ ــذي خـلــف لــويــس
إنريكي في بداية الموسم.
وتأهل العمالق الكتالوني إلى
دور األربعة من مسابقة الكأس،
التي ظفر بها الموسم الماضي
على حساب ديبورتيفو أالفيس،
بـ ـف ــوزه ع ـلــى ج ـ ــاره إس ـبــان ـيــول
(ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ،1-واإلي ـ ـ ـ ــاب
-2صفر) ،وفالنسيا على حساب
وصيف البطل بركالت الترجيح.
وي ـقــدم بــرشـلــونــة مستويات
ِّ
رائعة في ال ــدوري ،حيث يحلق
ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق  11نـ ـقـ ـط ــة عـ ـ ــن أقـ ـ ــرب
مطارديه ،أتلتيكو مدريد ،و19
نقطة عــن غــريـمــه ري ــال مــدريــد،
وهو الوحيد لم يخسر حتى اآلن
في "الليغا".
وكـ ــان بــرش ـلــونــة ف ــي طــريـقــه
لـخـســارة أول ــى األح ــد الماضي
أمام ضيفه أالفيس ،لكن الثنائي
س ـ ــواري ـ ــز وم ـي ـس ــي ف ـع ــل فـعـلــه
بالمعادلة ،وتسجيل هدف الفوز
فــي آخــر ثلث ساعة بركلة حرة
رائعة من "البعوضة".
مـ ــن ج ـه ـت ــهُ ،مـ ـن ــي فــال ـن ـس ـيــا

ميسي نجم برشلونة خالل مواجهة فالنسيا في الدوري اإلسباني
بخسارتين تواليا فــي الــدوري
أمام الس بالماس وريال مدريد
( ،)4-1أ ب ـ ـعـ ــد تـ ــاه  6نـ ـق ــاط عــن
أتلتيكو مدريد الوصيف.
ويـ ـحـ ـم ــل ب ــرشـ ـل ــون ــة ال ــرق ــم
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ف ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد ألـ ـ ـق ـ ــاب
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،ب ــرص ـي ــد  29لـقـبــا،
آخ ـ ــره ـ ــا ف ـ ــي األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـث ــاث ــة
األخيرة ،أمام أتلتيك بلباو (23

ل ـق ـبــا) ال ـغ ــائ ــب األبـ ـ ــرز ع ــن ربــع
النهائي.
وقــد يصبح برشلونة ،الــذي
يستضيف مباراة الذهاب على
ملعبه كامب نو ،أول فريق يفوز
باللقب أربع مرات متتالية ،بعد
أتلتيك بـلـبــاو ،ال ــذي حـقــق هــذا
اإلنجاز بين  1930و.1933
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك الع ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط

الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ك ــوت ـي ـن ـي ــو ،الـ ـق ــادم
مــن ليفربول اإلنكليزي ،مقابل
ص ـف ـق ــة خـ ـي ــالـ ـي ــة ،ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
أالفـ ـ ـي ـ ــس األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ل ـك ـن ــه ق ــدم
مستوى عاديا ،قبل أن يستبدله
فالفيردي في الشوط الثاني.
ودافــع سواريز عن كوتينيو
( 25ع ـ ــام ـ ــا)" :مـ ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب أن
تخوض بدايتك في ملعب كامب

نيمار يعلن الحرب على برشلونة
رفع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا دعوى
قضائية ضد ناديه السابق برشلونة ،للمطالبة
بمبلغ  26مليون يورو ،الخاص بمكافأة تجديد
عقده مع الفريق الكتالوني في أكتوبر ،2016
وفقا لما ذكرته صحيفة "إل موندو" اإلسبانية.
وأش ــارت الصحيفة أمــس ،نقال عــن مصادر
مـقــربــة مــن مـهــاجــم بــاريــس س ــان ج ــرم ــان ،إلــى
أن ال ــاع ــب يـطــالــب ال ـبــرشــا بــدفــع ه ــذا المبلغ
بــاإلضــافــة إلــى  10فــي المئة أربــاحــا ،مــا يمثل
إجمالي  30مليون يورو.
وعلى التوازي ،يطالب برشلونة باسترداد
الحصة األولــى من مكافأة تجديد العقد التي
دفعها بالفعل لنيمار قبل أن يقرر الرحيل عن
الـبـلــوغــرانــا ،إضــافــة إلــى تعويضه عــن الضرر
الذي تسبب فيه للنادي الكتالوني لعدم التزامه

ببنود العقد ،بإجمالي  75مليون يورو.
ي ـش ــار إل ــى أن الـ ـن ــادي ال ـك ـتــالــونــي دفــع
لنيمار  8.2ماليين يورو (الحصة األولى
من مكافأة التجديد) ،وأودع الباقي
لدى كاتب عدل في انتظار معرفة
ق ــرار الـمـهــاجــم الـنـهــائــي بشأن
مستقبله مع البرشا ،وعقب
ان ـت ـق ــال ــه إل ـ ــى بـ ــي إس جــي
فــي النهاية خــال الصيف
الـمــاضــي ،بـعــد دف ــع قيمة
الشرط الجزائي في عقده
( 222مليون يورو) ،أعلن
ب ــرش ـل ــون ــة أن ـ ــه لـ ــن يــدفــع
شيئا لنجم السليساو.

عاد المدير الفني للمنتخب األرجنتيني
األول ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،خ ــورخ ــي ســام ـبــاولــي،
أم ــس االول إل ــى ال ـعــاص ـمــة األرجـنـتـيـنـيــة
بوينس آيرس ،عقب انتهاء جولته بالقارة
األوروبية ،التي التقى خاللها مع  28العبا
ف ــي ف ــري ـق ــه ،ع ـلــى رأسـ ـه ــم ال ـق ــائ ــد لـيــونـيــل
ميسي ،وذلــك في إطــار االستعدادات التي
يجريها قبل انـطــاق بطولة كــأس العالم
 2018في روسيا.
وق ـ ـ ـ ــال سـ ــام ـ ـبـ ــاولـ ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
ص ـح ــاف ـي ــة ل ـ ــدى وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى ال ـعــاص ـمــة
األرجـنـتـيـنـيــة" :ه ــذه الــرحـلــة كــانــت مفيدة
لتقليل هــامــش األخ ـط ــاء ،تـحــدثـنــا مــع كل
العــب واستخلصنا الـعــديــد مــن النتائج
قـبــل حـســم أمــر
الـ ـق ــائـ ـم ــة،
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ص ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــاء
مــع الجميع،
ان ـ ـض ـ ـمـ ــام أي
العـ ـ ـ ـ ـ ــب ي ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف عـ ـل ــى
المستوى الذي سيظهر به خالل
النصف الثاني من الموسم" .وقضى المدير

«البلوغرانا» يضم أحد خريجي
أكاديمية أرسنال
ضم برشلونة ،متصدر الــدوري اإلسباني لكرة القدم ،العب
الوسط اإلنكليزي الشاب ماركوس ماكغواين من أرسنال اللندني،
بعقد يمتد لثالثة أعوام مع بند جزائي يبلغ  25مليون يورو.
ولفت ماكغواين أنظار برشلونة من خالل األداء الذي قدمه
مع فريق أرسنال لدون  23عاما ،وسيلتحق العب الوسط (18
عاما) بالفريق الرديف للنادي الكتالوني ،الذي يلعب في دوري
الدرجة الثانية اإلسبانية .ويتضمن العقد خيار تمديد ارتباط
الالعب بالعمالق الكتالوني لعامين إضافيين.
وب ــدأ مــاكـغــوايــن م ـش ــواره ال ـك ــروي بــأكــاديـمـيــة أرس ـن ــال عــام
 2005في فئة دون  6أعوام ،وشق طريقه إلى الفريق األول هذا
الموسم ،لكنه لم يستدع سوى لمباراتين في الدوري األوروبي
(يــوروبــا ليغ) ضــد باتي بوريسوف البيالروسي وريــد ستار
بلغراد الصربي.

سامباولي :لن يشارك في المونديال إال الالعب المجتهد
األرجنتيني برفقة فريقه المساعد  28يوما
في القارة األوروبية زار خاللها  11مدينة
ليراقب عن كثب أداء العبي منتخب بالده
مع أنديتهم المختلفة.
واجتمع سامباولي مع بعض الالعبين
ليخبرهم بخططه المستقبلية الخاصة
ب ــاالس ـت ـع ــداد ل ـل ـمــونــديــال ،ال ـ ــذي تـخــوض
األر جـ ـنـ ـتـ ـي ــن م ـن ــا ف ـس ــات دوره األول فــي
المجموعة الرابعة بجوار منتخبات ايسلندا
وكرواتيا ونيجيريا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف قـ ـ ــائـ ـ ــا" :م ـ ـع ـ ـظـ ــم ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
المنضمين لقائمة المونديال سيكونون
من المحترفين بالخارج".
بـيــد أن ــه أك ــد أيـضــا أن ــه سيحضر خــال
األسـبــوع الـجــاري تدريبات بعض األندية
التي تلعب فــي ال ــدوري األرجنتيني لكرة
القدم "سوبر ليغا".
وأشار المدرب األرجنتيني إلى احتماالت
عودة غونزالو هيغواين ،مهاجم يوفنتوس
اإليطالي ،إلــى صفوف منتخب "التانغو"،
وذل ـ ـ ــك ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ـب ــارات ــي ال ـف ــري ــق
الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا يومي 23
و 27مارس على الترتيب.

ن ــو ف ــي الـ ـ ـ ــدوري .كـ ــان فيليبي
جيدا جدا .بذل الكثير للمشاركة
فـ ــي الـ ـخـ ـط ــة ،والـ ـف ــري ــق سـعـيــد
لمساهمته".
في المقابل ،أشــاد قلب دفاع
بــرشـلــونــة ج ـيــرار بـيـكـيــه ،الــذي
مــدد عـقــده حتى  ،2022بقيادة
مـيـســي ال ــاف ـت ــة ،ب ـعــد تـتــويـجــه
بـ ـ ــ 29ل ـق ـبــا ف ــي  14مــوس ـمــا مع

وتابع قائال" :هيغواين يتمتع بحماس
كـبـيــر ،لـقــد اتـفـقـنــا أن ــه ل ــن ي ـكــون مــوجــودا
معنا فــي ا لـفـتــرة القصيرة المقبلة ،ولكن
على المدى المتوسط سنتقابل مرة أخرى".
وك ـشــف أن ــه س ـي ـبــدأ ب ـمــراق ـبــة الـمـهــاجــم
كارلوس تيفيز الذي عاد أخيرا إلى صفوف
نادي بوكا جونيورز األرجنتيني ،بعد أن
لعب موسما واحدا في الدوري الصيني.

الملكي يفكر بإيكاردي
مــن جــانــب آخ ــر ،كـشــف ســامـبــاولــي ،عن
رغ ـبــه ن ــادي ري ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي لـكــرة
ال ـق ــدم بــال ـح ـصــول ع ـلــى خ ــدم ــات مــواطـنــه
ماورو إيكاردي ،مهاجم وقائد انتر ميالن
اإليطالي.
وق ـ ـ ــال" :ري ـ ـ ــال م ــدري ــد ي ــراق ــب إيـ ـك ــاردي
ويسعى إلى ضمه".
ويعتبر الالعب األرجنتيني ( 24عاما)
أحد العناصر التي يسعى ريال مدريد إلى
ضمها لتدعيم فريقه الكروي خالل النصف
الثاني من الموسم الحالي.
(د ب أ)

إنجاز تاريخي لهاردن
ب ــات نـجــم هـيــوسـتــن روك ـتــس،
ج ـي ـمــس هـ ـ ـ ــاردن ،م ـس ـجــل ال ـع ــدد
األكبر من النقاط ( )60في مباراة
يحقق فيها "تريبل دبل" بالدوري
األمـ ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن ف ــي ك ــرة
السلة ،في حين تلقى حامل اللقب
غ ــول ــدن س ـتــايــت ووريـ ـ ــز خ ـســارة
قاسية أمام يوتا جاز ،هي األسوأ
له هذا الموسم.
وحقق هاردن ( 28عاما) إنجازه
في المباراة التي تفوق فيها فريقه
على أورالندو ماجيك ليل الثالثاء
بنتيجة .107 -114
ويـ ـع ــود ال ــرق ــم ال ـس ــاب ــق ألك ـبــر
عــدد مــن النقاط مــع "تريبل دبــل"،
إلى أسطورة شيكاغو بولز مايكل
جوردان ( )1992والعب أوكالهوما
س ـي ـتــي ث ــان ــدر راس ـ ــل وس ـت ـبــروك
(م ــارس الـمــاضــي) ،الـلــذيــن سجال
 57نقطة.
كما حطم هــاردن رقما قياسيا
لفريقه ،اذ بات هو المسجل ألكبر
عدد من النقاط في مباراة واحدة،
متفوقا على كالفين مورفي الذي
سجل  57نقطة عام .1978
وأنـهــى ه ــاردن الـمـبــاراة مــع 60

هاردن نجم هيوستن
نقطة و 10متابعات و 11تمريرة
حــاس ـمــة ،مـحـقـقــا ال ــ"تــري ـبــل دب ــل"
( 10على األقل في ثالث من الفئات
اإلحصائية الفردية الخمس :نقاط،
وم ـتــاب ـعــات ،وت ـمــريــرات حــاسـمــة،
وسرقة الكرة أو صدها) الثالثة له
هــذا الموسم ،علما انــه صد الكرة
مرة وسرقها أربع مرات.
وت ـل ـقــى غ ــول ــدن س ـتــايــت ،بطل
مــوس ـم ـيــن م ــن ال ـث ــاث ــة ال ـســاب ـقــة،
خـ ـس ــارة قــاس ـيــة أم ـ ــام ي ــوت ــا جــاز
بنتيجة  ،99-129هــي الـثــالـثــة له
فــي آخــر عشر مـبــاريــات ،واألس ــوأ
له هذا الموسم.

أوباميانغ ومحرز يتصدران الساعات األخيرة لالنتقاالت الشتوية
أعلن ناديا أرسنال اإلنكليزي
وبوروسيا دورتموند األلماني
انتقال الهداف الغابوني بيار-
ايميريك أوباميانغ إلى صفوف
«المدفعجية» ،في صفقة أكد
النادي أنها األغلى في تاريخ
تعاقداته ،من دون أن يكشف
قيمتها.

بـ ــرز اس ـم ــا ال ـغ ــاب ــون ــي بـ ـي ــار -إي ـمــريــك
أوب ــام ـي ــان ــغ والـ ـج ــزائ ــري ري ـ ــاض م ـحــرز،
كعنوان الساعات األخيرة لفترة االنتقاالت
الشتوية التي تقفل منتصف ليل األربعاء-
الخميس في إنكلترا ،مع إتمام األول صفقة
"معقدة" لالنضمام الى أرسنال ،واحتمال
التحاق الثاني بمانشستر سيتي.
وكــان انتقال أوباميانغ مــن بوروسيا
دورت ـم ــون ــد األل ـم ــان ــي ال ــى أرسـ ـن ــال م ــدار
حــديــث مـنــذ أيـ ــام ،وت ـع ــزز م ــع حـلــولــه في
لـنــدن ومــركــز تمارين "المدفعجية" أمس
األول ،إال أن اســم مـحــرز وربـطــه بانتقال
الى سيتي متصدر ترتيب الدوري الممتاز
لكرة القدم ،برز أخيرا ،السيما بعد إصابة
الجناح األلماني لوروا سانيه وغيابه عن
المالعب فترة قد تصل الى سبعة أسابيع.
ووصل أوباميانغ ،أفضل العب افريقي
ل ـعــام  ،2015ال ــى ل ـنــدن عـلــى مـتــن طــائــرة
خاصة أمس األول ،قبل ان يعلن الناديان
رسميا الصفقة أمس.
ون ـ ـشـ ــر أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ــورة ل ـل ـغ ــاب ــون ــي

بقميصه ،مرفقة بتعليق "أهال وسهال بك
فــي أرس ـنــال ،بـيــار -ايميريك أوبــامـيــانــغ"،
مضيفا أن الــاعــب ( 28عــامــا) "الـيـنــا من
بوروسيا دورتموند بعقد طويل األمد في
صفقة قياسية للنادي".
وبينما لم يكشف النادي قيمة الصفقة،
ك ــان ــت ال ـت ـقــاريــر تـشـيــر ال ــى ان ــه سيكلف
أرسـنــال ومــدربــه الفرنسي أرسـيــن فينغر
نحو  56مليون جنيه استرليني ( 63مليون
يورو 79 ،مليون دوالر).
وشهدت الساعات األخيرة بــروز عقدة
فــي الـصـفـقــة ال ـتــي تـحــولــت ال ــى مــا يشبه
س ـي ـنــاريــو مـثـلــث األض ـ ـ ــاع .ف ـقــد أشـ ــارت
وسائل االعالم االنكليزية الى ان تشلسي
حامل لقب الــدوري االنكليزي ،بــات طرفا
في صفقة أوباميانغ.
وبعدما كان من المتوقع قدوم الغابوني
ال ـ ــى أرس ـ ـنـ ــال م ـق ــاب ــل انـ ـتـ ـق ــال ال ـفــرن ـســي
أوليفييه جـيــرو الــى دورت ـمــونــد ،تعقدت
الصفقة مع رغبة جيرو بالبقاء في انكلترا.
ورجحت التقارير ان يلي انتقال أوباميانغ،

رحيل جيرو الى تشلسي ،وانتقال مهاجم
األخـيــر البلجيكي ميتشي باتشواي الى
دورتموند.
وبـحـســب ال ـت ـقــاريــر نـفـسـهــا ،ال يفضل
فينغر انتقال جيرو ا لــى منافس محلي،
السيما بعدما تخلى عن مهاجمه التشيلي
ألـيـكـسـيــس ســانـشـيــز ال ــى الـخـصــم اآلخ ــر
مانشستر يــونــايـتــد فــي فـتــرة االنـتـقــاالت
الشتوية الحالية.

تعويض إصابة ساني
فــي المقابل ،ال يتوقع ان يــواجــه سيتي
تعقيدات مماثلة مع محرز ،باستثناء االتفاق
مع ليستر على القيمة المالية .وفي حين لم
يكن هذا االنتقال مطروحا على نطاق واسع،
برز في الساعات الماضية بعد سعي سيتي،
متصدر ترتيب الــدوري ،ومدربه االسباني
جوسيب غوارديوال ،لتفادي حصول نقص
في صفوف الفريق في ظل الضغط المكثف
للمباريات ولعنة االصابات.

برشلونة ،وتحقيقه بداية موسم
رائعة مع  27هدفا في  32مباراة
في جميع المسابقات" :ليو هو
مفتاح الجيل األفضل لبرشلونة.
نحن نلحق بــه .ليو كــان األبــرز
فـ ــي م ـ ـشـ ــوار ألـ ـق ــابـ ـن ــا .نـ ـح ــاول
مـســاعــدتــه ،ألنــه بحاجة لفريق
قوي كي يحرز األلقاب".

وأل ـمــح غ ــواردي ــوال أم ــس األول إل ــى ان
فريقه قد يحتاج الى بدائل السيما لسانيه،
مبقيا ا لـبــاب مفتوحا أ م ــام إمكانية ضم
م ـح ــرز ،ف ــي صـفـقــة ق ــد ت ــدف ــع سـيـتــي الــى
تحطيم رقمه القياسي للتعاقدات مرتين
خالل  24ساعة.
وأعلن سيتي رسميا أمس األول التعاقد
مع المدافع الفرنسي إيميريك البورت من
أتلتيك بلباو اإلسباني ،مقابل  57مليون
جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ( 65مـلـيــون يـ ــورو80 ،
مـلـيــون دوالر) ،ف ــي رق ــم قـيــاســي لـلـنــادي
ال ـم ـم ـلــوك م ــن ال ــوزي ــر االمـ ــاراتـ ــي الـشـيــخ
منصور بن زايد آل نهيان.
وبحسب التقارير االنكليزية ،يستبعد
ان يتخلى ليستر بطل عام  ،2016عن العبه
الجزائري بأقل من  90مليون جنيه.
وأورد الموقع االلكتروني لشبكة "سكاي
سـبــورتــس" ان سيتي تقدم بعرض ثالث
لضم محرز تبلغ قيمته  55مليون جنيه
استرليني ( 78مليون دوالر).

اوباميانغ بقميص المدفعجية

ول ــم يـكــن حــظ كـلـيـفــانــد ،الــذي
تــوج بطال عــام  2016وتــواجــه مع
غولدن ستايت في نهائي المواسم
الـ ـث ــاث ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،أفـ ـض ــل لـيــل
الـثــاثــاء ،إذ خسر أمــام ديترويت
بيستونز  ،125-114وفقد جهود
لوف لكسر في اليد اليسرى.
أم ــا واش ـن ـطــن ويـ ـ ـ ــزاردز ،ال ــذي
سـ ـيـ ـفـ ـتـ ـق ــد ن ـ ـج ـ ـمـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ــون وول
الضطراره إلجراء عملية جراحية
في الركبة اليسرى ستبعده فترة
طــويـلــة ،فتمكن مــن الـتـفــوق على
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر ونجمه
وستبروك بنتيجة .96-102
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ثلج «الصحراء» ُيذهل المغاربة
تـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــي طـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــة س ـم ـي ـك ــة
م ــن ال ـث ـل ــج م ــدي ـن ـت ــي زاكـ ـ ــورة
ووارزازات عند أبواب الصحراء
بـجـنــوب الـمـغــرب ،فــي ظــاهــرة
مـنــاخـيــة غـيــر مــألــوفــة ،عــائــدة
إلى موجة برد آتية من شمال
أوروبا.
وتداولت وسائل التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي أم ـ ـ ـ ــس ص ـ ـ ــورا
للمدينتين ومدينة تارودانت
في جنوب البالد وقد غطتها
الثلوج.
وقــال أحــد سكان "زاك ــورة"،
الــواق ـعــة عـلــى بـعــد نـحــو 700
ك ـي ـلــوم ـتــر م ــن ال ـ ــرب ـ ــاط" ،ل ـقــد
تساقطت الـثـلــوج فــي زاك ــورة
للمرة األخيرة في الستينيات!
نـحــن م ـع ـتــادون هـنــا مــوجــات
الحر والجفاف أكثر من الثلوج
( )...السكان مذهولون".
ومنذ عطلة نهاية األسبوع
ال ـم ــاض ــي ت ـض ــرب م ــوج ــة من
الـبــرد ال ـقــارس الـمـغــرب ،وهي

الـثــانـيــة ف ــي غ ـضــون أســابـيــع
قـلـيـلــة ،وتـسـبـبــت فــي تساقط
ثـلــوج غير اعـتـيــادي بمناطق
قاحلة من البالد.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول فــي
األرص ـ ـ ـ ــاد الـ ـج ــوي ــة الــوط ـن ـيــة
حـسـيــن يــوع ـبــاب" :ن ـحــن غير
متعودين على الثلوج في هذه
المناطق ،وهذا عائد إلى كتلة
ب ــاردة آتـيــة مــن شـمــال أوروب ــا
ً
وصـلــت إلــى الـصـحــراء" ،الفتا
إلى أن "موجة البرد ستستمر
حتى الخميس".
وتـ ـشـ ـم ــل م ــوج ــة ال ـص ـق ـيــع
هذه أيضا المناطق الداخلية
في البالد ،التي تشهد مواسم
ش ـ ـتـ ــاء ق ــاسـ ـي ــة م ـ ــع س ــاس ــل
الجبال الكبيرة فيها.
(أ ف ب)

كاميرات في مالبس شرطة نيويورك
ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ن ـ ـهـ ــايـ ــة ال ـ ـعـ ــام
الـ ـح ــال ــي س ـي ـص ـبــح جـمـيــع
ع ـنــاصــر ش ــرط ــة ن ـيــويــورك
م ــزودي ــن خ ــال دوريــات ـهــم
بـكــامـيــرات مــوضــوعــة على
ال ـج ـســم ،ف ــي خ ـطــوة تــرمــي
إل ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز الـ ـثـ ـق ــة ب ـه ــذه
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
الحذر المتزايد من السكان،
وف ــق م ــا أع ـل ـنــت الـسـلـطــات
فــي أك ـثــر ال ـمــدن األمـيــركـيــة
ً
سكانا.
وكــانــت شرطة نيويورك
ً
ً
أطلقت برنامجا تجريبيا
في هذا اإلطار في  2014بعد
التظاهرات التي اندلعت إثر
وفــاة اريــك غارنر ،وهــو رب
ً
عائلة قضى خنقا على يد
الشرطة.
وشـ ـه ــدت مـ ــدن أمـيــركـيــة
عدة خالل السنوات األخيرة
ً
ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرا بـ ـفـ ـع ــل تـ ـص ــرف ــات

«التشريعية»...
والله هذا وطنكم!

ع ـنــاصــر م ــن ال ـش ــرط ــة كــان
السود أكثر ضحاياها.
ون ـ ـشـ ــرت حـ ــوالـ ــي 2500
كـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرا ف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار ه ـ ــذا
البرنامج التجريبي.
وح ـ ــذت نـ ـي ــوي ــورك حــذو
م ـ ــدن أم ـي ــرك ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،إذ
ق ـ ــررت اإلس ـ ـ ــراع ف ــي إك ـمــال
نـ ـ ـش ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات
ل ـت ـج ـه ـيــز ج ـم ـي ــع ع ـنــاصــر
دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ف ــي
المدينة البالغ عــددهــم 18
ً
ألـ ـف ــا بـ ـك ــامـ ـي ــرات ،وبـيـنـهــم
ال ـم ـن ـت ـشــرون ف ــي مـحـطــات
الـقـطــارات والمترو بحلول
نهاية .2018
(أ ف ب)

الفرنسيون أنطقوا الحوت ...باإلنكليزي!
نجح باحثون فــي جعل حــوت أورك ــا في
م ـت ـنــزه ب ـح ــري ف ــي مــدي ـنــة أن ـت ـيــب بـجـنــوب
ّ
فرنسا يردد كلمات باإلنكليزية مثل "هالو"
و"باي باي".

سر «توت عنخ آمون» ...إيطالي
يعتزم فريق باحثين من إيطاليا الكشف عن سر مقبرة الفرعون توت
عنخ آمون.
وفي هذا اإلطار ،أعلنت جامعة العلوم التطبيقية اإليطالية في تورينو
ً
أنه من المقرر ،اعتبارا من أمس ،أن يقوم علماء من الجامعة بالتعاون مع
خبراء آخرين بقياسات راداريــة في المقبرة المكتشفة عام  1922لـ "توت
عنخ آمون" ( 1330قبل الميالد).
ومــن المنتظر أن تمنح هــذه القياسات معلومات حــول نظرية لعالم
المصريات البريطاني نيكوالس ريفز ،التي تــوارت عن األنـظــار ،بعدما
أثارت ضجة كبيرة في بداية طرحها .وكان ريفز أعلن للرأي العام في 2015
نظريته التي يذهب فيها إلى وجود حجرات أخرى في مقبرة توت عنخ
آمون في وادي الملوك بمحافظة األقصر في صعيد مصر.
ُ
ويتكهن ريفز بوجود مقبرة الملكة نفرتيتي ،التي لم تكتشف حتى اآلن،
(د ب أ)
		
خلف الجدار الشمالي لمقبرة توت عنخ آمون.

وقـ ـ ــال خ ــوس ـي ــه إب ــرامـ ـس ــون م ــن جــامـعــة
كومبلوتنسه فــي مــدريــد ،وهــو أحــد معدي
الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي ن ـش ــرت نـتــائـجـهــا أمـ ــس في
حــو لـيــات األ كــاد يـمـيــة الملكية البريطانية:

"كنا نتوقع حاالت تقليد معروفة ،كأن يقوم
الحوت ويكي بترديد النغمة أو رنة الصوت
أو إيقاع المقاطع .لكننا لم نكن نتوقع مثل
هذا التقليد الجيد".
وبينت دراسات سابقة أن حيتان األوركا
قادرة على تقليد حيتان أخرى من هذا النوع
ً
ً
أو دالفين .وكان معلوما أيضا أنها تستخدم
ً
لغات مختلفة تبعا للمجموعة التي تنتمي
ّ
إليها ،في مؤشر إلى طريقة تعلم مختلفة.
وذكـ ـ ــر ال ـب ــاح ــث أن "ال ـت ـك ــوي ــن ال ـصــوتــي
لحيتان األورك ــا ،وبشكل عــام مــع الحيتان،
ً
يختلف تماما عن ذلك الخاص بالبشر" .كما
أن قدرتها على نقل الكالم البشري المختلف
ً
ً
تماما عن األصوات التي تصدرها طبيعيا،
تظهر مدى قدرتها على التقليد.
وب ــات ــت أن ـثــى ال ـح ــوت وي ـكــي قـ ــادرة على
تــرديــد عـبــارات إنكليزية عــدة بـجــودة نطق
ّ
م ـت ـفــاوتــة ،م ــن بـيـنـهــا "ه ــال ــو" و"ب ـ ــاي ب ــاي"
و"وان تو ثــري" ،وحتى "إيـمــي" ،اســم إحدى
معالجاتها ،وهي مهارة تدفع إلى االعتقاد
ً
بقدرة الحيوان على "التعلم اجتماعيا من
اآلخرين".
(أ ف ب)

لم تدفن زوجها وابنتها ليعودا إلى الحياة
عاشت عائلة إندونيسية في
منزل مع جثة اثنين من أقاربها،
ً
أحدهما توفي قبل سنتين ،أمال
في أن يبعثا أحياء مرة أخرى.
وقالت الشرطة في غرب جزيرة
جاوا ،أمس ،إنه تم اكتشاف األمر
خـ ــال زي ـ ـ ــارة روت ـي ـن ـي ــة لـطـبـيــب
أب ـلــغ الـسـلـطــات بــرفــض نينينغ
ً
ه ــات ـي ــدج ــاه ( 77ع ــام ــا) دخــولــه
منزلها الذي كانت تتصاعد منه
رائحة غريبة.
وع ـنــدمــا دخ ـلــت ال ـشــرطــة إلــى
المنزل بالقوة ،اكتشف عناصرها

جـثــة متحللة ل ــزوج تـلــك ال ـمــرأة
وأخرى البنتها.
وقــد رشــت الـمــرأة السبعينية
ا لـبــن المطحون حــول الجثتين،
وفـ ـ ــق مـ ــا قـ ــالـ ــت الـ ـش ــرط ــة ال ـت ــي
اكـتـشـفــت ال ـع ـش ــرات م ــن ع ـبــوات
العطر حــول المنزل الــواقــع على
ُبعد حوالي ثالث ساعات ونصف
الساعة عن جاكرتا.
وقد توفي الزوج في ديسمبر
ً
الماضي عــن  85عــامــا ،فــي حين
ماتت ابنتها قبل سنتين عن 50
ً
(أ ف ب)
عاما.

قمر الدم ...انخسف
ً
ً
ً
فلكيا فريدا،
حدثا
شهد العالم الليلة
ً
الماضية ً
مع خسوف كامل للقمر ّ
قدم مشهدا سماويا يحبس
األن ـف ــاس ،تمكن سـكــان أج ــزاء واس ـعــة مــن األرض
من رؤيته ،في ظاهرة يسميها العلماء "قمر الدم
األزرق العمالق".
وأقـيـمــت فــي الـكــويــت والـ ــدول اإلســامـيــة صالة
الخسوف في المساجد ،وشوهد الخسوف حيث
التقطت عدسة عبدالمجيد الشطي هذه اللقطة.
ومن الكويت إلى أميركا ،حيث تجمع اآلالف في
كاليفورنيا لرؤية القمر يختفي في غياب أشعة
الشمس ،ليعود ويظهر بلون يميل إ لــى األحمر،
وه ــو م ــا دف ــع إل ــى تـسـمـيــة ه ــذه ال ـظــاهــرة ب ـ ـ "قـمــر
ال ـ ــدم" .كــذلــك يــوصــف ه ــذا الـقـمــر بـ ـ "األزرق" ،ألنــه
يسجل ثاني اكتمال للبدر خالل شهر واحد ،وهو
توصيف يؤشر إلى ندرة الظاهرة التي ال تحصل
ســوى بمعدل مــرة كــل عامين ونصف الـعــام ،لكن
ليس إلى اللون.
ّ
وبـ ــدأ ال ـخ ـســوف مــع تـشــكــل هــالــة سـ ــوداء بــدأت
ساعة ،لف ظالم دامس
بقضم القمر األبيض .وبعد ً
القمر ،قبل أن يتكشف تدريجيا من جديد مع مسحة
نحاسية لونت سطحه.
ً
وهــذا المشهد كــان متاحا في أميركا الشمالية
وروسـيــا وآسيا والمحيط الـهــادئ .غير أن سكان
الجزء األكبر من أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية
حرموا في المقابل من هذا العرض المبهر ،بسبب
أشعة الشمس.
وفي أميركا الشمالية ،في أالسكا أو في هاواي،
كان في ّاإلمكان رؤية الخسوف قبل بزوغ فجر أمس.
ُ
وي ـتــوقــع أن تتكرر هــذه الـظــاهــرة فــي  31يناير
.2037
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

أمر غريب وعجيب ما يحدث في وطني ،فبينما كان وزير المالية،
د .نايف الحجرف ،يعلن تقديرات الميزانية الجديدة للدولة (/2018
 )2019بعجز يقدر بـ  6.5مليارات دينار ،أي ما يجاوز الـ  20مليار
دوالر ،كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ،في
مبنى مجلس األمــة ،وعلى بعد مئات األمـتــار منه ،ترفض إقــرار
ضريبة أو رسوم على تحويالت الوافدين إلى الخارج ،التي قدرت
في عام  2016بـ  3مليارات دينار ،أي ما يزيد على  10مليارات دوالر.
"التشريعية" رفضت تلك المقترحات بحجة عدم الدستورية!...
ويعلم الجميع أن من السويد حتى أستراليا هناك دول دساتيرها
ً
أكثر ديمقراطية ومـســاواة وتـطــورا من دستور الكويت ،ولكن ال
ً
ً
يمكنك أن ّ
تحول منها للخارج بنسا واحدا دون أن تكون قد سددت
ضرائبك ورسوم التحويل ،فال يمكنك أن ترسل من ألمانيا أو فرنسا
َ ً
ً
مالحقا
أو إسبانيا أو بلجيكا أو الواليات المتحدة أمواال إن كنت
ً
بسبب عدم تسديدك الضرائب ،وأنا شخصيا أقمت لفترة في دولة
أوروب ـيــة ،وكــانــت الضريبة التي أســددهــا عــن عقد إيـجــار العقار
والخدمات أعلى مما يدفعه جاري المواطن األوروبي.
نعم أنا مع مساواة الرسم أو الضريبة على التحويالت الخارجية
ً
بين المواطن والــوافــد ،ألن الكويتي الــذي يجني أمــواال من البلد
ويرسلها للخارج يجب أن يسدد حقوق وطنه عليه ،وفي معظم
دول العالم ال يعفى من ذلك سوى المستثمر األجنبي الذي يوظف
ويخلق وظائف ألبناء البلد ،ولكن لفترات سماح محددة وليس
ألجل مفتوح ،لذا فإن الوضع في الكويت الذي يخدم مصالح كبار
المتنفذين بالسماح لعمالتهم بتحويل أموال دون رسوم وضرائب
حتى ال ترتفع كلفتهم عليهم ،والموافقة لهم على تحويل مئات
ماليين الدنانير إلى الخارج دون كلفة هو جريمة بحق البلد.
كان يجب على اللجنة التشريعية أن تتحلى بروح المسؤولية،
ً
وأن ت ـعــدل ال ـقــانــون وتـجـعـلــه مـتــوافـقــا مــع الــدس ـتــور ،رغ ــم أنني
مؤمن بــأن فــرض رســوم على التحويالت الخارجية ال يتعارض
ً
ً
ً
مع الدستور إطالقا ،وأن مستشارا وافــدا -في الغالب -سطر هذه
العبارات التي تبناها أعضاء اللجنة.
وهـ ـن ــاك تـ ـس ــاؤل م ـس ـت ـحــق لـ ـلـ ـن ــواب :ف ـ ــإذا رف ـض ـت ــم ال ـض ــرائ ــب
التصاعدية على األثرياء والرسوم على التحويالت الخارجية ...فما
هو الحل؟ الحل معروف ،وهو لجوء الدولة إلى ضريبة المبيعات
على الفقراء والطبقة المتوسطة وزيــادة رســوم الخدمات ،بينما
تبحث وزارة الكهرباء في دفاترها القديمة لتجد مـبــررات لرفع
رســومـهــا ،كما فعلت فــي رســم إيـصــال التيار الكهربائي لمنازل
السكن الخاص.
ً
نعلم أيضا أن تقديرات الميزانية الجديدة فيها كثير من المبالغة
لتضخيم العجز ،وال تتضمن إي ــرادات االستثمارات الخارجية،
واستمرار خصم الـ  10في المئة لألجيال القادمة الذي يجب مراجعة
قانونه وتجميده خالل سنوات العجز ،إضافة إلى أن سعر برميل
ً
ً
النفط يتجاوز منذ شهور الـ  60دوالرا ،وهو ما يزيد كثيرا على
احتياجات الميزانية ،ولكن حقيقة األمر أن هناك تحديات تواجه
صناعة النفط ومستقبلنا تجب مواجهتها عبر تنويع مصادر
الدخل وفرض الرسوم والضرائب على المقتدرين والمستفيدين
من ثروة البلد ...ولذلك أقول للنواب واللجنة التشريعية على وجه
الخصوص :بالله ...وتالله ،ترى هذا وطنكم!

وفيات
منيره مطلق سند المطيري

زوج ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ــاصـ ـ ــر م ـح ـم ــد
الوعالن

أرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه
العبدالجبار الفضل

أرم ـ ـلـ ــة س ـل ـي ـم ــان داوود
الدويسان

ً
 87عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت،
ال ــرج ــال :ال ـش ـه ــداء ،ق،4
ش  ،404م ،13ا ل ـن ـســاء:
الروضة ،ق ،3ش شهاب
البحر ،م ،2ت66513531 :

عبدالسالم ناصر العجوني
الرشيدي

ً
 42عاما ،شيع ،القيروان،
ق  ،2ش  ،204قسيمة ،6
ت99000886 :

ثريا عبدالعزيز إبراهيم
الدهيم

مضر محمد إبراهيم سليمان

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

ً
 47عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت،
ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــر ي ـ ــة ،ق  ،4ش ،1
م  ،26ت،55120809 :
66640024
ً
 80عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت،
الــرجــال :الـخــالــديــة ،ق،1
ش ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـخـ ـل ــف
الـسـعـيــد ،م ،29الـنـســاء:
ا لـ ـ ــرو ضـ ـ ــة ،ق ،1ش،15
م  ،32ت،99790044 :
99296789

قماشه عيسى العسعوسي

الخسوف في الكويت ...بعدسة عبدالمجيد الشطي

عبدالمحسن جمعة

ً
 61عاما ،شيع حسينية
بـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،ال ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
51416019

الطقس والبحر

الفجر

05:16

العظمى

19

الشروق

06:38

الصغرى

08

الظهر

12:02

أعلى مد

ً
 01:22ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:05

المغرب

05:26

ً
أدنى جزر  06:55صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:45

 06:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

