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كارين جيالن :تلقيت عروضا كثيرة
عقب نجاح «جومانجي» ص ٢٣

«حزب الله» ينقل مصانع السالح
اإليرانية إلى مناطق درزية

● نتنياهو أبلغ بوتين أنه سيقصفها والحزب اشترى لها أراضي في الشوف إلبعاد الشبهات
● سخونة على الحدود اللبنانية  -اإلسرائيلية ...وتل أبيب تمنع جنودها من عبور «الخط األزرق»
القدس  -ةديرجلا.

مع تواصل ردود األفعال
الدولية حول مصانع السالح
اإليرانية الموجودة في لبنان،
يعمد «حزب الله» اللبناني إلى
نقل تلك المصانع إلى مناطق
تسكنها أغلبية درزية إلبعاد
الشبهات عن مناطق نفوذه.

بعد الضجة الدولية المتواصلة منذ نحو
سـنــة ،وال ـتــي أث ــاره ــا كـشــف «ال ـجــريــدة» عن
وجود مصانع أسلحة وصواريخ إيرانية في
لبنان ،أفادت مصادر مطلعة بأن «حزب الله»
ً
اللبناني ،اشـتــرى أخـيــرا أراض ــي وعـقــارات
بمنطقة الشوف في جبل لبنان التي تسكنها
أغـلـبـيــة درزيـ ــة ،ب ـهــدف نـقــل ه ــذه المصانع
وال ـص ــواري ــخ إل ـي ـهــا ،إلب ـع ــاد الـشـبـهــات عن
ً
مناطق نفوذه ،خصوصا في قرى الجنوب
التي تسكنها أغلبية شيعية.
ومنذ زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو لموسكو ولقائه الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،يتصاعد الكالم
اإلسرائيلي عن مصانع السالح اإليرانية،
وبعدما قــال نتنياهو إنــه بحث مع بوتين
ً
ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ــديـ ــدا ،خ ـ ــرج ال ـم ـت ـحــدث
باسم الجيش اإلسرائيلي ليحذر من هذه
ال ـم ـصــانــع ،وت ـب ـعــه وزيـ ــر ال ــدف ــاع أف ـي ـغــدور
ليبرمان.
ً
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن هناك قلقا
ً
ً
إسرائيليا حقيقيا من محاوالت إيران بناء
مصانع أسلحة وصواريخ في لبنان ،مبينة

أن تــل أبـيــب تـحــاول عبر تهديداتها
وتحذيراتها أن توجه رسالة واضحة
إلى «حزب الله» وإيران حول هذا األمر.
وأض ــاف ــت أن ن ـت ـن ـيــاهــو ط ـلــب من
بــوت ـيــن إي ـص ــال رس ــال ــة إل ــى ط ـه ــران،
مفادها أن إسرائيل لن تقف مكتوفة
األي ــدي ،وستقوم بما عليها لحماية
أم ـن ـه ــا ،وأنـ ـه ــا س ـت ـض ــرب ال ـم ـصــالــح
ً
اإليرانية في المنطقة ،خصوصا في
ســوريــة ولبنان إذا استمرت فــي بناء
مصانع األسلحة بلبنان.
في سياق متصل ،وبعد تصريحات
ليبرمان عــن ملكية إســرائـيــل ل ـ «بلوك
 »9الخاص بالغاز في البحر المتوسط،
وردود الفعل اللبنانية الــرافـضــة لها،
ً
خـصــوصــا مــن «ح ــزب ال ـلــه» ال ــذي هــدد
بــالــدفــاع عــن «المصالح اللبنانية بكل
الـ ـط ــرق» ،أك ــد م ـص ــدر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
األوض ـ ــاع عـلــى ال ـح ــدود اإلســرائ ـي ـل ـيــة ـ
ً
اللبنانية ،باتت ساخنة جدا ،وأن الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي أص ــدر تعليمات للجنود
بمنع عبور الخط األزرق.

محليات

08
النائب األول يتقدم مشيعي
الطالب الضابط العبيد

سيارات

٢٢
«تويوتا الساير» تكشف
عن كامري 2018
الجديدة كليًا

صورة ضوئية عن خبر «الجريدة» منذ نحو سنة

اقتصاد

«الفتوى» :ال يجوز التمديد ألعضاء الغانم :لن نسمح بتشويه سمعة الكويت
«التعاونيات» الساقطة عضويتهم

عبدالله« :البرلماني الدولي» أكد التعامل مع الشكاوى باعتبارها ضد الدولة

الصبيح لــ ةديرجلا 2018 :.عام مجابهة تجار اإلقامات
●

جورج عاطف

أكــدت إدارة الفتوى والتشريع
ع ــدم جـ ــواز م ــد ع ـضــويــة أع ـضــاء
م ـ ـجـ ــا لـ ــس إدارات ا ل ـج ـم ـع ـي ــات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــاق ـ ـطـ ــة ب ـح ـكــم
القانون ،مبينة أن المادة  11من

القانون  118لسنة  ،2013بشأن
«التعاونيات» ،تنص على سقوط
عـضــويــة  4أعـضــاء بـعــد سنتين،
بالقرعة أو التنازل ،و 5بعد أربع
س ـن ــوات ،مـمــا يـعـنــي أن الـمـشــرع
رتب على انقضاء المدتين سقوط
تلك العضوية.

أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
م ــرزوق الـغــانــم أنــه بحث والــوفــد
البرلماني المرافق له في جنيف
م ــع رئ ـي ـســة االتـ ـح ــاد الـبــرلـمــانــي
الدولي غابرياال كويفاس بارون،
الشكاوى المقدمة ضد الكويت من
الصهاينة ،ومن نائبين كويتيين،
أحدهما سابق واآلخر حالي.
وعقب االجتماع صرح الغانم
ب ــأن ــه «تـ ـبـ ـي ــن لـ ـن ــا أن هـ ـن ــاك مــن

ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أك ـ ــدت وزيـ ــرة
الشؤون االجتماعية والعمل ،وزيرة
الــدولــة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح أن « 2018سـتـكــون سنة
مجابهة ومحاربة تجار اإلقامات
بالطرق القانونية لتطهير سوق
العمل منهم».
٠٢

يـ ــزود االتـ ـح ــاد ب ــأك ــاذي ــب وأم ــور
مغلوطة ،وأؤكد للشعب الكويتي
أنـنــي وإخــوانـكــم أعـضــاء الشعبة
البرلمانية لــن نسمح لكائن من
كـ ــان أن ي ـش ــوه س ـم ـعــة ال ـكــويــت،
ويزود المنظمات الدولية بأكاذيب
ومعلومات مضللة».
وأ ض ــاف« :طلبنا عقب لقائنا
مــع ب ــارون االجـتـمــاع مــع ممثلي
لجنة حقوق اإلنسان في االتحاد،

وات ـ ـضـ ــح ل ـن ــا أن هـ ـن ــاك ال ـع ــدي ــد
مــن الـمـعـلــومــات غـيــر الصحيحة
واألك ـ ــاذي ـ ــب ال ـت ــي ت ـش ــوه سـمـعــة
ً
الكويت» ،الفتا إلى أن الوفد «قدم
ً
ً
ردا وافيا على كل هذه الشكاوى،
وات ـف ـق ـن ــا ع ـل ــى اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
سنرد بها عليها».
مــن جهته ،قــال عضو الشعبة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة الـ ـن ــائ ــب د .خـلـيــل
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،إنـ ـ ـ ـ ــه ت ـم ــت 02

« :»S&Pالكويت تحتفظ بأكبر محافظ األصول الخارجية السائلة

● الوكالة ثبتت تصنيفها عند  A.Aمع نظرة مستقبلية مستقرة ● «البنوك الكويتية تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية»

بـيـنـمــا ثـبـتــت وك ــال ــة «س ـت ــان ــدرد أن ــد ب ــورز»
التصنيف االئتماني السيادي للكويت عند «»A.A
مع نظرة مستقبلية مستقرة ،كشفت أن الكويت
تحتفظ بأحد أكبر محافظ األصــول الخارجية
السائلة بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
وأضافت الوكالة أن استقرار آفاق التصنيف
يعكس توقعها بــأن تبقى مقاييس التصنيف

ً
االئ ـت ـمــانــي الــرئـيـسـيــة لـلـكــويــت قــري ـبــة نـسـبـيــا
م ــن ال ـم ـس ـتــويــات ال ـحــال ـيــة ،م ـب ـي ـنــة أن ال ـن ـظــرة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ال ـم ـس ـت ـق ــرة ل ـل ـت ـص ـن ـيــف تـعـكــس
تــوق ـعــات ـهــا بــاس ـت ـمــرار ق ــوة األوضـ ـ ــاع الـمــالـيــة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـب ــاد خـ ـ ــال أف ــق
التوقعات ،مدعومة برصيد كبير مــن األصــول
المالية.

وأوضحت أن «الكويت تعتبر من أعلى الدول
الخاضعة لتصنيف الوكالة ،من حيث صافي
حجم الموجودات الحكومية».
وبينت أن فائض الحساب الجاري تراجع
ً
إلى النصف في  2015مدفوعا بتراجع أسعار
النفط ،إذ سجل في  2016أول عجز ب ــ 4.5في
المئة مــن الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي ،مقارنة

األسهم األميركية تتكبد خسائر
قاسية بعد قفزة لعوائد السندات

اقتصاديات

األعضاء المستقلون
في مجالس اإلدارات...
وجاهة أم فاعلية؟
15

«التجارة» :السماح
بإنشاء جمعيات حماية
19
المستهلك
سرعة التوزيعات النقدية
تخدم إعادة تدوير األموال
واستثمارها
19

بمتوسط فــا ئــض بلغ نحو  40فــي المئة من
الـنــاتــج نفسه خ ــال ال ـس ـنــوات مــن  2010إلــى
.2014
ورأت أن النظام المالي في البالد مستقر،
والبنوك فيها تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية مع
ً
وفرة السيولة وفقا لمعيار «بازل  ،»3إضافة إلى
أنها تعمل في بيئة تنظيمية قوية.
17

تقليد الجراح الوشاح األحمر
الملكي مع شهادة البراءة
في مجال اإلدارة الحكيمة

اقتصاد

18

«براند فاينانس»« :الوطني»
العالمة المصرفية األعلى
قيمة وتصنيفًا في الكويت

دوليات

٣١

«داو جونز» خسر  %2.54و«ستاندرد»  %2.12و «ناسداك» %1.96
«الشال» :الميزانية تسيل
النفط وتحوله إلى صندوق
لصرف الرواتب
16

ه ـب ـطــت الـ ـم ــؤش ــرات ال ـث ــاث ــة ال ــرئ ـي ـس ــة لــأسـهــم
األميركية ،وتكبد المؤشر داو جونز الصناعي أكبر
خسارة من حيث النسبة المئوية منذ يونيو ،2016
بعدما أثــارت قفزة لعوائد السندات موجة مبيعات
في بورصة وول ستريت.
ً
وأن ـه ــى «داو ج ــون ــز» جـلـســة الـ ـت ــداول منخفضا
 665.75نقطة ،أو  ،%2.54إلى  25520.96نقطة ،في
ً
حين هبط «ستاندرد آند بورز  »500األوسع نطاقا

نشر «مذكرة الجمهوريين» يعيد شبح «فضيحة ووترغيت»
موسكو :واشنطن تدفعنا إلى سباق تسلح نووي
سماح الرئيس األميركي دونالد ترامب بنشر مذكرة سرية
أعدها أعضاء حزبه الجمهوري في "الكونغرس" للتشكيك
في قانونية التحقيق الذي تجريه وكالة " "FBIبشأن تواطؤ
حملته االنتخابية مــع موسكو فــي  ،2016ق ـ ّـرب الــواليــات
المتحدة من أسوأ أزمة سياسية منذ "فضيحة ووترغيت"،
التي أطاحت الرئيس ريتشارد نكسون في السبعينيات.
ومــع دخ ــول التحقيق المتشعب مــع أعـضــاء ومستشارين
ً
ً
ً
بحملة تــرامــب مـســارا تـصــادمـيــا علنيا بين "البيت 02

18

أميركيون يرشقون بأحذيتهم شاشة
ً
يظهر عليها ترامب ملقيا خطاب حال
االتحاد الثالثاء الماضي (اي بي أيه)

 59.98نقطة ،أو  ،%2.12ليغلق عند  2762.13نقطة،
ً
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 144.92
نقطة ،أو  ،%1.96إلى  7240.95نقطة.
وفي أسوأ أسبوع لهما منذ يناير  ،2016أنهى «داو
جونز» األسبوع على خسارة قدرها  ،%4.12في حين
هبط «ستاندر آند بورز»  ،%3.86وانخفض «ناسداك»
 %3.53في أسوأ أسبوع له منذ فبراير .2016
(نيويورك  -رويترز) ٢١

مقاتلون سوريون يسقطون
طائرة روسية ويقتلون قائدها
تمكنت فصائل سورية مقاتلة
أم ــس ،مــن اس ـقــاط طــائــرة حربية
روسية في محافظة إدلب ،شمال
غربي البالد ،وقتل قائدها.
وق ــال مــديــر الـمــرصــد الـســوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن،
إن «الطائرة من طراز سوخوي 25
كــانــت تـسـتـهــدف مـنـطـقــة ســراقــب
قبل إسقاطها فوق بلدة 02

باسيل يقر بوجود
«خالفات في الداخل»
مع «حزب اهلل»

رياضة

٣٤
يوم الكبار في الجولة
الثامنة لدوري «ڤيڤا»

ةديرجلا

•
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محليات

الصبيح لــ ةديرجلا  ...2018 :سنة مالحقة تجار اإلقامات
•

ّ
• القضاء غرم  206شركات مخالفة أكثر من مليون دينار مسجل على ملفاتها  4آالف عامل وافد
• إلزام المخالفين بإلغاء إقامات العمالة والتنسيق مع «الداخلية» لوضعهم على قوائم المطلوبين
جورج عاطف

أطلقت الصبيح ،على العام
الحالي مسمى «سنة مالحقة
ومجابهة تجار اإلقامات
بالطرق القانونية كافة» ،حتى
يتسنى القضاء عليها.

ً
 665عامال
ً
مخالفا
حصيلة
تفتيش
«الرباعية»
خالل 2017

األنصاري

ع ـل ــى وقـ ــع قـسـمـهــا بـمــاحـقــة
تجار اإلقــامــات في البالد ،خالل
تفنيدها محاور االستجواب الذي
قــدم لها األسـبــوع قبل الماضي،
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
والـعـمــل ،وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االق ـت ـصــاديــة ه ـنــد ال ـص ـب ـيــح ،أن
« 2018س ـت ـكــون س ـنــة مـجــابـهــة
ومحاربة تجار اإلقامات بالطرق
الـقــانــونـيــة ك ــاف ــة ،حـتــى تتسنى
محاصرتهم ،والحد من وجودهم
قــدر المستطاع ،وتطهير سوق
العمل منهم».
وقالت الصبيح لـ «الجريدة»،
إن «الهيئة العامة للقوى العاملة،
و م ـن ـهــم مــو ظ ـفــو إدارة تفتيش
ً
ً
العمل خصوصا ،يبذلون جهودا
مـضـنـيــة ،فــي مــاحـقــة الـشــركــات
الــوه ـم ـيــة ال ـت ــي أغ ــرق ــت ال ـســوق
ً
بالعمالة الهامشية ،وكانت سببا
ً
رئيسيا فــي الخلل ال ــذي أصــاب
التركيبة السكانية في البالد».
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن «هـ ـ ـ ــذه ال ـج ـه ــود
أس ـفــرت عــن احــالــة  206شــركــات
وهمية مسجل على ملفاتها قرابة
 4آالف عــامــل واف ــد ،إلــى النيابة

العامة ،التي بدورها أحالتهم إلى
القضاء الذي دان هذه الشركات،
ً
مـ ـغ ــرم ــا إيـ ــاهـ ــا ب ـم ــا ي ــزي ــد عـلــى
مليون دينار».
وبينت أنه «تم إلــزام أصحاب
هذه الشركات بإلغاء إقامات هذه
العمالة المسجلة على ملفاتهم،
إضــافــة إلــى التنسيق مــع وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ـم ـث ـلــة فـ ــي اإلدارة
العامة لمباحث شــؤون اإلقامة،
لوضع هؤالء العمالة على قوائم
المطلوبين وإلقاء القبض عليهم
وإبعادهم عن البالد».

وقف دائم
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــح ،أن
«إج ـ ـم ـ ــال ـ ــي م ـ ـل ـ ـفـ ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ً
ال ـم ــوق ــوف ــة دائ ـ ـمـ ــا ،وال ـم ـم ـه ــورة
بــالــرمــز ( )71الـ ــذي يـعـنــي وقــف
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ك ــاف ــة عـ ـ ــدا اإللـ ـغ ــاء
النهائي للسفر ،بلغت خالل العام
الماضي  22شركة ،في حين بلغ
إجمالي هذه الشركات منذ بداية
 2018حتى اآلن قرابة  8شركات».
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن «إجـ ـم ــال ــي

هند الصبيح

محمد األنصاري

مـ ـلـ ـف ــات الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـم ــوق ــوف ــة
بالرموز ( 72و  73و )74بلغ خالل
العام الماضي  7237شركة».
وك ـش ـفــت ال ـص ـب ـيــح ،أن «ع ــدد
ال ـش ــرك ــات الـ ُـم ـحــالــة إل ــى اإلدارة
ال ـع ــام ــة لـلـتـحـقـيـقــات ف ــي وزارة
الــداخـلـيــة خ ــال  2017بـلــغ 563
ش ــرك ــة» ،الف ـتــة إل ــى أن «عمليات
ال ـت ـف ـت ـيــش ع ـلــى هـ ــذه ال ـشــركــات
أظهرت مخالفتها ألحكام القانون
ر قـ ـ ــم  6ل ـس ـن ــة  ،2010ا ل ـ ـصـ ــادر

بشأن العمل في القطاع األهلي،
والقرارات المنفذة له».

إضــافــة إل ــى تـحــريــر  20مخالفة
خاصة بالوقف الدائم للملفات،
ً
فـضــا عــن تـحــريــر  387مخالفة
لنص المادة  10من قانون العمل،
التي تظهر أن تراخيص مزاولة
الـ ـنـ ـش ــاط لـ ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات غـيــر
قائمة فــي الـعـنــاويــن ،مما يؤكد
عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة
المسجلة لديها».
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـصـ ـبـ ـي ــح ،ت ـك ـث ـيــف
حمالت التفتيش على أصحاب
األع ـمــال والـشــركــات العاملة في
القطاع األهلي ،للوقوف على مدى
الـتــزامـهــم بتطبيق م ــواد قــانــون
العمل ،والتأكد من وجود العمالة
المسجلة على ملفاتهم في محل
العمل ،وأنها ال تعمل لدى الغير».

تكثيف التفتيش

حصيلة «الرباعية»

ولفتت إلى أن «نتائج الجوالت
التفتيشية ا ل ـتــي أ جــر تـهــا إدارة
الـتـفـتـيــش ،عـلــى ه ــذه الـشــركــات،
أس ـفــرت عــن تـحــريــر  47مخالفة
ب ـش ــأن ال ـس ــام ــة ال ـم ـه ـن ـيــة ،و65
مخالفة خاصة بتفتيش العمل،

إلـ ــى ذل ـ ــك ،ك ـشــف م ــدي ــر إدارة
تـ ـفـ ـتـ ـي ــش ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،فـ ـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة محمد
األنصاري ،أن «حصيلة الحمالت
ال ـت ـف ـت ـي ـش ـيــة ال ـم ـي ــدان ـي ــة لـلـجـنــة
الرباعية المشتركة ،التي تضم

فـ ـ ــي عـ ـض ــويـ ـتـ ـه ــا م ـم ـث ـل ـي ــن عــن
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة
وبلدية الكويت ووزارتي التجارة
والداخلية ،أسفرت خــال ،2017
ً
ً
عـ ــن ضـ ـب ــط  665عـ ــامـ ــا وافـ ـ ـ ــدا
ً
مخالفا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،أن «هـ ــذه الـعـمــالــة
ال ـم ـخــال ـفــة ج ـ ــاءت م ــوزع ــة عـلــى
ً
ال ـ ـن ـ ـحـ ــو الـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي 426 :عـ ــامـ ــا
يـحـمـلــون مـ ــادة ( )18ويـعـمـلــون
ً
في القطاع األهلي ،و 131عامال
ً
مــادة ( )20عمالة منزلية ،فضال
ً
عن  52عامال مــادة ( )22التحاق
بعائل ،و 3عمال مادة ( )17قطاع
حـكــومــي ،إضــافــة إل ــى ضـبــط 53
ً
ً
عامال مخالفا دون هويات».

ً
ً
 1372عامال مخالفا

وأوضح األنصاري ،أنه «فيما
يـخــص الـعـمــالــة الـمـخــالـفــة التي
ت ــم ضـبـطـهــا أث ـن ــاء الـعـمــل بغير
مركز محدد فقد بلغت أعدادها
ً
 1372عامال ،موزعين على النحو
التالي 688 ،يحملون مــادة ()18

وي ـع ـم ـلــون ف ــي ال ـق ـط ــاع األه ـل ــي،
ً
و 618ع ــام ــا مـ ــادة ( )20عـمــالــة
ً
ً
منزلية ،فضال عن  43عامال مادة
( )22ال ـت ـحــاق ب ـعــائــل ،و 23غير
مـحــددي الجنسية» ،مشيرا إلى
أن ــه «ت ـمــت إحــالــة ه ــؤالء الـعـمــال
إ لـ ـ ــى اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـم ـبــا حــث
شؤون اإلقامة في وزارة الداخلية،
التـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
بحقهم وإبعادهم عن البالد».
وأكـ ـ ــد األنـ ـ ـص ـ ــاري «اس ـت ـم ــرار
ج ـ ـ ـ ــوالت الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش مـ ـ ــن إدارة
الـتـفـتـيــش ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـجــوالت
صباحية ومسائية ،بالتنسيق
مع الجهات المعنية ذات العالقة،
ً
لرصد المخالفين ،تنفيذا للمادة
 136م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم  6لسنة
 ،2010الـصــادر بشأن العمل في
الـ ـقـ ـط ــاع األه ـ ـلـ ــي ،الـ ـت ــي مـنـحــت
الموظفين المختصين صالحية
تـ ـح ــري ــر إخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارات ال ـم ـخ ــال ـف ــة
للعمالة التي تعمل بغير مركز
العمل المحدد».

«الفتوى» :ال يجوز التمديد ألعضاء «التعاونيات» الذين سقطت عضويتهم بالقانون
أكدت لـ «الشؤون» أن مفهوم السنة في المادة  11من قانون التعاون هو «الميالدية»
أكدت إدارة «الفتوى والتشريع»
عدم جواز مد عضوية أعضاء
مجالس إدارات الجمعيات
التعاونية الذين سقطت
عضويتهم بحكم القانون.

لكل «تعاونية»
مجلس إدارة يدير
شؤونها يتكون
من  ٩أعضاء
تنتخبهم الجمعية
العمومية

●

جورج عاطف

أكدت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـ ــدم جـ ـ ــواز م ــد ع ـض ــوي ــة أع ـض ــاء
مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذين
سـقـطــت عـضــويـتـهــم بـحـكــم ال ـق ــان ــون ،وفـقــا
للمادة  11من المرسوم بقانون رقم  24لسنة
 ،1979المعدل بالقانون رقم  118لسنة ،2013
الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.
جاء ذلــك ،في رد «الفتوى» على مخاطبة
وزارة الشؤون االجتماعية المرفوعة إليها،
ب ـشــأن ال ـ ــرأي ال ـقــانــونــي ح ــول طـلــب اتـحــاد
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة إم ـكــان ـيــة الـتـمــديــد
لعضوية مجالس إدارات «التعاونيات» إلى
مــا بعد انتهاء مــدة العضوية ،وفـقــا لنص
المادة السالف ذكرها.

الشؤون االجتماعية والعمل أن يعين ،إضافة
إل ــى االع ـضــاء المنتخبين ،عـضــوا او اكثر
فــي مجلس اإلدارة ،بحيث ال يتجاوز عدد
االعضاء المعينين ثلث االعضاء المنتخبين،
ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد».
وبينت «الفتوى» ان المادة  21من القانون
تنص على أنه «مع مراعاة احكام المادة 11
من هذا القانون ،تنعقد الجمعية العمومية
العادية سنويا بدعوة من مجلس اإلدارة،
خالل المدة التي تحددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون ،للنظر فيما يلي :تقارير مجلس
االدارة ومـ ــراقـ ــب ال ـح ـس ــاب ــات وال ـت ـصــديــق
عـلـيـهــا ،الـمـيــزانـيــة الـعـمــومـيــة والـتـصــديــق
على الحسابات الختامية ،تقارير المراقب
المالي واإلداري ،االنتخاب الدوري ألعضاء
مجلس اإلدارة».

السنة الميالدية

حكم «التمييز»

وقالت «الفتوى» ،في ردها على «الشؤون»،
ب ـشــأن مــواع ـيــد إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات مجالس
إدارات الجمعيات التعاونية ،والصعوبات
التي تطرح احيانا بسبب عدم التوافق بين
السنة المالية والسنة الميالدية ،إن بيان
مفهوم السنة في تطبيق نص المادة  11هي
السنة الميالدية.
وأضافت أن المادة  11تنص على ان «يكون
لـكــل جـمـعـيــة تـعــاونـيــة مـجـلــس إدارة يــديــر
شؤونها ،يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم
الجمعية العمومية بــاالقـتــراع الـســري بين
أعضائها البالغين مــن العمر ثالثين سنة
ميالدية كاملة على األقــل في تاريخ انتهاء
السنة المالية طبقا لنظام الجمعية ،ومدة
الـعـضــويــة فــي الـمـجـلــس  4س ـن ــوات ،تسقط
عضوية  4أعـضــاء منه بالقرعة أو التنازل
بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول
مجلس وفقا الحكام هذا القانون ،و 5أعضاء
بعد مضي  4سنوات ،ويعاد انتخاب غيرهم».
وجــاء في المادة ايضا «يجوز للجمعية
العمومية اعادة انتخاب العضو بعد سقوط
عضويته لدورة واحدة فقط ،ويجوز لوزير

وذكرت «الفتوى» أن المادة  13من الالئحة
التنفيذية لـلـقــانــون الـمـشــار الـيــه ال ـصــادرة
بالقرار ال ــوزاري رقــم (/165ت) لسنة ،2013
ت ـن ــص ع ـل ــى أنـ ــه «مـ ــع عـ ــدم اإلخ ـ ـ ــال بـحـكــم
المادتين  11و 21من القانون يتعين مراعاة
اإلجـ ــراء ات والـمــواعـيــد التالية قبل انعقاد
الجمعية العمومية العادية السنوية :االعالن
ع ــن ف ـتــح بـ ــاب ال ـت ــرش ــح ل ـع ـضــويــة مجلس
اإلدارة خالل األسبوع األول من انتهاء السنة
المالية ،على ان يستمر فتح بــاب الترشح
مدة  10ايام عمل متصلة ،واعداد الميزانية
العمومية والحساب الختامي للجمعية خالل
شهر على األكثر من تاريخ االنتهاء السنة
الـمــالـيــة ،وع ـلــى مــراقــب الـحـســابــات تسليم
نسخة من تقريره للوزارة خالل اسبوعين
على األكثر من تاريخ استالمه للحسابات
ال ـخ ـت ــام ـي ــة والـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة مـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية ،وعلى اإلدارة المختصة بالوزارة
االن ـت ـهــاء م ــن دراسـ ــة الـمـيــزانـيــة العمومية
ً
والحسابات الختامية خالل  15يوما على
األكـثــر مــن تــاريــخ استالمها لها مــن مكتب
ال ـت ــدق ـي ــق او ال ـج ـم ـع ـي ــة ،وعـ ـل ــى الـجـمـعـيــة

الغانم :لن نسمح بتشويه...
مـنــاقـشــة ال ـش ـكــاوى الـمـقــدمــة مــن الـكـنـيـســت الـصـهـيــونــي ضــد الشعبة
البرلمانية «وا لـتــي تــم اتهامنا فيها بتعمد مضايقتهم ،وبأننا ضد
ً
السامية وغيرها من االدعاءات» ،موضحا أنه «تم بحث الشكوى المرفوعة
مــن الـنــائــب الـســابــق د .عبدالحميد دشـتــي بـشــأن رفــع الحصانة عنه
واألحكام القضائية التي صدرت بحقه ،إلى جانب شكوى أخرى رفعها
النائب شعيب المويزري».
وأوضح عبدالله أن «ممثلي حقوق اإلنسان في االتحاد أكدوا لنا أنه
ال توجد شكاوى تقدم ضد أي برلمان أو مؤسسة أو فرد بأي دولة ،ولذا
يتم التعامل مع هذه الشكاوى على أنها مرفوعة ضد الدولة نفسها ،ويتم
النظر فيها على اعتبارها انتهاكات حدثت من الدولة».
ولفت إلى أن «تقرير اللجنة عن تلك الشكاوى إذا خرج باإلدانة فإنه
ً
سيسيء لسمعة الكويت ال للبرلمان الكويتي بصفة خاصة» ،مبينا أن
«اللجنة ستنظر تلك الشكاوى في مارس المقبل في جنيف ،وسيتاح
لنا الرد على تلك االتهامات».
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نشر «مذكرة الجمهوريين»...
األب ـيــض" وال ـحــزب الـجـمـهــوري مــن جـهــة ،ووكــالــة التحقيقات الفدرالية
مــن جهة أخ ــرى ،حــذر أعـضــاء ب ــارزون فــي الـحــزب الديمقراطي الرئيس
األميركي ،مطالبين إياه بعدم استخدام المذكرة المثيرة للجدل "ذريعة"
إلقالة المستشار الخاص الذي يتولى التحقيق في مزاعم تدخل روسيا

التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث
ودراسة التعديالت المطلوبة وموافاة الوزارة
ب ـمــا ت ــم بـشــأنـهــا خ ــال اس ـب ــوع م ــن تــاريــخ
استالمه لها».
واردفت« :وحيث إنه من المقرر ،في قضاء
محكمة التمييز ،أ ن ــه مـتــى كــا نــت نصوص
ال ـقــانــون واض ـح ــة جـلـيــة ،ف ــا ي ـجــوز األخ ــذ
بما يخالفها او تقييدها ،لما فــي ذ لــك من
اسـتـحــداث لحكم مغاير لـمــراد ال ـشــارع عن
طريق التأويل ،وانه ال محل للبحث في حكمة
التشريع ودواعـيــه اال عند غموض النص،
مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل
الـتـعــرف على الحكم الصحيح الــى تقصي
الغرض الذي رمى اليه النص ،والهدف الذي
أماله( ،حكم محكمة التمييز في الطعن رقم
 2003/547تجاري  -جلسة .»)2004/6/12
وقالت« :ومن حيث إن البين من النصوص
المتقدمة أن المشرع قد حدد في المادة 11
مــن قــانــون الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة الـمـشــار
ال ـ ـيـ ــه مـ ـ ــدة الـ ـعـ ـض ــوي ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس إدارة
الجمعية التعاونية بأربع سنوات ،على أن
تسقط عضوية اربعة من أعضائه التسعة
المنتخبين بعد انقضاء سنتين من تاريخ
انتخاب اول مجلس وفقا ألحـكــام القانون
رقم  118لسنة  2013المشار اليه ،وذلك عن
طريق القرعة او التنازل».
وذك ـ ـ ــرت« :ك ـم ــا ت ـس ـقــط ع ـضــويــة خمسة
أع ـض ــاء ب ـعــد م ـضــي أربـ ــع سـ ـن ــوات ،وأن ــاط
المشرع في المادة  21من القانون المذكور
بالالئحة التنفيذية تحديد مــو عــد انعقاد
الجمعية العادية السنوية للنظر في المسائل
والموضوعات الداخلية في اختصاصاتها،
والتي من بينها االنتخاب الدوري ألعضاء
مجلس اإلدارة مع مراعاة عدم اإلخالل بحكم
المادة  11المشار اليها».
واستدركت« :نظمت المادة  13من الالئحة
التنفيذية للقانون المشار اليه اإلج ــراء ات
والمواعيد التي يتعين مراعاتها قبل انعقاد
الجمعية العمومية ا لـعــاد يــة ا لـسـنــو يــة مع
مراعاة عدم اإلخالل بحكم المادتين  11و21
المشار اليهما».

ً
بــاالنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،روب ــرت مــولــر ،ال ــذي عينه قـبــل  6أشـهــر خلفا
لجيمس كومي.
وقال الديمقراطيون ،في بيان موقع من زعيم األقلية بـ"مجلس الشيوخ"
تشاك شومر وزعيمة األقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وثمانية
مسؤولين بارزين آخرين في الحزب ،إن "اتخاذ مثل هذا اإلجراء قد يؤدي
إلى أزمة دستورية لم تشهدها الواليات المتحدة منذ مجزرة ليلة السبت"
بعهد الرئيس نكسون ،الذي أقال مسؤولين في وزارة العدل قبل انكشاف
فضيحة تجسسه على الحزب الديمقراطي.
واعتبر الديمقراطيون أن الهدف من المذكرة "إعاقة التحقيقات مع حملة
ً
ً
ترامب االنتخابية" ،الفتين إلى أنها تستهدف عنصرا واحدا من عدة عناصر
يتضمنها التحقيق.
من جهته ،دعا مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس راي الموظفين
ً
إلى عدم االكتراث بهجوم الرئيس والجمهوريين في "الكونغرس" ،مشددا
على استقاللية الوكالة.
وق ــال راي ،فــي رســالــة داخلية لموظفي ال ـ ــ" "FBIالبالغ عــددهــم  35ألف
ً
شخص ،إن "الكالم رخيص ،العمل الذي قمتم به هو ما سيصمد" ،متعهدا
بمواصلة التحقيق.
وتتهم المذكرة ،التي أعدها الجمهوريون "FBI" ،بإساءة استخدام السلطة،
وتزعم أن مكتب التحقيقات استخدم "أدلــة ال أســاس لها" للتجسس على
أحد مساعدي ترامب.
وفي وقت الحق ،قال البيت األبيض إنه لن تجري "أي تغييرات" في
وزارة العدل.
وأكد ترامب ،أمس ،أن المذكرة تبرئه في التحقيق الروسي الذي وصفه

صورة ضوئ

ية
من مخاطبة «الشؤون»

 ...وج
انب من رد «الفتوى»

الخالصة
أف ـ ـ ــادت «ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى»« :ت ــرت ـي ـب ــا ع ـل ــى م ــا ت ـق ــدم،
ولما كــان نص المادة  11من قانون الجمعيات
التعاونية المشار اليه جاء واضحا جليا بسقوط
عضوية أربعة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية
التعاونية بعد انقضاء سنتين ،وخمسة أعضاء
بعد مضي أربع سنوات من تاريخ انتخاب أول
مجلس وفقا الحكام القانون رقم  118لسنة 2013
المشار اليه».
واسـتـطــردت« :وقــد أوجــب المشرع في المادة
 21م ــن هـ ــذا ال ـق ــان ــون وال ـ ـمـ ــادة  13م ــن الئـحـتــه
التنفيذية عدم االخالل بحكم المادة  11المشار
اليها على النحو السالف بيانه ،مما مــؤداه أن
المشرع قد رتب على انقضاء مدة السنتين ومدة
األربــع سنوات سالفتي الذكر سقوط العضوية

بأنه «اضطهاد» .وفي تغريدة لم يستخدم بها صيغة المتكلم ،كتب الرئيس
ً
أن «المذكرة تبرئ تماما ترامب في التحقيق ،لكن االضطهاد الروسي مستمر
إلى ما ال نهاية».
وأضاف« :بعد سنة من البحث المستمر الذي لم يسفر عن أي نتيجة ،فإن
ً
ً
تهمة التواطؤ قد سقطت» ،موضحا أن القضاء لم يواجه أيضا أي «عقبة».
ً
وخلص ترامب إلى القول إن متابعة التحقيق «عار على أميركا» ،مواصال
من خالل هذه الكلمات التشكيك في نزاهة كبار المسؤولين بوزارة العدل
ومكتب التحقيق الفدرالي.
إلى ذلك ،لوحت موسكو ،أمس ،بإمكانية الدخول في سباق تسلح نووي
جديد مع واشنطن ،واتهمت وزارة الخارجية الروسية الواليات المتحدة
بممارسة لعبة خطيرة بتخفيضها عتبة األمان النووي الستخدام األسلحة
النووية .وجاء في رد فعل أولي للوزارة الروسية على االستراتيجية النووية
الجديدة للواليات المتحدة أن روسيا مضطرة لهذه األسباب إلى اتخاذ
إجراءات لتأمين نفسها.
وأضافت الوزارة أن أكثر ما يثير القلق هو إعالن واشنطن أنها تعمل على
ً
تطوير أسلحة نووية أكثر مرونة تعمل بمواد متفجرة أقل حجما من المعتاد،
مشيرة إلى أن مثل هذه األسلحة ال تخدم فقط مبدأ الردع االستراتيجي ،بل
هي معدة لالستخدام التكتيكي في ميادين القتال.
وحذرت الوزارة من اإلجراءات ،وأن "خفض مستوى األمان النووي يمكن أن
ً
يقود إلى حرب تستخدم فيها الصواريخ النووية حتى في نزاعات أقل عنفا".
وكــان ترامب قــدم أمــس األول استراتيجية جديدة الستخدام األسلحة
النووية ،وصنف روسيا كأكبر تهديد لألمن األميركي.
(واشنطن ،موسكو ـ وكاالت)

من مجلس اإلدارة بحكم القانون على التفاصيل
الواردة بالمادة المذكورة ،األمر الذي يكون معه
طلب اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية مد
مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات
التعاونية الــى مــا بعد سقوط عضويتهم وفقا
للمادة  11المشار اليها غير قائم على سند سليم
من صحيح حكم القانون حسبما سلف البيان،
وب ـن ــاء عـلــى مـسـبــق فــإنــه ال ي ـجــوز م ــد عضوية
أ ع ـضــاء مـجــا لــس إدارات الجمعيات التعاونية
ا لــذ يــن سقطت عضويتهم بحكم ا لـقــا نــون وفقا
لنص المادة  11من قانون الجمعيات التعاونية
المشار اليه».

مقاتلون سوريون يسقطون...

ً
معصران» ،الفتا إلى أن «الطيار قفز بالمظلة قبل أن يالحقه المقاتلون
ويتمكنوا من أسره» وقتله.
ولــم يتمكن المرصد من تحديد الجهة التي أســرت الطيار ،إذ تنشط
ً
«هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقا) وفصائل أخرى في تلك المنطقة.
وتشن طائرات حربية سورية وروسية منذ مساء أمس األول عشرات
ً
ً
الغارات العنيفة على منطقة سراقب ،وفقا للمرصد السوري ،علما أن «هيئة
تحرير الشام» تسيطر على الجزء األكبر من محافظة إدلب ،في حين تنتشر
فصائل مقاتلة أخرى في مناطق محدودة منها.
ً
وأسقطت فصائل مقاتلة وإسالمية خالل سنوات النزاع السوري عددا
من الطائرات والمروحيات السورية ،لكن إسقاط طائرة حربية روسية
ً
ً
يبقى أمرا نادرا .وكان خمسة جنود روس قتلوا في بداية شهر أغسطس
ً
 2016بعدما أسقطت مروحيتهم ،في محافظة إدلب أيضا.
ومنذ  25ديسمبر الماضي ،تنفذ قــوات النظام السوري بدعم روسي
ً
هجوما في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ،وتمكنت من السيطرة على عشرات
القرى والبلدات إلى جانب مطار «أبوالضهور» العسكري بعد طرد هيئة
ّ
وتصعد قوات النظام السوري في األيام
تحرير الشام والفصائل المقاتلة.
األخيرة قصفها لمناطق عدة في شمال غرب سورية ،وأسفر القصف الجوي
قبل يومين عن مقتل خمسة مدنيين في مدينة سراقب.
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«المالية» توافق على إلغاء زيادة البنزين وترفض منح المواطن
الراتب األساسي إذا لم يوظف خالل  6أشهر
فهد التركي

وافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
واالقتصادية على االقتراح برغبة
للنائب وليد الطبطبائي بشأن
"إل ـغــاء ق ــرار رف ــع أس ـعــار الــوقــود
الذي تم تطبيقه في ."2016/9/1
وقـ ـ ــال مـ ـق ــرر ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
صالح عاشور ،إن رئيس مجلس

األمـ ـ ـ ــة أحـ ـ ـ ــال االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ب ــرغ ـب ــة
آن ــف الــذكــر إل ــى الـلـجـنــة بتاريخ
 2017/1/4لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه.
وأضــاف قائال :عقدت اللجنة
ً
لـهــذا ال ـغــرض اجـتـمــاعــا بتاريخ
 ،2017/12/6ا ط ـل ـعــت ف ـيــه عـلــى

تخصيص إدارة أو قسم في وزارات الخدمات
والهيئات ذات العالقة بمشاريع الشباب
وافقت اللجنة المالية على االقتراح برغبة للنائب
عبدالله الرومي بشأن «تخصيص إدارة او قسم في
وزارات الخدمات والهيئات ذات العالقة بمشاريع
الشباب يختص بإصدار التراخيص لهذه المشاريع
بحيث تنحصر فيها جميع اإلجــراءات ذات الصلة
ً
ب ــإص ــدار ال ـتــراخ ـيــص ال ــازم ــة لـكــل م ـش ــروع دعـمــا
الستثمار الطاقات الشبابية».
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان رئيس
مجلس االمــة احــال االقـتــراح برغبة انــف الذكر الى
اللجنة بتاريخ  2017/2/6والــذي يهدف الى ايجاد
الحلول المناسبة للتشريع في اصــدار التصاريح

والرخص الالزمة ألعمال الشباب أصحاب المشاريع
الصغيرة والذين يعانون بطئا في إنجاز معامالتهم
وك ـث ــرة مــراج ـعــة اإلدارات الـحـكــومـيــة وال ـ ـ ــوزارات،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـق ـتــرح تـخـصـيــص إدارة او ق ـســم في
ال ـ ــوزارات والـهـيـئــات الـمـعـنـيــة بـمـشــاريــع الـشـبــاب
ً
يختص بــإصــدار التراخيص التجارية لهم دعما
الستثمار الطاقات الشبابية واإلقبال على العمل
الخاص وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
وتابع :بعد المناقشة وتبادل اآلراء انتهت اللجنة
بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على
االقتراح برغبة آنف الذكر.

االق ـ ـتـ ــراح بــرغ ـبــة ال ـم ـش ــار إل ـيــه،
والذي يهدف إلى تخفيف األعباء
ال ـم ــال ـي ــة ع ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ج ــراء
مــا تــرتــب عـلــى ال ـقــرار الحكومي
بــزيــادة الــوقــود والـتــي أق ــرت من
غ ـيــر دراسـ ـ ــة وافـ ـي ــة دون الـنـظــر
إل ــى مصلحة ال ـمــواطــن مــن هــذه
الزيادة ،وبعد المناقشة وتبادل
اآلراء ان ـت ـهــت ال ـل ـج ـنــة بــإج ـمــاع
آراء أعـضــائـهــا الـحــاضــريــن إلــى
ال ـمــواف ـقــة عـلــى االقـ ـت ــراح برغبة
آنف الذكر.
من جهة اخرى ،رفضت اللجنة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة االقـ ـت ــراح
بــرغ ـبــة ل ـل ـنــائــب عـسـكــر الـعـنــزي
بـشــأن قـيــام الحكومة بعد تقدم
المواطن بطلب التوظيف لديوان
الخدمة المدنية وعــدم حصوله
عـلــى الــوظـيـفــة الـمـنــاسـبــة خــال
فترة ستة اشهر بصرف الراتب
األساسي والـعــاوة االجتماعية
ل ـل ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ب ـط ـل ــب ال ــوظ ـي ـف ــة
ك ــل ح ـســب ش ـه ــادت ــه وتـسـجـيـلــه
بــالـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االجتماعية حتى تحسب فترة
االن ـت ـظــار م ــن ال ـخــدمــة ف ــي حــالــة
التقاعد.

«المالية» في اجتماع سابق
وعـقــدت اللجنة لـهــذا الغرض
ً
اج ـت ـم ــاع ــا ب ـت ــاري ــخ 2017/12/6
اطلعت فيه على االقتراح برغبة
المشار اليه والذي يهدف الى ان
ت ـقــوم الـحـكــومــة ب ـصــرف الــراتــب
األساسي والـعــاوة االجتماعية
لـ ـلـ ـم ــواط ــن ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــدم ل ـط ـلــب
التوظيف لديوان الخدمة المدنية
ولـ ـ ـ ــم يـ ـحـ ـص ــل ع ـ ـلـ ــى ال ــوظـ ـيـ ـف ــة

المناسبة خالل فترة ستة اشهر
ك ــل ح ـســب ش ـه ــادت ــه وتـسـجـيـلــه
بــالـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االجتماعية ،وذلك حتى تحسب
ف ـتــرة االن ـت ـظــار م ــن ال ـخــدمــة في
حالة التقاعد.
وبـ ـ ـع ـ ــد الـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة وتـ ـ ـب ـ ــادل
اآلراء ان ـت ـهــت ال ـل ـج ـنــة بــأغـلـبـيــة
آراء اعضائها الحاضرين ()2:3

الــى عــدم الموافقة على االقتراح
برغبة انــف الــذكــر" ،وانبنى رأي
االقـ ـلـ ـي ــة ع ـل ــى ان هـ ـن ــاك حــاجــة
لهذه الميزة ،بسبب تزايد اعداد
الباحثين عن عمل دون ان تكون
هناك وظائف كافية الستيعابهم،
ه ــذا بــاإلضــافــة ال ــى ط ــول فـتــرات
االنتظار للحصول على الوظيفة".

«الصحية» لتغليظ عقوبة
االتجار باألدوية الفاسدة

وافقت اللجنة الصحية على
االقتراح برغبة املقدم من النائب
د .محمد الحويلة ،الذي يقضي
بتغليظ العقوبات على اإلعالن
واالتجار في االدوية املزورة
الفاسدة لتكون عملية الردع اكثر
سواء على مستوى الوسائل
املرئية واملسموعة أو مواقع
التواصل االجتماعي.
وتمت املوافقة على تشكيل لجنة
مشتركة بني الجهات املعنية
ومنها وزارة الصحة ووزارة
التجارة والصناعة ووزارة
الداخلية ووزارة االعالم وبلدية
الكويت واإلدارة العامة للجمارك
لتفعيل الدور الرقابي وضبط
األدوية املزيفة وغيرها ،وتكثيف
الحمالت التفتيشية التي تقوم
بها وزارة الصحة.
وقال مقرر اللجنة الصحية
البرملانية النائب يوسف الفضالة
ان اللجنة نظرت االقتراح وبعد
املناقشة وتبادل االراء انتهت
اللجنة الى املوافقة على االقتراح
برغبة وذلك بإجماع اراء
اعضائها الحاضرين.

«الميزانيات» :الحكومة غير جادة في ضبط الميزانية
«العجز سيكون أقل مما هو متوقع ألن أسعار النفط باتت قريبة من سعر التعادل»
قال عبدالصمد إن لجنة
الميزانيات تحفظت عما بينته
وزارة المالية من التزامها
بالمحافظة على سقف ً
الميزانية وتخفيضها ،مؤكدا
أن ما تطرحه الوزارة ال يعكس
الواقع.

قــال رئـيــس لجنة الميزانيات
وال ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ـخـ ـت ــام ــي ال ـن ــائ ــب
ع ــدن ــان ع ـبــدال ـص ـمــد إن الـلـجـنــة
اجتمعت لمناقشة اإلط ــار العام
لميزانية السنة المالية الجديدة
.2019-2018
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـبـ ــدال ـ ـص ـ ـمـ ــد ف ــي
تصريح صحافي امس أنه تبين
لـلـجـنــة أنـ ــه رغـ ــم تــأك ـيــد الـلـجـنــة
لوزارة المالية برغبتها السنوية
بأن تخطرها عن مالمح ميزانية
السنة المالية الجديدة للتباحث
حولها قبل اعتمادها من مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ونـ ـش ــره ــا فـ ــي وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ــام ف ـ ــإن الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي ه ــذا
الجانب ما زال محدودا ،خاصة
أن للجنة مالحظات وتوصيات
مــن الـجـيــد أخــذهــا فــي االعـتـبــار
لدى إعداد الميزانية.
وتـ ــابـ ــع ع ـب ــدال ـص ـم ــد أن ـ ــه فــي
ح ـيــن قـ ــدر ال ـع ـجــز ال ـم ـتــوقــع في
ميزانية السنة المالية الجديدة
بـ ـ ـ  6.5مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار؛ حـيــث
ان ـب ـنــت ت ـقــديــرات ـهــا ع ـلــى أس ــاس
 50دوالرا لـلـبــرمـيــل وه ــو سعر
تحفظي مقارنة بالسعر الفعلي
ل ـب ـي ــع ب ــرم ـي ــل ال ـن ـف ــط ال ـكــوي ـتــي
والذي تراوح أخيرا بين  60و65
ً
دوالرا ،الفـتــا إلــى أن ذلــك يعني
أن العجز الحقيقي أثناء تنفيذ
الميزانية الجديدة سيكون أقل
مما هــو متوقع ألن أسـعــار بيع
النفط الفعلية باتت قريبة نسبيا
مــن سعر الـتـعــادل فــي الميزانية
المقدر بـ  71دوالرا ،لكن العجز
س ـي ـظــل مـ ــوجـ ــودا ط ــال ـم ــا كــانــت

عدنان عبدالصمد

أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط أقـ ـ ــل م ـ ــن نـقـطــة
التعادل.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـف ـظــت
ع ـم ــا ب ـي ـن ـتــه وزارة ال ـم ــال ـي ــة مــن
التزامها بالمحافظة على سقف
الـمـيــزانـيــة وتـخـفـيـضـهــا ،وأن ما
تطرحه الــوزارة ال يعكس الواقع،
ً
مـشـيــرا إلــى أن رصـيــد العهد بلغ
ف ــي ال ـح ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي األخ ـي ــر
للسنة المالية ( 2017/2016وهو
م ــا يـمـثــل صــرفــا فـعـلـيــا ي ـجــب أن
تتضمنه الميزانية) ما يجاوز الـ
 5.8م ـل ـيــارات دي ـنــار وه ــي إحــدى
السنوات المالية التي ادعت فيها
وزارة المالية أنها حافظت على
سقف المصروفات فيها.
وب ـي ــن أن ال ـح ـس ــاب الـخـتــامــي
يكشف أن ر صـيــد حـســاب ُ
العهد
زاد بنحو ملياري دينار عن السنة
ال ـتــي سـبـقـتـهــا ،ول ــو أض ـيــف هــذا
المبلغ ا لــى المصروفات الفعلية

البالغة  17.7مليار دينار لتجاوز
سقف الميزانية المعلن عند 18.9
مليار دينار.
وقــال إنــه لو اتفقت اللجنة مع
تصريح وزيــر المالية بأنه ليس
مــن ا لـعــدا لــة تحميل مبلغ ُ
العهد
كامال على سنة واحدة فإن اللجنة
لـ ــم ت ــاح ــظ ت ـح ـم ـي ــل ال ـم ـي ــزان ـي ــة
ا لـجــد يــدة المعلن عنها أي مبلغ
لمعالجة ُ
العهد ولو جزئية ،وهو
األم ــر ال ــذي حـتـمــا سـيــرفــع سقف
الميزانية ،هذا بفرض عدم زيادة
مبلغ ُ
العهد في الميزانية الجديدة
عن المبلغ القديم وهو أمر مشكوك
ف ـيــه نـتـيـجــة ل ـع ــدم الـ ـت ــزام وزارة
المالية بتعهداتها.

اعتمادات إضافية بمبالغ مليونية
وأش ــار إل ــى أن ــه رغ ــم أن السنة
المالية الحالية  2018/2017قاربت
على االنتهاء فإن الحكومة تقدمت
ب ـم ـش ــروع ــي ق ــان ــون ب ـط ـلــب فـتــح
اعتماد إ ضــا فــي بلغ مجموعهما
 103ماليين دينار ،وهو ما ينقض
ت ـع ـه ــد ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق أمـ ــام
الـلـجـنــة بــالـحـفــاظ عـلــى مـسـتــوى
سقف مصروفات الميزانية العامة
للدولة ،ألنه في حال إقرارها فإن
ذل ـ ــك س ـي ــزي ــد س ـق ــف م ـص ــروف ــات
الميزانية المقدر عند  19.9مليار
دينار.
وأضاف أن اللجنة أرسلت كتابا
رسميا لــوزارة المالية تطلب فيه
سحب مشاريع قوانين عدة بفتح
اعتمادات إضافية بلغ مجموعها

 665مليون دينار للسبب ذاته.
وبين عبدالصمد أن اللجنة لم
تجد أي جدية لــدى الحكومة في
اال ل ـت ــزام بتعهدها لضبط سقف
مصروفات الميزانية ،وال يوجد
لــديـهــا رؤيـ ــة واض ـح ــة ف ــي كيفية
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ه ـ ــذه االعـ ـتـ ـم ــادات
اإلض ــافـ ـي ــة سـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـيــزان ـيــة
الـسـنــة الـمــالـيــة الـحــالـيــة أو الـتــي
سبقتها أيضا.

العجز االكتواري
ولـ ـ ـف ـ ــت عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد إلـ ـ ـ ــى أن
مشروع الميزانية الجديد لم ُيحط
بكافة االلـتــزامــات المالية ومنها
نـتــائــج فـحــص الـعـجــز االك ـتــواري
ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـمـ ـق ــدر ب ـن ـحــو 9
مـلـيــارات ديـنــار ولــم تبين كيفية
التعامل معه؛ خاصة أن مؤسسة
التأمينات تــدرج هــذه العجوزات
كـمـطــالـبــات مــال ـيــة ع ـلــى ال ـخــزانــة
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة وتــأج ـيــل س ــداده
يقترن بمطالبات مــن المؤسسة
بزيادة الفوائد عليه.
وقال إنه في حال تحققت وزارة
المالية من مبلغ العجز االكتواري
الصحيح  -كما طالبت به اللجنة
مـ ـ ـ ـ ــرارا  -ف ـ ــإن ت ـك ـل ـف ـت ــه م ـ ــا زال ـ ــت
مليارية على الخزانة العامة مع
غموض في كيفية التعامل ،وهي
أمور تقلق اللجنة من قدرة وزارة
المالية على الحفاظ على سقف
الـمـصــروفــات الـمـقـتــرح لميزانية
السنة المالية الجديدة.

«المرافق» ترفض إنشاء «هيئة
الطاقة البديلة والمتجددة»
«الهيئات العامة ال تنشأ إال بقانون»
رفضت لجنة المرافق العامة
االق ـ ـتـ ــراح بــرغ ـبــة ال ـم ـق ــدم م ــن د.
محمد الحويلة ،القاضي بإنشاء
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة عـ ـ ــا مـ ـ ــة ذات ش ـخ ـص ـي ــة
اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ت ـس ـمــى "ه ـي ـئ ــة ال ـطــاقــة
البديلة والمتجددة".
ووفق االقتراح ،يحدد مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـخـ ـت ــص
ب ــاإلش ــراف عـلــى الـهـيـئــة ،وتـكــون
هي الجهة المعتمدة بالتخطيط
والتنسيق مع السلطات واألجهزة
المعنية إليجاد مصادر الطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة وال ـب ــدي ـل ــة كــال ـطــاقــة
الشمسية وطاقة الرياح لتوليد
الكهرباء لسد احتيجات الدولة
المستقبلية مــن الطاقة وتقليل
االعتماد على المصادر النفطية
والـحـفــاظ عـلــى ال ـثــروة الوطنية
من النفاد.
وقـ ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب
عبدالله فهاد ،إن الهدف من إنشاء
الهيئة هو تقليل االعتماد على
النفط في جميع االستخدامات،
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام الـ ـط ــاق ــة
البديلة ،والمحافظة على النفط
الستدامته أطول فترة ممكنة،
وتشجيع الجهات الحكومية
عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ــي الـ ـط ــاق ــة
البديلة والمتجددة ،ووضع خطط
ب ـع ـيــدة ال ـم ــدى لـلـمـحــافـظــة على
الطاقة وتطبيق الطاقة البديلة
والمتجددة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ـه ـ ــاد أن الـ ـمـ ـه ــام
ال ـم ـن ــاط ــة بـ ـه ــذه ال ـه ـي ـئ ــة تـكـمــن
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـف ـن ـيــة

عبدالله فهاد

واالقتصادية لتطبيقات الطاقة
ال ـب ــدي ـل ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مـعـهــد
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ــأب ـ ـحـ ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة،
ودراسة تطبيقات الطاقة البديلة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ووضـ ـ ـ ــع ال ـخ ـطــط
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة والـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر
السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـب ــديـ ـل ــة
والمتجددة
وذكــر فهاد ،أن رئيس مجلس
األم ــة أح ــال إل ــى اللجنة بتاريخ
 2017/12/13اال قـ ـ ـت ـ ــراح بــر غـبــة
ال ـم ـشــار إل ـيــه ل ــدراس ـت ــه وتـقــديــم
ت ـق ــري ــر ب ـش ــأن ــه إلـ ـ ــى ال ـم ـج ـلــس،
و قــد نظرته اللجنة باجتماعها
الـمـنـعـقــد ب ـتــاريــخ 2017/12/18
وب ـعــد الـمـنــاقـشــة وت ـب ــادل اآلراء
انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة
ع ـلــى االقـ ـت ــراح بــرغ ـبــة ،بــإجـمــاع
آراء أعـضــائـهــا ال ـحــاضــريــن ،ألن
ُ
ال ـه ـي ـئ ــات الـ ـع ــام ــة ال ت ـن ـش ــأ إال
بقانون.

ةديرجلا
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الغانم :لن نسمح لكائن من كان بتشويه سمعة الكويت باألكاذيب
«سمعة طيبة لبرلماننا في المنظمات اإلقليمية والدولية»
قال الغانم إنه اجتمع والوفد
البرلماني المرافق له مع رئيسة
االتحاد البرلماني الدولي
غابرياال كويفاس بارون لبحث
الشكاوى المقدمة ضد الكويت،
ً
مؤكدا أن هناك من يزودهم
بأكاذيب وأمور مغلوطة.

اج ـ ـت ـ ـم ـ ــع رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم وال ــوف ــد
ال ـبــرل ـمــانــي ال ـم ــراف ــق ل ــه امــس
االول ف ــي ج ـن ـيــف م ــع ر ئـيـســة
االت ـ ـحـ ــاد ال ـب ــرل ـم ــان ــي ال ــدول ــي
غابرياال كويفاس بارون.
وقـ ـ ــال ال ـغ ــان ــم ف ــي ت ـصــريــح
للصحافيين عـقــب اال جـتـمــاع:
"بـحـثـنــا خــال اجـتـمــاعـنــا عــدة
شكاوى وليست شكوى واحدة
مقدمة تـجــاه ا لـكــو يــت مــن قبل
ال ـص ـهــاي ـنــة وأي ـض ــا م ــن نــائــب
سابق وآ خــر حالي كما ذكرت
سابقا ،وسأتحدث بالتفصيل
بعد رجوعنا إلى أرض الوطن
عن هذه األمور".
وأو ضــح الغانم" :تبين لنا
من خالل اجتماعنا مع رئيسة
االتحاد البرلماني الدولي أن
ه ـن ــاك م ــن ي ــزوده ــم بــأكــاذيــب
وأمور مغلوطة وأؤكد للشعب
الـ ـك ــويـ ـت ــي أن ـ ـنـ ــي وإخـ ــوان ـ ـكـ ــم
أعـ ـض ــاء ال ـش ـع ـبــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة
الكويتية لن نسمح لكائن من
ك ــان أن يـشــوه سـمـعــة الـكــويــت
وي ـ ـ ــزود ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة
بأكاذيب ومعلومات مظللة".
وأضاف" :طلبنا عقب لقائنا
برئيسة االتحاد االجتماع مع
م ـم ـث ـل ــي حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان فــي
اال تـحــاد وا تـضــح لنا أن هناك
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـع ـلــومــات غـيــر
ال ـص ـح ـي ـحــة واألكـ ــاذيـ ــب ال ـتــي
ت ـش ــوه س ـم ـعــة ال ـك ــوي ــت وك ــان
هـ ـن ــاك رد واف و ت ـ ــم اال تـ ـف ــاق
ك ــذل ــك ع ـل ــى اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـتــي
سـ ـ ـن ـ ــرد فـ ـيـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل هـ ــذه
الشكاوى".
وأع ـ ـ ــرب ال ـغ ــان ــم ع ــن ش ـكــره
وت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ــرئـ ـيـ ـس ــة االت ـ ـحـ ــاد

البرلماني ا لــدو لــي "إلشادتها
ب ــأ هـ ـمـ ـي ــة دور م ـج ـل ــس األ م ـ ــة
ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـتـ ــي ودوره إ ق ـل ـي ـم ـي ــا
ودوليا واحتياجها لمساعدة
ال ـب ــرل ـم ــان ال ـكــوي ـتــي لـتـحـقـيــق
اسـتــراتـيـجـيـتـهــا ف ــي الـمــرحـلــة
المقبلة وهذه أمور نفخر بها".
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـغـ ـ ــا نـ ـ ــم "ان ه ـ ــذه
ال ـس ـم ـع ــة ال ـط ـي ـب ــة ل ـل ـب ــرل ـم ــان
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات
اإل قـلـيـمـيــة وا لــدو ل ـيــة بنيناها
وب ـنــاهــا قـبـلـنــا رجـ ــال أفــاضــل
ولـ ــن ي ـن ـجــح أحـ ــد ف ــي ت ـشــويــه
ص ــورة الـبــرلـمــان الـكــويـتــي او
فـ ــي تـ ـش ــوي ــه ص ـ ـ ــورة ال ـك ــوي ــت
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج" م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
سيطلع الشعب الكويتي على
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ف ـ ــور ع ــودت ــه إل ــى
الكويت.

القضية الفلسطينية
من جانب آخر ،أشار الغانم
إل ــى أن االج ـت ـم ــاع ت ـط ــرق إلــى
م ــواض ـي ــع ع ــدي ــدة م ـه ـمــة عـلــى
رأ س ـهــا ا لـقـضـيــة الفلسطينية
بصفته رئيسا للجنة الصمود
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة مــن
قـ ـ ـب ـ ــل االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــانـ ــي
الـ ـع ــرب ــي وال ـ ـ ـ ــذي ك ـل ـف ــه ب ـن ـقــل
الـ ـم ــوق ــف الـ ـع ــرب ــي إلـ ـ ــى ك ــاف ــة
البرلمانات المهمة في العالم
ب ـش ــأن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
المستحقة.
و بـ ـي ــن أن ر ئ ـي ـس ــة اال تـ ـح ــاد
البرلماني الدولي لها مواقف
مشرفة فيما يتعلق بالقضايا
العربية وفي مقدمتها موقفها
الذي جهرت به عندما اصدرت
بـ ـي ــان ــا ي ــرف ــض جـ ـع ــل الـ ـق ــدس

الدقباسي :نتطلع إلى تغيير النظام
األساسي لالتحاد البرلماني الدولي
اعرب النائب علي الدقباسي
عــن تطلعه ا لــى تغيير النظام
االســاســي لالتحاد البرلماني
الــدولــي بحيث ال يـكــون هناك
م ـ ـق ـ ـعـ ــد لـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــات ال ـ ـ ـ ــدول
المتعدية على حقوق االنسان
ومبادئ االمم المتحدة ،مؤكدا
ان هـ ــذا هـ ــدف ك ـب ـيــر ال تطمح
ل ـ ــه ال ـ ـكـ ــويـ ــت وح ـ ــده ـ ــا ب ـ ــل كــل
البرلمانات والشعوب الحرة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ــدق ـ ـبـ ــاسـ ــي فــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي «ان ه ــذا
التطلع هو حل امثل لمواجهة
غ ـ ـ ـطـ ـ ــرسـ ـ ــة وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ ــدول
والكيانات التي تنتهك حقوق
االنـ ـ ـس ـ ــان ومـ ـ ـب ـ ــادئ ال ـشــرع ـيــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ،مـ ــؤكـ ــدا ان ن ـشــاط
البرلمان الكويتي في المحافل
الدولية مثمر ومحقق لتطلعات
الشارع العربي باستثمار القوة
البرلمانية العربية واالسالمية
ل ـم ــواج ـه ــة ان ـت ـه ــاك ــات ح ـقــوق
االنسان التي تقوم بها عدة دول

علي الدقباسي

وعلى رأسها الكيان الصهيوني
الذي استمرأ
مـخــالـفــة مـ ـق ــررات الـشــرعـيــة
الدولية ومقررات االمم المتحدة
بــارت ـكــاب الـمــزيــد مــن الـجــرائــم
واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات ب ــاالض ــاف ــة الــى
الـمـخــالـفــة الـصــريـحــة للقانون
الدولي.

وشدد على ان دور البرلمان
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي يـ ـحـ ـظ ــى ب ـت ـق ــدي ــر
واحترام مع المجموعة العربية
واالسالمية ويتماشى ويتوافق
مـ ــع ق ـ ـ ـ ـ ــرارات االمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي ال ــداعـ ـي ــة
الحترام حقوق االنسان وتفعيل
دور ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة في
ا لـتـصــدي للكيانات المنتهكة
لحقوق االنسان.
واوض ـ ـ ــح «ان هـ ــذا ال ـت ـقــديــر
ليس اطــراء لــدور مجلس االمة
الكويتي ولكن هــذا مــا نلمسه
م ـ ــن فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه ع ـ ــز وجـ ـ ــل ثــم
نتيجة للجهود الملموسة التي
كرسها سمو امير دولة الكويت
فــي المحافل الدولية ونتيجة
ل ـس ـيــاســة ال ـك ــوي ــت ال ـم ـتــوازنــة
لتعزيز االمن والسلم العالميين
وجاء دور مجلس االمة معززا
ومكمال لهذا الدور في اطار ما
يسمى بالدبلوماسية الشعبية
البرلمانية والتي اتت ثمارها».

َ
مشروعي طريق الوفرة
الرومي :سحبنا
والبدع من المقاول لتدني نسبة اإلنجاز
●

فهد التركي

أك ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر األش ـ ـ ـغـ ـ ــال وزي ـ ــر
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،حـ ـس ــام ال ـ ــروم ـ ــي ،أن
"األشـ ـ ـغ ـ ــال" س ـح ـبــت م ـشــروعــي
ط ـ ــري ـ ــق ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــرة والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدع م ــن
مـقــاول الـمـشــروع ،وذلــك لتدني
نسبة اإل نـجــاز فــي المشروعين
وتأخرها عن الموعد المحدد.
وقال الرومي في إجابته عن
س ــؤال ا لـنــا ئــب مــا جــد المطيري
ب ـشــأن سـحــب م ـشــروعــي طــريــق
الوفرة والبدع ،بأن المشروعين
ك ــان يـتــم تـنـفـيــذهـمــا عــن طــريــق
ش ــرك ــة واحـ ـ ــدة ،وق ــد ت ــم سـحــب
المشروعين فــي ضــوء الموقف
الـتـنـفـيــذي ألعـمــالـهــا ،وذل ــك ألن
ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـق ــاول ل ــأع ـم ــال كــان
ً
ي ـس ـي ــر ب ـ ـصـ ــورة ض ـع ـي ـف ــة جـ ــدا
و ب ـط ـي ـئــة ،م ـمــا أدى ا لـ ــى تــد نــي
ن ـس ـبــة اإلنـ ـج ــاز وزي ـ ـ ــادة نـسـبــة
ال ـ ـتـ ــأخ ـ ـيـ ــر ف ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ أع ـ ـمـ ــال
العقدين على النحو التالي:
أوال :ا ل ـع ـق ــد ر قـ ــم ه ـ ـ ط222/
إن ـشــاء وإن ـجــاز وصـيــانــة جسر
وخ ـ ــدم ـ ــات أخ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى شـ ــارع
ا لـ ـخـ ـلـ ـي ــج ا ل ـ ـعـ ــر بـ ــي عـ ـن ــد دوار
البدع :تم توقيع العقد بتاريخ
 ،2016 /1 /20و تـ ـم ــت م ـب ــا ش ــرة
األ عـ ـم ــال ب ـت ــار ي ــخ ،2016/2/18
وت ـب ـلــغ م ــدة تـنـفـيــذ ال ـع ـقــد 730
ً
يوما ،وتاريخ اإلنجاز التعاقدي
 ،2018 /2 /18و لـقــد بلغت نسبة
إن ـج ــاز األع ـم ــال ال ـم ـن ـفــذة حتى
 ،)%12.36 ( 2017 /3 /31وأن
نـسـبــة ا ل ـمــدة ا لـمـنـقـضـيــة بلغت
 ،%55.89بـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـ ـج ـ ــب أن

تكون نسبة اإلنجاز المفترض
ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا طـ ـبـ ـق ــا لـ ـلـ ـب ــرن ــام ــج
الزمني المعتمدة هي ،%38.69
و ي ـ ـت ـ ـضـ ــح مـ ـ ــن ذ ل ـ ـ ــك أن ن ـس ـبــة
ال ـت ــأخ ـي ــر فـ ــي إن ـ ـجـ ــاز األعـ ـم ــال
بلغت  ،%26.33بسبب تقاعس
المقاول في إنجاز األعمال دون
أي أعذار مقبولة.
ً
ثــان ـيــا ال ـع ـقــد رق ــم هـ ـ ط238/
إن ـش ــاء وإن ـج ــاز وص ـيــانــة طــرق
وجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــور وم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري أمـ ـ ـط ـ ــار
وصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة وخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات اخـ ـ ـ ــرى
ل ـل ـطــريــق الـ ــواصـ ــل ب ـي ــن م ـي ـنــاء
ع ـب ــدال ـل ــه وال ـ ــوف ـ ــرة :ت ــم تــوق ـيــع
ا ل ـع ـق ــد ب ـت ــار ي ــخ ،2015 /11/15
وتمت مباشرة األعمال بتاريخ
 ،2015/12/3و تـبـلــغ مــدة تنفيذ
ا لـ ـعـ ـق ــد  1095يـ ــو مـ ــا ،و ت ــار ي ــخ
اإل نـجــاز التعاقدي ،2018/12/1
وقد بلغت نسبة إنجاز األعمال
ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـفـ ــذة ح ـ ـتـ ــى 2017 /3 /31
(  ،)%8.18وأن ن ـس ـب ــة ا لـ ـم ــدة
المنقضية بلغت  ،%44.2بينما
ي ـجــب أن ت ـكــون نـسـبــة اإلن ـجــاز
ً
الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا ط ـب ـق ــا
للبرنامج الزمني المعتمد هي
 ،%36.9و ي ـت ـض ــح م ــن ذ لـ ــك ان
نسبة التأخير بلغت ،%28.72
ب ـس ـب ــب تـ ـق ــاع ــس الـ ـمـ ـق ــاول فــي
إ ن ـج ــاز األ ع ـم ــال دون أي أ ع ــذار
مقبولة.
وأضاف قائال :وبناء على ما
تقدم ،وبعد التأكد من عدم قدرة
الـ ـمـ ـق ــاول ع ـل ــى ت ـس ــري ــع وت ـي ــرة
العمل وا سـتــدرا كــه التأخير في
تـنـفـيــذ أع ـم ــال هــذيــن الـعـقــديــن،
ف ـ ـقـ ــد ق ـ ــا م ـ ــت وزارة اال شـ ـ ـغ ـ ــال

حسام الرومي

ا لـعــا مــة بسحب ا لـعـقــد يــن رقمي
ه ـ ـ ط ،222/ه ـ ـ ط 238/ب ـتــار يــخ
 ،2017/4 /17إ عـمــاال للمصلحة
ال ـع ــام ــة واس ـت ـن ــادا ال ــى ال ـم ــادة
رق ــم  63-1مــن ال ـش ــروط الـعــامــة
للعقد -الشروط الحقوقية -التي
أعطت الحق لصاحب العمل في
س ـحــب ال ـع ـمــل م ــن ال ـم ـق ــاول ،أو
تقرير إلغاء العقد إذا تأخر في
إنجاز العمل أو تنفيذ األشغال
بموجب العقد ،أو إهمال بشكل
واضح بإصرار تنفيذ التزاماته
بموجب العقد،
وق ـ ـ ــال إنـ ـ ــه تـ ــم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
شركتين مختلفتين الستكمال
أ عـمــال مشروعي طــر يــق ا لــو فــرة
ً
وا ل ـ ـبـ ــدع ،وأن األ ع ـ ـمـ ــال حــا ل ـيــا
ً
تـ ـسـ ـي ــر بـ ـ ـص ـ ــورة ج ـ ـيـ ــدة وفـ ـق ــا
ً
للمخطط لــه ،وو ف ـقــا للبرنامج
الزمني المعتمد لكل منهما.

عــاص ـمــة ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي
وهو موقف رافض لقرار رئيس
ا لــوال يــات ا لـمـتـحــدة األميركية
بهذا الشأن.
وأضاف ان "رئيسة االتحاد
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــانـ ــي ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ك ــان ــت
مـ ـس ــان ــدة ل ـل ـق ـض ــاي ــا ال ـعــرب ـيــة
العادلة في العديد من المحافل
وأشاطرها رأيها الذي طرحته
خالل اجتماعها معنا".
و ب ـي ــن أن اال ج ـت ـم ــاع نــا قــش
الـتـعــديــات الـتــي سـتـقــدم على
الـ ـنـ ـظ ــام األس ـ ــاس ـ ــي ل ــات ـح ــاد
ال ـب ــرل ـم ــان ــي الـ ــدولـ ــي وس ـي ـتــم
اس ـت ـك ـمــال مـنــاقـشــة ه ــذا األم ــر
في اجتماع اللجنة التنفيذية
مـ ـ ـ ـ ــع رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـي ـ ــع
الجيوسياسية والتي سيمثل
الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الجيوسياسية العربية.

تنمية العالقات
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أشـ ـ ـ ــادت رئ ـي ـســة
الاتـ ـح ــاد ال ـبــرل ـمــانــي ال ــدول ــي
غـ ــابـ ــريـ ــاال كـ ــوي ـ ـفـ ــاس ب ـ ـ ــارون
بالمشاركة الفعالة واإليجابية
ل ـم ـج ـلــس األم ـ ــة ال ـك ــوي ـت ــي فــي
اج ـت ـم ــاع ــات ولـ ـج ــان االت ـح ــاد
البرلماني الدولي موضحة أن
الحماس والمسؤولية اللذين
يـ ـظـ ـه ــرهـ ـم ــا رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم والــوفــد
البرلماني المرافق له مهمان
وقـ ـ ــويـ ـ ــان لـ ـتـ ـط ــوي ــر وت ـن ـم ـي ــة
عالقات التعاون بين الكويت
والمجتمع الدولي.
وأش ـ ـ ــارت ف ــي ت ـصــري ـحــات
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن إلـ ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة
الـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي ي ـل ـع ـب ــه م ـج ـلــس

الغانم ورئيسة اإلتحاد البرلماني الدولي
األمـ ـ ـ ــة الـ ـك ــويـ ـت ــي لـ ـي ــس ع ـلــى
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـح ـلــي ف ـق ــط بــل
ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن اإلق ـل ـي ـمــي
وال ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ــي ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
االتـ ـح ــاد ال ـب ــرل ـم ــان ــي ال ــدول ــي
بـ ـح ــاج ــة لـ ـمـ ـس ــاع ــدة م ـج ـلــس
األم ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ل ـت ـح ـق ـي ــق
االستراتيجيات التي وضعت
للمرحلة المقبلة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت " :بـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
خ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
ا لـفـلـسـطـيـنـيــة ،إذ أ عــر ب ـنــا عــن
قلقنا مــن تـبـعــات نـقــل سـفــارة
ا لــوال يــات المتحدة األميركية
إل ــى ال ـقــدس وك ــان لـنــا مــوقــف
ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ق ـبــل أك ـثــر من
ش ـه ــر ،ك ـمــا اس ـت ـعــرض ـنــا آخــر
ال ـت ـط ــورات ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن
الـعــربــي واإلقـلـيـمــي والــدولــي،
ون ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــداء بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ـ ـ ــع ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ك ــل م ــا يـتـعـلــق
ب ــال ـق ـض ــاي ــا ال ـع ــرب ـي ــة وك ــذل ــك
الدولية".

وردا ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ـ ــؤال بـ ـش ــأن
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى الـ ـ ـم ـ ــرف ـ ــوع ـ ــة ع ـل ــى
البرلمان الكويتي لدى االتحاد
البرلماني الدولي قالت بارون
" سـنـعـقــد ا جـتـمــا عــات لمناقشة
ه ــذه الـشـكــاوى وأح ــب أن أقــدر
شـ ـف ــافـ ـي ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـب ــرلـ ـم ــان
الـكــويـتــي ورئ ـي ـســه فــي الـبـحــث
ع ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــا ئـ ـ ــق وراء هـ ـ ــذه
ال ـش ـكــاوى ،وأن ــه مــن الـجـيــد أن
يكون هناك تعاون من البرلمان
لـمـنــاقـشــة ال ـق ـضــايــا الـمـتـعـلـقــة
بحقوق اإلنسان البرلمانية".
وحـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــوف ــد
ال ـب ــرل ـم ــان ــي الـ ـم ــراف ــق ل ـل ـغــانــم
والـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم وكـ ـي ــل ال ـش ـع ـبــة
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب راك ـ ـ ــان
ال ـ ـن ـ ـصـ ــف وعـ ـ ـض ـ ــوي ال ـش ـع ـب ــة
الـ ـن ــائـ ـبـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــي ال ــدقـ ـب ــاس ــي
والدكتور خليل ابل والمندوب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ــدائ ـ ــم لـ ـ ــدى االمـ ــم
المتحدة والمنظمات الدولية
فـ ـ ــي جـ ـنـ ـي ــف ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر جـ ـم ــال
الغنيم.

من جهته ،قال عضو الشعبة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـن ــائ ــب الــدك ـتــور
خـلـيــل عـبــدا لـلــه أ بــل ان رئيسة
االت ـ ـحـ ــاد ال ـب ــرل ـم ــان ــي ال ــدول ــي
غ ـ ــاب ـ ــري ـ ــاال كـ ــوي ـ ـفـ ــاس ب ـ ـ ــارون
أشادت خالل اجتماعها بالوفد
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ــذي
ت ــرأس ــه رئـ ـي ــس م ـج ـلــس االم ــة
مــرزوق الغانم بــدور البرلمان
الكويتي ونشاطه في االتحاد
ودور الرئيس الغانم فــي هذا
الشأن.
وقـ ـ ـ ـ ــال ابـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــا فـ ـيـ ـي ــن ان "ا لـ ـشـ ـعـ ـب ــة
البرلمانية الكويتية اجتمعت
مع مكتب لجنة حقوق اإلنسان
في االتحاد البرلماني الدولي
وذلـ ــك بــالـتـنـسـيــق م ــع رئـيـســة
االتـ ـح ــاد ال ـت ــي رت ـب ــت ل ـنــا هــذا
االج ـت ـم ــاع ،ونــاق ـش ـنــا م ــع تلك
اللجنة عــددا من االعتراضات
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ض ــد
البرلمان الكويتي".

برلمانيات
سلة برلمانية
العتيبي لتدريب األطباء
في مستشفى جابر
قدم النائب خالد العتيبي
اقتراحا برغبة بأن يسند
إلى مستشفى جابر تعليم
وتدريب األطباء الكويتيين
للمرحلة ما بعد الجامعية.
وقال العتيبي ،في
اقتراحه" ،نظرا لعدم
وجود مستشفى
جامعي يكون بمنزلة
مرجعية أكاديمية علمية
وتدريبية رسمية يختص
بالتعليم واإلشراف
الطبي والتدريب لألطباء
الكويتيين لمرحلة ما
بعد درجة البكالوريوس
(البورد وشهادة
االختصاص وشهادة
التخصص الدقيق).

الصالح :إلزام الحكومة بعالج
المصابين بالخارج على نفقتها
أعلن النائب خليل
الصالح تقديمه اقتراحا
يعالج مشكلة الكويتيين
الذين يتعرضون
إلشكاليات صحية أو
حوادث ،خالل وجودهم
خارج البالد.
وقال الصالح ،في تصريح
صحافي ،إن المقترح
يلزم الدولة بأن تشملهم
بالمخصصات ذاتها التي
تمنح للمرضى المبتعثين
للعالج بالخارج ،السيما
أنهم يعتبرون من
الحاالت المستحقة التي
ترسلها وزارة الصحة
فعليا للعالج بالخارج.
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الرشيد لـ ةديرجلا  373 :ألف دينار لمركز بيانات «التربية»
•

بدء االنتقال التدريجي للمبنى الجديد أبريل المقبل بإدارة نظم المعلومات
فهد الرمضان

قال د .الرشيد إن وزارة التربية
وقعت عقدا بقيمة  373ألف
دينار ،إلنشاء مركز بيانات في
المبنى الجديد ،الذي سيبدأ
االنتقال إليه تدريجيا أبريل
المقبل.

ك ـشــف وك ـي ــل وزارة الـتــربـيــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـن ـش ــآت
الـتــربــويــة والـتـخـطـيــط د .خالد
الرشيد عــن توقيع عقد خاص
ل ـ ـتـ ــوريـ ــد وتـ ــرك ـ ـيـ ــب وت ـش ـغ ـي ــل
وص ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث غـ ــرفـ ــة
ال ـت ـش ـغ ـي ــل وأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـخ ــدم ــة
الضخمة وملحقاتها التابعة
للوزارة (.)New Data Center
وقـ ــال الــرش ـيــد ،ل ــ"ال ـجــريــدة"،
إن قيمة العقد بلغت  373ألف
دينار ،لتوفير األجهزة الالزمة
لغرفة التشغيل ومركز البيانات
بمبنى الوزارة الجديد ،لتشغيل
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واألنـ ـظـ ـم ــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادا الن ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـ ـ ـ ــوزارة
للمبنى الجديد.
وأوض ــح أن الـ ــوزارة أوشكت
على االنتهاء من األمور المتعلقة
بــاالنـتـقــال إلــى المبنى الجديد
في جنوب السرة ،وبالتالي كان
الب ــد م ــن إن ـش ــاء م ــرك ــز بـيــانــات
وغرفة تشغيل رئيسية للبيانات
الـ ـم ــرك ــزي ــة الـ ـخ ــاص ــة بــالـطـلـبــة
والموظفين ،لــذا تم العمل على
إع ـ ـ ــداد م ـنــاق ـصــة خ ــاص ــة ل ـهــذا
الغرض.

وأشار إلى انه بعد استكمال
كل اإلجــراء ات الرقابية والطرح
ت ـ ـمـ ــت ال ـ ـتـ ــرس ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى أفـ ـض ــل
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروض مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل إحـ ـ ـ ــدى
ا لـشــر كــات المتخصصة ،مبينا
أن مدة العقد ،الذي تم توقيعه3 ،
سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل
الفعلي لمركز البيانات.

وكانت وزارة االشغال أبلغت
"التربية" أن االعمال والمالحظات
التي تم رصدها من فريق التربية
حول المبنى الجديد تم االنتهاء
منها مع نهاية يناير الماضي،
حـيــث تـعـهــد ال ـم ـقــاول الـمـســؤول
عــن المبنى بــإنـجــازهــا وتسليم
الـمـبـنــى لـ ـل ــوزارة لـيـكــون جــاهــزا
النتقال موظفي التربية إليه في
هذا التاريخ.

وأك ــد الرشيد أن بــدء االنتقال
الـتــدريـجــي إل ــى الـمـبـنــى الـجــديــد
سيكون في نهاية ابريل المقبل،
الفتا إلى أن ادارة نظم المعلومات
ستكون أولى اإلدارات التي سيتم
نقلها إلــى هـنــاك ،وبعدها سيتم
انتقال بقية االدارات تدريجيا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ن ـ ـقـ ــل ن ـظ ــم
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات يـ ــأتـ ــي إلع ـط ــائ ـه ــم
الفرصة للبدء في أعمال تجهيز
وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات
وتشغيلها تشغيال مبدئيا ،حتى
تكون األمور جاهزة لعمل اإلدارات
التي سيتم نقلها الحقا ،موضحا
أن مــن الـمـتــوقــع أن يـتــم االنـتـهــاء
مــن نقل كــل اإلدارات إلــى المبنى

برجان متقابالن

تشغيل مبدئي

محافظ حولي استقبل سفير بلجيكا
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل مـ ـح ــاف ــظ ح ــول ــي،
ال ـف ــري ــق أول م .ال ـش ـيــخ أحـمــد
النواف ،في مكتبه بديوان عام
المحافظة ،سفير بلجيكا لدى
الكويت بيت هيربوت.
وجرى خالل اللقاء التعارف
وتبادل األحاديث الودية التي
تناولت العالقات الوثيقة التي
تربط الكويت وبلجيكاُ ،
وسبل
تعزيزها في شتى المجاالت.
وأكــد النواف عمق العالقات
التي تجمع البلدين الصديقين،
متمنيا للسفير بيت هيربوت
التوفيق والنجاح في جهوده،
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ــدف ـ ــع ب ــالـ ـع ــاق ــات
الصديقة بين البلدين إلى آفاق
أرحب.
وفـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،شـكــر
السفير هيربوت الـنــواف على
ُحـ ـ ـس ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال ،م ـش ـي ــدا
بـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ب ـيــن

خالد الرشيد

الـ ـج ــدي ــد فـ ــي فـ ـت ــرة لـ ــن ت ـت ـجــاوز
سبتمبر المقبل.
وبين أن الوزارة ال تزال تدرس
عــدد اإلدارات والموظفين الذين
سيتم نقلهم ،بالتنسيق بين وكالء
القطاعات المعنية ،وبعد عرض
الموضوع على وزير التربية وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي،
ووكـيــل الـ ــوزارة د .هيثم األث ــري،
حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي
بـشــأن الـقـطــاعــات واالع ـ ــداد التي
سيتم نقلها إلى هناك.

الثالب :مخترعونا بحاجة
لتشريعات تسهل مسيرتهم
●

ً
النواف مستقبال سفير بلجيكا
ال ـكــويــت وبـلـجـيـكــا ،وال ـت ـعــاون
الكبير بينهما في كل المجاالت،

ب ـمــا ي ـخــدم م ـصــالــح الشعبين
الصديقين.

يذكر أن تكلفة المبنى بلغت
 76.794مليون دينار ،وبمساحة
 246986م ـ ـتـ ــرا مـ ــر ب ـ ـعـ ــا ،حـيــث
ي ـ ـت ـ ـكـ ــون الـ ـمـ ـبـ ـن ــى مـ ـ ــن ب ــرج ـي ــن
م ـت ـق ــاب ـل ـي ــن وم ـ ــواق ـ ــف سـ ـي ــارات
تتسع ل ـ ــ 1507س ـي ــارات ،ومبنى
خ ـ ــاص ل ـل ـم ـس ــرح ي ـت ـس ــع ل ـ ــ600
شخص ،ومزود بأحدث التقنيات
والترجمة الفورية ألربــع لغات،
وي ـض ــم ال ـم ـب ـنــى  20سـلـمــا و27
م ـ ـص ـ ـعـ ــدا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى س ــال ــم
متحركة وجسور تربط البرجين
ببعضهما.

عادل سامي

أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس
إدارة الجمعية الكويتية لدعم
الـمـخـتــرعـيــن د .فــاطـمــة ال ـثــاب،
إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة و ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو www.
 ،kuwaitinventors.comمشيرة
إلى أنه يقدم العديد من الخدمات
للمخترعين ،وأن الجمعية تسعى
مــن خــالــه إل ــى تـعــريــف شريحة
ك ـب ـيــرة م ــن الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
بإنجازات ونجاحات المخترعين
الكويتيين.
وأضافت في تصريح صحافي
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة أن ال ـم ــوق ــع
يتضمن تعريفا حــول الجمعية
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط االنـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام إلـ ـيـ ـه ــا
ولجانها المختلفة ونشاطاتها،
ب ــاإلضــاف ــة إل ــى إم ـكــان ـيــة تـقــديــم

طلب عضوية فــي الجمعية عن
ط ــري ــق الـ ـم ــوق ــع ،وع ـ ـ ــرض ع ــدد
مــن النماذج الكويتية المشرفة
التي حققت نجاحات وحصلت
على ب ــراء ات اختراعات في عدة
م ـجــاالت ،والـمــواقــع ذات الصلة
ال ـت ــي م ــن ال ـم ـم ـكــن أن يـسـتـفـيــد
منها المخترعون فــي الكويت،
ً
فضال عن آخر األخبار واألحداث
المتعلقة بالجمعية والمخترعين
بشكل عام.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الجمعية مستمر في العمل على
تذليل الصعاب أمام المخترعين
الكويتيين ،وفتح اآلفاق أمامهم
وإتاحة الفرصة إليجاد الداعمين
لهم ،مستدركة :لكن على الرغم
من ذلك فإن المخترعين مازالوا
فـ ــي ح ــاج ــة ل ـم ــزي ــد مـ ــن ال ــدع ــم،
لـ ــذلـ ــك نـ ــدعـ ــو أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـلــس
األمـ ــة إل ــى ض ـ ــرورة ال ـع ـمــل على
إقــرار تشريعات تساعدهم على
إخ ـ ــراج إب ــداع ــات ـهــم وتـســانــدهــم
ف ــي م ـس ـيــرت ـهــم ن ـح ــو االب ـت ـك ــار،
فـ ـهـ ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـق ــوان ـي ــن
التي يحتاجها المخترع ،منها
إصدار هوية للمخترع لتسهيل
تعامالته في الوزارات والجهات
ً
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا إع ـ ـطـ ــاء
المخترع تفرغا علميا او تفرغا
الخ ـ ـتـ ــراعـ ــه إلتـ ــاحـ ــة وقـ ـ ــت ك ــاف
لهم ،وغيرها من القوانين التي
ستساعدهم على اإلبداع.

local@aljarida●com

«اإلعالم» :اجتماعات مع «الخدمة المدنية»
إللغاء حظر الجمع بين البدالت والمكافآت
●

محمد راشد

كـشـفــت م ـصــادر ق ـيــاديــة فــي وزارة اإلعـ ــام ان
قطاع الشؤون اإلداريــة والمالية بــالــوزارة يعكف
حاليا على دراسة آلية جديدة إللغاء المادة 165
من الئحة البرامج التي تحظر الجمع بين البدالت
والمكافآت للعاملين في البرامج المختلفة.
وأكــدت المصادر لـ "الجريدة" ان هذه الخطوة
ت ــأت ــي ب ـن ــاء ع ـلــى تــوج ـي ـهــات م ــن ال ــوزي ــر محمد
الجبري الذي شدد في أكثر من اجتماع مع قياديي
الوزارة على ضرورة دعم الموظفين وتسهيل كافة
الـمـعــوقــات الـتــي قــد تتسبب فــي تــأخـيــر مكافآت
أو مستحقات لجميع الموظفين ،فضال عن عدم
التراخي في إنجاز مختلف البرامج والمشروعات
التي تنفذها الجهات المعنية بالوزارة ،كذلك على
إيجاد حل سريع وفوري لهذه المشكلة المستمرة
منذ عدة أشهر ،مشيرة الى ان الجهود المبذولة
حاليا إللـغــاء الـمــادة الـمــذكــورة التي باتت تمثل
ً
قيدا على عطاء وجهود الموظفين ،تتم عبر عدة
اجـتـمــاعــات عـقــدت قـبــل أي ــام مــع الـمـســؤولـيــن في
دي ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة إلي ـجــاد مـخــرج قانوني

يمكن من خالله إلغاؤها بما يتوافق مع المصلحة
العامة.
وأوضحت ان التزام الوزارة بتطبيق المادة 165
كان مثار جدل كبير خالل األشهر القليلة الماضية،
خصوصا مع استمرار تذمر عدد من الموظفين
والمهندسين والفنيين الذين حرموا من مكافآت
برامج إذاعية وتلفزيونية بسبب إصــرار الــوزارة
عـلــى تطبيقها كـمــا نـصــت عليها لــوائــح دي ــوان
الخدمة المدنية ،الفتة إلى ان الوكيلة المساعدة
للشؤون القانونية واإلداريــة والمالية بالتكليف
منيرة الهويدي تسعى جاهدة للتوصل إلى حل
جــذري يحفظ حقوق الجميع بما يتفق وطبيعة
العمل في الوزارة ،متوقعة صدور قرار بإلغاء هذه
المادة خالل األسابيع القليلة القادمة.
وفي موضوع متصل ،أكدت المصادر ان الوزارة
ب ــدأت ص ــرف م ـكــافــآت ب ــرام ــج يــولـيــو وأغـسـطــس
وسبتمبر من العام الماضي والتي كانت متأخرة
ألسباب مختلفة ،مبينة ان قطاع اإلدارية المالية
بذل خطوات فعالة في هذا الشأن ،من أجل اإلسراع
بصرف تلك المكافآت على ان تتبعها قرارات أخرى
مماثلة خالل وقت قريب.
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ً
حملة «غرب أبو فطيرة الحرفية» تحرر  16مخالفة وتنذر  20محال
علي حسن

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت
تنفيذ فــريــق ال ـط ــوارئ الـمــركــزي الـتــابــع لمكتب
المدير العام للبلدية ،بالتعاون مع إدارة النظافة
العامة وإشـغــاالت الـطــرق ،فريق الـطــوارئ بفرع
بلدية مبارك الكبير حملة تفتيش على المحالت
وكل ما يشوه المنظر العام من أسواق عشوائية
أقــامـهــا الـبــاعــة الـجــائـلــون وتـعــديــات عـلــى أمــاك
الدولة بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية.
وفــي هــذا السياق ،أوضــح نائب رئيس فريق
الـطــوارئ المركزي التابع لمكتب مدير البلدية،
مشعل المالك ،أن الحملة أسفرت عن تحرير 16
مـخــالـفــة تـنــوعــت بـيــن إش ـغ ــاالت ط ــرق ،وتــأجـيــر

«شؤون القرآن» :بدء التسجيل
في «المقرأة اإللكترونية»
أ عـ ـل ــن م ــد ي ــر إدارة شـ ــؤون
ال ـق ــرآن ب ـ ــوزارة األوق ـ ــاف أحمد
الـ ـط ــوي ــل" ،ب ـ ــدء ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
الدورة القرآنية الربيعية الثالثة
والسبعين لـلـعــام الـحــالــي ،في
مـ ـق ــرأة ال ـك ــوي ــت اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة،
الـتــي تعمل بـنـظــام الـتـعـلــم عن
ُب ـع ــد ،وال ـت ــي أطـلـقـتـهــا اإلدارة
لخدمة الراغبين في حفظ القرآن
الكريم وتعلم أحكام التالوة عبر
وســائــل االت ـص ــال اإللـكـتــرونـيــة
ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي ت ــوف ــر ال ــوق ــت
والجهد".
وأشـ ـ ــار ال ـط ــوي ــل إلـ ــى "ت ـفــرد
المقرأة ،بتوفيرها فرصة الحفظ
والتعلم للقرآن الكريم عن ُبعد،

سـ ــواء بــال ـكــويــت أو خــارج ـهــا،
ع ـلــى ي ــد كــوك ـبــة م ــن الـمـشــايــخ
المتقنين ،السـيـمــا أنـهــا دورة
م ـجــان ـيــة ت ـم ـكــن الـ ـمـ ـش ــارك مــن
حفظ القرآن الكريم كامال بنظام
التعليم عــن ُبـعــد عبر برنامج
(سكايب)".
وأوضح أن "الدورة خصصت
لـلـكــويـتـيـيــن م ــن ع ـمــر  18سنة
فـ ـم ــا فـ ـ ـ ــوق ،وتـ ـ ـق ـ ــام ال ـح ـل ـق ــات
فـيـهــا عـلــى فـتــرتـيــن؛ صباحية
وم ـســائ ـيــة ،ع ـلــى م ــدى يــومـيــن
م ــن ك ــل أس ـب ــوع ،ب ــواق ــع نصف
ساعة في اليوم لكل طالب ،حتى
يتمكن من التصحيح والتسميع
والمراجعة".

«نماء للزكاة» تنظم رحلة
لأليتام إلى «طفل المستقبل»
نظمت "نماء للزكاة والتنمية المجتمعية" بجمعية اإلصالح
ً
االجتماعي رحلة ترفيهية شارك فيها  70يتيما من مكفوليها
إل ــى "طـفــل المستقبل" ،واشـتـمـلــت عـلــى ع ــدة أنـشـطــة ترفيهية
متنوعة.
وقال مدير إدارة شؤون وخدمات المستفيدين في نماء فهد
المطيري :تقوم نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بالترفيه عن
األيتام من خالل الرحالت المختلفة التي تساهم في دمج األيتام
في المجتمع ،وتنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات التي تحفز
اليتيم لتحقيق ذاته وطموحاته ،حيث تهدف الرحلة الترفيهية
لــأيـتــام إل ــى مـســاعــدة األط ـف ــال ،والـعـمــل عـلــى دمـجـهــم وزي ــادة
مشاركتهم المجتمعية والعائلية ،وخلق أجواء نفسية مالئمة
للمساعدة في الحد من الضغوطات النفسية واالجتماعية.

أصحاب العقارات لسراديب وفتحها مخازن من
دون ترخيص ،ونظافة عامة ،وقد تم توجيه 20
إنذارا لمدة أسبوع لمقاه ومطاعم ومحالت قامت
باستغالل مساحة بالتعدي على أمــاك الدولة
إلزالة المخالفات أو اإلغالق.
وأك ــد المالك أن الـهــدف مــن حـمــات التفتيش
التي يشنها الفريق بالتعاون مع األجهزة الرقابية
بأفرع البلدية بالمحافظات هو تطهير مختلف
المناطق من المظاهر السلبية التي تشوه المنظر
ً
ً
الحضاري للبالد ،وتشكل تعديا صريحا على
الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات
قانون النظافة العامة وإشغاالت الطرق.

بعض التعديات على امالك الدولة

٧

محليات

«أمنية» استعرض تجربته البيئية
شارك فريق "أمنية" التطوعي البيئي في ملتقى المنصات اإلعالمية
وريادة األعمال ،الذي نظمته مجلة "ستارت آب" اإلعالمية ،بالتعاون مع
منصة "نويت" لدعم المشاريع اإلبداعية والمعرفية ،تحت رعاية وحضور
رئيس المراسم والتشريفات بالديوان األميري الشيخ خالد العبدالله،
وبجهود كوادر شبابية كويتية بتنسيق من إيمان عبدالغني ،بحضور
اإلعالمي محمد السنعوسي.
واستعرض الفريق قصة مراحل الفكرة والتأسيس ومواجهة التحديات
الكثيرة ،ومــن ثم االنـطــاق في نشر الوعي البيئي .وقــد أشــاد الحضور
بالفريق ،وأب ــدوا االسـتـعــداد للتعاون والــدعــم لــه ،لمواصلة نشر الفكر
البيئي في المجتمع.
وشددت مؤسسة الفريق سناء الغمالس على أهمية مثل تلك النوعية
من الملتقيات ،السيما أن عملية التواصل بين المبادرين مهمة جدا نحو
ترسيخ أرضية من التعاون والتفاعل ،مثمنة رعاية وحضور الشيخ خالد
العبدالله ،واإلعالمي محمد السنعوسي.

٨

محليات
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النائب األول يتقدم مشيعي الطالب الضابط العبيد
رئيس األركان وكبار ضباط الجيش شاركوا في التشييع

●

تقدم النائب األول لرئيس
مجلس ا لــوزراء وزير الدفاع
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ نـ ـ ــاصـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح
عـ ـ ـص ـ ــر أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي مـ ـقـ ـب ــرة
ال ـ ـص ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـي ـ ـخـ ــات م ـش ـي ـع ــي
الطالب الضابط فيصل علي
الـ ـعـ ـبـ ـي ــد م ـ ــن دف ـ ـعـ ــة ال ـط ـل ـبــة
ا ل ـ ـض ـ ـبـ ــاط  47ا لـ ـ ـ ــذي وا فـ ـت ــه
المنية مـســاء يــوم الخميس
الماضي بكلية أحمد الجابر
الجوية.
وح ـضــر م ــراس ــم الـتـشـيـيــع
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للجيش الفريق الركن محمد
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــر وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن كـ ـب ــار
ضباط الجيش وكلية أحمد
الجابر الجوية.

«الهيئة الخيرية» :التعاون مع
األمم المتحدة لمواجهة األزمات
أكد رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية المستشار بالديوان
األم ـيــري المستشار ال ـخــاص لــأمـيــن ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة عبدالله
المعتوق "حرص الكويت وجمعياتها الخيرية على التعاون المستمر
مع منظمة األمــم المتحدة ووكاالتها المتخصصة واستمرار دعمها
للشعوب المنكوبة التي تعاني ويالت التشرد والنزوح في المخيمات".
وقــال المعتوق ،خــال لقائه األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس فــي مكتبه بـنـيــويــورك أمــس األول ،إنــه "تــم بحث عــدد من
القضايا والتحديات اإلنسانية التي تعانيها المنطقة ،وعلى رأسها
مؤتمر إع ــادة إعـمــار الـعــراق ال ــذي تستضيفه الكويت فــي  12فبراير
ً
ً
الـجــاري" ،مشيرا إلــى أن "اللقاء تناول أيضا سبل التعاون المشترك
والـتـنـسـيــق بـشــأن مختلف األزمـ ــات وتــداعـيــاتـهــا اإلنـســانـيــة وأهمية
اض ـط ــاع الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي بـمـســؤولـيـتــه ف ــي تـخـفـيــف الـمـضــاعـفــات
اإلنسانية للكوارث والنزاعات".
ً
وأضــاف" ،تطرقنا أيضا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية لحشد المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية في
مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع اإلنساني في العراق ،الذي
ً
سيعقد بالتزامن مع مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق" ،آمال
أن "ينجح المؤتمر في تلبية احتياجات مئات اآلالف من األسر العراقية
التي تسكن في مخيمات ال تتوفر فيها مقومات الحياة اإلنسانية".
وأكــد المعتوق ان "غوتيريس أشــاد بــدور الكويت في دعــم مسيرة
الـعـمــل اإلن ـســانــي وشــراكـتـهــا مــع األم ــم الـمـتـحــدة فــي تنظيم ورعــايــة
العديد من المؤتمرات المانحة والداعمة للسوريين والفلسطينيين
ً
والسودانيين وغيرهم" ،مبينا أن "األزمات اإلنسانية الراهنة وتداعياتها
الخطيرة التي تشهدها المنطقة تحتم على المجتمع الدولي تحمل
مـســؤولـيــاتــه إزاء نــزيــف ال ــدم الـمـسـتـمــر نتيجة ال ـنــزاعــات المسلحة
ً
بالمنطقة" ،داعيا "شعوب العالم إلى تعظيم قيم التعاون والتكاتف
والتراحم والعمل على مساعدة المتضررين نتيجة الكوارث والنكبات
والحروب والنزاعات".

«السكنية» تنهي تجهيز البنية التحتية
لقسائم مشروع أبوحليفة اإلسكاني

الصباح معزيا ذوي العبيد

يوسف العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهاءها
مــن تنفيذ مـشــروع تجهيز أ عـمــال البنية التحتية
وال ـم ـبــانــي ال ـعــامــة وم ـح ـطــات ال ـم ـح ــوالت الـفــرعـيــة
وتـثـبـيــت ح ــدود الـقـســائــم لـ ـ  171قسيمة بـمـشــروع
أبوحليفة اإلسكاني بقيمة تعاقدية قدرها مليونان
و 194ألــف دينار ،إضافة إلــى العمل على استكمال
أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكة كيبالت الضغط
المتوسط والمنخفض في ذات المشروع ،إذ بلغت
النسبة الفعلية للتنفيذ  71.1في المئة.
وعما تبقى من مشاريع في مدينة صباح األحمد
أفــادت المؤسسة في بيان لها أمــس ،بأنها مازالت
تنفذ  8مشاريع منها مـشــروع المباني العامة في
ً
الضاحية  Eبقيمة تعاقدية بلغت  36مليونا و444
ً
ألف دينار متوقعا أن تتسلم األعمال نهاية السنة

وزير األوقاف المصري يؤكد عمق العالقات مع الكويت

جانب من تكريم الدارسين على منحة مكتب المشروعات الخيرية
اكد وزيــر األوقــاف المصري مختار جمعة
ام ــس عـمــق ال ـعــاقــات الـمـصــريــة  -الكويتية
قائال انها "ضاربة في جذور التاريخ وان كال
البلدين يشكل عضدا لآلخر السيما في اوقات
الشدائد واالزمات".
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة ل ــه ف ــي خ ـتــام معسكر
ابوبكر الصديق للطالب الوافدين والمقيدين
عـلــى مـنـحــة الـمـكـتــب الـكــويـتــي لـلـمـشــروعــات
ال ـخ ـيــريــة بــال ـقــاهــرة الـ ــذي ان ـط ـلــق  30يـنــايــر
الماضي تحت رعاية وزارة االوقاف المصرية.

واشار جمعة الى الدعم الكبير الذي قدمه
واكده سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد
لمصر عقب ثورة  30يونيو وجهود سموه في
نقل الصورة الحقيقية لمصر في كافة المحافل
الدولية مؤكدا ان مصر لن تنسى تلك المواقف.
وأعـ ـ ــرب ع ــن ش ـك ــره لـسـفـيــر ال ـك ــوي ــت لــدى
مصر محمد الذويخ ومدير المكتب الكويتي
ل ـل ـم ـشــروعــات ال ـخ ـيــريــة اس ـمــاع ـيــل ال ـك ـنــدري
ل ـج ـه ــوده ـم ــا فـ ــي دع ـ ــم وت ــرسـ ـي ــخ ال ـع ــاق ــات
المصرية  -الكويتية.

مــن جانبه اكــد السفير الــذويــخ فــي كلمة
م ـمــاث ـلــة ان ال ـت ـع ــاون ال ـق ــائ ــم ب ـيــن ال ـكــويــت
وم ـصــر ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت السياسية
واالقتصادية والثقافية والدينية ليس وليد
الساعة وانما هو تعاون دائم ومستمر على
مدار السنين.
واعرب عن تطلعه ألن يستمر هذا التعاون
في مختلف مناحي الحياة لكي يعود باالمن
الــدائــم والمستمر على الشعبين الشقيقين
والعالمين العربي واالسالمي.

المالية الحالية حيث بلغت نسبة اإلنجاز حتى اآلن
 84.6في المئة.
وأضافت أنها باشرت أعمال تنفيذ مبنى اإلطفاء
بالمحور الخدمي لمدينة صباح األحمد إذ بلغت
نسبة إنجازه حتى اآلن  12.5في المئة ،إلى جانب
استكمال المباني العامة للضاحية  Cبعد تعطلها
ً
ـار العـتـمــاد الـجــدول
ســابـقــا الفـتــة إلــى أن العمل ج ـ ٍ
الزمني الخاص بأعمالها التي بلغت نسبة إنجازها
حتى اآلن  20في المئة.
وتوقعت أن تتسلم أعمال إنــارة الطرق بالقطاع
 Cالسيما أن نسبة اإلنجاز بلغت  98في المئة ،في
حين تجاوز المقاول التاريخ التعاقدي الــذي كان
ً
مقررا في  28نوفمبر الماضي إلى جانب استكمالها
في القطاع  Dالذي تجاوزت أعمالها في ذات البند
 92في المئة ،في حين بلغت في القطاع  Bأكثر من
 66في المئة.

السفير الخالد يشيد بتميز منتسبي
القوات المسلحة في كلية «الناتو»
أثـ ـن ــى س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
إي ـط ــال ـي ــا ال ـش ـي ــخ ع ـل ــي ال ـخــالــد
على مستوى التحصيل واألداء
المتميز لـلـكــوادر الكويتية من
م ـن ـت ـس ـب ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
بــدورات كلية دفــاع حلف شمال
األطلسي "ناتو" لتأهيل القادة.
جاء ذ لك بمناسبة مشاركة
السفير الخالد فــي حفل تخرج
منتسبي "دورة الدراسات العليا
 "131بين كبار الضيوف وقيادات
ع ـس ـكــريــة إي ـطــال ـيــة ب ــدع ــوة مــن
قائدة كلية دفاع "الناتو" الجنرال
كريس وايتكروس تصدره رئيس
اللجنة العسكرية لحلف "الناتو"
ال ـج ـن ــرال ب ـي ـتــر ب ــاف ــل وح ـضــور
مـ ـس ــاع ــد الـ ـمـ ـلـ ـح ــق ال ـع ـس ـك ــري
ال ـكــوي ـتــي ف ــي روم ـ ــا م ـق ــدم ركــن
خالد الهو.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت سـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة الـ ـك ــوي ــت
ف ــي ب ـيــان لـهــا أن ال ـخــالــد أع ــرب
ع ــن "م ـشــاعــر االعـ ـت ــزاز والـفـخــر
بـ ـحـ ـض ــوره ت ـ ـخـ ــرج مـنـتـسـبـيــن
كويتيين في هذه الكلية الرفيعة
عـلــى م ــدى الـ ــدورات المتتابعة،

لـ ـم ــا ي ـح ـق ـق ــه ض ـ ـبـ ــاط ال ـ ـقـ ــوات
المسلحة الكويتيون من نجاح
وتميز والتزام يليق بالعسكرية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وآخ ـ ــره ـ ــم ال ـع ـق ـيــد
السكران ،الذي نال تقدير وإشادة
قادة الكلية".
ون ـ ـ ـ ــوه بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـع ـل ـم ــي
المثمر مع كلية الشرق األوسط
المنبثقة عن كلية دفاع الحلف،
و"مــا بلغه هــذا الـتـعــاون بفضل
جـ ـ ـه ـ ــود رئـ ـ ـي ـ ــس جـ ـ ـه ـ ــاز األمـ ـ ــن
الــوطـنــي الشيخ ثــامــر الصباح،
ال ــذي ضـمـتــه الـكـلـيــة لمجلسها
ً
االستشاري تقديرا لرؤيته ودور
الكويت االستراتيجي في األمن
االقليمي".
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة دورات
ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز م ـه ـن ـي ــة
ً
الـ ـك ــوادر الــوط ـن ـيــة ت ـمــاش ـيــا مع
م ـش ــارك ــة ال ـك ــوي ــت ال ـف ــاع ـل ــة فــي
ال ـ ـحـ ــوار والـ ـتـ ـع ــاون اإلي ـج ــاب ــي
مــع المنظمات الــدولـيــة ،ومنها
"ال ـن ــات ــو" ل ـمــواج ـهــة الـتـحــديــات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة وت ـ ـع ـ ــزي ـ ــز األم ـ ـ ــن
واالستقرار اإلقليمي والعالمي.

«العدل» :دراسة الجرائم اإللكترونية تدعم مواجهتها
أص ـ ــدرت إدارة اإلحـ ـص ــاء وال ـب ـح ــوث في
قـطــاع تكنولوجيا الـمـعـلــومــات واإلح ـصــاء
بوزارة العدل دراسة ميدانية تحليلية حول
(الجرائم اإللكترونية في المجتمع الكويتي)
لعام .2018 - 2017
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاولـ ـ ــت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي مــن
خـ ــال مـ ـح ــاور م ـع ـي ـنــة ت ـت ـم ـثــل ف ــي تـحــديــد
م ــاه ـي ــة ال ـج ــري ـم ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وأن ــواع ـه ــا

منافسات في
الطبخ التراثي
ت ــواص ـل ــت م ـســاب ـقــة الـطـبــخ
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــرا ثـ ـ ــي ،أ مـ ـ ـ ــس األول ،فــي
قــريــة صـبــاح األح ـمــد التراثية
ض ـمــن ال ـمــوســم ال ـخــامــس من
م ـه ــرج ــان ال ـ ـمـ ــوروث الـشـعـبــي
الخليجي ،وشهدت منافسات
ف ــي إع ـ ـ ــداد ط ـب ــق "مـ ـ ــرق سـمــك
وع ـي ــش أبـ ـي ــض" ،ب ـم ـشــاركــات
الف ـتــة م ــن ال ـط ـهــاة الكويتيين
والخليجيين.
وقالت المشرفة العامة على
المسابقة نوال الفيلكاوي ،في
تصريح صحافي ،إن اختيارات
األطـ ـب ــاق ال ـت ــراث ـي ــة الـكــويـتـيــة
تـهــدف إل ــى إح ـيــاء الـعــديــد من
األط ـع ـم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،وال ـع ـمــل
عـلــى تشجيع وإب ــراز الـقــدرات
وال ـم ــواه ــب ف ــي م ـجــال الـطـبــخ
الكويتي الشعبي.

افتتاح مؤتمر
تطوير الذات
افتتح أمــس مؤتمر "إيقاظ
القوة الداخلية واإلمكانيات"،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــه مـ ــؤس ـ ـسـ ــة
"ه ــارم ــون ــي ه ـ ــاوس" ال ـكــويــت،
بمشاركة متحدثين محترفين
من جميع أنحاء العالم ،وخبراء
فـ ــي مـ ـج ــال تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـقـ ــدرات
البشرية.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ف ــي
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر مـ ـن ــى ال ـ ـعـ ــرفـ ــج إن
الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات تـ ـ ـق ـ ــدم ف ــرص ــة
اسـتـثـنــائـيــة إلن ـع ــاش التفكير
وت ـ ـج ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤى وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة
الشحن االيـجــابــي ،إلــى جانب
المحاضرات وحلقات النقاش
وورش ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ،و س ـي ـت ـخ ـلــل
ي ــوم ــي ال ـمــؤت ـمــر ل ـح ـظــات من
التفكر لمساعدة اإلنسان على
استيعاب المعلومات ودمجها.

وأركانها وأسبابها واآلثار المترتبة عليها،
واستعرضت نظريات تفسير هذه الجريمة
والــدراســات النظرية والتطبيقية المرتبطة
بها ،إلى جانب التشريعات الجنائية الخاصة
بـمـكــافـحــة ال ـجــرائــم اإلل ـك ـتــرون ـيــة ومـعــايـيــر
تقييمها وتدخل مؤسسات تطبيق القانون
واألجهزة التنفيذية المعنية للحد من تأثير
تـلــك ال ـجــرائــم ،بــاإلضــافــة إل ــى الـتـعــرف على
مالمح الجريمة اإللكترونية وحجم قضاياها

في المجتمع الكويتي واإلطار االستراتيجي
المقترح للوقاية والحماية منها.
وأشار بيان لـ "العدل" الى ان الدراسة اهتمت
بـتـحـلـيــل األسـ ـب ــاب وال ـن ـت ــائ ــج الـمـسـتـخـلـصــة
وعرضها من خالل عدد من الجداول والبيانات
اإلحصائية وعــرض الـتـصــورات والتوصيات
التي ُيمكن لمتخذي القرار والمهتمين بشؤون
الحياة االجتماعية تفعيل ما هو مناسب منها
وذلك في سبيل الحد من هذه الجرائم.
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إنجاز صحي جديد بنجاح قسطرة تدخلية بمركز الدبوس للقلب
ةديرجلا
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الصباح يؤكد أهمية الحملة الوطنية لوقف النزيف للحد من أخطار الحوادث
عادل سامي

عبر وزير الصحة عن فخره
بتطور الخدمات الصحية
وتقدمها ،مما ينعكس في
تطور المنظومة الصحية
بالبالد ،ومواكبتها للتطورات
العالمية في مجال الطب.

أعل ــن وزيـ ــر الصحـ ــة الشي ــخ د .باسل الصباح
نـجــاح الـقـسـطــرة التدخلية األولـ ــى فــي الكويت
والشرق األوسط ،التي أجريت في مركز الدبوس
للقلب ،بواسطة فريق كويتي بقيـادة د .محمد
الـ ـمـ ـط ــوع ،وه ـ ــي أول ع ـم ـل ـيــة ق ـس ـط ــرة م ـع ـقــدة
باألسلوب الهجين لمريض في المركز ،وتكللت
بالنجاح ومن دون مضاعفات ،لتصبح الكويت
بذلك أحد المراكز العالمية في القسطرة التدخلية
المعقدة.
وق ــال الـصـبــاح إن ه ــذه العملية تـعــد االول ــى
مــن نوعها على مستوى الـشــرق األوس ــط ،وهو
ما يسجل كإنجاز للكويت وأبنائها من األطباء
والجراحين ،موضحا أنها أجريت عبر شرايين
الـيــد والفخذ للتصلب الـتــام المزمن للشرايين
الـتــاجـيــة بــاألسـلــوب المعقد العكسي الهجين،
وهي طريقة حديثة لقسطرة الشرايين التاجية
دون اللجوء لعمليات القلب المفتوح لتحويل

مسار الشرايين التاجية ( ،)CABGوقد اكتشفت
في عام  .٢٠١٤وذكر أن هذه النوعية من العمليات
تجرى في  ١٠مراكز قلب عالمية ،تستطيع تنفيذ
ً
هذا الطريقة المبتكرة ،معربا عن فخره بتطور
الخدمات الصحية وتقدمها ،مما ينعكس على
تطور المنظمومة الصحية في البالد ،ومواكبتها
للتطورات العالمية في مجال الطب.
وفــي السياق ،كــرم وزيــر الصحة د .المطوع،
الحاصل على المرتبة األولى على مستوى المملكة
المتحدة ،ودرع الـشــرف الملكي ،بعد التدريب
بالكلية الملكية البريطانية لألطباء والجراحين.
من جانبه ،شكر المطوع الوزير الصباح على
ً
تـكــريـمــه ،مــؤكــدا أن ذل ــك الـتـكــريــم يعطي حــافــزا
لإلنجاز ،ومواصلة الدراسات العلمية لخدمة البلد.
في مجال آخر ،أكد وزير الصحة أهمية الحملة
الــوطـنـيــة لــوقــف ال ـنــزيــف ف ــي تــوعـيــة المجتمع
الكويتي ،وتعريفه بالخطوات الواجب اتخاذها

«صحة الرجل» يبحث آخر المستجدات
ان ـط ـلــق مــؤت ـمــر ال ـك ــوي ــت األول
ألمراض صحة الرجل ،أمس ،حيث
يناقش آ خــر المستجدات الطبية
المتعلقة بــأمــراض صحة الــرجــل،
ك ــالـ ـضـ ـع ــف الـ ـجـ ـنـ ـس ــي ،وض ـع ــف
اإلنجاب ،والعقم.
وقال رئيس المؤتمر استشاري
أمراض الذكورة والمسالك البولية
فـ ــي الـ ـم ــرك ــز د .دل ـ ـيـ ــم الـ ـه ــاج ــري
ل ــ«ك ــون ــا» ،ع ـلــى هــامــش الـمــؤتـمــر،
إن أه ـم ـيــة م ـثــل هـ ــذه ال ـمــؤت ـمــرات
والـمـلـتـقـيــات العلمية مـتــأتـيــة من
تطوير الخبرات الطبية واالرتقاء
بـمـنـظــومــة ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة في
البالد.
وأوضح أن المؤتمر ،الذي ُيعقد
للمرة األول ــى فــي الـبــاد ،ويستمر
يــومـيــن ،يــركــز عـلــى نـشــر التوعية
ف ــي الـمـجـتـمــع ،وتـصـحـيــح بعض

المفاهيم الخاطئة عند البعض من
الرجال ،ومناقشة األسباب المؤدية
ألمراض صحة الرجل.
وذكر أن المشاركين في المؤتمر
استشاريون من ذوي الباع الطويل
في هذا التخصص ،ويمثلون عددا
مــن ال ــدول األوروب ـي ــة ،إضــافــة إلى
اسـتـشــاريـيــن مــن ال ـكــويــت ،مبينا
أن مـ ـح ــاوره ت ـ ــدور حـ ــول أمـ ــراض
الضعف الجنسي للرجل ،واألسباب
ال ـ ـم ـ ــؤدي ـ ــة لـ ـ ـ ــه ،وطـ ـ ـ ـ ــرق ع ــاج ـه ــا
الـمـتـنــوعــة م ــا بـيــن ع ــاج األدويـ ــة
واإلب ـ ـ ـ ــر وال ـ ـتـ ــدخـ ــات ال ـج ــراح ـي ــة
واألجهزة المساعدة.
وقـ ــال ال ـه ــاج ــري إن  9عمليات
ج ــراحـ ـي ــة س ـت ـج ــرى ع ـل ــى هــامــش
المؤتمر لمرضى يعانون الضعف
الجنسي الشديد ،منها ما هو دقيق
وبعضها معقد ،وستنقل مباشرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات
الــدول ـيــة مــن ضـبــط مــواطــن يقوم
بزراعة مادة الماريغوانا المخدرة
بمنزله في منطقة العدان.

ضبط عصابة لسرقة المطاعم
تمكنت قوة من رجال مباحث محافظة حولي ،التابعة لقطاع األمن
الجنائي ،من ضبط تشكيل عصابي مكون من  4أشخاص 3 ،مصريين
وغير كويتي ،ارتكبوا جرائم سرقات لمطاعم في حولي والعاصمة
والفروانية والجهراء ،عن طريق كسر األبــواب الخارجية للمطاعم،
واالستيالء على محتويات ماكينة الكاشير.
وف ــي التفاصيل ان ــه بـعــد تـعــدد بــاغــات الـســرقــة لمطاعم بنفس
األس ـلــوب اإلج ــرام ــي فــي مـحــافـظــات حــولــي والـعــاصـمــة والـفــروانـيــة
والجهراء ،تم تشكيل فريق تحليل وتحر من إدارة مباحث حولي،
للوصول إلى تحديد عناصر المجموعة في العمليات جميعها.
وبعد استصدار اإلذن القانوني تمت مباشرة تحديد مراكز وجود
العناصر في مناطق البالد ،حيث تمكن رجال المباحث من ضبطهم،
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم وسلوكهم اإلجرامي ،الذي نتج عنه
ارتكاب  30جريمة سرقة لمطاعم عن طريق كسر األبواب واالستيالء
على محتويات ماكينة الكاشير ،مستخدمين نفس اللباس الــذي
يرتدونه ،وجار حصر القضايا التي ارتكبوها وإحالتهم إلى جهات
االختصاص التخاذ الالزم بحقهم.

ً
الصباح مكرما المطوع
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دليم الهاجري

عبر الشاشة المرئية داخل المؤتمر،
لالستفادة من كيفية وضع األجهزة
ال ـم ـس ــاع ــدة ،وط ـ ــرق ال ـت ـغ ـلــب على
الصعوبات التي رافقت العمليات.

مواطن يزرع الماريغوانا بمنزله في العدان
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية،
أن م ـع ـلــومــات وردت إل ــى إدارة
مكافحة المخدرات الدولية ،تفيد

لحظة وقوع الحوادث واإلصابات ،وقبل وصول
رجال اإلسعاف ،للحد من تفاقم األخطار.
وقـ ــال ال ـص ـب ــاح ،أمـ ــس ،ع ـلــى هــامــش افـتـتــاح
الحملة التي تنظمها جمعية الجراحين بالتعاون
مع إدارة تعزيز الصحة بالوزارة وجمعية طلبة
الطب بجامعة الكويت ،في مجمع األفنيوز ،إن
الحملة التي تستمر عاما كامال تهدف إلى تسليط
ال ـض ــوء اإلع ــام ــي والـمـجـتـمـعــي عـلــى مشكالت
النزيف واإلسعاف األولــي للمصاب ،قبل تقديم
الخدمات الطبية.
من جهتها ،قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة
بــالــوزارة د .عبير البحوه إن جمعية الجراحين
الكويتية المعنية بتنظيم الحملة درب ــت أكثر
مــن  500طالب وطالبة مــن كلية الطب بجامعة
الكويت خالل اليومين الماضيين ،لتكون بداية
االنطالقة لتدريب باقي المجتمع على أساسيات
اإلسعافات األولية.

بقيام مواطن بزراعة الماريغوانا
في منزله بالعدان.
وأض ــاف ــت« :ع ـلــى إث ــر ذل ــك ،تم
ت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق ب ـ ـحـ ــث ،وأكـ ـ ــدت
ال ـت ـح ــري ــات ص ـح ــة ال ـم ـع ـلــومــات
وبعد استصدار اإلذن القانوني
الـ ـ ـ ــازم ،ت ـم ــت م ــداه ـم ــة ال ـم ـن ــزل،
حيث تم ضبط المواطن وكمية
مــن م ــادة ال ـمــاري ـغــوانــا مــزروعــة
بـ ـم ــزرعـ ـت ــه ،كـ ـم ــا ت ـ ــم ضـ ـب ــط 10
غــرامــات مــن الحشيش المخدر،
وكمية من مــادة الشبو المؤثرة
ع ـق ـل ـي ــا ،وتـ ـم ــت إحـ ــالـ ــة ال ـم ـت ـهــم
والـ ـ ـمـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــوط ـ ــات إل ـ ـ ـ ــى جـ ـه ــات
االختصاص ،التخاذ اإلجــراء ات
الالزمة بحقه».
وأ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت اإلدارة م ــوا صـ ـل ــة
ج ـه ــود ق ـط ــاع األمـ ـ ــن ال ـج ـنــائــي،
متمثال باإلدارة العامة لمكافحة
ال ـم ـخــدرات ،فــي فــرض السيطرة
األم ـن ـي ــة ،وت ـح ـق ـيــق ال ـمــواج ـهــة،
وت ــوجـ ـي ــه ع ـم ـل ـي ــات ال ـم ـكــاف ـحــة
ضد تجار ومروجي المخدرات،
ال ـت ــي ت ـه ــدد األمـ ـ ــن االج ـت ـمــاعــي
واالقـتـصــادي ،وتفتك بالشرائح
المستهدفة.

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
اض ـطــاع وزارة الـصـحــة بــدورهــا،
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
ال ـعــال ـم ـيــة وال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة،
لتحقيق م ـع ــدالت نـمــو مـسـتــدامــة
لتطوير نظام رعاية صحي وطني
ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى م ـع ــال ـج ــة ال ـم ـش ـكــات
الـصـحـيــة ،وب ـن ــاء مـجـتـمــع صحي
يضمن تمتع جميع أفــراده بحياة
سليمة.
وبـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
لمكافحة السرطان ،الذي يصادف
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة إدارة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــودع ــات ال ـط ـب ـي ــة بـ ـ ــوزارة
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ع ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ـن ـ ـص ـ ــور ،ف ــي
تـقــريــر ل ــ«ك ــون ــا» ،أن كـلـفــة األدوي ــة
المخصصة لعالج أمراض السرطان
وفق ميزانية  2018-2017بلغت 23
مليون دينار.
وأش ــارت منصور إلــى أن قيمة
أدوي ــة الـســرطــان الـتــي صــرفــت من
المستودعات الطبية خالل الفترة
من  1يناير  2017حتى  31ديسمبر
مــن ال ـعــام ذات ــه بـلـغــت 21121791
دينارا.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أن أكـ ـ ـث ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ــواع
السرطانات المكلفة على ال ــوزارة
ه ـ ــو س ـ ــرط ـ ــان ال ـ ـ ـثـ ـ ــدي ،إذ ب ـل ـغــت
قيمة األدوي ــة الـمـصــروفــة لعالجه
 6104189ديـ ـن ــارا ،ت ــاه ســرطــانــا
ال ـل ـم ـف ــوم ــا والـ ـ ـ ـ ــدم ب ـك ـل ـف ــة بـلـغــت
 4903354دينارا.
من جهتها ،ذكــرت مديرة إدارة
ال ـه ـنــدســة الـطـبـيــة بـ ــالـ ــوزارة فــرح
دشتي أن القيمة اإلجمالية ألجهزة
تـشـخـيــص األمـ ـ ــراض الـســرطــانـيــة
(الماموغرام والسونار) الموجودة
ل ــدى ال ـ ــوزارة ومــرافـقـهــا الصحية
بلغت  1.8مليون دينار ،وأن تكلفة

األجـ ـه ــزة ال ـعــاج ـيــة الـمـخـصـصــة
لتلك األمراض بلغت نحو  3ماليين
دي ـ ـنـ ــار ،م ـب ـي ـنــة أن أجـ ـه ــزة أش ـعــة
ال ـس ــون ــار مـخـصـصــة لتشخيص
الحاالت التي تقل أعمارها عن 40
عاما ،بينما تخصص أجهزة أشعة
ال ـمــامــوغــرام) لـلـحــاالت الـتــي تزيد
أعمارها على  40عاما.
مــن جانبها ،قــالــت نائبة مدير
مركز الكويت لمكافحة السرطان
د .هديل المطوع إن إجمالي عدد
الـمـصــابـيــن بـمــرض ال ـســرطــان في
الكويت بلغ  2204حاالت.
وأوض ـح ــت د .ال ـم ـطــوع أن تلك
ال ـح ــاالت ت ـتــوزع بـيــن  1058حالة
ل ـمــواط ـن ـيــن ( 610سـ ـي ــدات و448
رجــا) و 1146حالة لمقيمين غير
كويتيين ( 562سيدة و 584رجال)
وفقا آلخر احصائيات المركز في
عام .2013
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أف ـ ـ ــادت رئـيـســة
البرنامج الوطني للكشف المبكر
عن أعراض سرطان الثدي بالوزارة
د .هناء الخواري بأنه تم اكتشاف

هديل المطوع

هناء الخواري

 142ح ــال ــة س ــرط ــان ث ــدي جــديــدة
لسيدات كويتيات في العقد الرابع
من العمر ،منهن  125حالة تخطت
مرحلتيها األول ــى والـثــانـيــة ،و17
حالة اكتشفت بمرحلتها المبكرة.
وأكــد رئيس البرنامج الوطني
للكشف المبكر عن سرطان القولون
بــالــوزارة د .فهد اإلبراهيم حرص
ال ــدول ــة ع ـلــى ال ــوص ــول ل ـخ ـطــوات

ايـجــابـيــة للحد مــن مـعــدل انتشار
االم ـ ــراض ال ـســرطــان ـيــة ،مـبـيـنــا ان
الـكــويــت تعتبر مــن ال ــدول الــرائــدة
باتخاذها خطوات فعلية للقضاء
على سرطان القولون.

األسبوع التوعوي
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أق ـ ــام ـ ــت ال ـل ـج ـنــة

ّ
«البطارية» وراء تعطل «إسعاف العبدلي»
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة أن أس ـبــاب تعطل سـيــارة
اإلسـعــاف بالعبدلي تعود الــى عطل فــي البطارية،
بالرغم من أنه لم يمض على استبدالها سوى  7أشهر
فقط ،وقد تم استبدال البطارية مجددا وكلف فريق
الصيانة بتأكيد عدم تكرار ذلك.
وقال المتحدث الرسمي بوزاره الصحة ،د .أحمد
الشطي ،أن إدارة الطوارئ واإلسعاف قدمت تقريرها،
ووفرت البيانات ذات العالقة عن تعاملها مع الحادث
وأسباب تعطل سيارة اإلسعاف ،مضيفا أن سيارة

افتتاح «المشروعات الصغيرة»
في جمعية إشبيلية
نجاح مهرجان يناير على  200سلعة بأسعار تنافسية

جانب من افتتاح المشروعات الصغيرة في جمعية إشبيلية
أعلن رئيس جمعية اشبيلية التعاونية سعد المطيري نجاح
مهرجان «شهر يناير» التسويقي والــذي انتهت فعالياته أمس
االول وامتد أربعة أيــام بتخفيضات هائلة وبأسعار تنافسية
ورمزية على أكثر من  200صنف وسلعة غذائية واستهالكية.
وذكـ ــر ال ـم ـط ـيــري ف ــي ب ـيــان لـلـجـمـعـيــة ان ــه ت ــم تـخـصـيــص 10
ِسلع خاصة فقط للمساهم ممن يحمل البطاقة العائلية بسعر
رم ــزي وذل ــك ليستفيد المساهم مــن هــذه ال ـعــروض حيث القت
هــذه الـمـبــادرة استحسان المساهمين وأهــالــي المنطقة علما
ُ
ان التخفيضات تـمــت بــالـتـعــاون مــع ك ـبــرى الـشــركــات الغذائية
ُ
واالستهالكية حيث و صـلــت نسبة الخصم إ لــى  %70على كل
األصناف.
وأضاف يأتي ًنجاح المهرجان من ضمن خطة مجلس اإلدارة
التي رسمها خدمة للمساهمين واهالي منطقة اشبيلية في تقديم
ً
عروض مميزة بأسعار تنافسية واعدا المساهمين بتنظيم مثل
ُ
هذه المهرجانات التسويقية خالل الفترة المقبلة.
مــن جانب آخــر ،أعلن رئيس الجمعية افتتاح معرض «قرية
المشروعات الصغيرة» واأل س ــر ُ
المنتجة فــي جمعية اشبيلية
ُ
التعاونية بالتعاون مع إدارة المشروعات الصغيرة والذي يعتبر
األول مــن نوعه منذ تأسيس جمعية اشبيلية ،حيث ان قطاع
التعاون في وزارة الشؤون يولي أهمية خاصة ألصحاب المشاريع
الصغيرة والمبادرين بتشجيعهم على إنشاء المشاريع الخاصة
ً
ُ
إيمانا منه بدور هذه المشاريع وتقديم كل اإلمكانيات والدعم
إلنجاح المشاريع الصغيرة .
وق ــال انــه تــم تخصيص الـعــديــد مــن الـبــوثــات للمبادرين من
اصحاب المشاريع الصغيرة وذلــك التزاما منا بدعم اصحاب
ُ
الـمـشــاريــع الـصـغـيــرة وتـقــديــم ك ــل الــدعــم والــرعــايــة فــي تسويق
منتجاتهم ومشاريعهم.

اإلسعاف كانت في موقع الحادث خالل  ٥دقائق من
تسلم الـبــاغ ،وتبين أن طبيعة اإلصــابــة تستدعي
إسعافا جويا ،حيث أبلغ اإلسعاف الجوي بذلك ،كما
تم إبــاغ العمليات بتعطل سيارة اإلسعاف ،وعلى
الـفــور تــم إسـنــاد س ـيــارات إسـعــاف بديلة مــن منفذ
العبدلي ،وتم وصول سيارة اإلسناد خالل  ١٢دقيقة.
وختم الشطي بقوله إن مريض حــادث العبدلي
يتلقى الـعــاج فــي مستشفى الـجـهــراء ،وإن حالته
مستقرة.

المنظمة لألسبوع الخليجي الثالث
للتوعية بـمــرض الـســرطــان ،أمــس
ً
ً
األول ،م ــؤت ـم ــرا ص ـحــاف ـيــا إلع ــان
انطالق فعاليات األسبوع ،برعاية
وحـ ـض ــور رئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس إدارة
جمعية الـســدرة للرعاية النفسية
ل ـمــرضــى ال ـس ــرط ــان الـشـيـخــة عــزة
الـ ـج ــاب ــر ،والـ ـت ــي ت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى 7
الجاري.
بدوره ،أشاد نائب رئيس مجلس
إدارة الـحـمـلــة الــوطـنـيــة للتوعية
بمرض السرطان د .خالد الصالح
بالمشاركة الفعالة مــن جمعيات
النفع العام في الكويت في األنشطة
التوعوية التي تساهم في تبصير
المجتمع بالعديد من المعلومات
ً
المهمة ،مؤكدا أهمية هذا األسبوع
على مستوى الكويت ودول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ف ــي مـكــافـحــة
مرض السرطان ،وتبصير الجمهور
بهذا المرض.
من جانبها ،قالت عضو مجلس
إدارة حملة «كــان» ،رئيسة مبادرة
األسبوع الخليجي الثالث للتوعية
بمرض السرطان د .حصة الشاهين،
إن تعاون عدد من جمعيات النفع
ال ـعــام فــي ه ــذا األس ـبــوع ي ــدل على
تكاتف مؤسسات المجتمع المدني
مع الجهات الحكومية ،وذلك لعمل
كــل مــا مــن شــأنــه أن يـعــود بالنفع
على مرضى السرطان في الكويت.
وعـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع،
أوضحت الشاهين أنها ستستمر
حتى  7الـجــاري ،متضمنة العديد
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات وال ـ ـم ـ ـعـ ــارض
والندوات الجماهيرية في مختلف
المحافظات ،والتي سيتم تنظيمها
خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــن الـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة
والمسائية.

أكاديميا
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انطالق الدراسة بـ «التطبيقي» اليوم و«االزدحام المروري» أبرز المخاوف
حمد العبدلي

ينطلق الفصل الــدراســي الثاني
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،اليوم ،بعدما استكملت
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وال ـت ــداب ـي ــر ال ـم ــؤدي ــة ال ــى انـطــاقــة
ناجحة للفصل الدراسي الجديد.
واس ـت ـغ ـلــت "ال ـت ـط ـب ـي ـقــي" إج ــازة
منتصف العام الدراسي في تجهيز
القاعات والمختبرات وصيانتها،
تــرق ـبــا الن ـط ــاق ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي
الثاني ،كما نسقت إدارات الهيئة مع
مختلف الجهات الحكومية لتنظيم
سير حركة المرور ،ومحاولة جعلها
انسيابية.
وأبدت عمادة القبول والتسجيل
تجاوبا مع بعض مطالب الطلبة،
السيما لجهة استعجال فتح الشعب
الــدراسـيــة الـجــديــدة ،وتـســريــع فتح

«أسبوع التدريب المتميز» اليوم
تنطلق فعاليات أسبوع التدريب المتميز السنوي التطوعي الرابع،
الذي ينظمه معهد التدريب اإلنشائي في هيئة التطبيقي ،بالشراكة مع
الفريق الدائم إلعالم التدريب بالهيئة اليوم ،وتستمر فعالياته حتى
 11الجاري ،بديوان عام الهيئة بالعديلية ،تحت رعاية المديرة العامة
للهيئة باإلنابة د .فاطمة الكندري .وأكد مدير «اإلنشائي» ،م .خالد
المزروعي ،أن أسبوع التدريب المتميز السنوي التطوعي الرابع ُيقدم
بالتعاون مع عدد من الشركاء بالقطاعين الحكومي والخاص ومراكز
التدريب وعــدد من اإلدارات بالهيئة ،ويأتي انطالقا من المسؤولية
المجتمعية لـ»التطبيقي» و»اإلنشائي» وترجمة لمفهوم العمل التطوعي
العام ،ودوره في صقل خبرات ومعارف العاملين بالقطاعين الحكومي
والخاص ،الــذي ينعكس بــدوره على تجويد وتطوير العمل بجميع
قطاعات الدولة ودفع عجلة التنمية بها .وأعلن المزروعي فتح الباب
للمرة األول ــى لعموم موظفي الــدولــة فــي القطاعين الـعــام والـخــاص
للمشاركة في أسبوع التدريب المتميز السنوي الرابع ،مبينا أن عدد
الدورات التدريبية المجانية التي ستقدم خالل األسبوع يصل إلى 30
دورة تتناول  8مجاالت تدريبية.

صـ ـ ـ ــورة ارشـ ـيـ ـفـ ـي ــة الزدحـ ـ ـ ــام
السيارات في موقع العارضية
"المغلقة" التي كانت متوقفة منذ
أكثر من شهرين.
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة،
لـ"الجريدة" ،إن وزيــر التربية وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي،

ب ـع ــد ل ـق ــائ ــه اتـ ـح ــاد ال ـط ـل ـب ــة ،أب ـلــغ
المسؤولين في "التطبيقي" ضرورة
إيجاد حل لمشكلة الشعب الدراسية،
وع ـ ــدم ت ـعــريــض مـسـتـقـبــل الـطـلـبــة
للمشاكل بسبب تأخر تخرجهم.

ومــن جهته ،كشف نــائــب رئيس
االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ل ـط ـل ـبــة وم ـت ــدرب ــي
الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
والتدريب لشؤون االتحاد ،بعيجان
العصيمي ،عن عودة نظام السحب

واإلضـ ــافـ ــة ،والـ ـب ــدء فـ ــورا ف ــي فتح
الشعب المغلقة تدريجيا ،إضافة
إلى توفير مواعيد لتسجيل الطلبة
األقل من  10وحدات دراسية.
وفي هذا الصدد ،أعلنت رئيسة
اللجنة الطالبية بلجان الطالبات
في االتحاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئة ،مشاعل الديحاني ،أن الطلبة
الذين مــأوا استمارة عرض حالة،
وسلموها إلى مكاتب التسجيل أو
في مبني رقم  12بالعديلية سيتم
طرح المقررات الالزمة لهم تدريجيا.
وم ــع اسـتـكـمــال مـعـظــم الـتــدابـيــر
اإلداريـ ـ ـ ــة ،ت ـتــركــز م ـخ ــاوف الـطـلـبــة
عـلــى االزدح ـ ــام ال ـم ــروري المتوقع
ف ــي ال ـط ــرق ال ـم ــؤدي ــة إل ــى ال ـمــواقــع
الــدراس ـيــة ،وال ــذي قــد يـتــرتــب عليه
تأخير في مواعيد المحاضرات.

الحيان لـ ةديرجلا  :تأخير في تسليم «مزاوالت المستحقات»
•
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أحمد الشمري

تنتظر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
العديد من القضايا العالقة ،التي تتطلب وقفة جادة
خــال بــدايــة انـطــاق الفصل الــدراســي الـثــانــي ،منها:
حسم مستحقات أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي»
الـعــالـقــة ،والـتــي تتطلب ق ــرارا لصرفها بــأســرع وقــت،
وتسهيل إج ــراء ات الــدورة المستندية لها من الكلية،
وإي ــداعـ ـه ــا ف ــي الـ ـبـ ـن ــوك ،ف ـض ــا ع ــن م ـعــال ـجــة جـمـيــع
السلبيات التي تواجه قبول أعداد الطلبة قبل تفاقهما
في اجتماع اللجنة العليا للقبول القادم.
وك ـشــف عـضــو راب ـطــة أع ـضــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس في
الكليات التطبيقية د .فارس الحيان ،عن أن هناك الكثير
من المشاكل التي تنتظر قرارا للنظر بها بعين االعتبار،
أب ــرزه ــا ال ـق ـصــور الـكـبـيــر لـمـسـتـحـقــات أع ـض ــاء هيئة

التدريس في مختلف الكليات ،من خالل تأخير إرسال
مزاوالت التكاليف الخاصة باألساتذة ،ما يترتب عليه
تأخير صرف المستحقات لدرجة مضي سنة مالية ،وال
تستطيع إدارة الهيئة صرفها ،تفاديا لرصد مخالفات أو
مالحظات من ديوان المحاسبة ووزارة المالية.
وأش ــار الحيان لــ»الـجــريــدة» ،إلــى أن «عـمــادة القبول
والتسجيل على قدر كبير من المسؤولية ،وتعمل في
ظ ــروف تـفــوق طاقاتها ،فالمشكلة الرئيسة فــي قبول
أعــداد كبيرة جــدا تفوق إمكانيات الكليات والمعاهد،
من حيث القاعات الدراسية ،وكذلك عدد أعضاء هيئة
التدريس ،وبالتالي «من الظلم إلقاء اللوم على عمادة
القبول والتسجيل ،التي تعمل بكفاءة عالية جدا» .ولفت
إلى أن «حل جميع مشاكل التسجيل يتمثل باتخاذ قرار
شجاع من اإلدارة العليا للهيئة ،من خالل قبول أعداد
تتوافق مع اإلمكانيات ،سواء كانت مادية أو بشرية».

فارس الحيان

شكر وعرفان
قـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ال ـم ـس ــاع ــد
لـشــؤون اإلرش ــاد األكــاديـمــي
في عمادة القبول والتسجيل
ب ــال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
الـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــي والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب
ً
د .مـشـعــل ا لـمـنـصــوري دورا
ً
مـتـمـيــزا مــن خ ــال التسهيل
على الطلبة ،وكانت جهوده
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـ ــذلـ ـ ـي ـ ــل ك ــل
الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــاب أم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــم أث ـ ـنـ ــاء
عملية التسجيل ...فله الشكر
والعرفان.
مشعل المنصوري

التقديم لبرنامجي الماجستير
في «الصحة العامة»
أعلنت كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت تدشين برنامجي
الماجستير فــي الـصـحــة الـعــامــة فــي تخصصي «اإلدارة والسياسة
الصحية» و«الصحة البيئية والمهنية» من خالل كلية الصحة العامة
بمركز العلوم الطبية ،باإلضافة إلى برنامج ماجستير الصحة العامة
الحالي في علم األوبئة واالحصائيات الحيوية والذي يتم تقديمه من
خالل قسم طب المجتمع والعلوم السلوكية في كلية الطب ،اعتبارا من
اليوم حتى  21الجاري عبر الموقع االلكتروني لكلية الدراسات العليا.
واش ــارت الكلية فــي بيان صحافي امــس ،إلــى أن البرنامج موجه
لحاملي درجة البكالوريوس من جامعة الكويت أو أي جامعة أكاديمية
معتمدة من قبل جامعة الكويت في مجال الصحة وكذلك القانون،
وإدارة األعمال ،والهندسة ،والعلوم الحياتية «التغذية وعلوم البيئة
وغيرها» والدراسات االجتماعية بمختلف تخصصاتها.
وتابعت الكلية أن شروط القبول تنص على أال يقل المعدل العام
لــدرجــة الـبـكــالــوريــوس عــن  2.67وبمعدل تخصص  ،3.00وأن يكون
ً
المتقدم مجتازا الختبار التوفل بمعدل  500فما فوق ،وتتوفر بقية
المعلومات حول البرنامجين على الموقع االلكتروني لكلية الصحة
العامة.

زوايا ورؤى
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الطفلة غادة واألبارتهايد
اإلسرائيلي

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :ما دور الجيش في السباق الرئاسي في مصر؟
في قضاء المحكمة الدستورية أن حقي االقتراع والترشح هما محور
السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها ،فال يجوز إنكار أصل وجودهما
أو تقييد آثارهما بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة
الكاملة بين المؤهلين قانونا لممارستهما أو االنتفاع بهما.
ســؤال طرحته فــي االنتخابات الرئاسية األولــى للرئيس عبدالفتاح
السيسي ،على هــامــش بـيــان أص ــدره المجلس األعـلــى للقوات المسلحة
بتاريخ  2014/1/27تأييدا للرئيس السيسي هو :هل يرسخ هذا البيان دور
المجلس في السباق الرئاسي؟ في مقال لي نشر على هذه الصفحة بتاريخ
 2014/2/16تحت عنوان "على هامش بیان المجلس األعلى للقوات المسلحة
في مصر" ،قلت فيه إنه ال أحد ينكر االلتفاف الشعبي حول المشير السيسي،
وإن هذا الرجل قد توسد قلوب الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب عندما
حمى ثورته في  30يونيو ،وجنب الشعب حربا أهلية توعدت بها جماعة
"اإلخوان" كل من ينزل في هذا اليوم للشارع ،وأعيد طرح هذا السؤال في
عنوان مقال اليوم على مقتضى ما حدث في االنتخابات الرئاسية الحالية،
وقلت في المقال المذكور إن:

البيان سابقة خطيرة في السباق الرئاسي:

ألنه قد يرسخ لسابقة خطيرة لدور للجيش على الخريطة السياسية في
ً
مصر ،وهو مجلس عسكري احترافي ،وأن العسكريين ليس لهم أصال حق
االنتخاب ،وأنهم يجب أن يحتفظوا بحيدتهم بين المرشحين النتخابات
الرئاسة ،وأن تأييد المجلس لمرشح دون آخر ،قد يصبح سابقة خطيرة
تمهد ألوخم العواقب ،وهو أن ينقسم الجيش على نفسه ،إذا تقدم للترشح
أكثر من مرشح له خلفية عسكرية ،واختلفت فروع الجيش التي ينتمي
إليها المرشحون العسكريون ،وجنوده خير جنود األرض ،صدق رسول
الله صلى الله عليه وسلم.

حياد القوات المسلحة

وبالرغم من أن المجلس قد صادفه التوفيق في هذا البيان حين قصر
إشادته للسيسي على إنجازاته في تطوير القوات المسلحة ،وبالرغم من
تأكيد هذا البيان ،وأن لـ"الفريق السيسي أن يتصرف وفق ضميره الوطني
ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه".
ومع ذلك كان رأيي في هذا المقال أنه لم تكن هناك ضرورة لهذا البيان،
الــذي قد يزعزع ثقة البعض في حياد القوات المسلحة ،وختمت مقالي
بالسؤال الذي اتخذته عنوانا لمقال اليوم ،وبسؤال آخر هو :ما دور الجيش
على خريطة مستقبل مصر؟

د .مصطفى البرغوثي*

إقصاء الفريق أول سامي عنان

تأبيد الحرمان من الحقوق السياسية

ولكن ما لم يدخل في خيالي أو في خيال أي باحث دستوري أو قانوني،
أن يتدخل الجيش في السباق الرئاسي إلقصاء مواطن مصري يدعى سامي
عنان ،ألنه كان له شرف العمل بالقوات المسلحة ضابطا خاض حرب 1973
التي حــررت سيناء ،وكــان رئيسا ألرك ــان حــرب الجيش المصري ،ودور
المجلس األعلى للقوات المسلحة في حماية الشعب في ثــورة  25يناير
ً
وتجنيب البالد حربا أهلية هو دور غير منكور.
ً
وكان الجيش قد أقصى قبل ذلك بأسابيع مواطنا مصريا آخر عقيدا
فــي الـقــوات المسلحة فــور إعــانــه ترشحه النتخابات الــرئــاســة ،وخضع
لمحاكمة عسكرية.
وال يعرف حتى اآلن السبب الرئيس في تراجع الفريق أحمد شفيق عن
ترشحه لالنتخابات الرئاسية ،وهل كان للجيش دخل في هذا التراجع،
باعتبار منصبه السابق كقائد للقوات الجوية.

لذلك فإن من نافلة القول ما قيل بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة
يظل محروما من حقوقه السياسية ،ألنه محل استدعاء مدى حياته حتى
وفاته ،إذ يتأبي هذا الحرمان األبدي من الحقوق السياسية مع نصوص
الدستور ،التي تحمي الحقوق والحريات العامة ،وتمنع المساس بها أو
االنتقاص منها ولو بتشريع فوض في تنظيمها (المحكمة الدستورية
الحكم الصادر بجلسة  1992/1/4ق  27لسنة  8ق وجلسة  1992/4/15ق
 23لسنة  8ق).
ويتأبي كذلك مع خضوع الدولة للقانون المحدد– وفقا لقضاء المحكمة
الدستورية في مصر -على ضــوء مفهوم الديمقراطية وم ــؤداه ،أال تخل
تشريعات الدولة بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية
مفترضا أوليا لقيام الــدولــة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق
اإلنـســان وحرياته وكرامته وشخصيته المتكاملة( .جلسة  1992/1/4ق
 22لسنة  8ق).

ودون الخوض في الجرائم العسكرية التي نسبت إلى الفريق سامي
عنان فقد أفرد قانون العقوبات المصري الباب التاسع ألسباب اإلباحة
وموانع العقاب ،ومن بينها استعمال حق يقرره القانون ،وتصدرت المادة
( )60هذا الباب لتنص على أنه" :ال تسري أحكام قانون العقوبات على كل
فعل ارتكب بنية سليمة عمال بحق مقرر بمقتضى الشريعة" ،وقد استقر
الفقه والقضاء في تفسير أحكام هذه المادة ،بأن المقصود هو القاعدة
القانونية التي تصدر من السلطة التشريعية وتقرر حقا ،وأنها تصدق
على فروع القانون المختلفة" ،وأن من الحقوق ما يكون مصدره الدستور.
(شرح قانون العقوبات– القسم العام -د .محمد محمود مصطفى– ط
 1969ص)52-188

سمو الدستور

أسباب اإلباحة وموانع العقاب

حق االنتخاب والترشح

في قضاء المحكمة الدستورية أن حقي االقتراع والترشح هما محور
السيادة الشعبية وقــاعــدة بنيانها ،فال يجوز إنكار أصــل وجودهما أو
تقييد آثارهما بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة
بين المؤهلين قانونا لممارستهما أو االنتفاع بهما( .جلسة 1996/2/3
القضية رقم  2لسنة  16قضائية دستورية).
وأنهما يتكامالن مع ما تنص عليه المادة ( )8من تكافؤ الفرص لجميع
المواطنين وما تكفله المادة ( )40من المساواة بين المواطنين فى الحقوق
العامة وتحظر التمييز بينهم بــأي سبب من األسباب  1990/5/19ق 37
لسنة  9ق.
كما أن حق االقتراع صورة من صور التعبير عن الرأي من خالل إدالء
الناخبين بــأصــواتـهــم الـتــي يـبـلــورون بها إرادة اخـتـيــار ممثليهم (سنة
 1998/2/7القضية رقم  77لسنة  19قضائية دستورية).

ويتأبي ذلك أيضا مع خضوع كل القوانين ،ومنها القوانين العسكرية
لنصوص الــدسـتــور ،وكــانــت المحكمة فــي الحكم األخـيــر قــد قضت بعدم
دستورية القرار بقانون رقم  32لسنة  1963فيما تضمنه من سريان عقوبات
انضباطية بأثر رجعي بالنسبة إلى ضباط القوات المسلحة.
ويكشف قضاء المحكمة في بسط رقابتها الدستورية على هذا القانون
أن القوانين العسكرية وما تتضمنه من جرائم عسكرية ليست بمنأى من
الخضوع ألحكام الدستور ،فضال عن أسباب اإلباحه وموانع العقاب.
لذلك فإن الحق الدستوري ،في الترشح ،كان يجب أن يتبوأ مكانه الالئق
به لكل من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ،سواء كان ضابطا عامال أو
ضابطا مستدعى ،ألنه لو فاز في هذه االنتخابات سيصبح القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وقد استخدم حقا يقرره له الدستور.
ويتميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو ،وتستوي
قواعده على القمة من النظام الدستوري والقانوني للدولة ،وتتبوأ مقام
الصدارة بين قواعد النظام العام ،اعتبارا بأن أحكام الدستور هي أسمى
القواعد اآلمرة التي تلتزم الدولة بالخضوع لها في تشريعها وقضائها،
وفي مجال مباشرتها لسلطاتها (المحكمة الدستورية العليا في مصر
جلسة  1992/1/4القضية رقم  27لسنة  8ق دستورية).
وكم كنت أتمنى من السلطة العسكرية وفي مجال مباشرتها لسلطاتها
في االنتخابات الرئاسية الحالية ،أن تتأسى بالمعاني الرائعة التي وردت
في بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة سالف الذكر ،بأن الحكم في هذا
األمر يجب أن يكون لصوت جماهير الشعب ،وأن اإلرادة العليا لجماهير
الشعب هي األمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

«شبابيك» مصر المحروسة
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود :يجب على أعضاء مجلس األمة القيام بمسؤولياتهم
الوطنية بإلغاء عقوبة الحبس على إبــداء اآلراء بشكل سلمي ،فما
َ
يصدر من أحكام سجن ُمط َّولة حاليا هي من صنع تشريعاتهم.
***
بيئة الكويت االجتماعية والسياسية جديرة بتكوين حاضنات
خصبة لممارسة العديد من األنشطة الحياتية للعديد من الجاليات
التي تقطن الكويت التي فاق عددها الـ ٣ماليين نسمة.
ً
ً
يــوم الخميس الماضي حضرت نشاطا تفاعليا لرابطة "مصر
المحروسة" حمل اسم "شبابيك" أقيم في مكتبة الكويت الوطنية،
الرابطة تأسست قبل  ٥أعوام ،ويديرها شباب مصريون من الجنسين،
ومعلوم أن المصريين يشكلون أكبر جالية عربية في الكويت ،حيث
يقترب عددهم من ال ــ ٧٠٠ألف نسمة ،وشخصيا كنت وال أزال على
قناعتي بأن من حق كل من َي ِف ُدون علينا توفير السبل والفرصة إلقامة
أنشطتهم الثقافية والفنية بشتى أنواعها؛ لتكون فرصة حقيقية
لالستفادة من إرث هذه الجاليات ،والكف عن النظرة الضيقة لهم
من زاوية تقديم الخدمات مقابل الراتب وكفى.
االهتمام بالجاليات مسألة تعكس حضارة البلد المضيف ،ولدينا
فــي الكويت نحو  ١٢٠جنسية ،ومــن بين تلك الجنسيات جاليات
ً
تخفي وراء ه ــا أع ــدادا هائلة ،منهم الهنود والمصريون والبنغال
والباكستانيون وغيرهم ،وهــؤالء ليسوا فقط عمالة وافــدة ،بل من
بينهم المثقفون وأصحاب المواهب األدبية والفنية والرياضية التي
يجب أن تظهر للعلن ليطلع عليها الجميع ويستفاد منها كتجربة
ً
مغتربين .بين وقت وآخر أشاهد أفرادا من الجاليات اآلسيوية وهم
يلعبون لعبة "الكريكيت" في الساحات الترابية في المناطق السكنية
أو في المناطق الصحراوية المكشوفة ،وأتمنى دائما أن توفر لهم
الجهات المعنية الدعم والتشجيع وتبني أنشطتهم وإقامتها تحت
نظر اإلع ــام ألن فــي ذلــك قيمة إنسانية كبيرة ،وجـهــدا ي ــؤدي إلى
انسجام اجتماعي جميل يساهم في تدعيم األمن العام في البالد.
مــا تقوم بــه رابـطــة مصر المحروسة وفعاليات "شبابيك" مثال
يـحـتــذى ب ــه ،ويـجــب تشجيعه ألنـهــا تــوفــر ألب ـنــاء الـجــالـيــة األج ــواء
الصحية إلب ــراز طاقاتهم ،وكـمــا قــالــت إح ــدى الفتيات على خشبة
مسرح المكتبة "كنت قبل االنضمام للرابطة أشعر بالملل ،أذهب
لمول البروميناد ،وإذا حبيت أغير أروح لألفنيوز ،أما اآلن فبإمكاني
ممارسة هواياتي ،أمثل ،أكتب ،ألعب ،أغني".
على خشبة مـســرح المكتبة الوطنية ليلة الخميس استمتعت
بالشعر ،والموسيقى ،ورواية تجارب الفتيات الجميلة ،وتعرفت على
العديد من األنشطة اإلنسانية والتنموية والترفيهية التي تقوم بها
تكتف بإسعاد المصريين فقط بل فتحت أبوابها
الرابطة التي لم
ِ
لغيرهم من الجنسيات ،ولكل صاحب حرفة أو هواية وإبداع.
شكرا لشباب مصر ،ولمعرفة المزيد عن الرابطة فهذا هو العنوان
.www.MahrosaQ8

ُ ُ
«والرجال قليل»
هيفاء أحمد السقاف
يؤلمني مثلما يؤلم الكثير منكم تلك األصناف من الرجال الذين
يبيعون ضمائرهم في سبيل مصالحهم الشخصية ،فال نظافه يد
وال صــدق وال وطنية ،ومــع ذلــك يلعلعون فــي المنابر والمقابالت
والتصريحات بــا أدنــى خجل ،بعضهم يتحزب بالدين وتجارته
الرائجة ،وبعضهم يتحزب بعالقاته مع بعض األقـطــاب لتتكدس
المليارات أكثر فأكثر فــي أرصــدتـهــم ،أمــا الكويت ومــن يحبها من
بناتها وأبنائها المخلصين فلهم الله.
وض ــع مــؤســف يـجـعــل الــوطـنــي الـشــريــف يـحــس بـغــربــة شــديــدة،
ويساوره قلق خطير يخطف النعاس من العيون.
نتساءل :لماذا ال يحب هؤالء الكويت؟ ولماذا يسرقونها وينشرون
الفساد فيها ليسرقوها أكثر؟ ولماذا يخرقون القوانين وال يحاسبهم
أح ـ ُـد؟ ول ـمــاذا يتمسحون بــالــديــن وه ــم أبـعــد مــا يـكــون عــن التقوى
والخلق؟ ولماذا خربوا التعليم وكل شيء جميل في الكويت؟ ولماذا
السكوت والطمطمة واإلمـعــان فــي الترضيات والصفقات؟ ولماذا
نتحمل كل هذا منذ سنين طويلة ونظل نكتب ونكتب يرافقنا األمل
في اإلصالح ولكن ال حياة لمن تنادي؟ ولماذا صار الحزن رفيقنا
واليأس طريقنا؟ ولماذا اختفى جوهر اإلنسان النظيف وحل محله
فحم النفاق والتدليس والجشع؟ ولماذا ال يحب هؤالء الكويت؟

نشرت الصحف نبأ اعتقال الطفلة الفلسطينية غادة ،وعمرها لم
يتجاوز األربعة عشر عاما ،أثناء زيارتها لخالتها في بلدة العيسوية،
بحجة وجودها في القدس العربية دون تصريح ،وبعد اعتقالها تمت
مصادرة هاتفها ومنعها من االتصال بوالدتها المقيمة في بلدة الرام
من ضواحي القدس.
وبـعــد اسـتـجــواب الطفلة ،دون حـضــور أهلها ،تــم اقتيادها إلى
المحكمة التي قررت اإلفراج عنها بكفالة بعد حضور خالها للمحكمة
وتعهده بدفع الكفالة ،غير أن جيش االحتالل قرر إبعاد الطفلة إلى
قطاع غزة ألن كمبيوتره قرر أنها من غزة ،رغم أنها لم تزر غزة في
حياتها ،ألنها ولدت وكبرت في الضفة الغربية ،واقتضى األمر ستة
عشر يوما من جهود مؤسسات حقوق اإلنسان والمحامين إلعادة
هذه الطفلة البريئة من غزة إلى حضن أمها.
وخالل الشهر الماضي وحده نفذ االحتالل  520عملية اعتقال ضد
الفلسطينيين بمن فيهم  92طفال و 18امرأة ،ورغم أن الضفة الغربية
والقدس وقطاع غزة كلها أراض محتلة في عرف القانون الدولي ،فإن
إسرائيل تمنع سكانها من االنتقال من منطقة إلى أخرى.
ماليين الفلسطينيين ممنوعون من دخول القدس ،ومعظم سكان
غزة ممنوعون من الوصول إلى الضفة الغربية ،مثلما أن سكان الضفة
الغربية ممنوعون من الوصول الى قطاع غزة ،ومن يكن حظه سيئا
من سكان القطاع المقيمين في الضفة الغربية ،بالوقوع بيد قوات
االحتالل ،يتم ترحيله كالطفلة غادة بوحشية وشراسة.
وبالطبع فإن غالبية الفلسطينيين ممنوعون من الدخول إلى باقي
مناطق فلسطين إال من يحصل على تصريح من جيش االحتالل ،علما
أن نظام األبارتهايد في جنوب إفريقيا لم يجرؤ في حينه على منع
تنقل الناس كما تفعل إسرائيل.
وهـنــاك عــدد ال يحصى مــن األزواج والــزوجــات الممنوعون من
ٓ
العيش في بيت واحد بسبب إجراءات االحتالل ،كما أن مئات االف
ٓ
الفلسطينيين م ـحــرومــون مــن رؤي ــة أحـبـتـهــم ،وم ــن زيـ ــارة ابــائـهــم
وأمهاتهم أو مشاهدة أطفالهم وأطفالهن.
أي حقد عنصري ذلك الذي يحرم عشرات اآلالف من الشباب من
فــرص استكمال دراسـتـهــم ،ويسبب الـمــوت المبكر لعشرات اآلالف
بسبب منعهم مــن حــريــة التنقل لـلــوصــول الــى المشافي المالئمة
وتلقي العالج؟
نتذكر كم أقــام اإلعــام الغربي ،والحكومات الغربية ،الدنيا ولم
يقعدوها عندما كان االتحاد السوفياتي أو الصين يمنعان معارضا
من السفر الى خارج بالده ،ولكننا لم نسمع حتى اآلن احتجاجهم
على منع ماليين الفلسطينيين من حرية الحركة في وطنهم أو السفر
الى خارج وطنهم ،ولم نسمع احتجاجا واحدا على التنكيل بطفلة
كغادة ،وعلى ما ستعانيه من صدمة نفسية طوال حياتها.
قبل أيام زرت الطفل محمد في بلدة النبي صالح ،وهو أيضا لم
يتجاوز الخمسة عشر عاما ،ورأيــت كيف أطاحت رصاصة جندي
إسرائيلي بعينه وج ــزء كبير مــن جمجمته وشــوهــت وجـهــه ،وقد
كــان محظوظا ألن الرصاصة لــم تــود بحياته كما جــرى لكثير من
الشهداء األطفال.
مــا يـجــري فــي فلسطين ليس احـتــاال وتطهيرا عرقيا فـقــط ،بل
منظومة تمييز عنصري وأبــارتـهــايــد إسرائيلي لــم يـ َـر الـعــالـ ُـم لها
مثيال ،ومـثــل نـظــام األبــارتـهــايــد فــي جـنــوب إفريقيا ،فــإن الظلم لن
يــزول بالمراهنة على الـتـفــاوض مــع مــن يمارسونه ،بــل بمقاومته
والصمود في وجهه ،وفــرض المقاطعة والعقوبات الشاملة عليه،
وال بديل عن ذلك.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

«اإليكونوميست»

ّ
النظام اإلثيوبي يسمح للمنشقين بالتعبير

ياسر عبد العزيز*

االنتفاضات العربية ...و«األمن الديمقراطي»
في تلك اآلونة من كل عام سيكون من المحتم
أن نستعيد ذكرى انــدالع االنتفاضات العربية،
وبموازاة ذلك سنسعى إلى استخالص الدروس
والعبر.
ثمة قواسم مشتركة يمكن أن نجدها في تلك
االنتفاضات ،التي اندلعت على التوالي ،في ما
يشبه حــركــة "الــدوم ـي ـنــو" الـشـهـيــرة ،اب ـتــداء من
تونس في  14يناير ،ثم مصر  25يناير ،فاليمن
 11فـبــرايــر ،ثــم ليبيا  17فـبــرايــر ،قـبــل أن تحط
رحالها في سورية في  15مارس من عام .2011
لقد مرت سبعة أعوام منذ اندالع االنتفاضات،
وهي فترة كافية لدراسة التطورات ،وتقييم األثر،
ً
ً
سعيا إلى مقاربة أكثر وعيا لحال الجمهورية
العربية في العقد الثاني من األلفية الثالثة.
ما زالت تونس تكافح لتثبت أن "ثورة" اندلعت
بـهــا ،وأن لتلك "ال ـثــورة" استحقاقات ب ــدأت في
التحقق بتباطؤ وعلى استحياء ،لكن األوضاع
في اليمن وسورية وليبيا كانت أكثر مأساوية
بكل تأكيد ،إذ تمخضت االنتفاضات عن سقوط
ال ــدول أو تزعزعها ،وح ــروب أهلية ،وتــدخــات
إقـلـيـمـيــة ودول ـ ـيـ ــة ،وأوض ـ ـ ــاع ك ــارث ـي ــة ،وم ـئــات
آالف الـقـتـلــى وال ـجــرحــى ،ومــاي ـيــن الـمـشــرديــن
والمهاجرين والنازحين.
أمــا مـصــر فيمكن الـقــول إنـهــا عــانــت الكثير،
وتـكـبــدت خـســائــر ضـخـمــة ،وواج ـه ــت تـحــديــات
هائلة ،قبل أن تنكشف الغيوم عن وضع جديد،
تـجـتـهــد ال ـق ــوى ال ـفــاع ـلــة الــرئ ـي ـســة ضـمـنــه لكي
تـسـتـعـيــد األوضـ ـ ــاع ال ـت ــي س ـ ــادت ق ـبــل انـ ــدالع
االنتفاضة.
ليس هــذا فقط ،لكن الرئيس السيسي ،الذي
ً
ً
كــان يفتتح مـشــروعــا عمالقا السـتـخــراج الغاز
من البحر المتوسط ،قبل أسبوع ،راح يؤكد أن
سلطته ستبذل كل ما تملك لكي تمنع تكرار "ما
حدث قبل سبع سنوات".
سيفهم الـبـعــض مــن ن ـقــاد الــرئـيــس أن ــه كــان
ً
يقصد "منع انــدالع الـثــورة مـجــددا" ،وسيعتقد
آخرون من مؤيديه أنه كان يقصد "منع الفوضى
واالنفالت األمني ووقف عجلة اإلنتاج وتحول
الـ ـب ــاد م ـط ـيــة ل ـل ـتــدخــات ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـع ـبــث
(اإلخواني)".
وفي كل األحوال ،فإن البالد ال تبدو مستعدة
الستعادة أجواء االحتجاج ،رغم كل ما يقال عن
"أزمات اقتصادية" أو "اختناق سياسي" أو "خيبة
أمل"؛ إذ تكفلت المآالت المأساوية لالنتفاضات
العربية بتحييد حركة الشارع ،واستبعاد خيار
"الثورة" ،واالكتفاء بالتعويل على اإلصالح.

ال يمكننا تجاهل وجود مسوغات موضوعية
النـ ـ ـ ـ ــدالع االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ف ـ ــي دول
"الدومينو" السابق ذكرها ،وال يمكننا تجاهل
ً
أنها جميعها تستحق إدارات أكثر رش ــدا مما
تــوافــر لـهــا عـلــى م ــدى نـصــف ال ـقــرن ال ــذي سبق
اندالع االنتفاضات ،لكننا في المقابل ندرك أن
تلك االحتجاجات كانت البيئة التي ترعرع فيها
ً
الحقا ما يمكن وصفه بـ"الحرب الالمتماثلة" التي
تم شنها في تلك الدول.
ً
واجهت مصر وسورية وليبيا واليمن حربا
ال مـتـمــاثـلــة بـكــل مـعـنــى الـكـلـمــة؛ وه ــي ح ــرب ال
تشنها جيوش نظامية ،إنما جماعات ،تدعمها
دول وأج ـه ــزة اسـتـخـبــارات دول ـي ــة ،تـضــرب في
مساحات زمنية وجغرافية مفتوحة من دون حد،
وتستهدف إنهاك الدولة وتقويضها وتفجيرها
من الداخل.
ف ـم ـنــذ انـ ـ ـ ــدالع االنـ ـتـ ـف ــاض ــات ت ـح ــال ـف ــت تـلــك
الجماعات وداعـمــوهــا ضــد ال ــدول المستهدفة،
لتشن هجماتها التي شملت عمليات إرهابية،
ً
ً
ً
ً
وقصفا إعالميا مركزا ،وأنماط تحريض ،وفتنا
طــائ ـف ـيــة ،واح ـت ـج ــاج ــات ذات ط ــاب ــع تـخــريـبــي،
بمساعدة ضغوط سياسية ودبلوماسية ،ودعم
وتمويل سخيين.
ال يعني هذا بالطبع أن "االحتجاجات لم تكن
ســوى م ــؤام ــرات" ،كما أنــه ال يعني عــدم وجــود
ذرائع كافية للثورة على النظم الحاكمة في تلك
ً
الدول والعمل على تغييرها ،لكن األكيد أن دوال
وكيانات أرادت استثمار هذه الذرائع ،باستخدام
"تكنيكات الحرب الالمتماثلة" من أجل خلخلة
الدول المستهدفة وإسقاطها.
لــم تستهدف االنـتـفــاضــات دول "الــدومـيـنــو"
العربية فقط ،لكنها حاولت مع دول أخــرى في
المنطقة وخــارجـهــا ،وبعد مــرور سبع سنوات
على ان ــدالع االنـتـفــاضــات ،بــات مــن الــواضــح أن
النظم الـتــي تتمتع بــدرجــة مناسبة مــن الرشد
ف ــي إدارة الـ ـش ــأن الـ ـع ــام ،ت ـظــل ب ــاده ــا عصية
على تلك االختراقات المتنوعة ،التي ال تزدهر
وت ـقــوى شــوكـتـهــا إال فــي الـ ــدول والمجتمعات
غير المتماسكة ،أو تلك التي تحكمها أنظمة ال
تتحلى بالكفاءة.
وألن بعض ال ــدول المستهدفة تمتلك إرادة
البقاء ،وتحكمها نظم يتسم أداؤه ــا بالفطنة،
فـقــد نـجـحــت ف ــي ب ـل ــورة س ـيــاســات ب ــدت فعالة
في التصدي لتلك التحديات ،بحسب مناعتها
ال ــذات ـي ــة ،ودرجـ ــة ال ــرش ــد ف ــي أدائـ ـه ــا ،والـسـيــاق
الدولي المواكبّ ،
وحدة االستهداف ،ومدى تركزه.

وبـتـحـلـيــل تـلــك الـسـيــاســات وج ــد الـبــاحـثــون
ال ـم ـخ ـت ـصــون أن ـه ــا ت ــرك ــزت ف ــي ث ــاث ــة عـنــاصــر
رئ ـي ـســة؛ أول ـه ــا ال ـمــواج ـهــة ال ـحــاذقــة الـحــاسـمــة
لالستهدافات العسكرية واألمنية ضمن "الهجوم
الــامـتـمــاثــل" ،بحيث ال تـكــون هـنــاك فــرصــة ألي
اختراق مؤثر للحالة األمنية ،أو إشاعة الفوضى،
أو زعزعة هيبة الدولة ،مهما كانت التكلفة ومهما
كانت التداعيات.
وثانيها يتعلق بدرجة الرشد والنجاعة في
اإلدارة االقتصادية للموارد المتاحة ،بالشكل
ً
ً
ً
ال ــذي يحقق إن ـج ــازا اقـتـصــاديــا مـلـمــوســا ،يتم
تــوزيــع أث ــره بـقــدر مــن الـعــدالــة مـنــاســب ،بحيث
ي ـعــالــج األبـ ـع ــاد االج ـت ـمــاع ـيــة ،وي ـب ـطــل دع ــاوى
المظلومية ،بما يجرد هذا االستهداف من القدرة
على االستثمار في ذرائع االحتجاج والتمرد.
أما ثالث هذه العناصر ،فليس سوى ما يعبر
عنه مصطلح "األمن الديمقراطي" ،وهو تلخيص
لجملة من السياسات التي تنتهجها الحكومة،
ليس لتحويل البلد بالضرورة إلــى صــورة من
الديمقراطيات الغربية ذات الطبيعة الخاصة
والسياقات الموضوعية المتعذر وجودها في
مـنــاطــق أخ ــرى مــن ال ـعــالــم ،ول ـكــن إلي ـجــاد بيئة
ضــام ـنــة ل ـق ــدر م ـنــاســب م ــن ال ـح ــري ــات وح ـقــوق
ً
اإلن ـســان ،بشكل ُيبقى الـمـجــال الـعــام طبيعيا،
ويـتــرك الفرصة للجماعات والـقــوى السياسية
واالجتماعية للتعبير عن مواقفها ومصالحها،
ويخلق حالة سياسية ،تضمن التدافع والتنافس،
ضمن إطار القانون ،وتحت سقف الدستور.
يزدهر "االستهداف الالمتماثل" عندما تكون
ص ــورة ال ــدول ــة الــذهـنـيــة سـيـئــة ،واالن ـط ـبــاعــات
ً
ا لـســا ئــدة عنها سلبية ،خصوصا فيما يتعلق
باالنتهاكات الفجة فــي مـجــال حـقــوق اإلنـســان
والـحــريــات المدنية والسياسية ،الـتــي تتحول
ً
الح ـقــا إل ــى ذارئـ ــع لـلـقــوى ال ـم ـعــاديــة ،وتضعف
قدرة الدولة ،وتجردها من المناعة في مواجهة
الضغوط.
تخبرنا ا لــو قــا ئــع أن استيفاء تلك العناصر
واج ــب ونــاجــع فــي آن واحـ ــد ،وأن اإلخ ـف ــاق في
تـفـعـيــل ال ـق ــدر الـمـنــاســب مـنـهــا ق ــد يـفـضــي إلــى
نهايات سوداء.
وت ـب ـق ــى قـ ـ ــدرة الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى الـ ـم ــوازن ــة بـيــن
مـطــالــب الـمــواجـهــة األمـنـيــة الـفـعــالــة مــن جــانــب،
واستحقاقات "األمــن الديمقراطي" االقتصادية
واالجتماعية والحقوقية من جانب آخر ،وصفة
مضمونة للنجاح.
* كاتب مصري

ٌ
ٌ
للحياة فــي "مـيـكــاوي" -وهــو سـجــن فــي أدي ــس أبــابــا -وتـيــرة
ٌ
ّ
التنبؤ بها ،كان كل من آتيناف برهان وبيفيكادو هايلو
يمكن
ّ
ّ
يؤخذان بالقوة من السجن ثالث مرات يوميا ،والسجن هذا عبارة
الرجالن
عن زنــزانــةٍ مظلمة أطلقا عليها اســم "سيبيريا" ،وكــان ُ
يخضعان لــاسـتـجــواب وال ـضــرب ثــاث ســاعــات يــومـيــا ،ضــرب
َ
بيفيكادو على َ
ّ
كهربائي ،أما آتناف فنجا
بكبل
قدميه العاريت ْين
ٍ
ّ
ُ
من هذه القسوة بضربة حظ ،فهو يقول "كنت محظوظا".
ُ
ّ
اإلثيوبيان ،وهما أعضاء شبكة تدوين باسم
اعتقل الناشطان
ُّ
"زون  "9في  ،2014وبعد قضاء ثالثة أشهر في ميكالوي اتهموا
ُّ
َ
ّ
باإلرهاب ،وبعد  18شهرا وراء القضبان أس ِقطت تلك الت َهم إال
ّ
ّ
مت َ
همين بالتحريض على العنف ،وهي جريمة تقل
أنهما ال يزاالن
ُ
ّ
اإللكتروني
درجتها عن األولى ،ويشير موقع "إثيو ترايل تراكر"
ّ
ُ
ّ
َ
إ لــى أن هـنــاك  923إثيوبيا يقبعون فــي السجون بتهم تتعلق
ُ
ّ
بــاإلرهــاب .من جهتها تحصي منظمة "هيومن رايتس ووتش"
ّ
ّ
اآلالف من ُ
السياسية.
خلفية آرائهم
المعتقلين اآلخرين على
الحاك َمة
اإلثيوبية
الشعبية
الديمقراطية
الثورة
جبهة
اعتادت
ِ
سـجــن ومـحــاكـمــة مـعــارضـيـهــا الـسـيــاسـيـيــن ،وفــوجــئ كـثـيــر من
المراقبين عندما أعلنت الحكومة ،في  3يناير ،خططا لإلفراج
عن بعض ّ
السجناء السياسيين وتحويل سجن ميكالوي إلى
متحف ،وفي  17يناير أفرجت السلطات عن ميريرا غودينا ،أبرز
المعارضة في البالد ،باإلضافة إلى  527سجينا آخر .وقال
زعماء
ّ
المدعي العام ّإنه سيتم اإلفراج عن مزيد من ّ
السجناء في األشهر
ٍ
ّ
ّ
ُ
المقبلة ،بمن فيهم بعض المدانين بارتكاب جرائم إرهابية ،ويعلق
ّ
غودينا على األمر قائال" :إذا كانت الحكومة تعني ما تقول ،فإن
فصل جديد في التاريخ اإلثـيــوبــي" .ومنذ
لديها فرصة لكتابة
ٍ
ّ
اإلفراج عنه يأتي اآلالف لزيارته ،حتى أن بعضهم يذبح الثيران
احتفاال بإطالق سراحه.
بعد سنوات من االحتجاجات المناهضة للحكومة وإعالن حالة
طــوارئ دامت تسعة أشهر رفعت في أغسطس الماضيَ ،ي ُ
رص ُد
ُ ّ
عالمات ت َبشر بالتغيير داخل جبهة الثورة الديمقراطية
البعض
ٍ
َ
الشعبية اإلثـيــوبـيــةَ ،
وح ـ َّـم ــل ال ـح ـ ُ
ـزب ألش ـهـ ٍـر ع ـ ّـدة سـبـ ّ َـب وجــود
ّ
ّ
محليين" ،بيد أنــه أصدر
و"متذمرين
االنشقاق لــ"أعــداء أجانب"
بيانا ،في الشهر الحاليّ ،
يقر فيه بارتكاب "أخطاء" واعدا بإرساء
ّ
ويتم تنقيح قانون مكافحة اإلرهاب حاليا
مزيد من الديمقراطية،
ٍ
ّ
ُ
ويحتمل أيضا تغيير مشاريع قوانين قمعية أخرى.
تفسير ما يحصل؛
في
المبالغة
تنبغي
ال
أمر
من
كان
ومهما
ٍ
ّ
َ
فمعظم ّ
السجناء الذين أس ِقطت القضايا بحقهم ما كانوا من
األشخاص المهمين ،فأبرز الناشطين ما زالــوا محتجزين ،أما
التغييرات التي يتم إدخالها إلى القوانين الصارمة فال تكتسب
ّ
ـت تتواصل فيه االنتهاكات ،ففي  20يناير
أهمية تذكر فــي وقـ ٍ
ّ
ّ
مـثــا قتلت ال ـقــوات الـحـكــومــيــة سبعة أش ـخــاص عـلــى األق ــل في
أحداث قمعية.
ٍ
ّ
واألهم من ذلك كله هو ّ
الصراع على السلطة داخل جبهة الثورة
الديمقراطية الشعبية اإلثيوبية ،وهو ائتالف ّ
مكون من أربعة
ـاس عــرقـ ّـي ،وتـمــارس "جبهة تحرير شعب
أحــزاب
قائم على أسـ ٍ
ٍ
تيغراي" ( ،)TPLFمنذ فتر ٍة طويلةٍ نفوذا على سكان تيغراي الذين
ّ
ّ
يشكلون نسبة  6%من الشعب .كما تعتبر المنظمة الديمقراطية
ٌ
االئتالف الحاكم ،بمثابة
لشعوب أورومــو ،وهي أيضا جزء من
ّ
ُدمية ُت ّ
حركها "جبهة تحرير شعب تيغراي" ،ولكنها أعادت تسمية
ّ
ّ
ليما ميغرسا–
نفسها كحركةٍ شعبية شبه
وفي ظل ّ
معارضةّ ،
ّ
ّ
بشخصية جذابة– تبنت كثيرا من
زعيمها الجديد الذي يتمتع
مطالب المتظاهرين ،بما فيها اإلفراج عن ّ
السجناء السياسيين.
وقد يستقيل رئيس الوزراء المحاصر هايله مريم ديساليغنه
قريبا ،وفي حال حصل ذلك ،ال ّ
خلف له قبل انعقاد
بد من إيجاد
ٍ
ّ
مؤتمر الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية اإلثيوبية المقرر في
ّ
ّ
ويود كثيرون في أوروميا
سيؤجل حتما،
مارس المقبل والذي
ّ
ّ
السياسي األكثر شعبية في البالد،
يكون خلفه ميغرسا ،كونه
أن ّ
ولكنها مسألة غير محسومة بعد.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.685

412

943

2.362 2.677 3.336

«المستقلون» في مجالس اإلدارات ذوو فاعلية أم مجرد وجاهة؟!

● دور المساهمين ًفي محاسبة الشركات خالل الجمعيات العمومية يحتاج إلى تفعيل
● شركات أقرت علنا بتضارب المصالح والتجاوزات في غياب دور «المستقل»
محمد اإلتربي

رغم أن مسؤولية العضو
المستقل جسيمة ومهمة،
لكنها تحتاج إلى سنوات لتكون
فاعلة بالشكل المطلوب،
فهناك عدد كبير من األعضاء
المستقلين مكبلون ،وال
يمارسون أدوارهم الحقيقية
في الشركات ،وبالتالي ينعدم
الهدف األساسي من تمثيلهم.

ال مساحة كافية من
الحرية لممارسة
العضو المستقل
دوره المهني

كشفت مـصــادر ل ـ «الـجــريــدة»
أنــه فــي إط ــار عمليات التدقيق
وال ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة وقـ ـ ـي ـ ــاس ن ـت ــائ ــج
التغيرات والتعديالت القانونية
وتطبيقات الـحــوكـمــة الـتــي من
أهم وأبرز أهدافها واألبعاد من
تطبيقها هــو ترشيد ال ـقــرارات
والـحـيـلــولــة دون وق ــوع أخـطــاء
وم ـم ــارس ــات غـيــر سـلـيـمــة ،فقد
ثبت أن هناك قصورا في أدوار
كثير مــن األ ع ـضــاء المستقلين
في الشركات.
وأوضحت المصادر أن عددا
كبيرا من األعـضــاء المستقلين
مكبلون ،وال يمارسون أدوارهم
الحقيقية في الشركات ،وبالتالي
ي ـن ـع ــدم الـ ـه ــدف األسـ ــاسـ ــي مــن
ه ــذا الـتـمـثـيــل ،وتــؤكــد عمليات
الرصد واألخطاء التي كشفتها
هيئة أســواق المال خــال العام
الـ ـم ــاض ــي ذل ـ ــك بـ ــوضـ ــوح ،مـمــا
ي ـط ــرح تـ ـس ــاؤالت م ـت ـع ــددة عن
أدوارهـ ـ ـ ــم إن ك ــان ــت وج ــاه ــة أم
فاعلة حقا؟
وس ــردت المصادر جملة من
األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي تـ ـق ــوض م ـهــام
وأدوار األعضاء المستقلين عن
ممارسة مهامهم الحقيقية:
 - 1اخـتـيــارات تتم مــن جانب
الشركة الرتباطات عمل وعالقات
مـ ـصـ ـلـ ـحـ ـي ــة غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة أو
معروفة.
 - 2ق ـل ـي ــل مـ ــن ال ـم ـه ـن ـي ــة فــي
االخ ـت ـيــار ،حـيــث ت ـكــون الـقــاعــدة
هي «األقربون هم أولى بمعروف
العضوية».
 - 3ال مساحة كافية من الحرية
لممارسة العضو المستقل دوره
المهني حتى اآلن.
 - 4البعض يحافظ على هذه
ال ـع ـض ــوي ــة مـ ــن بـ ـ ــاب ال ــوج ــاه ــة

االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال ـح ـص ــول على
المكافآت المرصودة سنويا.
 - 5ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات ال تـقــر
مكافآت لمجالس اإلدارات ،لكنها
تحصل عليها من أبواب اللجان
وبمبالغ مضاعفة.
 - 6ك ـشــف م ـص ــدر رق ــاب ــي أن
األم ــر تـجــاوز العضو المستقل،
ف ـفــي ش ــرك ــات ك ـب ــرى ي ـتــم سلب
ا لــر ئـيــس التنفيذي صالحياته،
وم ــا هــو إال مسمى رسـمــي أمــام
الجهات الرقابية.
 - 7اخـ ـت ــاس ــات وت ـ ـجـ ــاوزات
ب ــال ـم ــاي ـي ــن ت ـم ــت فـ ــي ش ــرك ــات،
وأقصى ما فعله العضو المستقل
هو االستقالة.
 - 8أ ع ـضــاء مستقلون كــا نــوا
يـشـغـلــون م ـنــاصــب ف ــي الـســابــق
فـ ــي م ـج ــام ـي ــع وع ـ ـضـ ــويـ ــات فــي
شــركــات ـهــا ،وخ ــرج ــوا ث ــم ع ــادوا
أعضاء مستقلين.
 - 9لم يسجل أي عضو مستقل
أي مــاحـظــة أو ت ـجــاوز أو يبلغ
هيئة أســواق المال عن خرق في
الممارسات.
 - 10ت ـ ـفـ ــاوت فـ ــي ت ـس ـم ـيــات
العضو المستقل فــي الشركات،
فشركات تسمي العضو المستقل،
وأخــرى ال يوجد ضمن قوائمها
عضو مستقل صريح.
مـ ـص ــدر أشـ ـ ــار ال ـ ــى أن بـعــض
األعضاء المستقلين إما مغيبون
ع ـم ــدا أو م ـغ ـي ـبــون بــال ـتــراضــي،
فـ ـهـ ـن ــاك حـ ـ ـ ــاالت ع ـ ـ ــدة وت ـ ـفـ ــاوت
ف ــي أداء هـ ــذا ال ـ ـ ــدور ،ع ـل ـمــا بــأن
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـعـ ـض ــو ال ـم ـس ـت ـقــل
هــي مسؤولية جسيمة ومهمة،
لكنها  -على ما يبدو -ستحتاج
الى سنوات لتكون فاعلة بالشكل
المطلوب.
ي ــذك ــر أن الـ ـغ ــرض األس ــاس ــي

مــن إدخ ــال األعـضــاء المستقلين
الى عضوية مجالس اإلدارة هو
إض ـف ــاء االس ـت ـقــال ـيــة والـمـهـنـيــة
ع ـلــى ع ـمــل ال ـم ـجــالــس ،ح ـيــث إن
العضو المستقل المحايد يختار
لكفاءته وخبرته المهنية وتمتعه
بــال ـس ـم ـعــة ال ـط ـي ـبــة ،وبـ ـع ــده عن
تضارب المصالح.
ول ــذل ــك ،ف ــإن اخ ـت ـيــار الـعـضــو
المستقل يخضع لمعايير محددة
من ضمنها عدم وجــود تضارب
في المصالح بينه وبين الشركة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـخ ـ ـتـ ــار ،لـ ـيـ ـك ــون ع ـض ــوا
فـ ــي م ـج ـل ــس إدارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،إض ــاف ــة
ال ــى مـجـمــوعــة م ــن االش ـتــراطــات
وال ـم ـعــاي ـيــر ال ـت ــي ت ـســاعــد عـلــى

حسن اختيار العضو المستقل
حتى يكون فاعال وصوتا أمينا
ل ــأق ـل ـي ــات ال ـم ـســاه ـمــة وص ـغ ــار
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات،
والمساهمة في منع أي ممارسات
غير سليمة مــن شأنها التأثير
على المراكز المالية للشركة.
والـتـســاؤل الــذي يطرح نفسه
ه ــو :مــا فــائــدة اسـتـقــالــة العضو
المستقل بعد وقــوع الشركة في
م ـش ــاك ــل م ــالـ ـي ــة؟ ،أيـ ــن كـ ــان ذل ــك
العضو الذي يفترض أنه يتمتع
بالخبرة الكافية التي تمكنه من
كشف أو منع او الحيلولة دون
الوقوع في ممارسة سلبية تضر
بالشركة؟

العلي لـ ةديرجلا :.ربط بين «نزاهة» والجهات االقتصادية
●

جراح الناصر

قال األمين العام المساعد لقطاع الكشف
عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نزاهة) ،سالم العلي ،إن هناك تعاونا
بين «نزاهة» وأجهزة الدولة ،ككل ،في مجال
ال ـم ـطــاب ـقــة واالسـ ـتـ ـع ــام ع ــن الـخــاضـعـيــن
تـحــت أح ـكــام ال ـقــانــون ،بـمــا فـيـهــا الـجـهــات
االقتصادية.
وأوضح العلي لـ«الجريدة» ،بشأن التعاون
بين «نــزاهــة» وأجـهــزة الــدولــة االقتصادية،
كوزارتي المالية والتجارة ،والبنوك ،فيما
يتعلق باألمور المرتبطة بمكافحة الفساد
واالستدالل على األشخاص ،أنه «ال توجد
اتفاقيات ثنائية مع أجهزة الدولة حتى اآلن،
إنما عملية ربــط بشأن االسـتـعــام ،وفيما
يخص مكافحة الفساد ،بما فيها الجهات
ذات الطبيعة االق ـت ـصــاديــة ،ومـنـهــا وزارة
التجارة والصناعة ،واألجهزة األخرى».

ً
البرميل الكويتي يرتفع  65سنتا

النفط يهبط مع صعود الدوالر

بشأن االستعالم واالستدالل ومكافحة الفساد
وذك ــر أن «جميع أم ــور مكافحة الفساد
وعمليات التعاون ستغطيها االستراتيجية
الوطنية» ،مبينا أن االستراتيجية الوطنية
الـتــي تـقــوم وتعكف الهيئة على إعــدادهــا،
بالتعاون مع مستشارين عالميين ومكاتب
اسـتـشــاريــة ،سـتـتـحــدث عــن ت ـعــاون أجـهــزة
ال ــدول ــة ،وتطبيقها السـتــراتـيـجـيــة وطنية
شاملة لمكافحة الفساد ،وإرســاء األنشطة
والنزاهة بتلك األجهزة.
ولفت إلى أن هناك تعاونا بين «نزاهة»
والبنوك ،خاصا باالستعالم.
جدير بالذكر ،أن الهيئة عقدت اجتماعا
مـ ــع م ـم ـث ـلــي الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة ،إلي ـض ــاح
طبيعة البيانات وأهميتها ،وتحديد اآللية
المناسبة لالستعالم عن الخاضعين ،تأكيدا
لما جــاء فــي ال ـمــادة  26مــن الـقــانــون رقــم 2
لسنة  ،2016بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة
الفساد ،التي تلزم الجهات التابعة للقطاعين
الحكومي والخاص ،أو أي شخص طبيعي

ورغم أن العضو المستقل هو
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ي ـجــب أن يـتـمـتــع بــالـخـصــائــص
اآلت ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــإن الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـع ـم ـل ــي
والفعلي تشوبه شوائب تحتاج
الى إعادة نظر وفلترة ،ومن أبرز
تلك المحاذير:
 ال يعمل ولم يسبق له العملبـ ــأي ص ـفــة لـ ــدى ال ـش ــرك ــة أو أي
ش ــرك ــة ح ـل ـي ـفــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات
الثالث األخيرة السابقة لتاريخ
ترشحه لعضوية المجلس.
 ال يتلقى مكافآت إضافية منالشركة أو أي شركة حليفة غير
تلك التي يتلقاها بصفته عضو
مجلس إدارة غير تنفيذي.

 ال ي ـم ـلــك ع ـ ــددا م ــن األس ـه ــمبطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ق ــد ت ــؤث ــر ف ــي أدائـ ـ ــه ل ـم ـهــامــه أو
تتعارض مع مصالح الشركة.
 ال ي ـكــون ل ــه أع ـم ــال تـجــاريــةمـ ـب ــاش ــرة أو غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة مــع
ال ـش ــرك ــة أو ال ـش ــرك ــات الـحـلـيـفــة
أو م ــو ظ ـف ــي اإلدارة ا ل ـع ـل ـي ــا أو
المساهمين فيها.
 ال ي ـكــون ل ــه أي مـصـلـحــة أوأعمال تجارية أو عالقات قد تؤثر
في أدائه لمهامه أو تتعارض مع
مصالح الشركة.
وت ـش ـيــر م ـص ــادر رقــاب ـيــة إلــى
أ نــه بجانب فاعليتها فــي رصد
األخـ ـط ــاء والـ ـتـ ـج ــاوزات وإسـ ــداء

ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات غـ ـي ــر ال ـس ـل ـي ـم ـيــة
لـلـشــركــات ،فــإن هـنــاك مسؤولية
كبيرة على مساهمي الشركات
من الحضور ومحاسبة مجالس
اإلدارات ،ال س ـي ـمــا أن إ ع ــا ن ــات
وإف ـصــاحــات رسـمـيــة مــن جانب
ال ـشــركــات نفسها ن ـشــرت أخـيــرا
على موقع البورصة تقر بوجود
تضارب مصالح وتـجــاوزات في
الشركة كشفتها الجهات الرقابية،
وهنا يجب أن تكون للمساهمين
وق ـف ــة م ـحــاس ـبــة ف ــي ظ ــل ت ـطــور
القوانين ووجود هيئات رقابية
يمكن اللجوء إليها.

أو معنوي ،بتزويد الهيئة بأي سجالت أو
وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون
مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد ،ورغبة
من الهيئة في االستعالم عن بعض بيانات
الخاضعين ألحكام القانون ،بالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة ،حتى تتمكن من القيام
باألعمال المنوطة بها ،وفقا ألحكام القانون.
وذكــرت «نــزاهــة» في مناسبة سابقة ،أن
تـطـبـيــق ن ـظــام الــذمــة الـمــالـيــة عـلــى األف ــراد
يساهم في الحد من ارتكاب جرائم التعدي
ع ـل ــى الـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــام ،وي ـح ـم ــي م ــن ال ـت ـهــرب
ال ـض ــري ـب ــي أو ال ـج ـم ــرك ــي ،وهـ ــو م ــا ي ـعــزز
الميزانية العامة للدولة ،ما ينعكس إيجابا
على إصالح االقتصاد الكلي ،كما أن تطبيق
الــذمــة الـمــالـيــة يـســاهــم كــذلــك فــي الـحــد من
ارتكاب الجرائم ،سواء على صعيد الرشوة،
أو تكسب الـعـمــوالت ،مــا يساهم فــي جلب
أموال المستثمر األجنبي.

سالم العلي

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  65سنتا في
ت ــداوالت أمــس األول ،ليبلغ  66.10دوالرا ،مقابل
 65.45دوالرا في تــداوالت الخميس ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،انخفضت أسعار النفط،
أمــس األول ،مــع ارتـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر ،لكن
استمرار الـتــزام منظمة (أوب ــك) وكـبــار المنتجين
من خارجها بتطبيق اتفاق خفض االنتاج ،إضافة
الى زيادة الطلب العالمي على النفط ،حدا من هذا
االنخفاض.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي
مزيج برنت  1.07دوالر ،ليصل عند التسوية الى
مستوى  68.58دوالرا ،كما انخفض سعر برميل
نفط خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط
 35سنتا ،ليصل إلى مستوى  65.45دوالرا.
وتــراج ـعــت أس ـعــار الـنـفــط الـجـمـعــة مــع صعود
الــدوالر ،بعد بيانات قوية للوظائف في الواليات
المتحدة ،لكن استمرار التزام «أوبك» بتخفيضات
اإلم ـ ــدادات وتــزايــد الطلب العالمي يـســاعــدان في

الحفاظ على معظم االتجاه الصعودي الذي سجلته
األسعار أوائل العام.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت
ألقــرب استحقاق جلسة ال ـتــداول منخفضة 1.07
دوالر ،أو  1.54بالمئة ،لتبلغ عند التسوية 68.58
دوالرا للبرميل.
وأغ ـل ـقــت ع ـق ــود خ ــام ال ـق ـيــاس األم ـي ــرك ــي غــرب
تـكـســاس الــوسـيــط منخفضة  35سـنـتــا ،أو 0.53
بالمئة ،إلى  65.45دوالرا للبرميل.
وهبط النفط مع صعود الــدوالر أمــام العمالت
الــرئـيـســة ،بعد نمو قــوي للوظائف فــي الــواليــات
المتحدة في يناير.
ومازالت أسعار الخام تلقى دعما من تخفيضات
إنتاجية لكبار المنتجين وطلب قوي.
وارتفع الطلب العالمي على النفط  1.6مليون
برميل يوميا ،أو حوالي  1.5بالمئة ،العام الماضي،
وق ــال بنك «يــو بــي إس» إن مــن المنتظر أن ينمو
بمقدار  1.3مليون برميل يوميا هذا العام.
(رويترز)

«بيان» :اإلدارة لم تدرك خطورة استمرار عجز الموازنة منذ لحظة وقوعه
«المشكلة ليست بتراجع اإليرادات بل في الزيادة المستمرة بالمصروفات سنة تلو األخرى»
قال تقرير صــادر عن شركة «بيان» لالستثمار ،إن
بورصة الكويت شهدت تباين أداء مؤشراتها الثالثة
لــأس ـبــوع ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،ف ــي ظ ــل أداء اتـســم
ً
بالتذبذب المائل للتراجع نسبيا ،إذ غلبت الضغوط
البيعية وعمليات جني األرباح على القوى الشرائية،
الـتــي كــانــت حــاضــرة خــال ت ــداوالت األس ـبــوع ،وسط
تركيز هذه العمليات على العديد من األسهم القيادية
ً
والثقيلة ،خصوصا تلك ،التي شهدت ارتفاعات جيدة
خالل األسابيع الثالثة األولــى من العام الحالي ،مما
انـعـكــس عـلــى أداء الـمــؤشــريــن ال ــوزن ــي و«ك ــوي ــت »15
ودفعهما إلــى إنـهــاء ت ــداوالت األس ـبــوع فــي المنطقة
الحمراء.
أمــا الـمــؤشــر الـسـعــري« ،وف ــق الـتـقــريــر» فقد واصــل
اتـجــاهــه ال ـص ـعــودي ال ــذي اسـتـهـلــه مـنــذ بــدايــة الـعــام
الجديد ،واستطاع أن ينهي تداوالت األسبوع المنصرم
ً
ً
محققا بعض المكاسب ،مدعوما من استمرار عمليات
ال ـش ــراء وال ـم ـضــاربــات الـســريـعــة عـلــى بـعــض األسـهــم
الصغيرة المدرجة بالسوق ،السيما التي يتم تداولها
دون قيمتها اإلسمية والدفترية.
وفي التفاصيل ،جاء تباين السوق خالل األسبوع
الماضي وسط حضور عدد من العوامل المؤثرة على
مجريات التداول فيه ،ويأتي على رأس تلك العوامل
إح ـج ــام ب ـعــض ال ـم ـتــداول ـيــن ع ــن ال ـت ـعــامــل وتــرقـبـهــم
لنتائج الشركات المدرجة في السوق عن السنة المالية

الماضية ،وجاء ذلك بالتزامن مع تباين نشاط التداول
بنهاية األس ـب ــوع ،إذ انـخـفــض إجـمــالــي ع ــدد األسـهــم
الـمـتــداولــة بنسبة بلغت  5.70فــي الـمـئــة ،فيما زادت
قيمة التداول بنسبة بلغت  11.68في المئة ،مقارنة مع
تداوالت األسبوع قبل الماضي.
عـلــى الـصـعـيــد االق ـت ـص ــادي ،ع ـقــدت وزارة المالية
ً
ً
األسبوع الماضي مؤتمرا صحافيا تحت شعار «ضبط
اإلنـفــاق خـطــوة نحو اإلص ــاح الـمــالــي» وأعلنت على
لسان وزيرها تقديرات الميزانية العامة الجديدة للعام
المالي  ،2019/2018وبلغت تقديرات العجز المتوقع
أن تسجله الميزانية حوالي  6.5مليارات دينار ،بعد
استقطاع نسبة صندوق احتياطي األجيال القادمة،
فاإليرادات المقدرة بالميزانية بلغت حوالي  15مليار
دينار ،في حين بلغت تقديرات المصروفات حوالي 20
مليار دينار وبنيت هذه التقديرات على أساس متوسط
ً
سعر مقدر بـ 50دوالرا لبرميل النفط الكويتي.
وذكر وزير المالية أن باب الرواتب واألجور والدعوم
حـظـيــت بــالـنـسـبــة األك ـب ــر م ــن م ـصــروفــات الـمـيــزانـيــة،
ً
موضحا أن نسبة المصروفات الجارية بلغت حوالي
 82في المئة من إجمالي المصروفات .ومن المقرر أن
يبلغ إجمالي المرتبات في السنة الجديدة 2019/2018
حوالي  11.2مليار دينار ،مقابل  10.9مليارات دينار في
السنة السابقة ،أي بنمو نسبته  3.4في المئة.
ويعد استمرار العجز المالي في الميزانية العامة

للدولة قضية بالغة األهمية بالنسبة لمستقبل الوضع
المالي للكويت ،فاستمرار هــذا العجز فــي السنوات
الـمـقـبـلــة ي ـنــذر بــالـمــزيــد مــن الـصـعــوبــات القـتـصــادنــا
الوطني الــذي يعاني فــي األس ــاس مشكالت أخــرى ال
تقل أهمية عن العجز.
ورغـ ــم ارت ـف ــاع مـتــوســط سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط ال ــذي
احتسبت على أساسه اإلي ــرادات المقدرة بالميزانية
ً
ً
ال ـجــديــدة إل ــى  50دوالرا بـعــدمــا ك ــان  45دوالرا في
تـقــديــرات السنة المالية الحالية ،فــإن العجز المالي
ً
مازال حاضرا وبمليارات الدنانير ،وحتى إذا افترضنا
احتساب هــذه التقديرات على أســاس متوسط أعلى
ً
ً
لسعر بــرمـيــل الـنـفــط ولـيـكــن  60دوالرا مـثــا أو أكثر
ً
بقليل ،فإن ميزانية الدولة سيكون مآلها العجز أيضا،
مـمــا يــوضــح أن اإلدارة الـكــويـتـيــة ل ــم تـ ــدرك خـطــورة
استمرار هــذا العجز منذ لحظة وقوعه ،إذ كــان ال بد
على الحكومة منذ أن بدأت أسعار النفط رحلة هبوطها
ً
قبل حوالي عشر سنوات ،وتحديدا منذ عام  ،2008أن
تعمل على معالجة المشكلة من جذورها ،وأن تبحث
عن مصدر الخلل الذي تسبب في ذلك العجز ،فالمشكلة
لم تكن بسبب تراجع اإليرادات فحسب كما هو ظاهر،
بــل المشكلة األكـبــر تكمن فــي الــزيــادة المستمرة في
بند المصروفات سنة تلو األخرى دون وجود أسباب
ً
منطقية تبرر هذه الزيادة ،باإلضافة أيضا إلى فشل
الحكومة في إيجاد مصادر دخل جديدة تساهم في

عــدم وق ــوع الميزانية فــي دائ ــرة العجز الـمــالــي؛ لذلك
ف ــإن الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة إذا مــا أرادت ال ـق ـضــاء على
عجز الميزانية في المستقبل ،فعليها أن تعالج هذه
المشكلة من جذورها ،وأن تعمل على ضبط اإلنفاق
وترشيده ،وكذلك إيجاد مصادر أخــرى لتمويل هذا
اإلنفاق بجانب النفط.
ولوحظ من أرقام ميزانية الدولة الجديدة أن اإلنفاق
الجاري يلتهم الجزء األكبر من المصروفات المقدرة
بالميزانية ،مما يثبت أن الترشيد مجرد كالم إنشائي
وتـصــريـحــات إعــامـيــة ،إذ بلغت نسبة المصروفات
الجارية حوالي  82في المئة من إجمالي المصروفات
ً
الـمـقــدرة فــي الـمـيــزانـيــة ،مـقــابــل  18فــي الـمـئــة تقريبا
لمصلحة اإلنفاق الرأسمالي.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن سـلـبـيــة ذل ــك األم ـ ــر ،إذ ك ــان البــد
على الحكومة أن تعمل على إنقاص اإلنفاق الجاري
لمصلحة اإلن ـف ــاق الــرأس ـمــالــي بـمــا ي ـخــدم االقـتـصــاد
الوطني ويساهم في إنعاشه ،فإن هذه الفجوة تعتبر
منطقية فــي ظــل هيمنة الـقـطــاع الـعــام على كــل أمــور
ً
ال ـب ــاد ت ـقــري ـبــا ،فـعـنــدمــا تـسـيـطــر ال ــدول ــة عـلــى أغـلــب
القطاعات االقتصادية وتعمل على تهميش دور القطاع
الخاص في النشاط االقتصادي ،فإنها ستضطر بذلك
ً
إلــى رفــع اإلنـفــاق الـجــاري في ميزانيتها العامة عاما
ً
تلو اآلخر ،بالتالي فإن تلك الميزانية ستقع حتما في
معضلة العجز المالي ،السيما إذا كانت مثل ميزانيتنا

العامة ال تعتمد إال على مصدر شبه وحيد للدخل،
وحينئذ ستضطر الدولة إلى تمويل هذا العجز إما
ٍ
م ــن خ ــال ط ــرق االقـ ـت ــراض الـمـخـتـلـفــة ،أو ع ــن طــريــق
السحب من االحتياطي العام ،الذي تمتلكه حتى ينفذ،
وكالهما مر وواجب تجنبه ،فالطريق األسلم واألمثل
ً
لسد هذا العجز كما أوردنا سابقا هو ترشيد اإلنفاق
وتخفيضه وتخلي القطاع ا لـعــام عــن سيطرته على
الـنـشــاط االقـتـصــادي وإع ـطــاء الـقـطــاع الـخــاص الــدور
األكبر في إدارة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها
من الخدمات التي ُت ّ
حمل الدولة أعباء كثيرة هي في
غنى عنها ،مما يسهم في تعزيز كفاءة هذه الخدمات
مــن خ ــال م ـبــدأ تـكــافــؤ ال ـفــرص والـمـنــافـســة الـعــادلــة،
وكل ذلك ذلك سيساهم في إنعاش االقتصاد الوطني
ويساعد على تخفيف عجز الميزانية الحالي.
وبالعودة إلى أداء البورصة خالل األسبوع الماضي،
فقد سجلت البورصة خالل األسبوع الماضي خسائر
سوقية بأكثر من  355مليون دينار كويتي ،إذ وصلت
قيمتها الرأسمالية مع نهاية األسبوع إلى  27.70مليار
دينار ،بتراجع نسبته  1.27في المئة عن مستواها في
األسبوع قبل السابق ،الذي بلغ  28.05مليار دينار.
وبذلك تقلصت مكاسب السوق منذ بداية عام 2018
لتصل إلى حوالي  760مليار دينار ،أي بنمو نسبته
 2.82في المئة مقارنة مع قيمته في آخــر يــوم تــداول
من العام المنصرم ،إذ بلغت آنذاك  26.94مليار دينار.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الميزانية العامة تسيل خام النفط وتحوله لصرف الرواتب
• مرت  4سنوات ثمينة والحكومة عاجزة عن فهم أن اإلصالح يبدأ منها وينتهي بالمواطن والمقيم ال العكس
• ال معنى لتحويل  %10من جملة اإليرادات إلى احتياطي األجيال القادمة إذا كان العجز أعلى منها
قال تقرير الشال إن كل
الخالصات تؤكد أنه ال إصالح
ً
حقيقيا تحقق ،ومشروع
الموازنة الحالي ليس سوى
تأكيد ،إما على عدم الرغبة
في اإلصالح أو عدم القدرة
عليه ،ومخاطر ذلك ًالعجز
عن اإلصالح أكبر كثيرا مما
يتخيلها المواطن.

 %18من النفقات
العامة والمخصصة
للمشروعات إنفاق
ال هوية تنموية له

ذكر تقرير الشال األسبوعي االقتصادي أن مشروع ميزانية السنة المالية
 2019/2018يعتبر رابع مشروع موازنة عامة منذ سقوط سوق النفط في خريف
ً
عام  ،2014ومن قراءة أرقامها ،عجزنا للمرة الرابعة أيضا عن إيجاد أي رابط
بين تلك األرقام ،وأي مسعى حقيقي للوفر والحد من الهدر ،أو توجيه نفقاتها
لتكون أداة لتحقيق أهداف تنموية معلنة.
وكانت أرقام النفقات العامة المنشورة بشكل غير
رسـمــي حتى يــوم واح ــد قبل اإلع ــان الــرسـمــي ،هي
 20.150مليار دينار ،خفضت في يــوم اإلعــان الرسمي
ً
إ لــى  20مليار د ي ـنــار ،حتى ال تكسر سقف العشرين مليارا
المتفق عليه.
وت ــذك ــر األرق ـ ــام ف ــي جــانــب اإلي ـ ـ ــرادات إل ــى أن
جملة تلك اإليرادات مقدر لها أن تبلغ  15مليار
دي ـنــار ،وتــؤكــد اسـتـمــرار هيمنة إيـ ــرادات النفط
غير المستدامة وغير المستقرة والمقدرة بنحو
 13.3مليار د يـنــار عليها ،لتبلغ مساهمتها في
جملة اإليــرادات نحو  .%88.7واألســاس في تقديرها
بالزيادة هو زيادة السعر االفتراضي لبرميل النفط
مــن  45دوالرا فــي السنة المالية الحالية ،إلــى 50
ً
دوالرا ف ــي ال ـم ــوازن ــة ال ـق ــادم ــة بـتــأثـيــر من
االرتفاع الحالي ألسعار النفط ،وهو أمر ال
معنى له ،فأرقام العجز مرتبطة باألسعار
الفعلية وضبط النفقات العامة إلى جانب
حجم اإلنتاج وسعر صرف الدوالر األميركي.
وزادت تقديرات اإليرادات غير النفطية بنحو  6.25في
ً
المئة لتصبح  1.7مليار دينار ،بــدال من  1.6مليار دينار
للسنة المالية الحالية ،وال يمكن اعتبار تلك ا لــز يــادة
ً
إصالحا ،هــذا إن تحققت ،والــواقــع أنها أدنــى كثيرا من
بعض معدالتها التاريخية الفعلية .فأرقام الحساب
الختامي تشير إلى تحقيق إيرادات غير النفطية
ب ـن ـحــو  2.039م ـل ـيــار ديـ ـن ــار لـلـسـنــة الـمــالـيــة
 ،2013/2012وتحقيق نحو  2.520مليار دينار
للسنة ا لـمــا لـيــة  ،2014/2013و تـحـقـيــق نحو
 2.424مليار دينار للسنة المالية ،2015/2014
أي أنها أصبحت أدنى.

وفي جانب النفقات العامة ،بلغ المقدر لها  20مليار دينار بزيادة طفيفة
وبنحو  0.5في المئة عن تقديرات السنة المالية الحالية البالغة  19.9مليار
دينار ،نصيب الرواتب واألجور والدعوم فيها  14.6مليار دينار ،أو نحو 73
في المئة من اإلجمالي ،يضاف لها نحو  9في المئة من اإلجمالي للنفقات
الجارية المكملة ،ليصبح  82في المئة من تلك النفقات جارية وغير مرنة.
بمعنى آخر ،الميزانية العامة في الكويت ال تعدو كونها تسييال لخام النفط
وتحويله إلى صندوق لصرف الرواتب وما في حكمها ،وال بأس لو كان ذلك
قابال لالستدامة .ولكن لحتمية عدم استدامته تكاليف
باهظة سوف يدفعها كلها الغالبية الساحقة
من المواطنين .وحتى المتبقي ،أو  18في
المئة من النفقات العامة

نصف الشركات المدرجة لم تحصل إال على %1.9
من إجمالي سيولة يناير

سيولة البورصة ارتفعت  %67.7عن ديسمبر الماضي لتبلغ  322مليون دينار
قــال "الـشــال" في تقريره األسبوعي،
إن أداء ي ـنــايــر أك ـث ــر ن ـشــاطــا م ــن أداء
ديسمبر  ،2017إذ ارتفعت كل مؤشرات
القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة
وقيمة المؤشر العام .وبلغت فيه قيمة
تـ ـ ــداوالت ال ـبــورصــة -سـيــولـتـهــا -نحو
 322.9مليون دينار ،أي بارتفاع بنحو
 67.7في المئة ،مقارنة بقيمة تداوالت
ديسمبر الفائت ،البالغة  192.5مليون
دينار .وبلغ معدل قيمة التداول اليومي
ليناير (أي في  22يوم عمل) نحو 14.7
مليون دينار ،مقارنة بنحو  9.6مليونا
لمعدل ديسمبر.
وأضاف" :ما زالت توجهات السيولة
تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة
لــم تحصل إال على  1.9فــي المئة فقط
مــن تـلــك الـسـيــولــة ،ضمنها  50شركة
حظيت بنحو  0.4في المئة فقط من تلك
السيولة ،و 5شركات من دون أي تداول".
وت ـ ــاب ـ ــع" :أم ـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـس ــائ ـل ــة،
فحصلت  15شركة قيمتها السوقية،
ت ـب ـل ــغ  2.1فـ ــي ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط مـ ــن قـيـمــة
الشركات المدرجة ،على نحو  22.1في
المئة من سيولة البورصة ،وذلك يعني

أن السيولة ما زالت تحرم نحو نصف
الشركات المدرجة منها ،وعلى النقيض،
تتوجه بشدة إلى شركات ال قيمة لها،
رغــم ت ــوازن األداء لشهر يناير مــا بين
المؤشرين الوزني والسعري للبورصة".
وذكر التقرير ،أن توزيع السيولة على
فئات الشركات األربع ،كان كالتالي:

 %10األعلى سيولة
وعــددهــا  16شركة مــدرجــة ،وكانت
خالصتها استحواذها في يناير على
 72.5فــي المئة مــن سيولة الـبــورصــة،
فيما ساهمت بنحو  55.7في المئة من
القيمة السوقية ،لكل الشركات المدرجة،
ضمنها  13شركة كبيرة ،بقيمة سوقية
أع ـلــى مــن  100مـلـيــون دي ـن ــار -تساهم
بنحو  55.3في المئة من قيمة البورصة،
وكـ ـ ــان ن ـص ـي ـب ـهــا  89.4فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
سيولة تلك الفئة ،وذلك فيه منطق ،و3
شركات صغيرة استحوذت على 10.6
فــي الـمـئــة مــن سـيــولــة تـلــك ال ـف ـئــة ،ولــم
تتعد قيمتها السوقية  0.4فــي المئة
مــن قيمة كــل شــركــات ال ـبــورصــة ،وهــو

مؤشر مضاربة ضارة ربما يعالج بعد
إصالحات السوق.

 %10األعلى قيمة سوقية
واستحوذت تلك الفئة على  52.3في المئة
من سيولة البورصة ،وساهمت بنحو 68.9
في المئة من قيمتها السوقية ،لكن ضمنها
ك ــان ان ـحــراف الـسـيــولــة بــائــن ل ـ  9شــركــات،
حظيت بنحو  95.4في المئة من سيولة تلك
الفئة ،تاركة نحو  4.6في المئة من سيولة
الفئة لـ  7شركات كبيرة أخرى.

 %10األدنى قيمة سوقية
واستحوذت على  1.3في المئة من سيولة
البورصة ،رغــم أن مساهمتها في قيمتها
ال تتعدى  0.3في المئة ،وضمنها حازت 7
شركات  89.4في المئة من سيولة تلك الفئة،
فيما لم تحظ  9شركات صغيرة أخرى سوى
ب ـ  10.6فــي المئة مــن سيولة الـفـئــة .وذلــك
االنحراف في السيولة ضمن الفئة ،يعني أن
التمييز كبير في المضاربة يشمل الشركات
الصغيرة ،وبعضه قد يكون مبررا.

سيولة قطاعات البورصة :في البورصة
 5قطاعات نشطة ،تساهم بنحو  89.6في
المئة من قيمتها ،وحازت  92.8في المئة
من سيولة يناير ،بما يوحي بتناسق بين
الـسـيــولــة وثـقــل تـلــك الـقـطــاعــات مــن قيمة
البورصة .وكان هناك انحراف في توجهات
السيولة للقطاعات ،فقطاع البنوك حاز
 42.7في المئة من سيولة البورصة ،فيما
مـســاهـمـتــه ف ــي قـيـمـتـهــا أع ـل ــى ،وب ـحــدود
 50.6في المئة ،أي أن نصيبه من السيولة
أدنـ ــى م ــن مـســاهـمـتــه ف ــي ال ـق ـي ـمــة .بينما
ح ــاز ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة  16.4في
الـمـئــة مــن سـيــولــة ال ـبــورصــة ،بـمــا يـعــادل
نحو  1.9ضعف مساهمته فــي قيمتها،
وحاز القطاع العقاري  10.1في المئة من
سيولة البورصة ،وبما يعادل  1.4ضعف
مساهمته في قيمتها ،والقطاعين قطاعي
مضاربة.
ولـفــت إلــى أن بقية الـقـطــاعــات السبعة؛
س ــائ ـل ــة وغـ ـي ــر س ــائـ ـل ــة ،ك ـل ـه ــا ح ـ ـ ــازت مــن
ً
السيولة نسبا مقاربة لمساهمتها في قيمة
البورصة .ويوضح الرسم البياني التالي
توزيع القيمة السوقية ،وفق القطاعات ،كما
في نهاية يناير .2018

والمخصص لـلـمـشــروعــات ،إنـفــاق ال هــويــة تنموية لــه ،وال ربــط لــه بأبسط
وأهــم أهدافها ،وهو خلق وظائف مستدامة للمواطنين ،والواقع ،أن فساده
ورداء ة إنجازه وارتفاع تكلفته ،هي عبء إضافي في المستقبل على المالية
ً
العامة المرهقة .وال معنى أيضا لتحويل  10في المئة من جملة اإليرادات إلى
احتياطي األجيال القادمة إذا كان العجز أعلى منها ،لذلك تبقى حقيقة العجز
االفتراضي هي  5مليارات دينار.
مرت أربع سنوات ثمينة ،والحكومة عاجزة عن فهم أن اإلصالح يبدأ منها
وينتهي بالمواطن والمقيم ،وليس العكس ،وسواء تمت قراء ة خطط التنمية
السابقة وإنجازاتها ،أو دور برامج اإلصالح المالي في تحقيق عالج جاد يضمن
استدامة المالية العامة ،فكل الخالصات تؤكد أن ال إصــاح حقيقيا تحقق.
ومشروع الموازنة الحالي ليس سوى تأكيد ،إما على عدم الرغبة في اإلصالح،
أو ع ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ـي ــه ،وم ـخــاطــر
ذل ــك الـعـجــز عــن اإلص ــاح
ً
أكبر كثيرا مما يتخيلها
المواطن.

العجز المتوقع قد يصبح أقل من  3مليارات
دينار إذا تماسكت أسعار النفط
ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء يناير 2018
ان ـت ـه ــى ال ـش ـه ــر ال ـع ــاش ــر م ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
الحالية  ،2018-2017وبلغ معدل سعر برميل
النفط الكويتي ،لما مضى من السنة المالية
الحالية نحو  53دوالرا ،ولشهر يناير ،نحو
 65.7دوالرا للبرميل ،أي مرتفعا بما قيمته
 4.8دوالرات للبرميل ،و مــا نسبته نحو 7.9
في المئة عن معدل ديسمبر  ،2017البالغ نحو
 60.9دوالرا للبرميل.
وا ضــاف ان معدل شهر يناير أعلى بنحو
 20.7دوالرا لـلـبــر مـيــل ،أي بـمــا نـسـبـتــه نحو
 46فــي الـمـئــة ،عــن سـعــر الـبــرمـيــل االفـتــراضــي
المقدر في الموازنة الحالية والبالغ  45دوالرا
للبرميل ،وأيضا أعلى بنحو  12.7دوالرا عن
م ـع ــدل س ـعــر ال ـبــرم ـيــل ل ـمــا م ـضــى م ــن الـسـنــة
المالية الحالية.
وكانت السنة المالية الفائتة ،2017-2016
ال ـتــي انـتـهــت بـنـهــايــة م ــارس ال ـفــائــت ،حققت،
لبرميل النفط الكويتي ،معدل سعر ،بلغ نحو
 44.7دوالرا ،ومعدل سعر البرميل لما مضى
من السنة المالية الحالية أعلى بنحو  18.6في
المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية
الفائتة ،ولكنه أدنى بنحو  18دوالرا للبرميل
عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71
دوالرا ،وفقا لتقديرات وزارة المالية ،وبعد
ا قـتـطــاع ا لـ ــ 10فــي ا لـمـئــة لمصلحة احتياطي
األجيال القادمة.
ً
وطبقا لألرقام المنشورة في تقرير المتابعة
ال ـش ـهــري ل ـ ــإدارة ال ـمــال ـيــة ل ـلــدولــة -ديـسـمـبــر

 2018- -2017ا ل ـ ـصـ ــادر ع ــن وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة،
بلغت اإليرادات النفطية الفعلية ،حتى نهاية
ديسمبر الفائت ،نحو  10.152مليارات دينار.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إ يــرادات
نفطية ،في يناير ،بما قيمتها نحو  1.4مليار
ديـ ـن ــار ،وع ـل ـي ــه ،ف ـقــد ت ـب ـلــغ ج ـم ـلــة اإلي ـ ـ ــرادات
ال ـن ـف ـط ـيــة ،لـمـجـمــل ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،ن ـحــو 14
مليارا ،وهي قيمة أعلى بنحو  2.3مليار عن
تلك المقدرة في الموازنة ،والبالغة نحو 11.7
مـلـيــارا ،و تــم تحصيل مــا قيمته نـحــو 998.3
م ـل ـيــونــا ،إي ـ ـ ــرادات غ ـيــر ن ـف ـط ـيــة ،خـ ــال نـفــس
الفترة ،وقد تبلغ لمجمل السنة المالية ،نحو
 1.3مليار.
و عـلـيــه ،قــد تبلغ جملة إ يـ ــرادات ا لـمــواز نــة،
للسنة المالية الحالية نحو  15.3مليار دينار،
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات
ال ـب ــال ـغ ــة ن ـح ــو  19.9مـ ـلـ ـي ــارا ،ف ـم ــن ال ـم ـتــوقــع
أن ت ـح ـقــق ال ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
 2018-2017عجزا افتراضيا قيمته نحو 4.6
مليارات.
وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات
بـحــدود  6.3فــي المئة أ ســوة بالسنة المالية
الفائتة فستنخفض المصروفات الفعلية إلى
نـحــو  18.6مـلـيــار دي ـنــار ،وهــو مـجــرد تقدير،
حينها ستسجل الموازنة العامة عجزا تتراوح
ق ـي ـم ـتــه ب ـي ــن  3و 3.5مـ ـلـ ـي ــارات ،و قـ ــد يـصـبــح
أ قــل إن تماسكت أ سـعــار النفط لما تبقى من
السنة المالية الحالية عند مستواها الحالي
المرتفع.

تحسن االقتصاد العالمي و«النفط» يدعم األداء اإليجابي لألسواق
بات هناك اعتقاد بأن أزمة إقليم الخليج الداخلية بلغت ذروتها ولن تتطور إلى األسوأ
كان أكبر الخاسرين في يناير
السوق البريطاني ،الذي فقد
مؤشره نحو  2-في المئة،
بعد أن حقق مكاسب خالل
عام  2017بنحو  7.6في
المئة ،ليصبح صافي مكاسبه
في  13شهرا نحو  5.5في
المئة».

أفاد تقرير الشال األسبوعي ،بأن
بــدا يــة موجبة ألداء األ س ــواق كانت
مع بداية العام الجديد ،حقق فيها
 12سوقا ،من أصل أسواق العينة،
ا لـبــا لــغ عــدد هــا  14ســو قــا ،مكاسب،
وبعضها كبير لشهر وا ح ــد ،فيما
حقق سوقان خسائر.
وذ ك ــر أن شـهــرا وا ح ــدا ال يصلح
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرا ع ـ ـلـ ــى ات ـ ـ ـجـ ـ ــاه ع ـ ـ ـ ــام ،ل ـك ــن
اسـتـمــرار األس ــواق األعـلــى مكاسب
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2017م ـ ـثـ ــل ا لـ ـس ــو قـ ـي ــن
الهندي واألميركي ،والسوق األعلى
خسائر خالل عام  ،2017أي السوق
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،ب ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب فــي
ً
ً
يناير ،يبدو أمرا مشجعا .
وأشار إلى أن أكبر الرابحين في
يناير كانت بورصة قطر ،التي حقق
مؤشرها مكاسب بنحو  8في المئة،
بعد أن أنهى عام  2017بموقع أكبر
الخاسرين .وبفقدان نحو  18.3-في
المئة ،يجعله يخفض خسائره في
ً
 13ش ـه ــرا (د ي ـس ـم ـبــر  2016-يـنــا يــر
 )2018إ ل ــى نـحــو  11.8-فــي ا لـمـئــة،
وفي ذلك تعويض كبير.
ولفت التقرير إ لــى أن ثاني أكبر
ال ــراب ـح ـي ــن ف ــي ي ـنــايــر كـ ــان ال ـســوق
الـ ـسـ ـع ــودي ،ال ـ ــذي أض ـ ــاف م ــؤش ــره

في شهر واحد نحو  5.9في المئة،
ل ـي ـب ــدأ م ــر ح ـل ــة ت ـع ــو ي ــض ب ـع ــد أداء
ضعيف فــي عــام  ،2017ا لــذي حقق
ً
فيه مكاسب طفيفة جــدا  ،وبحدود
 0.2فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة فـ ـق ــط .ت ــا ه ـم ــا فــي

تـحـقـيــق أك ـبــر ال ـم ـكــاســب ال ـســوقــان
ال ـه ـنــدي واألم ـي ــرك ــي ،بــإضــافــة 5.6
و 5.5ف ــي ا ل ـم ـئــة ع ـلــى ا ل ـت ــوا ل ــي فــي
يـنــايــر ،لـيـعــزز إصــدارات ـه ـمــا ل ــأداء
منذ نهاية  ،2016وليحققا مكاسب

ً
في  13شهرا  ،بنحو  35.1في المئة
ل ـل ـس ــوق ا لـ ـهـ ـن ــدي ،و 32ف ــي ا ل ـم ـئــة
للسوق األميركي.
وأضـ ـ ــاف" :أك ـب ــر ال ـخــاســريــن فــي
يناير كان السوق البريطاني ،الذي

فقد مؤشره نحو  2-في المئة ،بعد
أن حـقــق مـكــاســب خ ــال ع ــام 2017
بنحو  7.6في المئة ،ليصبح صافي
مكاسبه في  13شهرا نحو  5.5في
المئة".
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر" :ث ـ ــان ـ ــي أك ـب ــر
الخاسرين في يناير كانت بورصة
مسقط ،بفقدان مؤشرها نحو 1.9-
فــي ا لـمـئــة .و كــا نــت بــور صــة مسقط
ثاني أكبر الخاسرين أيضا في عام
 ،2017وبذلك يحقق يناير مفارقة
ح ـي ــن ي ـت ـص ــدر ال ـم ـك ــاس ــب س ــوق ــان
مــن إقليم الخليج ،و كــذ لــك يتصدر
ثاني أكبر خسائر ســوق مــن نفس
اإلقليم".
وأوضح أنه بشكل عام ،وبعد أداء
ضعيف لبورصات الخليج في عام
 ،2017وا ح ـت ــال  4مــن بــور صــا تـهــا
لكل المنطقة السالبة ،يبدو من أداء
يناير ،أن هناك اختالطا في األداء
ب ـيــن ب ــورص ــات اإلق ـل ـيــم واألس ـ ــواق
الناشئة والناضجة ،مشيرا إلى أن
ً
ً
أداء يناير جاء معاكسا تقريبا ألداء
عـ ــام  ،2017ح ـي ــث أ ص ـب ـح ــت  6مــن
بورصات إقليم الخليج السبع في
المنطقة الموجبة .وضمن األسواق
السبعة األفضل أداء ضمن العينة،

احـ ـتـ ـل ــت بـ ــورصـ ــة قـ ـط ــر الـ ـ ـص ـ ــدارة،
وج ـ ـ ــاء ت بـ ــورصـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
الترتيب الثاني.
وذكر أنه من المتوقع أن يستمر
األداء ا ل ـم ــو ج ــب ف ــي ف ـب ــرا ي ــر " ،فـكــل
ا لـ ـت ــو قـ ـع ــات ت ــو ح ــي ب ـت ـح ـس ــن أداء
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي ،وه ـنــاك نــوايــا
من معظم البنوك المركزية الرئيسة
حول العالم بعدم االستعجال برفع
أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ،وب ـع ـض ـه ــا م ـثــل
ا لـيــا بــا نــي و ع ــد بــا سـتـمــرار سياسة
التيسير الكمي".
و قــال التقرير إ نــه "على مستوى
إقـلـيــم الـخـلـيــج ،ب ــات ه ـنــاك اعـتـقــاد
بأن أزمتها الداخلية بلغت ذروتها،
ول ـ ـ ــن تـ ـتـ ـط ــور إل ـ ـ ــى األس ـ ـ ـ ـ ــوأ ،ع ـلــى
األقـ ـ ــل ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـق ـص ـي ــر ،كـمــا
تتلقى اقتصاداتها دعما جيدا من
المستوى الحالي والمرتفع ألسعار
النفط .لذلك ،وعلى المدى القصير
فقط ،تلك العوامل ترجح استمرار
ا ل ــد ع ــم ألداء ك ــل األ سـ ـ ـ ــواق ،ور ب ـم ــا
ً
ن ــرى م ــع ن ـهــايــة ف ـبــرايــر انـخـفــاضــا
فــي خسائر السوقين فــي المنطقة
الـ ـ ـس ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة ،وقـ ـ ـ ــد ت ـ ـت ـ ـحـ ــول ج ـم ـي ــع
األسواق إلى الربحية".
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اقتصاد

ثبتت التصنيف السيادي عند « »AAمع نظرة مستقبلية مستقرة
قدرت الوكالة أن الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي للكويت
انكمش بنحو  2.3في المئة
خالل عام  2017بسبب
تقليص إنتاج النفط بنسبة
تتراوح بين  5و 6في المئة،
رغم أن الناتج المحلي الحقيقي
للقطاعات غير النفطية ،شهد
ً
نموا خالل األرباع الثالثة األولى
من عام .2017

الموازنة العامة
ً
ً
تسجل عجزا ماليا
بنحو %16
من الناتج المحلي
اإلجمالي

ث ـب ـتــت وك ــال ــة «سـ ـت ــان ــدرد آنــد
ب ـ ـ ـ ــورز» ال ـت ـص ـن ـي ــف االئ ـت ـم ــان ــي
الـ ـسـ ـي ــادي ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت عـنــد
المرتبة « »AAمع نظرة مستقبلية
مستقرة للتصنيف.
وقالت الوكالة األميركية ،وهي
إحـ ــدى أك ـبــر وك ـ ــاالت التصنيف
العالمية فــي بيان على موقعها
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي أم ـ ـ ــس ،إن صــافــي
أوض ـ ـ ـ ـ ــاع األص ـ ـ ـ ـ ــول ال ـح ـك ــوم ـي ــة
والخارجية لدولة الكويت يستمر
فـ ــي ت ــوف ـي ــر م ـس ــاح ــة لـلـحـكــومــة
لـضـبــط أوضـ ــاع الـمــالـيــة الـعــامــة
ً
تدريجيا.
ولـفـتــت «س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز»
إل ــى خ ـطــط ال ـح ـكــومــة ف ــي تلبية
اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا ال ـت ـمــوي ـل ـيــة عـبــر
زي ـ ـ ــادة ن ـس ـبــة االقـ ـ ـت ـ ــراض ال ـع ــام
وت ـخ ـف ـي ــض ن ـس ـبــة ال ـس ـح ــب مــن
أصول صندوق االحتياطي العام
مبينة أن الكويت تحتفظ بأحد
أكبر محافظ األصــول الخارجية
السائلة بين جميع ا ل ــدول التي
تصنفها الوكالة.
وأضـ ــافـ ــت أن اسـ ـتـ ـق ــرار آف ــاق
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف يـ ـعـ ـك ــس ت ــوق ـع ـه ــا
ب ــأن تـبـقــى مـقــايـيــس التصنيف
االئ ـت ـم ــان ــي الــرئ ـي ـس ـيــة لـلـكــويــت
ً
قــري ـبــة نـسـبـيــا م ــن الـمـسـتــويــات
ال ـح ــال ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــة أن ال ـن ـظــرة
المستقبلية المستقرة للتصنيف
تعكس توقعات الوكالة باستمرار
قوة األوضــاع المالية الحكومية
وال ـخــارج ـيــة لـلـكــويــت خ ــال أفــق
التوقعات مدعومة برصيد كبير
من األصول المالية.
وتــوقـعــت الــوكــالــة كـفــايــة هــذه
القوة لمقابلة المخاطر المتعلقة
بكل مــن انخفاض أسـعــار النفط
وع ــدم تـنــوع االقـتـصــاد الكويتي
وال ـت ــوت ــرات الـجـيــوسـيــاسـيــة في
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،م ـب ـي ـنــة أن تــأك ـيــدهــا
للتصنيف االئـتـمــانــي الـسـيــادي
ل ـل ـكــويــت م ــدع ــوم بــالـمـسـتــويــات
المرتفعة مــن الـمـصــدات المالية
والخارجية السيادية المتراكمة،
ً
رغم تراجع أسعار النفط أخيرا.
ورأت ا لـ ــو كـ ــا لـ ــة أن ا لـ ـم ــرو ن ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ـ ــدول ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
سـيـعــززهــا اإلن ـفــاق االسـتـثـمــاري
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي وض ـ ـ ـبـ ـ ــط أوض ـ ـ ـ ــاع

المالية العامة التدريجي ،مشيرة
إل ـ ــى أن االرتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـم ـع ـت ــدل فــي
أس ـعــار الـنـفــط فــي ال ـعــام الحالي
وتــوقــع ارت ـفــاع إن ـتــاج الـنـفــط من
ً
ع ــام  2019ف ـصــاعــدا إل ــى جــانــب
برنامج استثماري حكومي واسع
ستدعم فــي المجمل زخــم النمو
االقتصادي للكويت.
وذكرت أن االنخفاض الحاد في
أسعار النفط منذ عام  2014أدى
إلــى تــدهــور كبير فــي مستويات
الثروة وأرصدة الموازين الداخلية
والـخــارجـيــة لـلـكــويــت ،مبينة أن
إن ـش ــاء أصـ ــول مــالـيــة وخــارجـيــة
كبيرة من خالل تحويل فوائض
ال ـمــوازنــة ال ـعــامــة قـبــل ذل ــك أتــاح
ل ـصــان ـعــي ال ـس ـي ــاس ــات ال ـم ـجــال
لـمــواجـهــة ان ـح ـســار أداء الـقـطــاع
النفطي أثناء تراجع أسعار النفط
ب ــزي ــادة اإلن ـف ــاق ال ـع ــام ف ــي إط ــار
الخطة اإلنمائية للدولة ال سيما
في مشاريع البنية التحتية.
وقـ ـ ـ ــدرت ال ــوك ــال ــة أن ال ـن ــات ــج
ال ـم ـح ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــي
للكويت انكمش بنحو  2.3في
ال ـم ـئــة خـ ــال عـ ــام  2017بـسـبــب
ت ـق ـل ـيــص إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط بـنـسـبــة
ت ـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن  5و 6فـ ــي ال ـم ـئــة،
على الرغم من أن الناتج المحلي
الحقيقي للقطاعات غير النفطية،
ً
شهد نموا خــال األربــاع الثالثة
األولى من عام .2017
وت ــوقـ ـع ــت أن يـ ــدعـ ــم ارت ـ ـفـ ــاع
أسعار النفط ارتـفــاع االستهالك
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار خ ـ ــال ع ـ ــام 2018
إذ ق ــد ي ـعــود الـنـمــو االق ـت ـصــادي
إلــى معدالت تصل إلــى نحو 2.5
في المئة مع استقرار النمو في
ً
القطاعات غير النفطية مدعوما
ب ــاإلنـ ـف ــاق الـ ـع ــام ع ـل ــى م ـشــاريــع
البنية التحتية.
ك ـمــا تــوق ـعــت أن ي ـب ـلــغ الـنـمــو
االقـتـصــادي للكويت نحو  3في
المئة خالل السنوات 2021-2019
على خلفية ارتفاع إنتاج النفط
وم ـ ـشـ ــاريـ ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـبـيـنــة
أن ــه عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط فمن
المتوقع أن يرتفع إ نـتــاج النفط
ال ـكــوي ـتــي إلـ ــى أك ـث ــر م ــن ن ـحــو 3
ً
مــاي ـيــن بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا بـحـلــول
عام .2021

وأشــارت إلــى االنتهاء من أول
م ـش ــروع ش ــراك ــة بـيــن الـقـطــاعـيــن
العام والـخــاص منذ بــدء سريان
ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ب ـي ـن ـه ـم ــا فــي
عـ ـ ـ ــام  2015ال فـ ـ ـت ـ ــة إ لـ ـ ـ ــى خ ـطــط
الحكومة إلع ــادة طــرح مناقصة
للمرحلة الثانية بمشروع محطة
الـ ــزور الـشـمــالـيــة إلن ـتــاج الـطــاقــة
الـكـهــربــائـيــة وتـحـلـيــة الـمـيــاه في
أوائل عام .2018
واعتبرت أن المصدات المالية
وال ـخ ــارج ـي ــة الـضـخـمــة لـلـكــويــت
تبقى مــن نقاط الـقــوة األساسية

قوة البنوك الكويتية
ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» ،أن النظام المالي في الكويت
مستقر والبنوك الكويتية تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة
السيولة وفقا لمعيار بازل « »3وتعمل في بيئة تنظيمية قوية.
وأشارت إلى أن تقييم المخاطر َّفي القطاع المصرفي الكويتي
جــاء ضمن الــدرجــة الرابعة اذ تصنف النظم المصرفية األدنــى
مخاطر ضمن الدرجة « »1واألعلى مخاطر في الدرجة «.»10

المخزونات األميركية تحولت إلى عنصر
ضاغط على األسواق النفطية
تفاجئ األسواق مع كل ارتفاع أو هبوط متوقع وغير متوقع
ات ـ ـخـ ــذت الـ ـ ـ ــدول ال ـم ـن ـت ـجــة لـلـنـفــط
الـعــديــد مــن الـتــدابـيــر ،لتعظيم نسب
اإلن ـتــاج ،واكـتـســاح األس ــواق بصورة
غ ـيــر ع ــادي ــة ،ح ـيــث ع ـم ـلــت ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ســابـقــا عـلــى إل ـغــاء الـقـيــود
المفروضة الستغالل مــوارد الطاقة،
األمر الذي ساعد في تأمين جزء كبير
مــن االحـتـيــاجــات اليومية مــن النفط
للكثير من بلدان العالم ،كما أن ذلك
شكل رادعا قويا لنمو أسعار النفط،
وال ــدخ ــول ف ــي ال ـمــزيــد م ــن الـتـقـلـبــات
والمخاطر ،في ظل ما تشهده األسعار
من تذبذب غير محدود.
وأوض ـحــت شــركــة نفط ال ـهــال ،في
تقريرها األسبوعي ،أن تطوير القدرات
اإلنـتــاجـيــة مــن الـنـفــط وال ـغــاز يعتمد
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـت ـط ــورات
المسجلة على مـســارات اإلنـتــاج لدى
الواليات المتحدة األميركية ،حيث إنه
ال يمكن وضع تصور محدد لمسارات
أس ــواق الـنـفــط الـعــالـمـيــة ،دون األخــذ
بــالـحـسـبــان مـسـتــويــات الـمـخــزونــات
األم ـيــرك ـيــة ،وال ـت ــي ت ـفــاجــئ األسـ ــواق
مع كل ارتفاع أو هبوط متوقع وغير
متوقع منذ فترة طويلة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ت ـ ــزاي ـ ــد م ـس ـت ــوي ــات
اإلن ـ ـتـ ــاج ودع ـ ــم األس ـ ـعـ ــار ال ـم ـتــداولــة
لــدى أس ــواق النفط العالمية يوضح
إمكانيات ارتفاع اإلنتاج األميركي إلى
مستويات قياسية قد تتجاوز حاجز
ً
الـ  10ماليين برميل يوميا ،ليتجاوز
بــذلــك إنـتــاج الـسـعــوديــة ،ويقترب من
مستويات اإلنتاج الروسي ،األمر الذي

من شأنه اشتداد حدة المنافسة بين
كبار المنتجين مستقبال.
وذكر التقرير أن الواليات المتحدة
األمـيــركـيــة سجلت مـسـتــويــات إنـتــاج
قياسية خــال الربع الرابع من العام
الماضي ،ووصلت إلى مستوى جديد
عند  9.64ماليين برميل يوميا ،وهو
المستوى األعلى منذ فترة طويلة ،كما
أن الـقــدرة التصديرية لــدى الــواليــات
الـمـتـحــدة أخ ــذت بــالـتـحـســن ،ليرتفع
إجمالي صادرات المنتجات النفطية
ً
المكررة إلى  3.6ماليين برميل يوميا
في أكتوبر ،فيما وصل الطلب المحلي
ً
إلى  19.8مليون برميل يوميا.
وتـ ــابـ ــع« :وفـ ـق ــا ل ـه ــذه ال ـم ـع ـط ـيــات،
ف ــإن زيـ ــادة اإلن ـت ــاج سـتــؤهــل الـســوق
األم ـ ـيـ ــركـ ــي نـ ـح ــو زي ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـص ــدي ــر
واالعتماد على اإلنتاج المحلي ،دون
ً
الـتـخـلــي ت ـمــامــا ع ــن االس ـت ـي ــراد عند
ح ـ ــدود ت ـصــل إلـ ــى  7مــاي ـيــن بــرمـيــل
ً
يوميا في المتوسط ،ما سيعمل على
ال ـض ـغــط ع ـلــى األسـ ـع ــار وع ـل ــى كـبــار
المنتجين واألسواق».
وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن الـمـخــاوف
تتزايد في الوقت الحالي لدى أسواق
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن ك ـل ـمــا اقـ ـت ــرب ــت تـكــالـيــف
إن ـتــاج الـنـفــط الـصـخــري مــن تكاليف
إن ـتــاج الـنـفــط الـتـقـلـيــدي ُ ،إضــافــة إلــى
أن التقديرات المتوافرة تظهر وجود
ما يزيد على  345مليار برميل نفط
صخري حول العالم.
وأض ــاف« :يتوقع أيضا أن تستمر
ث ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـن ـ ـفـ ــط الـ ـ ـصـ ـ ـخ ـ ــري ،ن ـت ـي ـجــة

للتصنيف اال ئ ـت ـمــا نــي ،متوقعة
ض ـبــط أوضـ ـ ــاع ال ـمــال ـيــة ال ـعــامــة
ً
تــدريـجـيــا بـحـلــول عــام  2020مع
اح ـت ـمــال تـطـبـيــق س ـقــف اإلن ـفــاق
العام وضريبة القيمة المضافة
في عام .2019
وقـ ـ ــدرت أن ت ـس ـجــل ال ـم ــوازن ــة
ً
ً
ال ـع ــام ــة ع ـج ــزا م ــال ـي ــا بـنـحــو 16
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي« ،بـ ـ ـع ـ ــد اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاع
م ـخ ـصــص ص ـ ـنـ ــدوق اح ـت ـيــاطــي
األجيال القادمة» مبينة أن ضبط
أوض ــاع المالية الـعــامــة سيكون

التطورات التقنية ،والتي تعمل على
إحــراز قفزات كبيرة في اإلنتاج حول
العالم ،في الوقت الذي تسجل تكاليف
إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ال ـص ـخــري أق ــل م ــن 50
دوالرا للبرميل الواحد».
وتوقع التقرير استمرار انخفاض
م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ،م ـق ـت ــرب ــة مــن
تكاليف ا سـتـخــراج النفط التقليدي،
ح ـيــث م ــن ال ـم ـتــوقــع ازدي ـ ـ ــاد مـخــاطــر
توسيع إنـتــاج النفط الصخري لدى
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وغـ ـي ــره ــا مــن
الدول ،ما سيؤدي إلى االستثمار في
التقنيات الحديثة ،األمر الذي بدوره
سيعمل عـلــى تــوسـيــع اإلن ـتــاج خــال
الفترة المقبلة.
وأوض ــح أن الثابت الوحيد ضمن
الـ ـمـ ـع ــادالت ال ـم ـت ـغ ـيــرة لـ ــدى أسـ ــواق
النفط والمنتجين والمستهلكين ،أن
ال ـســوق األمـيــركــي سيبقى مـسـتــوردا
لـلـنـفــط م ــن الـ ـخ ــارج خ ــال ال ـس ـنــوات
المقبلة ،بما ال يقل عن  40في المئة
مــن الـطـلــب الـمـحـلــي ،حـيــث ب ــات على
الـمـنـتـجـيــن الـتـقـلـيــديـيــن الـعـمــل على
مراقبة ومتابعة ما يجري في أسواق
الطاقة األميركية عند القيام بإعداد
الخطط واالستراتيجيات ذات العالقة
باالستثمار وتعزيز القدرات اإلنتاجية
وضبط وإدارة المعروض من النفط،
ألن ال ـت ـط ــورات ال ـتــي يـحـمـلـهــا ســوق
الطاقة األميركي ستفرض الكثير من
التغيرات لدى أسواق النفط العالمية.

ً
بـ ـطـ ـيـ ـئ ــا م ـ ــع اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـح ـك ــوم ــة
تدابير لتقليص اإلنفاق الجاري
ً
واسـتـخــدامـهــا ق ــدرا مــن الـمــرونــة
الـمــالـيــة مــن أج ــل زيـ ــادة اإلن ـفــاق
الرأسمالي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أن
اسـتـجــابــة الـسـيــاســة الـمــالـيــة في
الكويت النخفاض أسعار النفط
م ـح ــدودة وم ـتــدرجــة إل ــى حــد ما
بــالـنـظــر إل ــى ال ـم ـصــدات الـمــالـيــة
الكبيرة ،إذ رفعت الحكومة أسعار
الوقود وبدأت رفع رسوم الكهرباء
والمياه ونفذت تدابير تهدف إلى
نـمــو مـعـتــدل فــي فــاتــورة األج ــور
والمرتبات.
ولفتت إلــى أن الكويت تعتزم
تــرك ـيــز ج ـه ــوده ــا ع ـلــى تحسين
تـ ـحـ ـصـ ـي ــل اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـع ــام ــة
وتصفية األصول غير المستغلة
ً
كـ ـلـ ـي ــا مـ ـث ــل األراض ـ ـ ـ ـ ــي وت ـن ـف ـيــذ
بــرنــامــج التخصيص عـلــى مــدى
السنوات الخمس المقبلة.
وأوض ـح ــت أن الـحـكــومــة على
الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن أنـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــول ـ ــت ع ـجــز
ال ـمــوازنــة الـعــامــة بشكل رئيسي

عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب مـ ـ ـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق
االح ـ ـت ـ ـي ـ ــاط ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام وبـ ـع ــض
إصـ ــدارات س ـنــدات الــديــن ،لكنها
ت ـ ـع ـ ـتـ ــزم الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ن ـح ــو
إصـ ــدارات الــديــن ،مشيرة إلــى أن
ه ــذه ال ـخ ـطــط تـعـتـمــد ع ـلــى ق ــرار
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ب ـ ـشـ ــأن مـ ـش ــروع
ال ـق ــان ــون ب ـ ــاإلذن لـلـحـكــومــة عقد
ق ــروض عــامــة بـعــد انـقـضــاء أجــل
ال ـمــرســوم بــالـقــانــون فــي أكتوبر
.2017
وقــالــت «سـتــانــدرد آنــد ب ــورز»،
إن الكويت أصدرت أول سنداتها
ال ــدولـ ـي ــة ال ـس ـي ــادي ــة ع ـ ــام 2017
متوقعة استمرار االستفادة من
أسواق السندات الخارجية في ظل
أسعار الفائدة الحالية المواتية
السـيـمــا بــالـمـقــارنــة م ــع عــائــدات
األصول الخارجية.
و ر أ ت أ ن صـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي و ضـ ـ ــع
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة يـمـثــل
قـ ــوة ت ـص ـن ـيــف ك ـب ـي ــرة ل ـل ـكــويــت،
إذ تــوفــر م ـص ــدات كـبـيــرة مقابل
انخفاض أسعار النفط مبينة أن
الحكومة تدير مــن خــال الهيئة

ً
العامة لالستثمار أصوال ضخمة
تراكمت من إنتاج النفط والغاز
على مر السنين.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ،إن «دولـ ـ ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت إح ـ ـ ـ ــدى أع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــدول
الخاضعة لتصنيف الوكالة من
حيث صــافــي حجم الـمــوجــودات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة» ،م ـب ـي ـنــة أن فــائــض
الـ ـحـ ـس ــاب ال ـ ـجـ ــاري ت ــراج ــع إل ــى
ً
ا لـ ـنـ ـص ــف ع ـ ـ ــام  2015م ــد ف ــو ع ــا
بتراجع أسعار النفط إذ إنــه في
عام  2016سجل الحساب الجاري
أول عجز بنحو  4.5في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة
بمتوسط فائض بلغ نحو  40في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
خالل السنوات «.»2014-2010
وتــوق ـعــت أن ي ـع ــود الـحـســاب
ال ـجــاري إل ــى فــائــض بنسبة 0.1
و 2في المئة في السنوات 2017
ً
و 2018ع ـلــى ال ـتــرت ـيــب مــدفــوعــا
بــارتـفــاع أسـعــار الـنـفــط ،متوقعة
أن يتجاوز صافي وضع األصول
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت 6
أضعاف المتحصالت من الحساب
الـجــاري فــي عــام  .2017وأشــارت
إل ـ ـ ــى أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي احـ ـتـ ـي ــاج ــات
التمويل الخارجي ستبقى قابلة
للسيطرة وستصل إلى نحو 110
في المئة من متحصالت الحساب
ال ـجــاري واالحـتـيــاطـيــات القابلة
لالستخدام فــي السنوات األربــع
المقبلة.
وقالت إن مؤشرات الحسابات
الـخــارجـيــة لــدولــة الـكــويــت قوية
ً
جدا وهي «أقوى من أقرانها ،بما
في ذلك دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية» معتبرة أن نظام
سـعــر ال ـصــرف فــي الـكــويــت أكثر
مــرونــة مــن نـظــم أس ـعــار الـصــرف
فــي بــاقــي دول مجلس الـتـعــاون،
التي ترتبط أسعار صرف عملتها
بالدوالر األميركي.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه رغـ ــم ق ـيــام
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي األمـيــركــي
ب ــرف ــع أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة مــرت ـيــن
خالل عام  2017فإن بنك الكويت
المركزي أبقى على سعر الخصم
الرئيسي دون تغيير.
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تقليد الجراح الوشاح األحمر الملكي مع شهادة «براند فاينانس» :العالمة المصرفية لـ«الوطني»
األعلى قيمة في الكويت
البراءة في مجال اإلدارة الحكيمة
من أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية
أعرب الجراح عن مدى سعادته
بهذا اإلنجاز الذي اعتبره تكريما
جماعيا لعائلة «الدولي» ،موضحا
أن كل جائزة تضاف إلى سجل
البنك تعتبر بمنزلة تأكيد على
ريادة «الدولي» في القطاع
المصرفي المحلي واإلقليمي.

أعلن بنك الكويت الــدولــي اختيار رئيس مجلس
إدارتـ ــه الـشـيــخ محمد ال ـجــراح مــن أكــاديـمـيــة تتويج
لجوائز التميز في المنطقة العربية ،لتقليده الوشاح
األحمر األرجواني الملكي مزينا بوسام االستحقاق
الذهبي مع شهادة البراءة في مجال اإلدارة الحكيمة
على مستوى الوطن العربي .وتم تكريم الجراح خالل
مــراســم احـتـفــالـيــة الـتـتــويــج الـكـبــرى لــأكــاديـمـيــة في
دورتها الرابعة عشرة ،والتي عقدت مؤخرا في دبي
لتكريم مجموعة من الشخصيات القيادية واإلدارية
في مجال المال واألعمال والمصارف العربية الناشطة.
واس ـت ـحــق ال ـج ــراح ه ــذا ال ـتـكــريــم ع ــن ج ـ ــدارة ،لما
يمتاز به من إدارة حكيمة ،وقدرة على تنفيذ أهداف
واستراتيجيات العمل ،مع اإلعداد الكامل والتخطيط
لتحقيق هذه األهداف واالستراتيجيات ،والتأكد من
تطوير األع ـمــال لــزيــادة الـكـفــاءة اإلنـتــاجـيــة وتطوير
األفـ ــراد السـتـكـمــال مــا يـنـقــص مــن م ـه ــارات وخ ـبــرات
وال ـع ـمــل ب ــروح ال ـفــريــق ال ــواح ــد ،وال ـس ـعــي للتطوير
واالس ـت ـفــادة مــن البنية التحتية الـبـشــريــة والمالية
وتحقيق أكبر اإلنجازات بأقل التكاليف.
مــن جانبه ،أعــرب الـجــراح عــن مــدى سعادته بهذا
اإلنجاز الذي اعتبره تكريما جماعيا لعائلة "الدولي"،
موضحا أن كل جائزة تضاف إلى سجل البنك تعتبر
بمنزلة تأكيد على ريادة "الدولي" في القطاع المصرفي
المحلي واإلقليمي ،السيما أنه أثبت قدرته التنافسية
العالية في سوق المصارف اإلسالمية.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :إن ـ ـنـ ــا ن ـس ـي ــر وف ـ ــق م ـن ـه ـج ـيــة نــاج ـحــة
ورؤيـ ــة ثــاق ـبــة ،عـ ــززت مـكــانــة ال ــدول ــي ف ــي االقـتـصــاد
الكويتي ،ودوره فــي دعــم الخطط التنموية للبالد،
بما يتماشى مع الخطط االستراتيجية للبنك ،األمر

ارتفع تصنيفها عام  2018إلى  AA+بنمو  %9.8لتصل إلى  1.748مليار دوالر

محمد الجراح

ال ــذي انعكس إيجابا على أدائ ــه فــي تحقيق أهــدافــه
الحالية والمستقبلية ،مع األخذ بعين االعتبار نموه
بمعدالت مستدامة ومعتدلة ،وهو ما تؤكده نتائجه
المالية األخيرة".
يذكر أن أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة
الـعــربـيــة ت ـحــرص سـنــويــا عـلــى تـكــريــم الشخصيات
المتميزة والمصارف العربية تحديدا ،تقديرا للجهود
الجبارة التي تساهم في دعم ركائز االقتصاد ،وتؤدي
إلــى تحقيق األم ــن االجتماعي على مستوى الوطن
العربي.

تصدرت العالمة التجارية لبنك
الـكــويــت الــوطـنــي الـمــرتـبــة األول ــى
بـيــن ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة كــالـعــامــة
المصرفية األعلى قيمة في الكويت
لعام  ،2018وفق التقرير السنوي
للشركة العالمية لتقييم العالمات
التجارية "براند فاينانس" ،حيث
ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة
ل ـل ـب ـنــك  1.748م ـل ـي ــار دوالر ع ــام
 ،2018مرتفعة بمقدار  156مليونا،
وبنسبة نمو بلغت  9.8في المئة
عما كانت عليه في عام .2017
ك ـم ــا ارتـ ـف ــع ت ـص ـن ـيــف ال ـعــامــة
الـتـجــاريــة لـبـنــك الـكــويــت الــوطـنــي
مــن  AAإل ــى  AA+مـقــارنــة بالعام
ال ـم ــاض ــي ،ح ـيــث ت ـعــد ب ـيــن أق ــوى
الـعــامــات الـتـجــاريــة فــي المنطقة
وال ـعــالــم ،اسـتـنــادا إل ــى ق ــوة األداء
المالي وتوقعات النمو المستقبلي،
وف ـقــا لـمـعــايـيــر خــاصــة وم ـح ــددة،
منها هامش الربحية واإليرادات.
ويعكس هــذا التقييم المرتفع
ل ـل ـع ــام ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـث ـق ــة ال ـتــي
يوليها العمالء والمساهمون لبنك
الكويت الوطني وسمعته الرائدة
محليا وإقليميا ،كما يعكس األداء
المالي والـتــوســع الــدولــي الناجح
لعالمته التجارية التي تعمل في
 15س ــوق ــا م ــوزع ــة ع ـلــى  4قـ ــارات
حول العالم.

كـمــا يــؤكــد ال ـن ـجــاح المستمر
ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـ ـ ـمـ ـ ــدروسـ ـ ــة الـ ـت ــي
ينتهجها بنك ا لـكــو يــت الوطني
في استراتيجيته لتعزيز الهوية
وترسيخ عالمته التجارية ،إضافة
إلى تنامي الثقة القوية والعميقة
م ـ ــع عـ ـم ــائ ــه وتـ ـق ــديـ ـم ــه أف ـض ــل
نوعية من الخدمات والمنتجات
المصرفية.
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد ت ـق ـي ـي ــم الـ ـع ــام ــات
التجارية من قبل "براند فاينانس"
على معايير صارمة ،تشمل حجم
العمليات ،واالنتشار الجغرافي،

وا لـسـمـعــة العالمية واالقليمية،
وت ـص ـن ـي ــف الـ ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة
والملكية الفكرية.
وتعد "براند فاينانس" شركة
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة مـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـت ـق ـي ـيــم
ال ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة وت ـق ــدي ــم
استشارات التمويل والتسويق،
ويقع مقرها الرئيسي في بورصة
العالمة التجارية بمدينة لندن،
وتتواجد في أكثر من  20موقعا
في جميع أنحاء العالم.
وي ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الوطني تميزه بأعلى مستويات

التصنيف االئـتـمــانــي ضـمــن كل
بـ ـن ــوك م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
ب ــإج ـم ــاع م ــؤس ـس ــات الـتـصـنـيــف
االئتماني الثالث (موديز وفيتش
وس ـتــانــدر آن ــد ب ـ ــورز) ،بــدعــم من
رسـ ـمـ ـلـ ـت ــه ال ـ ـقـ ــويـ ــة وسـ ـي ــاس ــات
اإلقــراض الحكيمة التي يتبعها،
وات ـبــاعــه مـنـهـجــا مـنـظـمــا إلدارة
ال ـم ـخ ــاط ــر ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـخ ـبــرة
واالستقرار الذي يتمتع به جهازه
اإلداري.
إضــافــة إلــى ذلــك ،يحتفظ بنك
الكويت الوطني بموقعه بين أكثر
ً
ً
 50بنكا أمــانــا فــي الـعــالــم للمرة
الثانية عشرة على التوالي ،كما
أنــه حــاز جــائــزة أفضل بنك على
مـسـتــوى الـكــويــت مــن "ذا بانكر"
و"يورومني" و"غلوبل فاينانس"
في عام .2017
ويتمتع بـنــك الـكــويــت الوطني
بوجوده على أوسع نطاق بشبكة
م ـح ـل ـيــة وع ــال ـم ـي ــة ت ـم ـت ــد ع ـب ــر 4
قارات ،كما يمتد التواجد العالمي
لبنك الكويت الوطني في العديد
مـ ــن الـ ـم ــراك ــز ال ـم ــال ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
بـمــا فــي ذل ــك ن ـيــويــورك ،وأوروبـ ــا،
وسنغافورة والصين (شنغهاي)،
إضافة الى وجوده في دول مجلس
التعاون الخليجي ،ومنطقة الشرق
األوسط.

«بيتك» يحصد جائزة تقديرية من «ماستركارد»
لتطبيقه خدمة  Walletالمدعومة بـ« »MDESكأول بنك في الشرق األوسط وإفريقيا

تكريم
ماستركارد
تأكيد لريادة
«بيتك» في
الخدمات
التكنولوجية
وحلول الدفع
اإللكتروني
مندني

حصد بيت التمويل الكويتي
(ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) ج ـ ــائ ـ ــزة تـ ـق ــدي ــري ــة مــن
م ــاسـ ـت ــرك ــارد ل ـت ـط ـب ـي ـقــه خــدمــة
مدعومة بخدمة  MDESكأول بنك
في الشرق األوسط وإفريقيا في
محفظتها الرقمية .KFH Wallet
وخـ ـ ــال ح ـف ــل ال ـت ـك ــري ــم ال ــذي
أقيم في المقر الرئيس لـ "بيتك"،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد وال ـخــدمــات
المالية الخاصة للمجموعة في
"ب ـي ـتــك" ،ول ـيــد مـنــدنــي ،والـمــديــر
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـلـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ل ـ ـ ــأف ـ ـ ــراد ب ــالـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة فـ ـ ــادي
ال ـ ـشـ ــالـ ــوحـ ــي ،ون ـ ــائ ـ ــب الـ ـم ــدي ــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـب ـط ــاق ــات ال ـم ـص ــرف ـيــة
بالمجموعة نمر ياسين ،إضافة
إلى وفد ماستركارد يترأسه مدير
"ماستركارد" في قطر والكويت،
بــانـكــاج كــاثــوريــا ،أش ــار مندني
ال ــى أن ال ـج ــائ ــزة ال ـتــي منحتها
ماستركارد ل ـ "بيتك" مــا هــي إال
تأكيد جديد على ري ــادة "بيتك"
فـ ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
وتطوير حلول الدفع اإللكتروني،
وهــو أســاس استراتيجية البنك
في تبني التكنولوجيا وتوظيفها
لـ ـخ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ضـ ـم ــن أع ـل ــى

معايير الجودة والسرعة واألمان.
وأض ـ ــاف م ـنــدنــي أن الـتــركـيــز
ف ــي ال ـح ـق ـبــة ال ـق ــادم ــة سينصب
أكثر على خدمة العمالء وتطوير
ال ـخــدمــات والـمـنـتـجــات الرقمية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــرتـ ـ ـق ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
ط ـم ــوح ــات ـه ــم وت ـط ـل ـع ــات ـه ــم ،مــع
المحافظة على المكانة الــرائــدة
فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة صـ ـن ــاع ــة ال ـص ـي ــرف ــة
اإلســام ـيــة عــالـمـيــا ،مـشـيــرا الــى
أن "بيتك" يولي اهتماما خاصا
بشريحة الشباب الذين يميلون
الـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
لتنفيذ معامالتهم المصرفية،
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ــدفـ ــع الـ ـبـ ـن ــك ال ــى
مواصلة طرح خدمات عصرية كـ
.KFH Wallet
وأكـ ـ ــد م ـن ــدن ــي س ـع ــي "ب ـي ـتــك"
إل ــى مــواصـلــة الـتــوســع فــي طــرح
ال ـخــدمــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،مشيرا
الــى أن هنالك مــراحــل تطويرية
قادمة ألجهزة الـ  ،XTMإضافة الى
الـعــديــد مــن الـخــدمــات العصرية
التي أكدت ريادة "بيتك".

مميزات فريدة
وقال إن "بيتك" نفذ مجموعة

م ـت ـن ــوع ــة م ــن ال ـخ ـط ــط وب ــرام ــج
المكافآت لتحفيز العمالء على
االستفادة من الخدمات الرقمية
العصرية والمبتكرة فــي حلول
الــدفــع اإلل ـك ـتــرونــي ،حـيــث أطلق
الـبـنــك أخ ـيــرا ح ـمــات تسويقية
بــال ـت ـعــاون م ــع سـلـسـلــة مـحــات
كــاريـبــو ،ومــع الـخـطــوط الجوية
الكويتية لمنح العمالء عروض
وخ ـص ــوم ــات وم ـم ـي ــزات ف ــري ــدة،
الفـتــا إل ــى بـمــواصـلــة ه ــذا النهج
لـ ــرفـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى رض ـ ـ ــا ال ـع ـم ـيــل
وزيادة الحصة السوقية ،مشيرا
الى أن الحصة السوقية لـ "بيتك"
فــي س ــوق الـبـطــاقــات المصرفية
هي األكبر على مستوى السوق
المحلي.
وتـتـمـيــز خــدمــة Wallet KFH
الـتــي أطلقها "بـيـتــك" بالسهولة
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ـم ــن خ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق
 KFHONLINEيتم البدء بإضافة
بطاقات ماستركارد االئتمانية
وم ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع .وب ـع ــد إضــافــة
البطاقات ،سيتطلب من العميل
إدخـ ـ ـ ــال ك ـل ـم ــة ال ـ ـمـ ــرور لـتـفـعـيــل
الـ ـبـ ـط ــاق ــات .وتـ ـك ــون ال ـع ـم ـل ـيــات
الشرائية متوافقة مع تقنية EMV
ومؤمنة إضافيا بالرقم السري

فادي الشالوحي ونمر الياسين ومندني مع وفد ماستركارد
ا ل ـش ـخ ـص ــي (  ،)PINأو بـصـمــة
االصبع على الهواتف النقالة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ب ــانـ ـك ــاج
كاثوريا ،مدير "ماستركارد" في
قطر والكويت" :تمثل المدفوعات

عبر الهاتف المحمول مستقبل
االقتصاد في العالم ،وتأتي حلول
الــدفــع مـثــل خــدمــة KFH Wallet
لتقود عملية التحول للوصول
إلى االقتصاد الالنقدي في جميع

ً
معرض الكويت للسيارات  2018يحقق نجاحا غير مسبوق
المبيعات تتجاوز  130سيارة بمتوسط مليوني دينار
ان ـت ـهــت ف ـعــال ـيــات م ـع ــرض ال ـكــويــت
ل ـل ـس ـي ــارات  2018ل ـل ـس ـنــة ال ـس ــادس ــة
على التوالي ،برعاية استراتيجية من
بيت التمويل الكويتي ،في  27يناير
الـمـنـقـضــي ،والـ ــذي انـطـلـقــت فعالياته
في  18من الشهر نفسه ،في مــول 360
تحت رعاية نائب وزير شؤون الديوان
األمـ ـ ـي ـ ــري ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه،
وب ـح ـض ــور سـ ـف ــراء ال ـ ـ ــدول الـمـصـنـعــة
ومـمـثـلــي وكـ ــاالت ال ـس ـيــارات العالمية
المشاركة في الحدث ،إضافة إلى كبار
الشخصيات وجهات الصحافة واإلعالم
والجهات الراعية للمعرض.
ويعتبر معرض الكويت للسيارات
أك ـ ـبـ ــر ح ـ ـ ــدث س ـ ـنـ ــوي ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
البالد ،وهو معرض السيارات الوحيد

بــال ـكــويــت ،وال ـ ــذي يـشـهــد ف ــي ك ــل عــام
مـ ـش ــارك ــة أشـ ـه ــر األسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـت ـج ــاري ــة
العالمية ،ممثلة بوكالئها المعتمدين
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،لـ ـ ـع ـ ــرض كـ ـ ــل ط ـ ـ ـ ــرازات
السيارات الجديدة ،وكشف الغطاء عن
بعض أهم سيارات السنة ألول مرة في
السوق الكويتي.
وضم المعرض أكبر تجمع لوكاالت
السيارات المحلية المعتمدة والدراجات
ال ـن ــاري ــة م ــن أك ـب ــر وأف ـخ ــم ال ـمــوديــات
ال ـعــال ـم ـيــة ألك ـث ــر ال ـع ــام ــات الـتـجــاريــة
شهرة في صناعة السيارات تحت سقف
واح ــد ،واستعرضت أحــدث مــا توصل
إليه هذا القطاع.
وش ـهــد م ـعــرض ال ـكــويــت لـلـسـيــارات
كشف الغطاء عن  26من أحدث موديالت

السيارات لعام  ،2018والتي تم عرضها
ً
لـلـمــرة األولـ ــى فــي ال ـكــويــت ،وحـصــريــا
بالمعرض.
ونـجــح الـمـعــرض هــذا الـعــام نجاحا
هائال ،حيث تخطى عدد زواره  300ألف
زائر خالل  10أيام.
وأعرب الرئيس التنفيذي في شركة
 EPRأسامة بستكي ،عن سعادته بنجاح
أضخم معرض للسيارات في الكويت،
وقــال" :هــذا العام حققنا نجاحا باهرا
فــي مـعــرض الـكــويــت لـلـسـيــارات ،بدعم
من الشريك االستراتيجي (بيت التمويل
الـ ـك ــويـ ـت ــي) ،وهـ ـ ــو دلـ ـي ــل عـ ـل ــى حــاجــة
السوق الكويتي لمثل هذه المعارض،
التي تخدم المواطن والمقيم ،وتدعم
االقتصاد الكويتي".

وتابع" :نساهم عن طريق معرضنا
بتعزيز االقتصاد في قطاع السيارات
الــذي يمر بانكماش اقتصادي حاليا.
الـمـعــرض أثـبــت وج ــود الـطــاقــة والـقــوة
الشرائية لــدى الكويتيين والمقيمين،
حيث ينفقون قيمة إجمالية تتجاوز
مليوني دينار في  10أيــام ،ويشترون
أكثر من  130سيارة".
وأض ـ ــاف بـسـتـكــي" :نـفـتـخــر بـنـجــاح
المعرض هذا العام باستقطاب أشهر
وأرقى الشركات األجنبية المتخصصة
بــال ـس ـيــارات وخ ــدم ــات م ــا بـعــد الـبـيــع،
للتنافس في السوق الكويتي ،ووجدت
ه ــذه ال ـشــركــات اهـتـمــامــا مـلـحــوظــا من
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي ب ـه ــذا ال ـج ــان ــب من
رياضة السيارات" .وأردف" :نسعى إلى

جانب من معرض السيارات

توسيع المعرض عاما بعد عام ،بدعم
ورعاية بيت التمويل الكويتي ،كشريك
استراتيجي لتقديم الخدمات والحلول
التمويلية ،وخاصة بعد أن التمسنا ثقة
الناس بالسيارات المطروحة ،ورغبتهم
بالشراء ،والتي كانت واضحة في ارتفاع
مبيعات المعرض".
وأش ــار إلــى أن ذلــك يرجح إلــى طرح
العديد من مصانع السيارات العالمية
اخـتـيــارات عــديــدة وفـئــات مختلفة من
السيارات ،واإلبداع في التصميم واألداء
والتكنولوجيا والتنافس في األسعار.
َّ
وعــل ـقــت ع ـلــى ذل ــك ال ـم ــدي ــرة الـعــامــة
لشركة  ،EPRراوية العتيقي" :استطعنا
تحقيق أرقام قياسية ضخمة هذا العام،
مقارنة بالعام الماضي ،بتقديم أفضل
ال ـ ـعـ ــروض ال ـس ـن ــوي ــة وال ـح ـص ــري ــة مــن
وكاالت السيارات المعتمدة ،ما ساهم
في جذب أكثر من  300ألف زائر ،والذي
بدوره ساهم بتحريك عجلة االقتصاد
لقطاع السيارات في الكويت".
وقــالــت" :فــي العام الماضي (،)2017
وص ــل ع ــدد الـ ــزوار إل ــى مــا ي ـقــارب 300
ألــف ،وبيعت أكثر من  115سيارة ،من
خالل المعرض ،ونتطلع إلى المزيد من
النجاح في األع ــوام المقبلة .المعرض
يقوم على أساس توفير أرضية ثابتة
سنويا يستطيع من خاللها المواطنون
والمقيمون اختيار السيارات األنسب
الحـتـيــاجــاتـهــم تـحــت سـقــف واح ــد من
الوكاالت المعتمدة".
ّ
وت ــاب ـع ــت" :ي ـش ــك ــل ال ـم ـع ــرض هـمــزة
الــوصــل بين صانعي الـسـيــارات حول
العالم ومحبيها والمختصين بها في
الـكــويــت عــن طــريــق وك ــاالت الـسـيــارات
ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة ،ح ـي ــث ش ــارك ــت
الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت ب ـ ـ ـ ــ 30عـ ــامـ ــة تـ ـج ــاري ــة فــي
المعرض".

أنحاء المنطقة .ونظرا إلى أنها
مدعومة بخدمة التمكين الرقمي
للدفع عبر الـهــواتــف الــذكـيــة من
مــاس ـتــركــارد ،تــوفــر خــدمــة KFH
 Walletلعمالء "بيتك" تقنية دفع

مبتكرة ورائ ـ ـ ـ ــدة ،وتـ ـع ــزز مــن
شعورهم باألمان بفضل تطبيق
نظام متعدد المستويات لألمان
والحماية من االحتيال".

«التجاري» :عرض حصري لعمالء
الخدمة المصرفية الشخصية

أعـلــن البنك الـتـجــاري الكويتي تـعــاونــه مــع "فيرساتشي بوتيك"،
لتقديم عرض مميز وحصري لحاملي بطاقات الخدمات المصرفية
الشخصية وفيزا إنفينيت وبالتينيوم ،وكذلك بطاقات ماستركارد
وورلد وبالتينيوم ،بتقديم خصم يصل إلى  15في المئة في فبراير على
التشكيلة الجديدة من فيرساتشي بوتيك ،فرع مجمع األفنيوز برستيج.
وتـعــد "فـيــرســاتـشــي" مــن أه ــم شــركــات األزيـ ــاء اإليـطــالـيــة الـفــاخــرة
والشهيرة عالميا منذ عام  ،1978لتصبح اليوم هذه الماركة واحدة
من أهم الماركات العالمية التي تصمم المالبس ،األحذية ،النظارات
الشمسية ،العطور واإلكسسوارات.
ويتميز فيرساتشي بوتيك األفنيوز بالتصميم المميز ،وهو ثمرة
إبداع دوناتيال فيرساتشي ،بالتعاون مع أشهر المصممين العالميين.
وفي هذا السياق ،أكد "التجاري" حرصه الدائم على مكافأة عمالء
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة ،وجـمـيــع ع ـمــائــه ،بـتـقــديــم أفضل
العروض والخدمات لحاملي بطاقات الخدمات المصرفية الشخصية
والبطاقات االئتمانية المميزة ،ويدعوهم لالستفادة من هذا العرض
المخصص لهم حتى  28الجاري.
وحث "التجاري" عمالءه للتعرف على المزيد عن هذا العرض ،أو أي
من عروضه وخدماته األخرى ،إما عن طريق زيارة موقع البنك الرسمي
( ،)www.CBK.comأو مــن خــال االتـصــال على مركز خدمة العمالء
( ،)1888225حيث يقوم الموظفون الموجودون على مدار الساعة بالرد
على جميع استفسارات العمالء ،كما يمكن للعمالء متابعة عروض
"التجاري" على صفحات البنك على مواقع التواصل االجتماعي.
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اقتصاد

«التجارة» :السماح بإنشاء جمعيات حماية المستهلك

التحقيق في شكاوى ضد شركات عقارية

تتلقى الشكاوى وتتحقق من جديتها ورفعها للجنة ومتابعتها

●

●

جراح الناصر

عــدلــت وزارة الـتـجــارة والصناعة الـقــرار
الوزاري رقم  27لسنة  2015بإصدار الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  39لسنة  2014بشأن
حماية المستهلك.
وأصــدر وزيــر التجارة والصناعة القرار
ال ـ ــوزاري رق ــم  92ل ـعــام  ،2018حـيــث قــررت
المادة األولــى من القرار استبدال نصوص
ال ـمــادت ـيــن  23و 24م ــن الــائ ـحــة الـتـنـفــذيــة
للقانون رقــم  39لسنة  2014بشأن حماية
المستهلك ،وال ـصــادرة بموجب الـقــرار رقم
 27لسنة  ،2015نـصــوص ال ـمــادة  23بأنه

يـ ـج ــوز إن ـ ـشـ ــاء ج ـم ـع ـي ــات يـ ـك ــون غــرض ـهــا
األســاســي حماية المستهلك بموجب قــرار
من وزيــر التجارة والصناعة ،بعد موافقة
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ،على أن
تستوفي كافة إجراءات شهر الجمعية وفقا
لألحكام المنظمة للجمعيات األهلية الواردة
بالقانون رقم  24لسنة  1962بشأن األندية
والجمعيات ذات النفع العام.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة
الـ ـت ــزام ت ـلــك ال ـج ـم ـع ـيــات ب ــأغ ــراض حـمــايــة
المستهلك وفقا ألحكام القانون.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم  24لسنة
 ،1962يجوز لوزير التجارة والصناعة حل

مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة
مؤقت قابلة لتجديد في حال مخالفة أحكام
القانون رقــم  39لسنة  2014بشأن حماية
المستهلك والئحته التنفيذية.
وع ــدل ــت الـ ـم ــادة  24بـحـيــث ت ـنــص على
أن لجمعيات حماية المستهلك في سبيل
تحقيق أغراض هذا القانون أن تقوم بدورها
في إطار تقديم المعونة الالزمة للمستهلكين
الذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام
أو ش ــراء أو تلقي خــدمــة بــأي مــن الوسائل
وات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ب ـم ــا فــي
ذلــك مباشرة الــدعــاوى المتعلقة بمصالح
المستهلكين أو التدخل بها ،وتلقي شكاوى

المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها
للجنة وا ل ـج ـهــات ا لـمـخـتـصــة ،ومتابعتها
حتى إزالــة أسبابها ،وعمل مسح ومقارنة
ألسـ ـع ــار ال ـم ـن ـت ـجــات وج ــودتـ ـه ــا ،وال ـتــأكــد
مــن صـحــة الـبـيــانــات الـخــاصــة ب ـهــا ،والـتــي
تـحــدد مـحـتــواهــا وإب ــاغ الـلـجـنــة ،وتوعية
المستهلكين بحقوقهم من خــال الندوات
وبــرامــج التوعية المنتظمة بــالـتـعــاون مع
وسائل اإلعالم المختلفة ،وتقديم المعلومات
التي توصلت اليها عن المشاكل المتعلقة
بحقوق المستهلكين ومقترحات عالجها
للجنة وللجهات الحكومية المختصة.

سند الشمري

علمت "الـجــريــدة" مــن مـصــادر مطلعة ،أن
وزارة التجارة والصناعة تحقق في شكاوى
تقدم بها عدد من المستثمرين ضد شركات
عقارية محلية أخلت بالعقود المبرمة فيما
بينهم.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن مــن أب ــرز الـشـكــاوى،
التي تقدم بها المستثمرون ،هي عدم مطابقة
مــواصـفــات الـعـقــار مــع الـمــواصـفــات المتفق
ً
عليها ،فضال عن رداءة التشطيبات ،وكانت
معظم ال ـش ـكــاوى األخ ــرى تتمثل فــي تأخر
الشركات عن تسليم العقار في الوقت المحدد.
وأوضحت المصادر ،أن معظم العقارات،

التي تلقت التجارة الشكاوى بشأنها تقع في
منطقة الخيران ،حيث يوجد عدد كبير من
المشاريع التي تأخرت الشركات في تنفيذها.
وذكــرت أن "التجارة" تلقت تلك الشكاوى
لــدراس ـت ـهــا بـشـكــل مـسـتـفـيــض ،مـبـيـنــة أنـهــا
سوف تستدعي أصحاب الشركات ،ومراجعة
العقود المبرمة للتأكد من صحة الشكاوى.
من جانب آخر ،حذر عدد من العقاريين من
وجود عدد من الشركات التي تأخذ دفعات
مــن المستثمرين ،وال تعطي أي ضمانات
لقيام الـمـشــروع ،الفتين إلــى وجــوب التأكد
من سالمة وإجراءات الشركات والتوجه إلى
الجهات المعنية للتأكد من خلو المشروع
من أي مشاكل قانونية.

سرعة التوزيعات النقدية تخدم إعادة تدوير األموال واستثمارها
ُ َّ ً
المفترض أن تتجاوز الشيكات وتحول آليا إلى الحسابات مباشرة
ارتفعت الحسابات النشطة
بنسبة  ً %14فقط خالل العام
الماضي ،وفقا لألرقام النهائية
المعتمدة من البورصة ،إذ
ارتفع عددها من 15.603
ديسمبر 2016
ألف حساب في ً
بواقع
،
ألفا
ً
ً 17.821
إلى نحو ً
 2218حسابا نشطا جديدا في
ديسمبر .2017

●

محمد اإلتربي

اعتبارا من مطلع مارس المقبل
ستبدأ عجلة الجمعيات العمومية
فــي االنـعـقــاد ،خصوصا الشركات
ال ـ ـتـ ــي ل ــديـ ـه ــا تـ ــوزي ـ ـعـ ــات ن ـق ــدي ــة
وي ـت ــرق ـب ـه ــا جـ ـم ــوع ال ـم ـســاه ـم ـيــن
والمستثمرين في البورصة.
و مــو ســم الجمعيات العمومية
يـشـكــل تـحــديــا ل ـعــدد م ــن الـجـهــات
الرقابية المعنية بــاالشــراف على
السوق والشركات والبنوك ومراقبي
الحسابات ،لكن التحدي األكبر الذي
يترقبه المستثمرون في البورصة
عموما هو سرعة التوزيع النقدي
وتــرصـيــد المبالغ فــي حساباتهم
مباشرة من دون حواجز او عوائق
وتخطي النظام الروتيني في ذلك،
والمحدد في اصدار الشيكات نظرا
لعبء دورتها من انتظار لتسلمها
وانتظار آخر إليداعها ،وهذا يحتاج
الـ ــى وقـ ــت ط ــوي ــل وتـ ـف ــرغ إلن ـج ــاز
عملية يـمـكــن أن يـتــم اخـتـصــارهــا
ال ــى  30ثــانـيــة مــن خ ــال التحويل
اآللي المباشر للحسابات البنكية
المرتبطة بحساب التداول ،والتي

يتم الخصم منها آليا أثناء عمليات
الشراء والبيع اليومي في السوق.
لكن الـســؤال ال ــذي يـطــرح نفسه
هو لماذا تمثل هذه العملية تحديا؟
وتشير مصادر استثمارية الى ان
أداء البورصة خالل العام الماضي
 2017ك ــان م ــن ال ـس ـن ــوات الـجـيــدة
واإليـ ـج ــابـ ـي ــة وب ــال ـت ــال ــي ارت ـف ـعــت
اع ــداد الحسابات النشطة بنسبة
 14في المئة فقط خالل عام 2017
وفـقــا لــأرقــام النهائية المعتمدة
من البورصة ،حيث زاد عددها من
 15.603ألف حساب كما في ديسمبر
 2016الى نحو  17.821ألفا بواقع
 2218حسابا نشطا جديدا كما في
ديسمبر .2017
لـ ـك ــن ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى ان
اجـمــالــي ع ــدد الـحـســابــات كـمــا في
نـ ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـب ــر  2017قـ ــد بـلــغ
 381.074ا ل ـ ــف ح ـ ـسـ ــاب بـ ــز يـ ــادة
نسبتها  6.7في المئة عن ديسمبر
 2016بزيادة كميتها  24.209ألف
حساب.
ورغ ــم نمو عــدد الحسابات في
 2017فإنه كان هناك  363.253ألف
حساب غير نشط أي ما يمثل 95.3

فــي المئة مــن اجـمــالــي الحسابات
القائمة ،لكن هذه الحسابات يمكن
القول إنها غير نشطة في عمليات
ال ـت ــداول بـسـبــب انـخـفــاض اسـعــار
األصول واألسهم المسجلة تحتها
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار ت ـح ـســن اس ـع ــاره ــا،
لكنها بالفعل ستستحق ار بــا حــا

«التجارة» و«الوسطاء» أقاما ورشة عن «مراقب االلتزام»

جانب من الورشة
أ قــا مــت إدارة مكافحة غسل
االمـ ــوال وتـمــويــل اإلرهـ ــاب في
وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة وا ل ـص ـن ــا ع ــة،
بالتنسيق مع االتحاد الكويتي
لـ ـ ــوس ـ ـ ـطـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار ،ورش ـ ـ ــة
تـعــريـفـيــة ع ــن م ــراق ــب االل ـت ــزام
الخاصة بالنشاط العقاري.
وتهدف الورشة إلى تعريف
وسـ ـط ــاء ال ـع ـق ــار الـمـنـتـسـبـيــن
لالتحاد بدور مراقب االلتزام،
وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل وم ــواج ـه ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــوه ـ ــة،
واطالعهم على كل المستجدات
التي طرأت مؤخرا على القطاع
العقاري ،سواء على المستوى
المحلي او العالمي.
وت ـع ــاون ــت وزارة ال ـت ـجــارة
والصناعة مع اتحاد الوسطاء،
الـ ـ ــذي ت ـم ـثــل دوره ف ــي دع ــوة
الوسطاء المنتسبين لالتحاد،
حيث ش ــارك مــا ال يقل عــن 50
وسيطا عقاريا.
واثـنــت وزارة الـتـجــارة على
جـ ـه ــود االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـت ــي بــذلــت
القـ ــامـ ــة مـ ـث ــل هـ ـ ــذه الـ ــورشـ ــات
التعريفية ،مشددة على اهمية
ورشة مراقبي التزام الخاصة
بالنشاط ا لـعـقــاري ،إذ إن لها
دورا كبيرا في توعية الوسطاء
في مكافحة غسل االموال.
وق ـ ـ ــال االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـحــا فــي ،ا ن ــه م ـل ـتــزم بتنفيذ
ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج وورش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ــراق ـ ــب
اال ل ـت ــزام ،بالتنسيق مــع ادارة
غ ـس ــل االم ـ ـ ـ ــوال ،م ــوض ـح ــا ان ــه
يـعـمــل ع ـلــى تــوع ـيــة الــوس ـطــاء
الـمـنـتـسـبـيــن ل ــه ،وخ ـل ــق بيئة
خـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن اي ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
مشبوهة.

من الشركات المسجلة فيها ،ولذلك
فإن األعداد كبيرة اذ يمكن اإلشارة
فقط الى نموذج شركات يبلغ عدد
مساهميها نحو  13ألــف مساهم
وغ ـيــرهــا مــن ال ـشــركــات الضخمة،
لذلك اعتماد آلية إلكترونية للتوزيع
ال ـن ـقــدي آل ـيــا م ــن ال ـم ـقــاصــة وع ــدم

اجبار المساهمين على الطوابير
لـتـسـلــم شـيـكــات األربـ ـ ــاح ،وم ــن ثم
إيداعها في الحسابات ،وهــذا أمر
مهم جدا.
وط ــال ـب ــت أوس ـ ــاط اس ـتـثـمــاريــة
الشركة الكويتية للمقاصة بضرورة
توحيد نظام التوزيعات النقدية،

ب ـح ـيــث ي ـتــم ت ـحــويــل ال ـتــوزي ـعــات
النقدية الى حسابات المساهمين
مباشرة.
ووفقا لمصادر المقاصة فإن كل
مستثمر في البورصة لديه حساب
بنكي فـعــال حـيــث ال يـتــم السماح
ألي مـســاهــم بـفـتــح ح ـســاب ت ــداول
إال ب ــوج ــود ح ـســاب بـنـكــي س ــاري
المفعول ،علما بانه يتم خصم قيمة
الصفقات او تحويلها آليا.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ي ـ ـجـ ــب ان تـ ـك ــون
التوزيعات النقدية عبر الحسابات
مـبــاشــرة ال بـنـظــام الـشـيـكــات التي
بات يمثل عبئا سنويا على جموع
ال ـم ـســاه ـم ـيــن األف ـ ـ ــراد وم ـســؤولــي
ال ـش ــرك ــات ،حـيــث تـشـهــد ازدح ــام ــا
سنويا وتكدسا كبيرا.
وقــالــت المصادر ان العديد من
البنوك وقعت اتفاقيات مع المقاصة
لتحويل األرباح النقدية آليا ،وهو
ما يجب ان يكون نظام عمل عاما
وليس من خالل اتفاقية ،خصوصا
ان كل المساهمين يملكون حسابات
بنكية ،والمقاصة لديها حسابات
وتـعــامــات مــع الـبـنــوك ،وبالتالي
يجب ان تقوم المقاصة بحل هذه

المعضلة السنوية لتشمل جميع
الشركات المدرجة.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن مـلــف الـغــاء
الـشـيـكــات الــورق ـيــة ك ــان مـطــروحــا
ك ـم ـشــروع ع ـمــل مـنــذ ع ـهــد الـمــديــر
ال ـســابــق لـلـمـقــاصــة وزيــرال ـت ـجــارة
األسبق احمد الهارون ،أي قبل اكثر
من  4سنوات تقريبا.
وبحسب تـقــديــرات استثمارية
ف ـ ــإن ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ان ن ـصــف
ال ـح ـس ــاب ــات الـ ـت ــي ف ــي ال ـب ــورص ــة
والـبــالــغ عــددهــا  381الــف حساب،
أي بواقع نحو  190.5ألف حساب،
س ـت ـس ـت ـح ــق ارب ـ ــاح ـ ــا ع ـ ــن الـ ـع ــام
الماضي ،شاملة حسابات المحافظ
والصناديق.
ال ــى ذل ــك أش ــارت الـمـصــادر إلــى
أن سرعة التوزيعات النقدية آليا
لها انعكاسات ايجابية على دورة
التداول في البورصة ،حيث ستحفز
المستثمرين على سرعة اقتناص
الفرص واعــادة ضخ جزء من هذه
ال ـم ـبــالــغ ف ــي الـ ـس ــوق ،اض ــاف ــة الــى
سرعة االلتزام مع البنوك في سداد
ب ـعــض االس ـت ـح ـقــاقــات الـمـبــرمـجــة
للدفعات مقابل المديونيات القائمة.
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اقتصاد

بعد قفزة لعوائد السندات أثارت موجة مبيعات في بورصة وول ستريت

تراجع أسعار
الذهب بعد نشر
بيانات الوظائف في
الواليات المتحدة

هبطت المؤشرات الثالثة الرئيسة لألسهم
األميركية وتكبد المؤشر داو جونز الصناعي
أكبر خـســارة مــن حيث النسبة المئوية منذ
يــو ن ـيــو  ،2016ب ـعــد أن أ ثـ ــارت ق ـفــزة لـعــوا ئــد
ال ـس ـنــدات مــوجــة مـبـيـعــات ف ــي ب ــورص ــة وول
ستريت.
وأنهى داو جونز الجلسة منخفضا 665.75
نقطة ،أو  2.54بالمئة ،إلى  25520.96نقطة،
بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500
األوسع نطاقا  59.98نقطة ،أو  2.12بالمئة،
ليغلق عند  2762.13نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا
 144.92نقطة ،أو  1.96بالمئة ،إلى 7240.95
نقطة.
ويـنـهــي داو جــونــز األس ـبــوع عـلــى خـســارة
قــدر هــا  4.12بالمئة ،فــي حين هبط ستاندر

آند بورز  3.86بالمئة وناسداك  3.53بالمئة.
وه ـ ـ ـ ــذا هـ ـ ــو أس ـ ـ ـ ــوأ أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ل ـ ـ ـ ــداو ج ــون ــز
وستاندرد آند بورز منذ يناير  ،2016وأسوأ
أسبوع لناسداك منذ فبراير .2016
وبالنسبة ألسعار الذهب فقد هبطت مساء
الجمعة مع صعود الدوالر مقابل اليورو ،بعد
نـشــر أح ــدث بـيــانــات الــوظــائــف فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،والـ ـت ــي أظـ ـه ــرت زيـ ـ ــادة ق ــوي ــة فــي
الــوظــائــف واألج ــور ودفـعــت عــوائــد السندات
األميركية ألجل  10سنوات لالرتفاع إلى أعلى
مستوى في  4سنوات.
وانخفض المعدن األ صـفــر فــي التعامالت
ا لـ ـف ــور ي ــة  1.3بــا ل ـم ـئــة إ لـ ــى  1331.25دوالر
لألوقية (األونصة) في أواخر جلسة التداول
بالسوق األميركي.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت الـ ـعـ ـق ــود األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ــذه ــب

تسليم أبريل  0.8بالمئة لتبلغ عند التسوية
 1337.30دوالرا لألوقية.
وينهي الذهب األسبوع على خسارة قدرها
 1.4بالمئة ،بعد صعوده في  6من األسابيع
السبعة الماضية ،وبعد أن سجل في األسبوع
ا ل ـمــا ضــي أ ع ـلــى م ـس ـتــوى ف ــي  17ش ـهــرا عند
 1366.07دوالرا.

 200ألف وظيفة
وق ــال ــت وزارة ال ـع ـم ــل األم ـي ــرك ـي ــة إن أك ـبــر
اقتصاد في العالم أوجــد  200ألــف وظيفة في
يناير ،وهو رقم أعلى من التوقعات التي كانت
تشير إلى زيادة قدرها  180ألفا .ومن شأن هذه
البيانات القوية أن تعزز التكهنات بأن مجلس
االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األميركي)

«الخليج» يحصد جائزتي «أفضل بنك للخدمات
المصرفية لألفراد» و«أفضل تطبيق مصرفي»
فــاز بنك الخليج بجائزتين
مرموقتين ،تم استالمهما خالل
الحفل السنوي الخامس لتوزيع
ج ــوائ ــز مـجـلــة إنـتــرنــاشـيــونــال
فاينانس ،ال ــذي أقـيــم فــي وقت
سابق من هذا الشهر بدبي.
وتـسـلــم جــائــزة «أف ـضــل بنك
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لــأفــراد
في الكويت لعام  »2017بالنيابة
عن بنك الخليج مساعد المدير
العام إلدارة الفروع المصرفية
بـ ــاسـ ــل األس ـ ـ ـ ــد ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـس ـلــم
جائزة «أفضل تطبيق للخدمات
المصرفية عبر الهواتف الذكية
في الكويت لعام  »2017المدير
التنفيذي للخدمات المصرفية
الرقمية لدى بنك الخليج أحمد
أبل.
وقال األسد« :إننا على يقين
بــأن عمالء نا أمامهم خـيــارات،
حيث نعمل دائما على تطوير
ط ــرق مـبـتـكــرة لـتـقــديــم تـجــربــة
عـ ـ ـم ـ ــاء م ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة،
كـمــا أن ـنــا نـ ــدرك أهـمـيــة توفير
م ـن ـت ـجــات م ـنــاس ـبــة لـ ـه ــم ،وأن
ع ـل ـي ـن ــا أن نـ ـض ــع األش ـ ـخـ ــاص
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن
المناسبة بشكل يضمن قيمة
م ـضــافــة لـع ـمــائـنــا ال ـ ـكـ ــرام .إن
الفوز بهذه الجائزة المرموقة
يعد دليال قويا على أننا على
الطريق الصحيح».
وذك ــر أحـمــد أب ــل« :يــأتــي هذا
الـتـقــديــر لـيــؤكــد األه ـم ـيــة الـتــي
يــولـيـهــا ب ـنــك الـخـلـيــج لتوفير
خدمات ومنتجات استثنائية
تـتـجــاوز تــوقـعــات عـمــائــه .لقد
ركزنا عند تصميم تطبيق بنك
الخليج للهواتف ا لــذ كـيــة على

باسل األسد وأحمد أبل أثناء تسلمهما الجائزتين من ممثلي مجلة إنترناشيونال فاينانس
الـبـســاطــة وك ـف ــاءة االس ـت ـخــدام،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـع ــايـ ـي ــر األمـ ـ ــان
ال ـب ـي ــوم ـت ــري ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـمــاشــى
مــع أ ح ــدث المعايير العالمية.
إن عـمـلـيــة ال ــدم ــج بـيــن سهولة
االستخدام ،والبساطة ،واألمان،
تجعل هــذا التطبيق فــريــدا من
نـ ــوعـ ــه عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى مـنـطـقــة
الشرق األوسط».

ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ــه يتم
اختيار المرشحين النهائيين
ل ـجــوائــز مـجـلــة «إنـتــرنــاشــونــال
فاينانس» بناء على ترشيحات
القراء وتحليالت الخبراء ،األمر
ال ــذي يـعـكــس االخ ـت ـيــار ال ـعــادل
والمحايد .وبعد البحث الدقيق
والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـف ــري ــق
الداخلي تنقل الترشيحات إلى

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وكالة األبحاث الخارجية التي
تسهم في عملية الترشيح قبل
أن يـتــم تـقـيـيــم الـمــرشـحـيــن من
لجنة تحكيم مكونة من خبراء
عالميين من وكاالت التصنيف
الدولية وبعض المراكز المالية
في العالم.
وت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــات
الـنـهــائـيــة لــرقــابــة عــالـيــة الــدقــة،

«أمازون» تضاعف
أصولها العقارية
كـ ـشـ ـف ــت «أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازون» فــي
تـ ـ ـق ـ ــر ي ـ ــر أن مـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــا تـ ـه ــا
العقارية  -وتشمل المكاتب
وا لـمـتــا جــر والمستودعات
و م ــرا ك ــز ا ل ـب ـيــا نــات  -تمتد
اآلن ع ـ ـلـ ــى م ـ ـسـ ــا حـ ــة 253
م ـل ـيــون ق ــدم مــر ب ـعــة (23.5
مليون متر مــر بــع) بــز يــادة
 42في المئة عن عام .2016
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ـع ـ ـظـ ــم هـ ــذه
الـمـســاحــة مـسـتــأجــرة ،لكن
مــا تملكه ا لـشــر كــة بالفعل
ً
تضاعف تقريبا عام 2017
إل ــى  14مـلـيــون ق ــدم مــربــع
مقابل  7.2ماليين في العام
السابق له.
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــرت «أمـ ـ ـ ــازون»
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ف ــي تــوس ـيــع
م ـس ـتــودعــات ـهــا ف ــي اآلونـ ــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـت ـل ـب ـي ــة ال ـط ـل ــب
ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــد ع ـ ـلـ ــى ال ـش ـح ــن
ال ـس ــري ــع ،ف ــوج ــود ال ـمــزيــد
من المخازن يجعل تسليم
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات أس ـ ـهـ ــل وأق ـ ــل
ت ـك ـل ـفــة ،وأض ــاف ــت ال ـشــركــة
م ـس ـتــود عــات ن ـحــو  30فــي
ا لـمـئــة فــي كــل مــن العامين
الماضيين.
وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك ق ـ ـبـ ــل بـ ــدء
«أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازون» بـ ـ ـن ـ ــاء م ـق ــره ــا
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،الـ ــذي
تـقــدر الشركة تكلفة بنائه
بـ ـنـ ـح ــو خـ ـمـ ـس ــة مـ ـلـ ـي ــارات
دوالر و س ـي ــو ف ــر خـمـسـيــن
أ ل ـ ـ ــف و ظـ ـيـ ـف ــة ذات أ ج ـ ــور
ّ
مــر تـفـعــة ،و قــلـصــت الشركة
الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ق ــائ ـم ــة
ال ـ ـمـ ــدن الـ ـم ــرشـ ـح ــة ل ـل ـم ـقــر
الثاني إلى عشرين مدينة.
وف ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـب ــر
عمل لدى «أمازون» حوالي
 566أ لـ ـ ـ ــف م ـ ــو ظ ـ ــف حـ ــول
العالم سواء بدوام كامل أو
جزئي ،بزيادة  66في المئة
عن عام .2016

ل ـ ـض ـ ـمـ ــان االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ال ـم ـب ـن ــي
ع ـل ــى أس ـ ــس االبـ ـتـ ـك ــار وال ـن ـمــو
واالسـ ـت ــدام ــة وال ـم ـســاه ـمــة في
المجتمع .وتمنح جوائز مجلة
«إنترناشونال فاينانس» لألفراد
وال ـمــؤس ـســات الــذيــن يلتزمون
بأعلى معايير االبتكار والتفوق
في األداء ويحدثون عالمة فارقة
في مجاالت عملهم.

سيمضي قدما في رفع أسعار الفائدة هذا العام.
ومــن بين المعادن النفيسة األخ ــرى ،هبطت
الفضة فــي المعامالت  3.34بالمئة إلــى 16.65
دوالرا لــأوق ـيــة ،وه ــو أدن ــى مـسـتــوى لـهــا منذ
الثامن والعشرين من ديسمبر ،منهية األسبوع
على خسارة قدرها  4.3بالمئة.
وانخفض البالتين  1.5بالمئة إلــى 990.60
دوالرا لألوقية ،مسجال خسارة أسبوعية قدرها
 2بالمئة.
وارتفع البالديوم  0.34بالمئة إلى 1040.49
دوالرا لألوقية .وبعد أن سجل مستويات قياسية
مرتفعة الشهر الماضي ،ينهي البالديوم األسبوع
على خسارة قدرها  4.2بالمئة هي األكبر منذ
أوائل سبتمبر.
وصعد الدوالر األميركي أمام عدد من العمالت،
من بينها اليورو والين الياباني ،بعد بيانات

قوية للوظائف في الواليات المتحدة ،لكن العملة
الخضراء تراجعت عن بعض مكاسبها مع عدم
اقتناع المستثمرين بأن مكاسبها ستستمر.
وارتفع مؤشر الدوالر ،الذي يقيس قيمة العملة
األميركية مقابل سلة من  6عمالت منافسة0.54 ،
بالمئة إلى  89.148في أواخر جلسة التداول في
سوق نيويورك ،مسجال أفضل أداء منذ السادس
والعشرين من أكتوبر.
وأم ــام العملة اليابانية سجل ال ــدوالر أعلى
مستوى منذ الثالث والعشرين مــن يناير ،مع
صعوده  0.79بالمئة إلى  110.25ين.
(نيويورك  -رويترز)

«األهلي المتحد» :اتفاقية تعاون مع شركة
إي نت لتقديم خدمات الدفع السريع
تعكس استراتيجية البنك لتوفير أسهل الحلول التكنولوجية لعمالئه
أعلن البنك األهلي المتحد،
ان ـس ـجــامــا م ــع اسـتــراتـيـجـيـتــه
ل ـل ـع ـم ــل نـ ـح ــو تـ ـع ــزي ــز ب ـن ـي ـتــه
الرقمية ،توقيعه اتفاقية تعاون
مـ ــع شـ ــركـ ــة ش ـب ـك ــة الـ ـخ ــدم ــات
اآللية «إي نت».
وي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك مـ ـ ــن خـ ــال
االت ـف ــاق ـي ــة ب ـتــوس ـيــع خــدمــاتــه
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة
لتقديم خدمات الدفع السريع
لشركات االتصاالت بالكويت،
وبـ ـع ــض ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت
بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،وس ـ ـ ـ ـ ــداد أق ـ ـسـ ــاط
الشركات التمويلية ،والمدارس
وش ــراء بـطــاقــات الـتـســوق عبر
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
الخدمات الترفيهية المختلفة
سـ ــواء االشـ ـت ــراك ف ــي ال ـق ـنــوات
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،أو
بـ ــاقـ ــات الـ ـت ــرفـ ـي ــه ،أو خ ــدم ــات
الــدفــع اإللـكـتــرونــي ،إلــى جانب
ش ـ ــراء م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة مــن
األلعاب اإللكترونية.
وتأتي هذه االتفاقية لتمكن
الـ ـعـ ـم ــاء مـ ــن الـ ـقـ ـي ــام بـعـمـلـيــة
الـ ـ ــدفـ ـ ــع عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق الـ ـخ ــدم ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة
المدشنة في موقع البنك على
شبكة اإلن ـتــرنــت ،أو مــن خــال
تطبيق البنك األ هـلــي المتحد
ال ـم ـتــوفــر ع ـلــى أج ـه ــزة الـنـقــال
الذكية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ال ـب ـنــك األه ـلــي
المتحد طارق محمود« :سعيا
منا لتزويد عمالئنا بالمزيد
من الخيارات المرتبطة بكيفية
التعامل مع شؤونهم المالية،

صباح الغنيم وطارق محمود يوقعان االتفاقية
فنحن ملتزمون بتقديم خدمات
أفضل وأكثر تميزا لعمالئنا».
واضــاف محمود« :دائـمــا ما
نسعى للتسهيل على عمالئنا
للقيام بتعامالتهم المصرفية
بـ ـك ــل سـ ـه ــول ــة ويـ ـ ـس ـ ــر ،ولـ ـه ــذا
عقدنا هذه االتفاقية مع شركة
ش ـب ـك ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات اآلل ـ ـيـ ــة (إي
نت) ،والتي تعد أول شركة من
نوعها في الكويت تقدم خدمات
الدفع اآللي من سداد الفواتير
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة لـ ـجـ ـمـ ـي ــع شـ ــركـ ــات
االتصاالت الكبرى العاملة في
الكويت».
ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن ،ع ـ ـبـ ــرت
م ـســاعــدة ال ـمــديــر ال ـعــام إلدارة
قنوات التوزيعات اإللكترونية
ال ـ ـب ــدي ـ ـل ــة فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ـنـ ــك األه ـ ـل ــي
الـمـتـحــد ه ــدى ال ـمــدنــي ،قــائـلــة:
«ن ـ ـحـ ــن نـ ــؤمـ ــن ب ـ ـ ــأن عـ ـم ــاء ن ــا
سيكونون سعداء بما ستوفر
لـ ـه ــم هـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة الـ ـج ــدي ــدة

مـ ـ ــن الـ ـ ــراحـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة فــي
االستخدام».
واضــافــت المدني« :تقدم هذه
الـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة م ـ ــن ش ــرك ــة
شبكة الـخــدمــات اآللـيــة (إي نت)
م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة وم ـم ـي ــزة من
ال ـخ ــدم ــات ت ـم ـثــل ق ـي ـمــة مـضــافــة
لمستوى خدماتنا ا لـتــي تهدف
لـتــوفـيــر أف ـض ــل ال ــوس ــائ ــل أمــانــا
وسهولة لدفع وسداد األموال في
أي مكان وزمان ،وهو ما يتفق مع
استراتيجية البنك األهلي المتحد
لـمــواكـبــة ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي
ال ـم ـس ـت ـمــر ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـمــالــي،
وتوفير كل ما هو مبتكر ومتطور
ويلبي متطلبات عمالئنا».
وأردفـ ــت« :نـحــن نـحــرص على
اقتناص كل الفرص التي تمكننا
من توسيع نطاق خدمات البنك
ال ـم ـص ــرف ـي ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،مــن
أج ــل ت ـقــديــم ال ـمــزيــد م ــن الــراحــة
لعمالئنا».

سيارات

٢٢
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«تويوتا الساير»
تكشف عن كامري ً2018
الجديدة كليا
		
مجهزة بمحرك  6سلندرات
بسعة  3.5لترات مع ناقل
حركة أوتوماتيكي  8سرعات

يوسف العبدالله

سابقة لعصرها ،أفضل ما يمكن
تويوتا كامري 2018
وصف ً
الجديدة كليا ،بعد خروجها
بتصميم خارجي عصري غير
تقليدي ،وبمحرك  6سلندرات
قوي ،مع ناقل حركة أوتوماتيكي
 8سرعات ،ومزودة بمقصورة
داخلية رحبة مصممة بشكل
جميلَّ ،
ومطعمة بأحدث
التقنيات وأنظمة السالمة.
«الجريدة» تسلط الضوء اليوم،
من خالل صفحة السيارات،
عليها ،للحديث عن مواصفاتها
الحديثة.

مفهوم جديد
للتصميم الداخلي
والخارجي يرتقي
بمستوى راحة
جميع الركاب

فـ ـ ـ ــي ح ـ ـف ـ ــل ضـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــم ،وع ـ ـلـ ــى
مستوى البالد ،أسدلت مؤسسة
محمد نــاصــر الـســايــر وأوالده،
شركة تابعة للساير القابضة،
عن كامري  2018الجديدة كليا،
بـ ـع ــد إع ـ ـ ـ ــادة صـ ـي ــاغ ــة م ـعــاي ـيــر
سـ ـ ـي ـ ــارات الـ ـسـ ـي ــدان م ـتــوس ـطــة
الحجم ،وذل ــك فــي قــاعــة الساير
لالحتفاالت بمنطقة العارضية،
بحضور رئيس مجلس اإلدارة
ف ـي ـص ــل ب ـ ـ ــدر م ـح ـم ــد الـ ـس ــاي ــر،
والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي مـ ـب ــارك
ناصر الساير ،ورئيس العمليات
بينغت شولتز ،ومدير أعمال أول
مــؤسـســة محمد نــاصــر الساير
وأوالده جـ ــو هـ ــان ه ـي ـس ـل ـي ـتــز،
والمدير العام للمبيعات سكوت
م ــاك ـن ـي ـك ــول ،ومـ ــديـ ــر تـخـطـيــط
المنتجات حمد الفوزان ،والمدير
ال ـع ــام ن ـعــومــي اي ـش ــي ،ورئ ـيــس
مـ ـهـ ـن ــدس ــي كـ ـ ــامـ ـ ــري م ــاس ــات ــو
ك ــات ـس ــوم ــات ــا ،ورئـ ـي ــس مـمـثـلــي
الشرق األوسط يوغو مياموتو،
والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق م ــن تــويــوتــا
مــوتــور كــوربــوريـشــن ،ووســائــل
اإلعالم.
وأعـلـنــت "تــويــوتــا" الخميس
الماضي ،إطــاق مركبة تويوتا
كامري  2018الجديدة كليا في
منطقة الشرق األوســط ،لترسي
بذلك معايير جديدة للتصميم
واألداء والراحة في فئة مركبات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدان م ـت ــوس ـط ــة ال ـح ـج ــم.
ويـهــدف تصميم الجيل الثامن
م ــن ت ــوي ــوت ــا ك ــام ــري ال ـج ــدي ــدة
ً
كـلـيــا إل ــى اخـتـبــار ح ــدود األداء
والتقنيات الذكية بشكل يضفي
ً
ً
عليها شعورا معززا.
وق ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــدأ فـ ـ ــريـ ـ ــق ت ـص ـم ـي ــم
مركبة تويوتا كامري الجديدة
ً
ً
كليا مــن نقطة الصفر ،وا ضـعــا
ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوط ال ـ ـت ـ ـص ـ ـم ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة،
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام م ـ ـن ـ ـصـ ــة "األط ـ ـ ـ ــر
ال ـه ـي ـك ـل ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة
لـ ـت ــو ي ــو ت ــا" ( )TNGAك ــأ س ــاس
ل ـكــل م ــن الـمـنـصــة (أو الـهـيـكــل)
ً
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ك ـ ـل ـ ـيـ ــا ،والـ ـ ــوحـ ـ ــدات

شولتز :سعداء
بأداء كامري
ذك ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـع ـم ـل ـي ــات ،بـيـنـغــت
شـ ــول ـ ـتـ ــز بـ ـيـ ـنـ ـغ ــت ش ـ ــولـ ـ ـت ـ ــز ،بـ ـه ــذه
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،أن ـ ـ ــه "م ـ ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ،ف ـ ـ ــإن ع ـ ـمـ ــاء ال ـت ـج ــزئ ــة
والجملة سعداء بأداء كامري ،بفضل
والئـ ـ ـه ـ ــم ،ودعـ ـمـ ـه ــم عـلــى
مدى السنوات .لقد رأى
بعضكم سيارة كامري
التي سجلت مليون كم
مـ ـع ــروض ــة فـ ــي ال ـم ــرك ــز
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،وهـ ـ ـ ــذا هــو
مــا يجعل كامري
م ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــزة،
وم ـتــان ـت ـهــا
ال تقهر".

الـتـصـمـيـمـيــة ،واإلل ـك ـتــرون ـيــات،
والمكونات األساسية األخــرى،
ل ـت ـكــون ال ـن ـت ـي ـجــة طـ ــرح مــركـبــة
مميزة تتسم بالتصميم األنيق
والقيادة ذات االستجابة العالية
ومستويات الراحة االستثنائية.

أول مرة
ومنذ إطالقها ألول مــرة عام
 1982مع التطورات المتواصلة
على مدى ثمانية أجيال ،حظيت
مــركـبــة تــويــوتــا كــامــري بتقدير
ك ـب ـيــر مـ ــن الـ ـعـ ـم ــاء فـ ــي جـمـيــع
أنـحــاء العالم ،لما تتسم بــه من
أداء استثنائي ،وما تمنحه من
تجربة قيادة نوعية ،إضافة إلى
مستوياتها العالية من الجودة
وق ـ ـ ــوة ال ـت ـح ـ ُّـم ــل واالعـ ـتـ ـم ــادي ــة
(.)QDR

مبارك الساير :تركيزنا االستراتيجي
على تميز خدمة العمالء

كاتسوماتا :تطويرها
إلشعال حماس الناس

قال الرئيس التنفيذي مبارك ناصر الساير" :كما نعلم جميعا ،فإن
صناعة السيارات تعيش تغيرات ومستجدات سريعة ومهمة،
فــي الــوقــت ال ــذي تــواصــل تــويــوتــا رس ــم الـمـعــايـيــر بتقديم
مجموعة من الموديالت الجديدة والرائعة .وكامري هي خير
مثال ،وخير شاهد على ذلك ،بعد تدشينها في منطقة الخليج
منذ ما يربو على  25عاما ،سطرت كامري سجال مذهال
من اإلنجازات والمبيعات االستثنائية .كامري قريبة من
جميع العائالت واألعمال".
وقال الساير في كلمة ألقاها خالل حفل االطالق:
"ن ـس ـع ــى ف ــي (الـ ـس ــاي ــر) ل ـن ـع ـكــس ن ـف ــس روح
تويوتا ،وتركيزنا االستراتيجي على تميز
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء .ول ـتــوف ـيــر أف ـض ــل خــدمــة
عمالء ممكنة ،فإننا نضمن البقاء بالقرب
مــن عمالئنا ،مــن خــال افتتاح معارض
ومراكز خدمة جديدة ،وتحفيز وتشجيع موظفينا،
وتــدريـبـهــم ج ـيــدا ،والـعـمــل بــأحــدث تكنولوجيا
مـتـطــورة .هــذه هــي بعض الـطــرق التي نقدم من
خاللها الحلول األفضل بالعمل لعمالئنا".

أك ــد مــاســاتــو كــات ـســومــاتــا ،كـبـيــر م ـهـنــدســي مــركـبــة
ً
تــويــوتــا كــامــري الـجــديــدة كـلـيــا" :ك ــان هــدفـنــا األســاســي
تطوير مركبة كفيلة بإشعال حماس الـنــاس .لــذا ،قمنا
بوضع مفهوم جديد لمركبة سـيــدان متوسطة الحجم
توفر المتعة والتشويق وراء عجلة القيادة .ولتصميم
الجيل الجديد من مركبة تويوتا كــامــري ،بدأنا بقالب
ً
جديد كليا من نقطة الصفر ،األمر الذي
أتاح لنا ابتكار مركبة تتمحور حول
السائق ،وتستجيب لتوجيهاته على
ُ
الشكل األمثل .وت َعد تويوتا كامري
ً
الجديدة كليا مركبة متوازنة للغاية
تقدم المزيد من التشويق واإلثارة،
م ـقــارنــة ب ــأي م ــن طــرازات ـهــا
السابقة .كما تحافظ على
راحـ ـ ــة ال ـس ــائ ــق والـ ــركـ ــاب،
وتشجعهم على االنطالق
بثقة ،حتى على الطرقات
المتعرجة".

ونجحت تويوتا كــامــري في
تعزيز مكانتها في فئة مركبات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدان م ـت ــوس ـط ــة ال ـح ـج ــم،
ً
سواء كان ذلك في منطقة الشرق
األوسط ،أو على مستوى العالم،
إذ تجاوز إجمالي مبيعاتها 19
مليون مركبة.
وتقدم مركبة تويوتا كامري
ً
الجديدة كليا مستويات عالية
من الــراحــة والثبات ،إلــى جانب
مـ ــزايـ ــا أداء ال ـت ـح ـك ــم الـ ـف ــري ــدة،
فيما يرجع الفضل في ذلك إلى
منصة "األطر الهيكلية العالمية
الـ ـج ــدي ــدة ل ـت ــوي ــوت ــا" (،)TNGA
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـمـ ـث ــل اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ً
جديدة كليا لعمليات التصميم
وال ـه ـنــدســة ومـخـتـلــف ال ـبــاقــات
والتجهيزات التي تقوم بتزويد
مركباتها بها.
وتـحــافــظ ه ــذه المنصة على

جانب من حفل اإلطالق (تصوير نوفل إبراهيم)

فيصل الساير في مقصورة «كامري»

جميع قيم تويوتا التقليدية ،من
حيث البنية الهيكلية ،ودرجات
السالمة الفائقة ،في الوقت الذي
ت ــرت ـق ــي ب ـت ـجــربــة الـ ـقـ ـي ــادة إل ــى
مستويات غير مسبوقة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـج ــان ــب
الميكانيكي ،فإن استخدام محرك
وناقل حركة جديدين ،فضال عن
منصة األطر الهيكلية الجديدة
الخاصة بمركبة كامري (،)GA-K
من شأنه أن ُيحدث كل الفارق.

 3خيارات
وت ـ ـتـ ــوافـ ــر تـ ــويـ ــوتـ ــا ك ــام ــري
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ك ـ ـل ـ ـيـ ــا ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ــم
تصميمها لتتخطى تطلعا ت
عـشــاقـهــا ف ــي الـمـنـطـقــة ،بـثــاثــة
خيارات من أنظمة الدفع ،أولها
محرك رباعي السلندرات سعة

 2.5لتر ،يولد قوة  178حصانا
وع ــزم دوران أقـصــى يبلغ 23.6
كـيـلــوغــرام مـتــر ،ويـقـتــرن بناقل
ح ـ ــرك ـ ــة أوت ـ ــوم ـ ــاتـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي ذي 6
س ــرع ــات ،وال ـث ــان ــي ه ــو مـحــرك
سداسي السلندرات ( )V6سعة
ً
 3.5لـتــرات تــم تـطــويــره حديثا،
والـ ـم ــزود بـتـقـنـيــة  D-4Sلحقن
الوقود ،ويولد قوة  298حصانا
وع ــزم دوران أقـصــى يبلغ 36.3
كـيـلــوغــرام مـتــر ،ويـقـتــرن بناقل
ح ـ ــرك ـ ــة أوت ـ ــوم ـ ــاتـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي ذي 8
سرعات.
وبــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،سيتم
ط ــرح ن ـظ ــام هــاي ـبــرد كـهــربــائــي
جــديــد ف ــي وق ــت الح ــق م ــن هــذا
ال ـ ـعـ ــام ،ي ـج ـمــع ب ـي ــن م ـصــدريــن
للطاقة؛ األول هو محرك يعمل
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــزيـ ــن وي ـ ـ ــول ـ ـ ــد قـ ــوة
 176ح ـص ــان ــا ،م ــع عـ ــزم دوران

يـ ـبـ ـل ــغ  22.5ك ـ ـي ـ ـلـ ــو غـ ــرام م ـت ــر،
والمصدرالثاني هــو موتورين
ك ـهــربــائ ـي ـيــن ي ــول ــدان قـ ــوة 118
ح ـصــانــا ،م ــع ع ــزم دوران يبلغ
 20.6ك ـي ـلــوغــرام م ـت ــر .ويـقـتــرن
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـظـ ــام بـ ـن ــاق ــل الـ ـح ــرك ــة
ال ـم ـت ـغ ـيــر ال ـم ـس ـت ـمــر بـخــاصـيــة
ال ـت ـح ـكــم ال ـك ـه ــرب ــائ ــي (،)ECVT
وي ـت ـي ــح ل ـل ـســائــق ت ـح ـق ـيــق نـقــل
نشط للسرعات بشكل انسيابي
وهـ ـ ــادئ ي ـحــاكــي ن ــاق ــل الـحــركــة
اليدوي ذي الـ  6سرعات.

داخلية مختلفة
أمـ ـ ــا الـ ـمـ ـقـ ـص ــورة ال ــداخ ـل ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة وال ـج ــري ـئ ــة ،فـتـتـمـيــز
بمجموعة من المزايا المتقدمة
ال ـتــي تــوفــر ال ـمــاء مــة وال ــراح ــة،
وت ـض ـفــي ل ـم ـســات إض ــاف ـي ــة من
الفخامة ،بما فــي ذلــك شاشات
الـمـعـلــومــات الـمـحـسـنــة بقياس
 8بـ ـ ــوصـ ـ ــات ،ونـ ـ ـظ ـ ــام ال ـش ـح ــن
ال ــاس ـل ـك ــي ل ـل ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة،
ونـ ـظ ــام ت ـك ـي ـيــف أوت ــوم ــات ـي ـك ــي
يشمل منطقتين يمكن التحكم
بــدرجــة حـ ــرارة كــل منهما على
ح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ونـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام صـ ـ ــوتـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ 6
مكبرات صوت ،ومقاعد أمامية
متعددة األوضاع قابلة للضبط
ً
ك ـهــربــائ ـيــا ،إض ــاف ــة إل ــى مـقــاعــد
خ ـل ـف ـيــة ق ــاب ـل ــة ل ــإم ــال ــة وال ـط ــي
بنسبة .40:60

أولوية السالمة
وك ـم ــا ه ــو الـ ـح ــال ف ــي جميع
طــرازات تويوتا ،تبقى السالمة
ضمن أهم األولويات في مركبة
تــويــوتــا كــامــري الـجــديــدة كليا،
إذ ت ـت ـض ـمــن م ـج ـمــوعــة شــامـلــة
م ــن ال ـم ــزاي ــا ال ـت ــي ت ــوف ــر األم ــان
والحماية لجميع ركابها ،مثل
 6وسادات هوائية تعمل بنظام
تقييد الحركة التكميلي (،)SRS

و نـظــام التحكم بثبات المركبة
( ،)VSCونـظــام المكابح المانع
لالنغالق ( ،)ABSونظام توزيع
ً
ق ــوة الـكـبــح إل ـك ـتــرون ـيــا (،)EBD
ونـ ـظ ــام م ـس ــاع ــد ال ـك ـب ــح (،)BA
ونـظــام مساعدة االنـطــاق على
الـمــرتـفـعــات ( ،)HACفـضــا عن
البنية المعززة لهيكل ومنصة
المركبة ،ودرجة صالبة هيكلها،
ال ـتــي تــم رفـعـهــا بنسبة  30في
المئة ،وغيرها الكثير من المزايا
األخرى.
وتـ ـت ــواف ــر ال ـم ــرك ـب ــة بـتـسـعــة
ألوان مميزة ،بما في ذلك لونان
ً
ت ــم ت ـطــويــره ـمــا ح ــديـ ـث ــا ،ه ـمــا:
لون الغرافيت ،واللون اللؤلؤي
ُ
وت ِّ
عبر هذه
األبيض البالتيني.
األلـ ـ ـ ــوان ع ــن ال ـ ـقـ ــوة ،م ــع إي ـح ــاء
بــالـمــزيــد م ــن ال ـمــرونــة والـ ــدفء
والبريق المعدني ،لتتيح بذلك
مــرك ـبــة ت ــوي ــوت ــا ك ــام ــري 2018
لعمالئها التعبير عــن تفردهم
وطابعهم الشخصي .وباإلضافة
إل ــى ذل ــك ،سـتـتــوافــر وألول مــرة
ً
فــي تــويــوتــا كــامــري (وحـصــريــا
لفئة SE سداسية الـسـلـنــدرات)،
أنـظـمــة ألـ ــوان مــن درج ـت ـيــن ،من
شــأنـهــا إب ــراز الـشـكــل الــريــاضــي
والمصقول للمركبة ،ما يميزها
ع ـ ـ ــن غـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات
المنافسة في فئتها.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـق ـص ــورة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،فـ ـتـ ـت ــواف ــر ب ـث ــاث ــة
خ ـ ـيـ ــارات م ــن األلـ ـ ـ ـ ــوان .ك ـم ــا تــم
تزويد مركبة السيدان الجديدة
ك ـل ـي ــا بـ ـعـ ـج ــات م ـ ــن ال ـس ـب ــائ ــك
ال ـم ـع ــدن ـي ــة قـ ـي ــاس  17ب ــوص ــة،
إض ــاف ــة إل ــى ع ـجــات ق ـيــاس 18
ب ــوص ــة بـتـصـمـيـمـيــن مـمـيــزيــن،
أحدهما حصري لفئة .SE

مياموتو :تتمتع بشعبية واسعة
قــال الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة
تويوتا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
يوغو مياموتو" :نحن متحمسون للغاية إلطالق
ً
مركبة تويوتا كامري الجديدة كليا ،ال سيما
أنها تتمتع بشعبية واسعة ،وتحظى بنجاح
كبير في المنطقة".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :تـ ـتـ ـمـ ـي ــز تـ ــويـ ــوتـ ــا ك ـ ــام ـ ــري 2018
بـتـصـمـيـمـهــا ال ـف ــري ــد ،وم ـق ـصــورت ـهــا الــداخ ـل ـيــة
المحسنة ،وأداء قيادتها الــذي يشعل الحماس،
فضال عن أحدث التقنيات المستخدمة فيها ،وكفاءة

اسـتـهــاك ال ــوق ــود ال ــرائ ــدة فــي فـئـتـهــا ،مــا يـضـيــف إليها
ً
كليا .كما ّ
تؤمن في الوقت ذاتــه مستويات
قيمة جديدة
استثنائية من المرح والتشويق لكل من السائق والركاب،
وتعيد ترسيخ مكانتها كمركبة ترسي معايير جديدة في
فئة مركبات ُالسيدان متوسطة الحجم".
وأضاف" :ن ِّ
عبر عن بالغ امتنانا لعمالئنا في المنطقة
ِّ
على دعمهم المتواصل ،وآرائهم القيمة ،التي تشكل مصدر
إلهام لنا للتميز وتطوير مركبات تتخطى توقعاتهم في
كل مرة".

ثقافات
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Fitness

مزاج
 400مثقف وأكاديمي عربي
ّ
ناقشوا مواجهة
التطرف
بالفن واألدب في مكتبة
اإلسكندرية بمصر.
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«تيتا لطيفة» تتحدث عن
برنامجها «عنار لطيفة»
وتكشف أنها ربما تدخل
«غينيس» كأكبر معمرة
تلفزيونية.

ً
كارين جيالن :تلقيت عروضا كثيرة
عقب نجاح «جومانجي»
العدد  / 36٧6األحد  ٤فبراير 201٨م  ١٨ /جمادى األولى 1439هـ

ذك ــرت النجمة كــاريــن جـيــان أن
ت ـجــرب ـت ـهــا ف ــي ف ـي ـلــم "جــومــان ـجــي"
م ـن ـح ـت ـهــا الـ ـثـ ـق ــة ،وش ـ ـهـ ــرة ك ـب ـيــرة،
الس ـي ـم ــا أن ال ـف ـي ـلــم ح ـق ــق أرب ــاح ــا
ضخمة في دور العرض السينمائية،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـنــوع ـيــة من
األعمال تحتاج إلى تركيز في األداء.
وقالت كارين ،في تقارير إعالمية،
إن م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي ال ـف ـي ـلــم دف ـعــت
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن إل ـ ــى االنـ ـتـ ـب ــاه إل ـي ـه ــا،
وتقديم الـعــروض لها في مشاريع
مقبلة.
يشار إلــى أن الفيلم حقق أرقاما
قياسية منذ طرحه في  24ديسمبر
ا لـمــا ضــي ،وينتمي لفئة المغامرة
والكوميديا ،ومن إنتاج استديوهات

سوني السينمائية ،وبلغت تكلفة
إنتاجه  90مليون دوالر ،ومن تأليف
ال ـث ـنــائــي س ـك ــوت روزن ـ ـبـ ــرغ وري ــك
ســوم ـنــرز ،وإخ ـ ــراج ج ــاك كــاســدان،
وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ــي بـ ـط ــولـ ـت ــه ع ـ ـ ــدد مــن
الـنـجــوم ،أبــرزهــم دوي ــن جونسون،
كارين جيالن ،لوبي كانافال ،ميس
بايل ،كيفن هارت ،جاك بالك.
وتدور قصة الفيلم حول  4طالب
ب ــالـ ـم ــدرس ــة الـ ـث ــان ــوي ــة يـكـتـشـفــون
لعبة قديمة تقحمهم داخــل الغابة
المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة
تحكمها .وتتجسد اللعبة حرفيا في
اختياراتهم ،ليدركوا مع الوقت أن
"جومانجي" ليست مجرد لعبة ،بل
تحد للبقاء على قيد الحياة ،ويجب

كيت أبتون تتهم بول
مارسيانو بالتحرش الجنسي

إتمام اللعبة لنهايتها ،للعودة إلى
عالم الواقع.
يذكر أن كارين هي االبنة الوحيدة
ل ـ ـمـ ــاري ج ـ ـيـ ــان ،والـ ـمـ ـغـ ـن ــي ج ــون
جيالن ،وتعلمت لعب البيانو ،وهي
لــم تتعد سبعة أع ــوام ،وب ــدأ حبها
ل ـل ـتـمـث ـيــل ي ـظ ـهــر ف ــي س ــن م ـب ـكــرة،
وانضمت إلى عدة مسارح للشباب،
وانتقلت وهي في السادسة عشرة
إلى إيدنبيرج.
وال ـت ـح ـق ــت ب ـك ـل ـيــة ت ـي ـل ـف ــورد ،ثــم
انتقلت مرة أخــرى إلى لندن ،وهي
لم تتعد الـ 18عاما ،ودرست التمثيل
في أكاديمية إيطاليا كونتي للفنون
المسرحية والدراما ،حيث حصلت
م ـن ـهــا ع ـلــى درج ـ ــة ال ـل ـي ـســانــس في

ليدي غاغا تلغي حفالتها
بسبب ألم حاد

ليدي غاغا

كيت أبتون
وجهت عارضة األزياء كيت أبتون اتهاما لبول
مارسيانو ،صاحب إحدى العالمات التجارية
الشهيرة ،بالتحرش الجنسي.
وبعيد ذلك ،نفى مارسيانو التهم الموجهة له من
طرف أبتون.
ووفق ما كشفت وسائل إعالم عالمية ،فإن
عارضة األزياء المذكورة دفعت العديد من النجوم
العالميين إلى التضامن معها ضد بول ،رجل
األعمال صاحب األصول المغربية.
مارسيانو ُولد في منطقة دبدو ،وهي بلدة
صغيرة في شمال شرقي المغرب ،ونشأ
بمرسيليا ،قبل أن يغادر فرنسا عام  1981إلى
لوس أنجلس.

٢٦
مسك وعنبر

٣٠

يواصل الفنان والمخرج فيصل
أطباء متخصصون في
العميري تصوير الدراما
رعاية األطفال بمستشفى
االجتماعية الشبابية (آخر
«كوك تشلدرنز» يؤكدون
ً
أن مستشفى البنك الوطني شتاء) فضال عن التحضير
مطابق للمواصفات العالمية .لفيلم سينمائي .

التمثيل ،وعملت عارضة ،وحققت
نجاحا ال بأس به في هذا المجال.
وبـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ـش ـ ــواره ـ ــا الـ ـفـ ـن ــي فــي
ا لـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ع ـ ـ ــام  2006مـ ـ ــن خـ ــال
المسلسل التلفزيوني  ،Rebusحيث
قامت بدور تيري كوتر ،ثم تنوعت
أدواره ــا بين المسلسالت واألفــام
التلفزيونية ،وفي عام  2008شاركت
في فيلم  ،New Town Killersوفي
عام  2010شاركت في فيلم ،Outcast
وقــامــت ب ــدور جين لــوكـهــارت في
ف ـي ـلــم Not Another Happy
 Endingعام  ،2013وفي العام
ذاته شاركت في فيلم الرعب
.Oculus

غوميز تعالج من
االكتئاب بمصحة نفسية

سيلينا غوميز

ألغت ليدي غاغا العروض األوروبية المتبقية
لجولتها العالمية الحالية ،بسبب "ألم حاد"
تعانيه ،وفقا لما ذكرته الشركة المنظمة لجولة
النجمة ،أمس ،في بيان صحافي.
وقالت شركة اليف نيشن للسياحة" :لسوء الحظ،
تعاني ليدي غاغا ألما حادا أثر في قدرتها
بشكل كبير على أداء أغانيها على المسرح أمام
الجمهور".
وذكرت غاغا في بيان نشر على "تويتر"" :إنني
مدمرة ،ال أعرف كيف أصف ذلك".
وكان من المقرر أن تقدم غاغا عشرة عروض أخرى
في أوروبا في إطار جولتها العالمية "جوان".
(د ب أ)

خضعت النجمة العالمية سيلينا غوميز لعالج
مكثف في إحدى المصحات النفسية ،وفقا
لتقارير إعالمية أشارت إلى دخول النجمة
مركزا خاصا للعالج النفسي ،وأنها أمضت
األسبوعين األخيرين في هذا المركز ،للتخلص
من االكتئاب والقلق.
والالفت في األمر ،أنها ليست المرة األولى التي
تدخل فيها النجمة سيلينا غوميز المصحة
النفسية ،فقد أدخلت إليها أيضا في العام
السابق.
ُيذكر أن سيلينا غوميز تبلغ من العمر  25عاما،
وهي ألغت كل مشاريعها الفنية إلى أن تتحسن
حالتها الصحية والنفسية.

ً
فرقة « »Spice Girlsتلتئم عقب  18عاما من االنفصال

كل مغنية ستحصل على  10ماليين جنيه إسترليني عن المشروعات الجديدة
أ ك ـ ـ ـ ـ ــدت فـ ـ ــر قـ ـ ــة ،Spice Girls
أمـ ــس األول ،أن عـ ـض ــوات ال ـفــرقــة
ي ـع ـتــزمــن ال ـع ـمــل م ـعــا مـ ـج ــددا في
ب ـع ــض "ال ـ ـفـ ــرص ال ـ ـجـ ــديـ ــدة" ،بـعــد

عـ ـق ــدي ــن ت ـق ــري ـب ــا مـ ــن االنـ ـفـ ـص ــال.
وج ــاء التأكيد بعد ســاعــات من
بدء المغنيات الخمس؛ فيكتوريا
بيكهام ،وميالني براون ،وميالني

تشيشولم ،وجيري هورنر ،وإيما
بونتون ،تبادل الصور على وسائل
التواصل االجتماعي عن تجمعهن
في منزل هورنر خارج لندن.

وقالت الفرقة ،فى بيان لها" :لقد
تمتعنا بــوقــت رائـ ــع بـعــد الـظـهــر،
واسترجعنا ذكريات أوقات رائعة
أمضيناها معا".
وت ــاب ــع الـ ـبـ ـي ــان" :ن ـش ـع ــر دائ ـم ــا
بسعادة غامرة إزاء مدى االهتمام
ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم بـفــرقــة
سبايس غيرلز ،ويبدو الوقت اآلن
مناسبا الستكشاف بعض الفرص
الجديدة الرائعة معا".

 10ماليين

فرقة «سبايس غيرلز»

وذك ــرت تـقــاريــر إعــامـيــة أن كل
مغنية بالفرقة ستحصل على 10
ماليين جنيه استرليني ( 14مليون
دوالر) عــن المشروعات الجديدة،
وأن بيكهام سـعــت إ ل ــى الحصول
ع ـلــى ت ــأك ـي ــدات بــأن ـهــا ل ــن تضطر
إلى الغناء.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ق ـ ــد ان ـق ـس ـمــت
فـ ــي عـ ـ ــام  ،2000ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أنـهــن تجمعن فــي جــولــة بــأوروبــا
والواليات المتحدة عام  ،2008كما
شــاركــن فــي حـفــل اخـتـتــام األلـعــاب
األوليمبية بلندن عام .2012
يشار إلــى أن الفرقة أسست في
عام  ،1994وحققت أغنيتها األولى
"وان ــاب ــي" نـجــاحــا ك ـب ـيــرا ،وبــاعــت
 85مـلـيــون أسـطــوانــة عـبــر الـعــالــم،

وح ـم ـل ــت كـ ــل م ـغ ـن ـيــة فـ ــي ال ـف ــرق ــة
اسـ ـم ــا خ ــاص ــا بـ ـه ــا ،ف ـك ــان ــت عـلــى
النحو ا لـتــا لــي ،فيكتوريا بيكهام
(بـ ــوش س ـبــايــس) وإي ـم ــا بــونـتــون
(بيبي سبايس) وجيري هاليويل
(جنجر سبايس) وميالني براون
(س ـ ـك ـ ـيـ ــري س ـ ـبـ ــايـ ــس) ومـ ـي ــان ــي
شـيـسـهــولــم (س ـبــورتــي سـبــايــس)،
وك ــان مــن المقرر أن تظهر الفرقة
في حفل خالل عام  ،2016لكن ذلك
لم يتحقق.
وعقب انفراط عقد الفرقة ،شقت
كل مغنية في الفرقة طريقها نحو
الـنـجــومـيــة ،عـبــر الـغـنــاء الـمـنـفــرد،
وحققت النجاح ،لكن نسبه كانت
متفاوتة ،عبر أغنياتهن المنفردة.
وقــامــت الـفــرقــة ،بالمثل كفريق
بيتلز ،بأداء دور البطولة في فيلم
"س ـبــايــس وورلـ ـ ــد" ،وذلـ ــك بـعــد أن
طرحت ألبومها الثاني الذي يحمل
ً
اس ــم "سـبــايــس وورلـ ــد" أي ـض ــا ،ثم
طرحت ألبومها الثالث "فور إيفر"
الذي لم يحقق النجاح كسابقيه.
(د ب أ)

كارين جيالن

ثقافات
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 400مثقف ناقشوا مواجهة التطرف بالفن واألدب في مكتبة اإلسكندرية
مصطفى الفقي :تيارات الفكر المظلم والمتطرف تجتاح العالم

الذعر
من الحياة
ال الموت

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لمواجهة التطرف،
الذي نظمته مكتبة اإلسكندرية بمصر بعنوان «الفن واألدب
في مواجهة التطرف» ،بمشاركة نحو  400مثقف وأكاديمي
وإعالمي عربي وأجنبي.
اإلسكندرية  -محمد المالحي

القرن الـ  21بالغ
التعقيد واستطاع
المتطرفون فيه
تحقيق أهدافهم
بالسالح
أو األفكار

محمد الرميحي

شهد المؤتمر السنوي الرابع
لمواجهة التطرف الذي نظمته
م ـك ـت ـبــة اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة م ـشــاركــة
عــرب ـيــة ودولـ ـيـ ــة واسـ ـعـ ــة ،بــدت
واضحة في الجلسات النقاشية
والـحــواريــة ،التي أقيمت ضمن
الفعاليات.
وأكـ ـ ـ ــد د .م ـص ـط ـف ــى ال ـف ـق ــي،
م ـ ــدي ـ ــر مـ ـكـ ـتـ ـب ــة اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة،
أن مــؤت ـمــر ال ـت ـط ــرف ي ــأت ــي في
وقته ،إذ يموج العالم بتيارات
الفكر المظلم والمتطرف ،التي
ً
ينبغي علينا أن نواجهها معا،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن أي ـ ــة ديـ ــانـ ــة لــم
تـتـعــرض للظلم ط ــوال الـتــاريــخ
ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ،مـ ـثـ ـلـ ـم ــا تـ ـع ــرض ــت
الــديــانــة اإلســامـيــة ،الـتــي باتت
مشوهة في نظر الغرب ،بشكل
ً
يـ ـك ــاد يـ ـك ــون مـ ـتـ ـعـ ـم ــدا ،بـسـبــب
االلتباس بين الدين والسياسة،
وتعمد إطــاق مصطلح تنظيم
الدولة اإلسالمية على «داعش»
اإلرهابي ،حسب قوله.

رسالة األدب والفن
قـ ّـدم عالم االجتماع والمفكر
ا لـكــو يـتــي ،د .محمد الرميحي،
ً
أفكارا تشخيصية للوضع القائم
نوقشت فــي جلسات المؤتمر،
وقال إن العالم في القرن الحادي

المشاركون في المؤتمر
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ب ـ ــال ـ ــغ ال ـت ـع ـق ـي ــد،
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــون ف ـيــه
تحقيق أهدافهم إما بالسالح أو
ً
ً
باألفكار التي تمثل خطرا كبيرا،
ً
فـضــا عــن أن العولمة تبشرنا
باحتماالت متزايدة من المخاطر
سـتــؤدي إلــى فوضى عــارمــة لو
تجاهلناها.
كذلك أكد وجود مجموعة من
الـتـســاؤالت تنبغي مناقشتها،
وم ــن بـيـنـهــا :م ــاذا يستطيع أن
يقدم األدب والـفــن فــي مواجهة
خ ـط ــر الـ ـتـ ـط ــرف ،ومـ ــا ه ــو ن ــوع
هذا الفن وما موضوعه .كذلك،
كيف يجب أن تكون العالقة بين
األدبين المحلي والعالمي؟
بدوره ،أكد الباحث الجزائري
الطاهر سعود ،المتخصص في
الحركات اإلسالمية ،وجود ُبعد
ثقافي لمواجهة خطر اإلرهــاب

والتطرف ،فمن الضروري هدم
اإلرث الـثـقــافــي ال ـســابــق وبـنــاء
وإعـ ـ ـ ــداد ن ـس ــق ث ـق ــاف ــي مـتـجــدد
ي ـح ـمــل خ ـ ـيـ ــارات لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
وض ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـل ــف وم ــواج ـه ــة
االنتشار الواسع للعنف.
وتحدث في جلسة {اإلعــام}
كـ ــل مـ ــن الـ ـب ــاحـ ـث ــة فـ ــي ال ـع ـل ــوم
السياسية وا لـنــا شـطــة اليمنية
د .وسام باسندوة ،والصحافي
األردني مفلح العدوان ،وأستاذ
ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة بــالـجــامـعــة
البريطانية بالقاهرة د .لــوري
فيليبس ،واإلعالمية الجزائرية
د .لبنى شطاب ،ورئيس تحرير
{األهـ ـ ـ ـ ــرام ويـ ـكـ ـل ــي} ال ـص ـحــافــي
عزت إبراهيم؛ واإلعالمي عمرو
خفاجي.
وف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـم ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ـف ـل ــح
العدوان ،إن المواجهة الحقيقية

د .مصطفى الفقي
للتطرف يجب أن تبدأ باألطفال،
فــالـمـحـتــوى الـ ــذي ي ـعــرض لهم
س ــواء عـبــر ال ـق ـنــوات التقليدية
أو الحديثة معظمه يشجع على
العنف ويرسخ ثقافة االختالف،

ً
م ـش ـيــرا إل ــى تــواطــؤ ي ــؤدي إلــى
صناعة المتطرف .وأكــد أهمية
التركيز على الموسيقى والفن
واألدب وتقبل اآلخر.

رؤى سياسية
أدار جـلـســة «ال ـت ـط ــرف :رؤى سـيــاسـيــة» د .أســامــة
ال ـغــزالــي ح ــرب ،ال ـكــاتــب وخـبـيــر ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة،
بحضور الباحث اإليطالي ريكاردو ريدالي ،والدكتور
تورستين برونشتاين ،من جامعة ألمانيا ،والدكتورة
أم العز الفارسي ،أستاذة العلوم السياسية بجامعة
بني غازي ،والدكتور أحمد يوسف أحمد والدكتورة
إي ـمــان رج ــب ،الـبــاحـثــة فــي مــركــز األه ـ ــرام لـلــدراســات
السياسية واالستراتيجية.
أك ــد ال ـبــاحــث ري ــدال ــي ض ـ ــرورة وجـ ــود ت ـ ــوازن بين
ً
الحريات الشخصية ومواجهة التطرف ،مؤكدا أهمية
م ـحــاربــة ك ــل م ــن يـسـتـخــدم ال ــدي ــن ف ــي ح ــرم ــان الغير
ً
من ممارسة حقوقه .وأوضــح أننا جميعا مطالبون
بالحفاظ على التراث العالمي والثقافة العالمية من
خــال معرفة كــل منا لــآخــر ،وذل ــك مــن خــال بعثات
ً
والنقاش ،مشددا على دور مؤسسات المجتمع المدني
والجامعات ،كذلك الثقافة في مواجهة هذه الظاهرة.
واسـتـعــرضــت د .أم ال ـعــز ال ـفــارســي ،تـجــربــة ليبيا

ورفـ ــض ت ـي ــار اإلس ـ ــام ال ـس ـيــاســي الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،إذ
تحولت المنابر إلــى سباب وعنف وتكممت األفــواه
وقيدت الحريات .وفــي ما يتعلق بمعالجة التطرف
الـسـيــاســي ،أش ــارت إلــى أن الفكر المستنير هــو أول
األدوات فهو يقوم على قواعد فكرية منها االحتكام
ً
إلى قيم المواطنة والحوار وقبول اآلخر ،فضال عن فتح
حوار مجتمعي وسياسي لمناقشة القضايا المتعلقة
باإلسالم والعلمانية.
كذلك عقدت فــي المؤتمر جلسة بعنوان «الثقافة
وال ـت ـقــدم فــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي» ،أداره ـ ــا وزي ــر الثقافة
األسبق في مصر د .جابر عصفور ،وتحدث فيها كل
من رئيسة اتحاد الكتاب الجزائريين يوسف شقرة،
والمفكر واألديب العراقي نجم والي ،وأستاذة العلوم
السياسية بجامعة القاهرة د .نيفين مسعد ،والمفكر
المغربي عبد السالم الطويل ،والمحامية اللبنانية
والناشطة الحقوقية د .دانيال الحويك.
أك ــد عـبــد ال ـســام الـطــويــل فرضيتين أساسيتين،

األولى أن العنف والتطرف واإلرهاب والتشرد نتيجة
مباشرة لفشل مشروع الثقافة ،والثانية أن مظاهر
العنف والتطرف نتيجة لفشل مشروعات اإل صــاح
والتجديد على مدار عقود ما بعد االستقالل .وتابع:
{مشروعات اإلصالح والتجديد شكلت مسار الحداثة
األصلي الذي يقوم على السياسة التاريخية لتحرر
ً
ً
اإلنسان ليكون مسؤول وفاعل في تاريخه}.

إهداء
أهدى الوفد الصيني الذي شارك في المؤتمر لوحة
تذكارية «مخطوطة» للدكتور مصطفى الفقي ،بالرموز
الصينية ،حملت عبارة «شوسيانج» وتعني عبق الكتب
باللغة الصينية.

جائزة وزارة الثقافة اللبنانية للرواية لألديب رشيد الضعيف
ّ
معرض الشرائط المصورة العربية في مهرجان {أنغوليم الدولي}

ً
نشاطان حفلت بهما الساحة الثقافية اللبنانية والعربية أخيرا ،األول منح وزارة الثقافة اللبنانية
جائزة وزارة الثقافة للراوية باللغة العربية لعام  2017لألديب رشيد الضعيف ،والثاني معرض «الجيل
الجديد» حول فن الكاريكاتير والشرائط ّ
المصورة ّ
العربية اليوم ،ضمن «مهرجان أنغوليم الدولي
للكوميكس» في فرنسا ،ثاني أكبر مهرجان للشرائط ّ
المصورة في العالم.
بيروت  -ةديرجلا

•

د .غطاس خوري
اعتبر أن فن
الرواية لن ينقرض
مهما نافسته
الوسائل الحديثة

س ـلــم وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة ف ــي لـبـنــان
ال ــدك ـت ــور غ ـط ــاس خـ ــوري الـكــاتــب
رشـ ـي ــد ال ـض ـع ـي ــف جـ ــائـ ــزة وزارة
الـثـقــافــة ل ـلــراويــة بــالـلـغــة الـعــربـيــة
ل ـع ــام  2017ع ــن روايـ ـت ــه «ألـ ـ ــواح»
الصادرة عن دار «الساقي» ،إضافة
إلى مبلغ  15مليون ليرة لبنانية
م ــن مــؤس ـســة «أن ـ ـطـ ــوان ش ــوي ــري»
ومـيــدالـيــة مــن الـ ــوزارة مــع شهادة
تـ ـق ــدي ــر ،ف ـي ـم ــا ح ـج ـب ــت ال ـج ــائ ــزة
عــن الــروايــة للناشئة لـعــدم توافر
المواصفات الروائية الموضوعة
مــن الـلـجـنــة ،وف ــق مــا أعـلــن رئيس
لـجـنــة الـتـحـكـيــم م ـي ـشــال مـعـيـكــي،
الـ ـ ـ ــذي أشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ال ـن ـت ـي ـج ــة
صدرت من دون تدخل من الوزير».
في المناسبة ألقى د .غطاس خوري
كلمة اعتبر فيها أن {ا لـثـقــا فــة في
لبنان ،هــي ثــروتــه ،ونحن نحافظ
عليها ،وندعمها ،وننشرها .وها
هــي وزارة الثقافة الـيــوم ،تحتفي
بــأحــد أع ــرق راف ــد ثـقــافــي :الــروايــة
نعم الرواية ،التي لها تاريخ طويل
في لبنان ،منذ بداياتها ،وتطورها
ع ـل ــى أيـ ـ ــدي م ـبــدع ـيــن لـبـنــانـيـيــن.

غرائبيا ،في
معظم الروايات والقصص التي تنحو منحى
ً
العربية وفي اللغات األخرى ،تكون وليدة المخيلة الممروضة،
أو المغامرة ،أو النقدية الساخرة ،أو حتى الفنية السوريالية.
وهي مخيلة متعافية على األغلب ،أو على األقل هادفة (األمر
يــذكــرنــا بـقـصــص الـ ـس ــوري زك ــري ــا ت ــام ــر ،أو ال ـعــراقــي جليل
القيسي).
الدملة ،أو النزف
من
كالقيح
يخرج
غرائبيا
منحى
ثمة
لكن
ّ
مــن ال ـجــرح .يـخــرج مــن مخيلة ال تـعــرف لـهــا هــدفـ ًـا نـقــديـ ًـا أو
فنيا .ال تعرف إال رغبة أن تعوي كالذئب،
إصالحيا ،أو حتى
ً
ً
أو ُتطلق صرختها المكبوتة (لعلنا نتذكر "صرخة" الرسام
النرويجي  ،Munchأو روايــة The Master and Margarita
للروسي .)Bulgakov
الدراسات الغربية تطلق على هذه الغرائبية السوداء اسم
 .The Grotesqueالغرائبي ال ُيذعر من الموت ،بل ينفرد بالذعر
من الحياة .والغرائبي ،حين تبخل الحياة بالحوار الخارجي
الطبيعي معه ،ينصرف إلى الحوار الداخلي مع النفس الذي ال
يخلو من تأثير خانق .وهو يستريح لالنتساب إلى هذا العالم
الالمرئي ،عالم الموتى أو الغائبين .قد نضحك مع الغرائبي
كوميديا ،لكننا ال نخفي ارتيابنا من مضامينه
مما يبدو لنا
ً
السوداءُ .نفتن بجاذبيته ،في حين ال نخفي إحساسنا بمعاني
التهديد التي ينطوي عليه.
غريبا أن ينفرد القاص والروائي العراقي بهذا الضرب
ليس
ً
من أساليب التعبير ،في العقد األخير خاصة .فتجربته لم تعد
تجربة حياة اجتماعية ،سياسية ،فكرية أو وجودية تتسم
باالعتيادية ،وخاصة إذا ما انتسب لمرحلة الموت التي أملتها
سلطة الديكتاتور والحروب المتواصلة على مدى ثلث قرن،
وسلطة أح ــزاب اإلس ــام السياسي الـتــي تـمـ َّـيــزت ،إلــى جانب
الموت ،بالفساد ،حتى هذه اللحظة .أبناء المرحلة دخلوا نفق
منتهيا .دخلوا الحزب ،المعارضة،
زمنا لم يعد يبدو لهم
الذعر
ً
ً
االنتفاضة ،اإلعدامات بالجملة ،اقتيدوا إلى جبهات القتال،
إلى المقابر الجماعية ،إلى المجاعة ،إلى العبوات الناسفة،
رؤوما .أحسوا
حضنا
والمهانة اليومية .حتى الدين لم يعد
ً
ً
أنهم ال ُيقادون فقط ،بل يقودون بدورهم .صــاروا ُيسهمون
بإخالء الحياة من أي معنى ،عن إجبار أو طواعية .خبرة ال
يملكها غير العراقي الذي عاشها.
الـقــراء الـيــوم يعجبون مــن هــذا الفيض القصصي العراقي
ـددا مــن الــروايــات
ال ــذي ال يعتمد تـجــربــة سـ
ـويــة .لـقــد ق ــرأت ع ـ ً
المدهشة ،وكانت تملي َّ
علي معاييرها الجديدة ،ألن الجحيم
ُ
األرضي الذي نعرفه ،والجحيم السفلي الذي نجهله عراقيان
بامتياز .روايــة "األشباح والوهق" لسليم جــواد ،من الجحيم
قد
السفلي الذي يستسلم
كليا للمخيلة .وكذلك رواية "خضر ْ
ً
والعصر الزيتوني" لنصيف فلك ،ورواية "فرنكشتاين في بغداد"
ألحمد السبعاوي" .مسامرات جسر بزيبر" لشاكر األنباري"،
و"الجريمة ،الفن وقاموس بغداد" لعلي بدر ،يغترفان من بؤس
الجحيم األرضي .وهناك الكثير الذي لم يصلني .جميع هذه
النصوص ال تخلو من ابتسامة سخرية ممرورة .ابتسامة تشف
ٍّ
المثل التي ترددها العقائد واألديان واآلمال السياسية.
من ُ
آخر ما قرأت من هذه السلسلة المفزعة المجموعة القصصية
"صانع الحلوى" ألزهر جرجيس (دار المتوسط  .)2017لكن
قصصه ،بفعل ميلها للسخرية ،التي تبدو ضاحكة في أحيان
كثيرة ،وال تكتفي باالبتسام ،تكاد تجعل من تراجيديا الجحيم
األرض ــي كــومـيــديــا ،األم ــر ال ــذي يجعلها أق ــرب إل ــى الحكاية
الصحافية ،التي تطمع أن تخرج عن مدار قارئ األدب (رواية
وقـصــص) إلــى ال ـقــارئ ال ـعــام .لــذلــك ،تـبــدو قصته أو حكايته
تحفزه للقفز إلى
وتقرأ بدقائق ،وكأنها بذلك ّ
قصيرةُ ،متسارعة ُ
القصة التي تليها .بطله دائم الخروج من الواقع إلى الكابوس،
وكثيرا ما يتطابقان .وتتمتع لغته
أو من الكابوس إلى الواقع،
ً
بخفة دم ال تعكرها الصنعة إال فيما ندر.
أزهر جرجيس يعيش في المنفى النرويجي ،ينتسب إلى
الجيل الذي خبر جحيم صدام حسين ،وجحيم أحزاب اإلسالم
السياسي التي ورثـتــه .وبفضل منفاه ،الــذي ال يبخل عليه،
مياال
هو أيـضـ ًـا ،بكوابيس العزلة ومشاعر االغـتــراب ،يبدو
ً
إلى المباشرة في هجائياته .بالرغم من أن الجحيم األرضي
لــم يـتــوقــف عــن تـغــذيــة المقيمين داخ ــل ال ـعــراق بــالـجــرأة في
هجائياتهم (الشاعر موفق محمد خير مثال).

إصدار

«في علبة الضوء»

هــذا الفن الــذي لــن ينقرض ،مهما
ن ــافـ ـسـ ـت ــه ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل الـ ـح ــديـ ـث ــة.
ً
ستبقى الرواية ،تجسيدا للحدث،
واالنفعال ،وشجون النفس والعقل،
ول ـكــل م ــا يــريــد اإلن ـس ــان إخــراجــه
فــي صـيــغ جميلة ،ت ــروي ،تحكي،
تحاكي ،تحبس الــزمــان والمكان،
لمزيد من التأمل واالعتبار}.
جانب من افتتاح معرض {الجيل الجديد} في مهرجان أنغوليم

{الجيل الجديد}
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ إن ـش ــائ ــه،
ي ـح ـت ـض ــن {مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان أن ـغ ــول ـي ــم
الفرنسي الدولي} المخصص لفن
ّ
المصورة
الكاريكاتير والشرائط
ف ــي ال ـعــالــم ،ف ــي دورتـ ــه الـخــامـســة
ً
واألربعين معرضا حول هذا الفن
ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي ت ـحــت ع ـنــوان
«الجيل الجديد» ،يتمحور حول فن
ّ
المصورة
الكاريكاتير والشرائط
الـ ـع ــرب ـ ّـي الـ ـي ــوم وي ـس ـت ـم ــر ل ـغــايــة
نوفمبر المقبل.
ّ
إطاللة فن الكاريكاتير والشرائط
ّ
ّ
العربي العالمية المميزة
المصورة
مــن خــال منبر مهرجان أنغوليم
 Angoulêmeالـفــرنـســي الــدولــي،
ّ
ج ــاءت ب ـم ـب ـ َـاد ِرة م ــن مـعـتــز ورادا
ال ـصـ ّـواف ،بالتعاون مــع الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ومــؤسـســة
{طش فش} الداعمة لفن الكوميكس
والكاريكاتير في الشرق األوسط،

و َقــد نجحت فــي َجـ ْـعــل المهرجان
ً
يخ َّص َص للمرة األولى جانبا منه
للتعريف بأبرز األعمال العربية.
ُ
افت ِت َح المعرض برعاية وزيــرة
الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين
وبـحـضــور رئـيــس بلدية انغوليم
ورئ ـي ــس الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة في
بـ ـي ــروت ال ــدكـ ـت ــور ف ـض ـلــو خ ــوري
ـؤسـ َـســي
وعـقـيـلـتــه ،إض ــاف ــة إل ــى مـ ِ
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـش ــرائ ــط
ّ
ّ
المصورة في الجامعة معتز ورادا
ّ
الصواف ومديرة المبادرة الدكتورة
لينا غيبة ،وحشد من السياسيين
واإلعالميين والفنانين من لبنان
وفرنسا ودول عربية.
يـ ـه ــدف الـ ـمـ ـع ــرض إل ـ ــى إع ـط ــاء
فــرصــة لجيل جــديــد مــن القصص
العربية المصورة وتعريف العالم
بـتـطـ ّـور {الـفــن الـتــاســع} فــي العالم
العربي.

أرفق المعرض بكتالوغ متنوع
ً
عن  44فنانا في فن الكوميكس من
أكثر مــن عشر دول عربية ،بينها
لبنان ،ومصر ،وتونس ،والمغرب،
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،وال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،واألردن،
وسورية ،يعملون باللغات العربية

ً
والفرنسية واإلنكليزية .فضال عن
إصدار نسخة باللغة الفرنسية من
كتاب لمؤسسة {طش فش} تتناول
ً
 50فنانا من الدول العربية.

جانب من المعرض

مهرجان أنغوليم الدولي للكوميكس

د .غطاس خوري والروائي رشيد الضعيف

فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

ّ
أسـ ــس ك ــت ــاب وم ـ ـحـ ــررون فــرن ـس ـيــون {م ـه ــرج ــان أنـغــولـيــم
الدولي للكوميكس} عام  ،1974وهو مستمر منذ ذلك الحين
كــأكـبــر ت ـظــاهــرة لـفــن الـكــاريـكــاتـيــر وال ـشــرائــط ال ـم ـصـ ّـورة في

ً
العالم ،يستقبل أكثر من  200ألف زائر سنويا ،بينهم فنانون
وصحافيون من أنحاء العالم.

صدرت عن دار {اآلداب} في بيروت رواية {في علبة الضوء}
َّ
لبنانية ،تعمل أستاذة للتاريخ
لرلى الجردي ،شاعرة وكاتبة
اإلسالمي في جامعة ماكغيل في كندا .في ما يلي نبذة من
الرواية:
شـغــف ن ــور بــالـكــامـيــرا حملها مــن خـلــوة فــي دي ــر القمر
ّ
َّ
اللبنانية ،حيث كانت ّ
الست ســارة تنشر تعاليمها
عمتها
َّ
ّ
السينمائي.
العرفانية ،إلى نيويورك لدراسة اإلخراج
ُ
وت ِّ
غير حيوات بشر وتاريخ مدن.
الكاميرا تشهد وتصنع
من الشوف إلى البصرة ،من فلسطين إلى نيويورك ،تروي
َ
الصور حقائق غريبة عن ماضي أبيها الخطير ،عن الدروز
ّ
اإلسرائيلي ،عن مستر ريبلي اإلنكليزي
وعالقاتهم بالكيان
وسيرته الباهرة ،عن الشيخ فوزي
التكفيري ...وعن ذاتها هي.

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

تيتا لطيفة :الشيف أنطوان أخطأ في انتقادي على الهواء مباشرة
ّ
• «ثمة حديث حول دخولي موسوعة غينيس كأكبر معمرة تلفزيونية»

حلمت بالتمثيل في مقتبل شبابها ،لكن حلمها هذا لم تستطع تحقيقه إال في الثمانينيات من
عمرها .لطيفة سعادة أو {تيتا لطيفة} ،لفت حضورها على الشاشة االنتباه منذ خطت خطوتها
األولى في تصوير إحدى الدعايات ،فانهالت عليها العروض للمشاركة في أدوار الجدة في الدراما
تمض فترة حتى أصبح ًلها برنامج باسمها على شاشة {أو تي في} اللبنانية
وعلى شاشة السينما .ولم ِ
بعنوان {عنار لطيفة} ،تستضيف خالله أشخاصا يقدمون وصفات طعام .وهي وإن تغض النظر
والسمع عن كثير من االنتقادات التي توجه إليها بسبب عمرها ،تكمل طريقها في الشاشة بعزم
وثبات...
بيروت -ةديرجلا

•

نادمة على
المشاركة في
برنامج تمام
بليق وبعض
األسئلة
مفبرك

كـ ـشـ ـف ــت تـ ـيـ ـت ــا ل ـط ـي ـف ــة أن ـه ــا
مـسـتـمــرة فــي بــرنــامـجـهــا {عـنــار
لـطـيـفــة} عـبــر شــاشــة ال ـ ـ {أو تي
ف ــي} الـلـبـنــانـيــة لـلـسـنــة الـثــامـنــة
على التوالي ،وهو يحقق نسبة
مشاهدة عالية مشددة على أن
المثابرة أساس استمراريته.
ج ـ ـ ــاء ك ــامـ ـه ــا ضـ ـم ــن ح ـل ـقــة
ج ــدي ــدة م ــن ب ــرن ــام ــج spot on
ال ـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــه اإلع ـ ــام ـ ــي رالـ ــف
م ـع ـت ــوق ،ت ـح ــدث ــت خ ــال ـه ــا عــن
تجربتها وعن االنتقادات التي
تطاولها من حين إلى آخر.
ح ـ ـ ـ ــول بـ ــرنـ ــام ـ ـج ـ ـهـ ــا {عـ ـ ـن ـ ــار
ل ـط ـي ـفــة} ،أوض ـح ــت أن ــه شعبي
ويعطي فرصة المشاركة لكل من
يــرغــب بــالـظـهــور عـلــى الـشــاشــة،
مـ ــؤكـ ــدة أنـ ـه ــا مـ ــن أبـ ـ ــرز دع ــائ ــم
نجاحه ألن المشاهدين أحبوا
شخصيتها ،ومشيرة إلى أنها
ت ـس ـعــى إل ــى ت ـجــديــد ال ـبــرنــامــج
إنما من دون تغيير جذري.

نجومية
اع ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ت ـي ـتــا ل ـط ـي ـفــة أن
ن ـج ــوم ـي ـت ـه ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت ف ــي
المسلسالت
م ـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا
{ش ـنـك ـبــوت}
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
عـ ــرض عـلــى
اإلن ـتــرنــت وح ــاز
ج ــوائ ــز عــالـمـيــة،
كاشفة أن التقدم
ف ــي ال ـع ـمــر يـحـ ّـد
مـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـشـ ــاط ـ ـهـ ــا
ل ــذا اع ـت ــذرت عن
عـ ـ ـ ــروض ك ـث ـي ــرة
تلقتها.
حول دخولها
إ لــى {غينيس}
بــاعـتـبــارهــا
أكبر معمرة

ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ،أوضـ ـ ـح ـ ــت أن ـه ــا
ترفض الدخول إلى الموسوعة
ت ـح ــت اسـ ــم ش ــاش ــة أخ ـ ــرى غـيــر
الـ ـ {أو تي فــي} ،وقالت{ :ال أرمي
ً
حـ ـ ـج ـ ــرا ف ـ ــي بـ ـئ ــر شـ ــربـ ــت م ـن ــه،
ً
ويبدو أن ثمة حديثا حول هذا
الموضوع داخل المحطة} ،الفتة
إل ــى أن رات ـب ـهــا ه ــو نـفـســه منذ
الـ ـي ــوم األول ال ـ ــذي ان ـط ـلــق فـيــه
برنامجها.

تحذير وانتقادات
حـ ـ ـ ـ ـ ــول االن ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـتـ ــي
تطاولها ،أكدت تيتا لطيفة أنها
ّ
ال تـعــلــق عليها بـشــرط أال تمس
بشخصيتها أو بعائلتها .وفي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،حـ ــذرت اإلع ــام ــي
هشام حداد من انتقادها بطريقة
س ـي ـئ ــة ،ب ـي ـن ـمــا ق ــال ــت عـ ــن ف ـقــرة
«رادار» ضمن برنامج «منا وجر»
عبر الـ ـ {أم تــي فــي»« :مــن المعيب
التطاول والتمادي في االنتقادات،
ً
فـ ـكـ ـث ــرتـ ـه ــا تـ ـ ـع ـ ــود س ـ ـل ـ ـبـ ــا ع ـل ــى
صــاحـبـهــا» ،مـشـيــرة فــي المقابل
إ ل ــى أن تقليد بــا ســم فـغــا لــي لها
لم يزعجها ألن طريقته محببة.
أما فيما يتعلق بالمقابلة مع
اإلعالمي تمام بليق في برنامج
{بال تشفير} على شاشة الجديد
فــأوض ـحــت أن ـه ــا انــزع ـجــت من
بـعــض األس ـئ ـلــة ،مـبــديــة ندمها
على مشاركتها فــي برنامجه،
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت{ :بـ ـ ـع ـ ــض األسـ ـئـ ـل ــة
المتعلقة بالعائلة مفبرك وأندم
على هذه المقابلة لكنني أحترم
تمام وأقول له :ما تزيدها على
الضيف ...بعض األسئلة تخرب
ال ـب ـي ــوت} ،لـكـنـهــا اع ـتــرفــت بــأن
برنامجه قوي.
وكشفت أنها تتابع تعليقات
المعجبين عبر مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة بها ،وأنها
ت ــواك ــب ال ـق ـضــايــا االجـتـمــاعـيــة
المعاصرة معربة عن تأييدها
الزواج المدني ورفضها القاطع

المترجم
«الجزار»

تيتا لطيفة
زواج ا ل ـم ـث ـل ـي ـي ــن ،م ـ ــؤ ك ـ ــدة أن
ً
عالقتها مع أوالدها جيدة جدا،
وأن زوجها كان يغار عليها ما
ّ
أخر خطوتها في خوض مجال
التمثيل ،وأنها ال تخاف الموت
فهو حقيقة و كــل مــا حلمت به
حققته.

مع الشيف أنطوان
ح ــول مـشـكـلـتـهــا م ــع الـشـيــف
أ ن ـطــوان أو ض ـحــت تيتا لطيفة
أنها تعود إلى تصريح انتقدها
ف ـي ــه ب ــأن ـه ــا ت ـج ـهــل ف ــن ال ـط ـبــخ
والـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد فــي
البرنامج خطأ ،الفتة إلى أنه لم
يكن من الضروري االدالء بهذا
التصريح على الهواء ،رغم ذلك
تمنت له التوفيق في مسيرته
مع تسجيل عتب عليه لرفضه

طلبها بالمشاركة في احتفاالات
الـ {أو تي في} بعيدها.
أما {أمي أقوى من إمك} على
ش ــاش ــة ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ل ــإرس ــال ال ــذي يـقــدمــه مـيـشــال
ق ـ ــزي بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك مـ ــع ال ـش ـيــف
أنـ ـط ــوان ،ف ــأش ــارت لـطـيـفــة إلــى
أن ـه ــا ال ت ـح ـبــذ هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
البرامج ،وأنها ترفض المشاركة
ً
ف ـي ــه ردا ع ـل ــى ر ف ـ ــض ا ل ـش ـيــف
أنطوان الظهور في برنامجها.
تيتا لطيفة لم تبد اعتراضها
على عرض حلقاتها عبر شاشة
{ال بي سي سات} ،مشيرة إلى
أن المحطة ّ
صورتها ويحق لها
التصرف بها ،وهي ال تتقاضى
ً
راتـ ـب ــا م ــن {ال ب ــي س ــي س ــات}
عليها.

ِّ
أحذر برامج
االنتقادات من
التطاول على
شخصيتي
وعائلتي

On- Off
في خانة  Onأدرجــت تيتا لطيفة األسماء
ال ـت ــال ـي ــة :ال ـش ـيــف ري ـ ـشـ ــار ،وال ـش ـي ــف رمـ ــزي،
والشيف شادي زيتوني ،ونادين لبكي ،ورجا
وردول ـ ــف ،وعـ ــادل ك ــرم ،وه ـشــام حـ ــداد ،وجــو
مـعـلــوف ،ودان ـيــا الحسيني ،ومــالــك مكتبي،
وليليان ن ـمــري ،وراب ـعــة الــزيــات ،ومارسيل
غ ــان ــم ،وجـ ـ ــورج ص ـل ـي ـبــي ،وج ـ ــان ع ــزي ــز ({ال

ألتقيه}) ،وداليا داغر ،وتمام بليق ({برنامج
قــوي لكن عليه الحد من األسـئـلــة}) ،وإليسا،
ونــوال الزغبي ،وهيفاء وهبي ،وفــارس كرم،
ومعين شريف ،وكارلوس عازار .
الشيف أنطوان  Onمع بعض التحفظ ،في
حين أعطت  Offلبيار رباط .

«ميزانيات التصوير» في الخارج توقف مسلسالت مصرية

لكل عمل في لغته األصلية بهاؤه الخاص ،وعملية نقل العمل من لغته
إلى لغة أخرى يصاحبها غالبا نقل التفاصيل اللغوية والصور المكانية،
في محاولة قد ال تكون ناجحة دائما من بيئتها إلى بيئة أخرى .تلك هي
المعضلة الرئيسة التي يواجهها المترجم ،مهما بلغ من مهارة لغوية
في اللغتين .بالتأكيد في األعمال الشعرية تبدو المسألة أصعب منها
في السرد .أغلب المترجمين ُيطلقون على عمل الترجمة التعريب ،في
محاولة لالبتعاد عن النص األصلي ،والذي يكون غارقا في الخصوصية
الثقافية للكاتب .كما يفعل جبرا إبراهيم جبر ،رغم أنني أراه مترجما في
الصخب والعنف مثال ،فيما أرى إحسان عباس معربا في موبي ديك،
واألول أقرب للنص من الثاني.
أمامي اآلن ثالث نسخ من روايــة "الحب في زمن الكوليرا" لغارسيا
ماركيز أو غارثيا ماركيز ،وفق بعض الترجمات :النسخة األولــى هي
ترجمة إنكليزية للعمل عن اإلسبانية إلديث جروسمان ،والتي ال يظهر
اسمها على الغالف الخارجي ،والنسخة الثانية ترجمة عربية لصالح
علماني ،والثالثة أيضا عربية لمترجم ال أعرفه ،هو أحمد مجدي منجود.
سنبدأ من االقتباس الــذي اخـتــاره ماركيز للموسيقي الكولومبي
لياندرو ديــاث في مقدمة الــروايــة ،والــذي جــاء في الترجمة اإلنكليزية
على النحو التالي:
The words I am about to express: They now have their own
.crowned goddess
هذا االقتباس تمت ترجمته في نسخة صالح علماني كاآلتي" :قدما
تمضي هذه األماكن :إذ صار لها ربة متوجة" .فيما ترجمها منجود
بطريقة غريبة" :تلك هي األماكن الخالدة على مر السنين واألعوام :فهي في
النهاية صارت زينة لكل من يرى" .في النص اإلسباني االقتباس كالتالي:
"."En Adelanto van estos lugares: ya tienen su diosa coronada
بالتأكيد الترجمة الدقيقة هنا للمترجم صالح علماني ،رغم أن د.
روبين بيالنو ،أستاذ األدب اإلسباني في جامعة كاليفورنيا والباحث
في أدب ماركيز ،يعيد اقتباس جروسمان ،وال ينكر عليها تحوير المعنى
في الشطر األول عن النقل الحرفي للمفردات ،كما فعل صالح علماني.
المشكلة في ترجمة أحمد منجود ،وكأنها كتابة أخرى ،ال عالقة لها
بالنص األصلي ،وال قريبة منه .واألهــم في هذا االقتباس ،هو الشطر
الثاني ،وتحديدا في كلمتي ّ
"ربة متوجة  ."crowned godessأعاد ماركيز
هــذه الصفة كما وردت في االقتباس خمس مــرات أثناء السرد كصفة
لـ"فيرمينا داثا".
الحقيقة ،أن نص علماني تطابق تماما مع النص اإلنكليزي ،فيما
يدل على دقة الترجمتين عن األصل اإلسباني .النص الوحيد الشاذ
والغريب هو نص المترجم منجود ،والذي يبدو أنه نص آخر ال عالقة
لماركيز به .سأكتفي في الفقرة االفتتاحية للرواية دون الحاجة إلعادة
النص اإلنكليزي ،لتطابقه تماما مع نص صالح علماني والنص
األصلي.
جاء في ترجمة علماني وجروسمان" :ال مناص :فرائحة اللوز المر
كانت تذكره دومــا بمصير الغراميات غير المواتية ،ذلــك ما أدركــه د.
خوفينال أوربينو منذ دخوله البيت الذي مازال غارقا في الظالم ،إذ حضر
على عجل لالهتمام بحالة لم تعد مستعجلة بالنسبة له منذ سنوات".
أما ترجمة أحمد منجود في مستهل الرواية ،فهي كتابة رواية أخرى
من وحي ماركيز" :كان أمرا ال مفر منه :شذى ثمار اللوز الفواحة مرارة
وعطرا ،التي دوما ما تثير في عقله كوامن ذكريات الحب والعشق حين
تتضارب أهدافها ،ويغلبها التناقض المرير ...وها هو ذا يصل إليه في
عجلة وسرعة ،كي يشرف على ذلك النوع من القضايا الذي لم يعد طارئا
له ،أو بحاجة للسرعة واللهوجة" .وهكذا ،لوال ترجمة علماني ،لشتمنا
ماركيز َ
ومن َّادعى أن ماركيز يستحق القراءة.

أخبار النجوم

صادق ّ
الصباح يرحب بنيكول سابا

{اختفاء} لنيللي كريم و{فوق السحاب} لهاني سالمة تخطيا األزمة
بعد قرار الفضائيات المصرية عدم شراء األعمال الدرامية التي تتجاوز ميزانيتهاّ  70مليون جنيه،
ذلك؟
هل يتراجع صانعو الدراما عن تصوير األحداث خارج حدود الوطن ،حتى لو تطلبت ً
فرض هذا السؤال نفسه بعدما تراجع عدد من الصانعين عن السفر خارج الحدود توفيرا لنفقات
ّ
التصوير الخارجي الذي ال يمكن حذفه من األحداث
األعمال ،في وقت توقفت مسلسالت ألن ً
سيرفع التكلفة فتتجاوز الميزانية المحددة حتما.
القاهرة -عمر خليل

تصوير
{إيزيس} الذي
خططت منى
زكي لتعود
من خالله ّإلى
الدراما توقف

رغــم بــدء التحضير لتصوير
{ال ــزي ـب ــق  }2وبـ ـن ــاء ال ــدي ـك ــورات
ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
اإلعــامــي ،فــإن قــرار الفضائيات
ال ـم ـص ــري ــة ع ـ ــدم شـ ـ ــراء األعـ ـم ــال
الدرامية التي تتجاوز ميزانيتها
ً
 70م ـل ـي ــون ج ـن ـي ــه ،ك ـ ــان س ـب ـبــا
ف ــي ت ـع ـثــره وتــأج ـي ـلــه رب ـم ــا إلــى
ً
أجـ ـ ــل غـ ـي ــر مـ ـسـ ـم ــى ،خ ـص ــوص ــا
ّ
أن األحـ ــداث تـتـطــلــب الـسـفــر إلــى
ال ـخــارج (عـلــى الـنـحــو ال ــذي كــان
عليه الجزء األول) ،بل واستضافة
عدد من النجوم العرب في مصر.
{الزيبق  }2مأخوذ من ملفات
ال ـم ـخ ــاب ــرات ال ـم ـص ــري ــة ،وحـقــق
الجزء األول منه نسب مشاهدة
عالية .شــارك فــي بطولته :كريم
ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،وشـ ــريـ ــف م ـن ـيــر،
وريـ ـه ــام ع ـبــد ال ـغ ـف ــور ،وطـلـعــت
زكريا ،وكارمن ،وفادي إبراهيم،
ومحمد شاهين ،وإدوارد ،وسهر

الصايغ ،وهــادي الجيار ،ونهلة
س ــام ــة ،وت ـم ـي ــم عـ ـب ــده ،ورام ـ ــي
وحيد ،فيما كتب له السيناريو
وال ـح ــوار ول ـيــد يــوســف ،وتــولــى
اإلنتاج لؤي عبد الله ،واإلخراج
وائل عبد الله.
لحق المصير نفسه بمسلسل
{إيــزيــس} ال ــذي خططت النجمة
منى زكــي لتعود مــن خالله إلى
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة ،وتتطلب
ً
ً
أحداثه التنقل داخليا وخارجيا
ب ـيــن م ـحــاف ـظــات م ـصــريــة ودول
عدة ،ذلك رغم أن المخرج محمد
يــاسـيــن أعـلــن أن سـبــب التأجيل
رغ ـ ـب ـ ـتـ ــه فـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــأن ـ ــي ل ـ ـخـ ــروج
ال ـم ـس ـل ـس ــل فـ ــي أفـ ـض ــل ص ـ ــورة،
ً
خصوصا أن مؤلفته مريم ناعوم
لم تنته بعد من كتابة الحلقات
كافة النشغالها بأعمال أخــرى.
إال أن {ت ـك ـل ـفــة ال ـس ـف ــر} تـتـصـ ّـدر
األسباب التي حالت دون منافسة
المشروع في الدراما الرمضانية
للموسم المقبل.
مصير مسلسل {ضد القانون}
إليـ ــاد ن ـصــار وم ــن إخ ـ ــراج كــريــم
ً
ال ـ ـعـ ــدل م ـج ـه ــول أي ـ ـضـ ــا بـسـبــب
ع ـث ــرات مــال ـيــة ،أو بـتـعـبـيــر أدق
ارتفاع التكلفة اإلنتاجية بسبب
ّ
تكلفة السفر كما تتطلب األحداث.

العبور من األزمة

منى زكي

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،نـجــح {اخ ـت ـفــاء}
ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـبـ ــور م ـ ــن تـ ـل ــك األزم ـ ـ ـ ــة.
ً
وفـقــا لطبيعة أحــداثــه الــدرامـيــة،
ّ
فــإنــه يتطلب السفر إلــى روسيا
لتصوير مشاهد تتعلق ببطلة
العمل التي تؤديها نيللي كريم،
م ـ ـج ـ ـسـ ــدة شـ ـخـ ـصـ ـي ــة أسـ ـ ـت ـ ــاذة
جــامـعـيــة ف ــي روسـ ـي ــا ،تـتـعـ ّـرض
ل ـظ ــروف تـجـبــرهــا ع ـلــى ال ـع ــودة

نيكول سابا

خالل تصوير {الزيبق}
إلى القاهرة ،حيث ّ
تمر بكثير من
المفاجآت.
يدور العمل في إطار اجتماعي
تشويقي ،وهو التعاون الخامس
بـ ـي ــن {الـ ـ ـع ـ ــدل غ ـ ـ ـ ــروب} ون ـي ـل ـلــي
كريم بعد {سجن النسا ،وتحت
السيطرة ،وسقوط حــر ،وألعلي
سـ ـ ـع ـ ــر} .تـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
ً
مجموعة مــن الـنـجــوم وف ـقــا لما
أكــده منتج العمل جمال العدل،
من بينهم هشام سليم ،وبسمة
العائدة إلــى الــدرامــا بعد غياب،
وم ـح ـمــد مـ ـم ــدوح ،فـيـمــا يـتــولــى
التأليف أيمن مدحت واإلخ ــراج
أحمد مدحت.
ً
العدل أوضح أيضا أن اإلنتاج
ل ــن ي ـتــراجــع حـتــى اآلن ع ــن ق ــرار
السفر إلــى روسـيــا ،ويعمل على
االنتهاء مــن اإلج ــراء ات الــازمــة،
ً
م ــؤك ــدا أن م ــدة الـتـصــويــر هناك
سـتـسـتـغــرق أســاب ـيــع عـ ــدة ،وأن

الـ ـسـ ـف ــر ض ـ ـ ـ ــروري لـ ـم ــا تـتـطـلـبــه
األح ــداث التي ال يمكن التحايل
عليها رغم التكلفة المادية التي
ستضاعف الميزانية.
ً
نجا أيضا من التأجيل {فوق
ال ـس ـحــاب} ال ــذي ي ــؤدي بطولته
ه ــان ــي س ــام ــة ،وم ــن الـمـفـتــرض
أن يشارك من خالله في رمضان
المقبل.
ً
ص ـ ّـور الـنـجــم ال ـم ـصــري ع ــددا
ً
ك ـب ـيــرا مــن م ـشــاهــده فــي روسـيــا
ً
وفـقــا لما تتطلبه األح ــداث ،كما
أكـ ــد م ـخ ــرج ال ـع ـمــل رؤوف عبد
ً
الـعــزيــز ،مـشـيــرا إلــى أن اختياره
ً
روسـ ـي ــا ت ـح ــدي ــدا س ـب ـبــه درامـ ــي
سيكتشفه المشاهد عند عرض
الـعـمــل .وأوض ــح أنــه سيستكمل
الـمـشــاهــد الـخــارجـيــة بـيــن ثــاث
دول أوروب ـي ــة أخ ــرى لــن ُيفصح
ً
عنها في األحداث ،مؤكدا صعوبة
اسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا ،وأن ـ ـ ــه ي ـط ـم ــح إل ــى

الظهور بلقطات تليق ُ
بالمشاهد،
ً
ما سيخدم الدراما عموما.
ي ــدور المسلسل فــي إط ــار من
الـتـشــويــق وال ـحــركــة ح ــول شــاب
مصري (هــانــي ســامــة) نشأ في
حـ ـ ــارة ش ـع ـب ـيــة ،ت ــدف ـع ــه ظ ــروف ــه
إل ــى الـسـفــر إل ــى روس ـيــا للبحث
عن عمل.
يقتسم البطولة مع سالمة كل
من ستيفاني صليبا ،وإبراهيم
ن ـص ــر ،وعـ ـف ــاف ش ـع ـي ــب ،وم ـنــى
عبد الغني ،ونهال عنبر ،وشادي
أل ـف ــون ــس ،وط ــون ــي م ــاه ــر ،فيما
تــولــى ال ـتــأل ـيــف ح ـســان ده ـشــان
واإلخ ـ ـ ــراج رؤوف ع ـبــد ال ـعــزيــز،
واإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج ش ـ ــرك ـ ــة {س ـ ـنـ ــرجـ ــي}
لمالكها تامر مرسي.

«أبو عمر المصري»
تأتي عودة أحمد عز إلى الدراما التلفزيونية بعد
غياب أربع سنوات منذ آخر مسلسالته {اإلكسالنس}،
بعمل يحمل اســم {أبــو عمر الـمـصــري} ،السيناريو
لمريم نعوم ومأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين

شكري بعنوان {مقتل فخر الدين}.
من المتوقع تصوير حلقات كثيرة خــارج مصر
فــي ع ــدد مختلف مــن الـ ــدول األوروبـ ـي ــة ،مــن بينها
فرنسا وألمانيا.

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ّ
{صباح لإلعالم} ُ
المنتج صادق
ّ
ّ
الصباح بدء تصوير ُمسلسل {الهيبة -العودة} في لبنان ،وغرد على
صفحته على أحد مواقع التواصل ّاالجتماعي{ :تصوير الهيبة-
التوفيق لكامل فريق العمل
العودة يبدأ بعد أيام في لبنان .أتمنى
ّ
ّ
والفنيين وكافة العناصر .إن شاء
من النجوم ،والمخرج ،والمؤلف،
ّ
كالمعتادّ ،
ّ
مكللين بالنجاح ُ
العربية العزيزة
وأرحب بالنجمة
الله
ُ
نيكول سابا في أسرة العمل ،نجمة كبيرة تليق بالعمل المنتظر}.
ّ
ُمسلسل {الهيبة -العودة}ّ ،
قصة هوزان عكو ،وتأليف وسيناريو
وحــوار باسم سلكا ،وإخــراج سامر البرقاوي ،وبطولة تيم حسن
ونخبة من النجوم.

عاصي الحالني وصورة عائلية

عاصي الحالني برفقة عائلته
عبر حسابه على {تويتر} ،نشر الفنان عاصي الحالني صورة
حديثة لــه برفقة عائلته خــال تمضية إجــازة فــي فرنسا ،وعلق
ً
عليها{ :من المؤكد أن الزمن يرسم خطوطا عميقة على الوجوه...
لكن وجودكم في حياتي يرسم خطوط حب أعمق في قلبي}.
وكان الحالني نشر مقطع فيديو شكر خالله جمهوره ومتابعيه
ً
على مواكبتهم الدائمة له ،متمنيا أن ينال ثقتهم ووعدهم بأغنية
ً
جديدة ستبصر النور قريبا.

٢٦ fitness
ِّ
خبراء أميركيون :مستشفى البنك الوطني متميز ومطابق للمواصفات العالمية
توابل ةديرجلا

•
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• وفد من األطباء المتخصصين في مستشفى كوك تشلدرنز بـ «تكساس»

زار وفد من األطباء المتخصصين في طب األطفال بمستشفى «كوك تشلدرنز» لرعاية األطفال في والية
تكساس األميركية ،مستشفى البنك الوطني لألطفال ،بهدف تأسيس قناة للتفاهم بين األطباء في الجانبين
للحاالت المستعصية ،وإيجاد الحلول لها داخل الكويت ،والتعرف إلى آلية عالج األطفال داخل الكويت.
كذلك هدفت الزيارة إلى أن يتعرف األطباء من {كوك تشلدرنز} إلى رفاقهم في مستشفى البنك الوطني
لألطفال ،وإلى تعزيز االتصال المباشر بين الجانبين من دون حواجز.
عادل سامي

اتفقنا على
تبادل الزيارات
والمعلومات
العالجية بين
الجانبين
غرانجر

عالجنا حاالت
غير محدودة
من األطفال
الكويتيين
من مرضى
األعصاب
شيرمان

اجتمع الوفد األميركي من مستشفى
{كـ ـ ــوك ت ـش ـل ــدرن ــز} ل ــرع ــاي ــة األط ـ ـفـ ــال فــي
تكساس األمـيــركـيــة مــع مــديــر مستشفى
البنك الوطني لألطفال د .ميثم حسين
وعدد من األطباء المتخصصين لمناقشة
آليات وإجراءات التعاون المستقبلي بين
الجانبين.
أب ـ ــدت ،ال ـم ــدي ــرة الـطـبـيــة ف ــي بــرنــامــج
األورام الـعـصـبـيــة ف ــي مـسـتـشـفــى {ك ــوك
تشلدرنز} ،د .ميغان غرانجر ،إعجابها
ال ـشــديــد بـمـسـتــوى ال ـخ ــدم ــات الـمـمـتــازة
والعالية التقنية التي يقدمها مستشفى
البنك الوطني لألطفال.
وقالت غرانجر لـ{الجريدة} إن مستشفى
البنك الوطنيّ ،
يعد من المراكز المرموقة
والمطابقة للمواصفات العالمية ،مؤكدة
أن اإلدارة ت ـقــوم بـجـهــد كـبـيــر ك ــي تصل
المستشفى إلى االعتماد العالمي .كذلك
ً
تـبــذل ج ـهــودا عــالـيــة لـتــدريــب الموظفين
بغية أن تـكــون مــن الـمــراكــز الــريــاديــة في
ال ـم ـن ـط ـقــة والـ ـع ــال ــم .وأضـ ــافـ ــت{ :الـتـقـيــت
أصدقائي األطباء في الكويت رفقاء العمل
وكان التركيز على أنواع األمراض وكيفية
المساعدة في تقديم العالج}.
غ ــرانـ ـج ــر ك ـش ـفــت عـ ـ ِّـن خ ـط ــة عــاج ـيــة
جديدة ألمراض الدم ُدشنت مطلع العام
الجاري مثل {سيكوسيك} و{هيموفيليا}،
ووافـ ـق ــت عـلـيـهــا ه ـي ـئــة الـ ـغ ــذاء والـ ـ ــدواء
مشيرة إلى أن مستشفى {كوك
األميركيةِّ ،
تشلدرينز} يوفر هذه العالجات للمرضى
الكويتيين وغيرهم ،في مركز السرطان
ف ــي ت ـك ـســاس ،م ــا ي ـعــد ط ـف ــرة ك ـب ـيــرة في
عالج السرطان.
واتـفــق الـطــرفــان ،كما أك ــدت د .ميغان
غرانجر ،على تبادل الزيارات ،مشيرة إلى
أن العالجات لألطفال المرضى الكويتيين
متوافرة في {كوك تشلدرنز} ،إضافة إلى
تبادل المعلومات العالجية بين األطباء
في الجانبين في أي وقت ،مبدية استعداد
مركز {ك ــوك} إلــى تلبية أي تحديثات أو
نتائج يطلبها مستشفى البنك الوطني،
لمصلحة المرضى.
ووج ـهــت رســالـتـهــا إل ــى الـمــرضــى في
الكويت قائلة{ :األمل الذي نوفره لألطفال
وعــائــات ـهــم ف ــي ت ـك ـســاس ن ــرغ ــب ف ــي أن
نوفره لألطفال في الكويت وعائالتهم}.
وذك ـ ــرت أن {ب ـع ــد مـ ــرور م ـئــة ع ــام من
اإلدارة وتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــاج ل ــأطـ ـف ــال فــي
تـ ـكـ ـس ــاس والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ــذل ــك
األط ـفــال مــن مختلف بـقــاع الـعــالــم الذين
زاروا مستشفى {ك ــوك تـشـلــدريـنــز} ،فــإن
الــرســالــة وال ـه ــدف واحـ ــد ،وه ــو أن حياة
أي ط ـفــل بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا ش ــيء م ـقــدس،
ونـعــد ه ــؤالء األط ـفــال بــأنـنــا معكم وإلــى
جــانـبـكــم وسـنـعـمــل ب ـكــل م ــا ف ــي وسـعـنــا
لنرسم االبتسامة على وجوهكم ونكون
متميزين عــن اآلخــريــن بــأن نــوفــر أفضل

التكنولوجيا واألطباء المتمرسين الذين
يقدمون الرعاية لكم.

«نيكايدو»
ب ــدوره ــا ،أك ــدت مــديــرة قـســم جــراحــة
ال ـي ــد واألوع ـ ـيـ ــة ال ــدم ــوي ــة الــدق ـي ـقــة في
المركز د .باميال شيرمان ،أن المستشفى
ً
عــالــج خ ــال اآلون ــة األخ ـيــرة ع ــددا غير
مـ ـح ــدود م ــن األطـ ـف ــال ال ـكــوي ـت ـي ـيــن مــن
م ــرض ــى األع ـ ـصـ ــاب وال ـ ــدم ـ ــاغ وأنـ ـ ــواع
أخرى من السرطان ،إضافة إلى أمراض
القلب ،مشيرة إلى إحدى أبرز الجراحات
{نيكايدو} التي سميت على اسم الطبيب
الياباني نيكايدو وهو من أطباء {كوك
تشلدرنز} ،ويعمل في مركز المستشفى
بتكساس منذ سنوات.
وقالت شيرمان ل ـ {الـجــريــدة}{ :نحاول
ب ـنــاء عــاقــة أك ـبــر وأق ـ ــوى م ــع مستشفى
بنك الكويت الوطني ،بهدف تقديم أحدث
التكنولوجيا وا لـعــاجــات على مستوى
العالم ألطفال الكويت}.
وأضافت أن قسم جراحة العظام أصبح
ً
ً
جزء ا من برنامج العالج الدولي ،مشيرة
إلى أن الهدف من الزيارة مقابلة األطباء
الزمالء المتخصصين في الكويت .كذلك
ً
أوضحت أن ثمة فرصا كثيرة لمساعدة
األطـفــال المرضى فــي الـكــويــت ،مــن خالل
تــأسـيــس قـنــاة للتفاهم بـيــن األط ـبــاء في
الجانبين للحاالت المستعصية ،وإيجاد
الحلول لعالجها داخل الكويت أو خارجها
في {كوك تشلدرنز} ،باإلضافة إلى التعرف
إلـ ــى آل ـي ــة عـ ــاج األطـ ـف ــال داخ ـ ــل ال ـكــويــت
وخارجها.
ً
وأكـ ــدت أن ال ـه ــدف م ــن ال ــزي ــارة أيـضــا
أن يـتـعــرف األط ـبــاء مــن {ك ــوك تشلدرنز}
إلى رفاقهم في مستشفى البنك الوطني
لألطفال ،وتعزيز االتصال المباشر بين
الطرفين من دون حواجز.

الضمور العضلي
أك ــد م ــدي ــر بــرنــامــج ال ـص ــرع الـتــابــع
ل ـق ـس ــم جـ ــراحـ ــة األعـ ـ ـص ـ ــاب فـ ــي {كـ ــوك
تـشـلــدريــز} ،د .ديفيد دونــاهـيــو{ ،أننا
نـ ـع ــال ــج الـ ـضـ ـم ــور الـ ـفـ ـق ــري ال ـع ـض ـلــي
وأمـ ـ ــراض اضـ ـط ــراب ال ـحــركــة وح ــاالت
الصرع لدى األطفال الكويتيين}.
وكـ ـش ــف عـ ــن م ـع ــاي ـن ــة مـ ــن  5إلـ ـ ــى 10
ً
استشارات شهريا لدى مرضى كويتيين
فــي مقر المستشفى فــي والي ــة تكساس،
ُيقبل معظمها للعالج في تكساس.
وأشار إلى اتفاق بين الطرفين لتبادل
ال ــزي ــارات فــي الـمـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ،وق ــال:
ً
ً
{نعلن عــن هــذه الــزيــارات قــريـبــا} ،مشددا
ع ـل ــى أن أب ــوابـ ـن ــا ف ــي {كـ ـ ــوك ت ـش ـلــدرنــز}
مفتوحة للمرضى الكويتيين كافة ،كما

سينثيا غونزاليس

د .ديفيد دوناهيو

الوفد الطبي مع الزميل سامي عادل
أننا منفتحون على األطـبــاء فــي الكويت
ونريد التعاون معهم بشكل كبير.
وش ـ ــدد دون ــاهـ ـي ــو لـ ــ{الـ ـج ــري ــدة} عـلــى
أن م ــرك ــز {ك ـ ــوك ت ـش ـل ــدرن ــز} يـعـتـبــر أحــد
أفضل مستشفيات األطفال على مستوى
ّ
و{يتميز
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة،
ً
بأطباء عالميين ذوي خبرة طويلة جدا
في المجاالت الطبية}.
كذلك أوضح أن مركز {كوك تشلدرنز}
حــاصــل مـنــذ  10س ـنــوات عـلــى المستوى
الــرابــع لعالج حــاالت الصرع ومراقبتها،
ً
ً
عـلـمــا بــأنــه مـسـتــوى مـتـقــدم ج ــدا ولـيــس
بالسهل على أي مستشفى الحصول عليه،
بــل يـجــب أن تـمـ ّـر بـمــراحــل تقييم معقدة
وطويلة قبل أن تناله.
وكشف عن استحواذ مركز {كوك} على
أحــدث ماكينات  T MRI 3لتحديد مكان
الورم السرطاني في الدماغ بدقة وعناية
فائقة ،ثم تأكيد استئصاله بنسبة .%100
يعمل الجهاز ،كما أوضــح دوناهيو،
ً
جنبا إلــى جنب مــع الطبيب ،فيستأصل
الورم الخبيث من الدماغ ويتأكد الطبيب
م ــن خ ـ ــال ت ـك ـنــو لــو ج ـيــا { »T MRI 3أن
ال ـجــراحــة نـجـحــت بـنـسـبــة  .%100كــذلــك
يـتــوافــر جـهــاز {داف ـن ـشــي} اآلل ــي الحديث
إلجراء الجراحات العامة.
وأكد أن {كوك تشلدرنز} يجمع بين فن
الرعاية الصحية من جهة وبين استخدام
أحدث التكنولوجيا الرائدة من جهة آخرى،
بــالـتــوافــق مــع ال ـت ـعــاون الـمـثــالــي لتوفير
رعاية طبية استثنائية لكل طفل.

مليون استشارة
من جانبها ،قالت ،المديرة التنفيذية
لخدمات العناية بالمرضى خارج الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ل ــدى {كـ ــوك ت ـش ـلــدرنــز} لـنـظــام
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،سينثيا غــونــزالـيــس:
{ن ـش ـع ــر ب ــال ـح ـم ــاس ــة ل ـت ـع ــري ــف األطـ ـف ــال
المحتاجين في الكويت ومنطقة الشرق
األوسـ ـ ـ ــط إل ـ ــى خ ــدم ــات ـن ــا الـمـتـخـصـصــة
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع إضـ ــافـ ــة عـ ــاجـ ــات ت ـقــويــم
ال ـع ـظ ــام إلـ ــى ال ــرص ـي ــد ال ـغ ـنــي لـبــرنــامــج
ً
ال ـمــرضــى الــدول ـي ـيــن وال ـم ـضــي ق ــدم ــا في
ال ــوف ــاء ب ــوع ــودن ــا الـمـتـمـثـلــة ف ــي تـعــزيــز
صحة األطـفــال مــن خــال عــاج األم ــراض
واإلصابات والوقاية منها}.
وقالت غونزاليس لـ{الجريدة} إن المركز
يشهد مليون ا سـتـشــارة ومعاينة طبية
كمعدل وسطي ،وأكثر من  200ألف زيارة
إلى مراكز الطوارئ أو الرعاية اإلسعافية
ً
سنويا.
وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع الـ ـ ــذكـ ـ ــرى ال ـم ـئ ــوي ــة
ل ـت ــأس ـي ـس ــه ،ي ـع ـت ــزم {ك ـ ـ ــوك ت ـش ـل ــدرن ــز}،
بحسب غونزاليس ،توسيع نطاق برنامج
ّ
ليخص أطفال الكويت
المرضى الدوليين
بعالجاته المتخصصة ،مشيرة إلــى أنه
يضيف العالجات العظمية إلــى برنامج
التميز في علم األعصاب والغدد الصماء
وأمراض الدم وعلم األورام وأمراض القلب

د .ميغان غرانجر
وعلم الوراثة والمسالك البولية.
كذلك ذكرت أن مسيرة {كوك تشلدرنز}،
ً
تعود إلى عام  ،1918أمضى  32عاما منها
في خدمة المجتمع العالمي ،موضحة أن
المركز الكائن في مقاطعة {فورت وورث}
ف ــي تـكـســاس ي ـخــدم ال ـمــرضــى الــدولـيـيــن
ً
القادمين من أكثر من  40بلدا حول العالم،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـع ــائ ــات ال ـت ــي ت ـق ـصــده من
مختلف أنحاء الواليات المتحدة للحصول
على عالج ورعاية مميزة حظيت بجوائز
مرموقة.
وأضــافــت غــونــزالـيــس« :يــوفــر أطباؤنا
أفـضــل الـعــاجــات والتقنيات المتطورة،
فيما تتفانى جهات الدعم في اهتمامها
بمختلف الـتـفــاصـيــل وتــوح ـيــد الـجـهــود
لبلورة رؤية قابلة للتنفيذ وتحويلها إلى
تأثير ملموس فــي حـيــاة األط ـفــال .لدينا

فــريــق متخصص يجيد لـغــات ع ــدة ،بما
في ذلك العربية ،ويتحلى بوعي كبير على
التزام
المستويين اإلنساني والثقافي مع
ٍ
طابع من الخصوصية إلى
راسخ بإضفاء
ٍ
ٍ
تجربة المريض واألسرة واالرتقاء بها.
وي ـت ــأل ــف ال ـف ــري ــق م ــن م ــواه ــب مــذهـلــة
حـ ــائـ ــزة جـ ــوائـ ــز ع ـ ـ ــدة ،وت ـت ـم ـي ــز بـحـبـهـ ًـا
الكبير لألطفال وتكريس جهودها خدمة
لصحتهم الوقائية والعالجية.
وأعلنت سينثيا غونزاليس عزم المركز
توسيع نطاق برنامج المرضى الدوليين
الـمـكـثــف ،ذل ــك مــن خ ــال تــوفـيــر عــاجــات
متخصصة في تقويم العظام مع رعاية
رفيعة المستوى ألطفال الكويت والشرق
األوسط ،باإلضافة إلى تخصصات أخرى
يتميز فـيـهــا ،مــن عـلــم األع ـصــاب والـغــدد
الصماء وأمراض الدم واألورام ،إلى أمراض
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ّ
ّ
أك ــدت سينثيا غــونــزالـيــس أن عــام  2017شــكــل عالمة
فارقة في مسيرة «كوك تشلدرنز» لنظام الرعاية الصحية،
ً
ً
فشهد افتتاح البرج الجنوبي الذي يحتضن طابقا جديدا
ً
مخصصا لطب القلب يتيح طباعة صور ثالثية األبعاد
بــاسـتـخــدام الــرنـيــن المغناطيسي والـتـصــويــر المقطعي
إلعـ ـ ــداد ن ـم ــوذج لـقـلــب ال ـم ــري ــض وال ـت ـخ ـط ـيــط لـلـجــراحــة
قبل إجرائها ،باإلضافة إلــى جناح جديد لجراحة المخ
واألعصاب مع جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي بقيمة
 9.3مــايـيــن دوالر أمـيــركــي وق ــوة مغناطيس  3.0تسال
لتوفير صور رقمية فورية في غاية الدقة للدماغ ،وقسم
جديد للصحة السلوكية وقسم طوارئ ومختبر جديد.

ألو دكتور
ً
أع ـ ــان ـ ــي وزن ـ ـ ــا
ً
ً
زائدا كبيرا .لذلك
يشجعني طبيبي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــوع
ل ـ ـجـ ــراحـ ــة ع ــاج
البدانة .لكنني
ق ـ ـل ـ ـقـ ــة م ـ ـ ــن أن
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى
نـتـيـجــة مـشــابـهــة
لـلـحـمـيــات الـغــذائـيــة
التي اتبعتها ،فتنجح
لبعض الوقت ثم يزول
تأثيرها .هل أبالغ في
حذري؟
تـ ـشـ ـم ــل جـ ـ ــراحـ ـ ــات عـ ــاج
ً
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدانـ ـ ـ ــة أن ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة م ـ ــن

ُ
الجراحات تجرى على المعدة واألمعاء وتهدف
إلى الحد من السعرات الحرارية التي يمتصها
الجسم مما تتناولينه مــن طـعــام .كــذ لــك تسهم
هذه الجراحات في خفض الشهية .ويعود ذلك
بإفراز هرمون
إلى أن معدتنا عندما تفرغ تبدأ
ّ
ُ(يدعى غريلين) ينتقل إلى الدماغ ويحفز الشهية.
ويبدو أن جراحات عالج البدانة تحد من مقدار
هذا الهرمون.
من الحكمة السؤال عن الفوائد الطويلة األمد
ً
ألن جــراحــات عــاج الـبــدانــة جــديــدة نسبيا ،وال
نملك حتى اليوم معلومات قوية عن تأثيراتها
الطويل.
على األمد
ُ
ّ
قدمت دراســة نشرت في مجلة {نيو إنغالند}
ّ
للطب بعض األجوبة .تتبع باحثون في الواليات
المتحدة والنرويج ثالث مجموعات ممن يعانون
سمنة حــادة طــوال  12سنة 418 :منهم حصلوا
على معلومات عن الجراحة وخضعوا لها417 ،
حـصـلــوا عـلــى مـعـلــومــات عــن ال ـجــراحــة إال أنهم
ً
لــم يخضعوا لها (يـعــود ذلــك خصوصا إلــى أن

د .باميال شيرمان

ش ــرك ــات الـتــأمـيــن ال تـغـطـيـهــا) ،و 321جعلتهم
سمنتهم مرشحين لـجــرا حــة مماثلة غير أنهم
رفضوا الخضوع لها .كان معدل وزن المشاركين
ً
ف ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــات الـ ـث ــاث م ـت ـق ــارب ــا ف ــي ب ــداي ــة
ً
الدراسة 123.8 :إلى  133.8كيلوغراما .وبعد 12
سنة ،كان وزن َمن خضعوا للجراحة أقل بنحو
ً
 45كـيـلــوغــرامــا كـمـعــدل ،فــي حين انخفض وزن
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ال ـتــي لــم تـخـضــع للجراحة
 2.7كيلوغرام فقط .أما المجموعة التي رفضت
الجراحة ،فلم تختبر أي تبدل في الوزن.
ت ـش ـمــل م ـضــاع ـفــات ال ـس ـم ـنــة ال ـخ ـط ـيــرة الـ ــداء
السكري من النمط الثاني .في بداية الدراسة ،كان
بعض المشاركين يعاني هذا المرض .ولكن بعد
 12سنة ،تبين أن عدد مرضى الداء السكري أدنى
بأكثر من  90%بين َمن خضعوا للجراحة ،مقارنة
ً
بمن لم يخضعوا لها .ويعود ذلك عموما إلى أن
َمــن لــم يعانوا ال ــداء السكري فــي بــدايــة الــدراســة
صـ ــاروا أق ــل عــرضــة لــإصــابــة بــه ب ـمــرور الــوقــت
عندما خضعوا لجراحة عالج البدانة.

عـ ــاوة عـلــى ذلـ ــك ،اخـتـفــى ال ـ ــداء ال ـس ـكــري في
مـجـمــوعــة ال ـجــراحــة فــي حــالــة نـصــف َم ــن كــانــوا
مصابين به في بداية الدراسة.
كــذلــك اتـضــح أن م ـعــدالت ارت ـفــاع ضـغــط الــدم
ومـعــدالت الكولسترول وغيره من دهــون عالية
جاء ت أدنى بكثير في مجموعة الجراحة.
على غــرار أية جراحة أخــرى ،تحمل جراحات
عالج البدانة مخاطر من الضروري تقييمها
ومقارنتها بالفوائد .لكن السؤال الذي طرحته
ُ
كان :هل فوائدها دائمة؟ تظهر هذه الدراسة
الكبيرة الممتازة أنـهــا كــذلــك ،مــدة عقد من
الزمن على األقل.

أنتوني كوماروف

القلب وعلم الوراثة والمسالك البولية.
وأوض ـح ــت أن مــركــز {ك ــوك تـشـلــدرنــز}
لنظام الرعاية الصحية منظمة طبية غير
رب ـح ـيــة ،تـتـخــذ م ــن ف ــورت وورث بــواليــة
ً
ً
تكساس مـقــرا رئـيـســا لـهــا ،ال ــذي يستعد
لالحتفال فــي م ــارس المقبل بـمــرور مئة
عام على تأسيسه ،دأب خاللها على منح
لمسة الشفاء لألطفال وإحـيــاء األمــل في
حياة العائالت.
وأشــارت إلى أن مركز {كــوك تشلدرنز}
يقع في منطقة فورت ورث بتكساس ولديه
ً
أكثر من  60مكتبا ضمن نظام متكامل من
الرعاية الصحية التخصصية في أنحاء
شمال الــواليــة بما فيها مناطق دينتون،
وهود ،وجونسون ،وباركر ،وتارانت ،وقد
تأسس في عام  1918وال يزال يقدم خدماته
ِّ
ويوفر العالجات الطبية لألطفال.

ً
ً
وكشفت عن افتتاح المركز العام الفائت مركزا متطورا
لـجــراحــة الـمـســالــك الـبــولـيــة لــأطـفــال ب ــإش ــراف فــريــق من
ً
المتخصصين الطبيين المرموقين عالميا  .ويستخدم
المركز نظام الجراحة الروبوتية الجديد والمعروف باسم
{دافنشي  ،}11الذي يحد من األلم وخطر حدوث مضاعفات
ويسرع تعافي المرضى بأقل قدر من التدخل الجراحي.
ّ
فتوصل المركز إلى عدد
أما بالنسبة إلى علم األعصاب،
من اإلنـجــازات في عــام  2017بما في ذلــك إنشاء برنامج
السكتة والجلطة الدماغية بهدف توفير تشخيص سريع
وتطوير عالج أكثر فاعلية والخروج بأفضل نتائج ممكنة
في حاالت السكتة الدماغية.

توابل ةديرجلا

•
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أمومة

االضطرابات الشتوية ...عالجي طفلك بالوسائل الطبيعية
تتعدد االلتهابات الشتوية واالضطرابات التي قد تصيب طفلك .لكن يمكنك معالجة المشاكل الحميدة في بعض الحاالت بطرائق طبيعية .إليك
ّ
نصائح الخبراء الختيار أفضل العالجات وتجنب األخطاء.

لمعرفة سبب الخناق الصدري،
يجري األطـبــاء {فحص تشخيص
الـخـنــاق الـســريــع} عـبــر أخ ــذ ّ
عينة
من قــاع الحنجرة بضمادة طبية.
ً
إذا كــان الخناق مرتبطا بجراثيم
المكورات العقدية ،ستبرز الحاجة
إل ــى أخ ــذ مـ ـض ــادات ح ـيــويــة .لكن
ً
يكون الخناق فيروسيا في معظم
الحاالت.

إلرخاء أمعاء
ّ
الطفل حضري
ً
له نقيعا من
بذور الشمار
والكراوية

• وص ـف ــة ط ــب ال ـت ـج ــان ــس :إذا
ً
كــان الخناق فيروسيا ،يمكنك أن
َ
تعطي طفلك  5حبوب من منتجي
{بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادون ـ ـ ــا} و{مـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــوري ـ ــوس
ً
سوليبولوس} ،ثالث مرات يوميا.
ال تـتــرددي فــي اسـتـشــارة الطبيب
ً
مـجــددا إذا استمر ألــم الطفل بعد
ً
ي ــوم ـي ــن .إذا كـ ــان ال ـط ـفــل م ــول ــودا
ً
جديدا ،يمكنك أن ّ
تذوبي الحبوب
في أسفل زجاجة الماء وتعطيها له
بشكل متكرر على مر اليوم.
• وصـفــة الـطــب التقويمي :إذا
أصـيــب طفلك بــالـخـنــاق الـصــدري
مرتين أو ثالث مرات خالل موسم
الشتاء ،تستفيدين مــن استشارة
ّ
معالج بالطب التقويمي .سيركز
األخـ ـي ــر ع ـلــى م ـنــاطــق مـعـيـنــة من
ا لـجـســم مـثــل الجمجمة أو العنق
ً
نظرا إلى تعدد الروابط بين هياكل
الجمجمة والعنق واألذن واألنــف
والحنجرة.

نتوءات وكدمات زرقاء
ّ
ال مفر من أن يترافق تعلم المشي
مـ ــع حـ ـ ـ ــوادث سـ ـق ــوط مـ ـتـ ـك ــررة .ال
يفهم الطفل حقيقة المخاطر التي
ّ
يتعرض لها .عــدا وضــع خــوذة أو
استعمال بطانات لحماية الركبتين
والـمــرفـقـيــن أث ـن ــاء رك ــوب ال ــدراج ــة
الـهــوائـيــة أو الـتــزلــج أو التنقل ّفي
أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل ،ي ـص ـع ــب ت ـجــنــب
الكدمات واألورام الدموية.
• وصـ ـف ــة الـ ـع ــاج بــال ـن ـبــاتــات:
لتخفيف االل ـت ـهــاب واأللـ ــم ،ضعي
عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــدمـ ــة ضـ ـ ـم ـ ــادة م ـن ـقــوعــة
بالخليط التالي :حصة من أصباغ
ُ
زهرة العطاس (تباع في الصيدلية)
ّ
في أربع حصص ماء .ذوبي الخليط
ً
جيدا إذا كان الطفل أصغر من سبع
سنوات .إذا ّ
لخدوش ،اغلي
تعرض
ّ
الماء واستعملي ضمادة معقمة مع
صبغة بنبات اآلذري ــون المعروف
بمنافعه لمداواة الندوب.
• وص ـف ــة ط ــب ال ـت ـجــانــس :بعد
ً
حـ ــادث ال ـس ـقــوط م ـب ــاش ــرة ،أعـطــي
الطفل  5حبوب من منتج {أرنيكا
مــونـتــانــا} لتجنب ازرق ــاق الكدمة.
أع ـط ـيــه  5ح ـبــوب أخ ـ ــرى ،ث ــاث أو
أربع مرات على مر اليوم ،ثم مرة أو
مرتين خالل األيام الالحقة.

التهاب الملتحمة
يمكن أن يكون هذا االلتهاب لدى
ً
ً
األطفال فيروسيا أو جرثوميا أو
ً
مرتبطا بالحساسية و قــد تتعدد
أسبابه .تترافق الحالة مع التهاب
العين واحمرارها أو سيالن الدموع
ً
ّ
أو الحكة .بعيدا عن العالج الذي
ي ـص ـفــه ال ـط ـب ـي ــب ،ي ـس ــاه ــم بـعــض
ال ـخ ـيــارات الطبيعية فــي تخفيف
االلتهاب واالنزعاج.
• وص ـف ــة ال ـع ــاج بــال ـن ـبــاتــات:
تتمتع براعم القنطريون العنبري
وال ـب ــاب ــون ــج بـخـصــائــص م ـضــادة
لاللتهاب .ضعي قبضة منها في
ك ـ ــوب مـ ـ ــاء .اغـ ـل ــي ال ـخ ـل ـيــط خ ــال
لتنقيته
دقيقتين أو ثــاث دقــائــق ّ
ّ
ث ــم ص ــف ـي ــه ف ــي ضـ ـم ــادة م ـعــق ـمــة.
ً
بضع
حين يصبح فــاتــرا ،اسكبي ّ
ـادة معقمة
ق ـطــرات مـنــه عـلــى ض ـمـ َ
أخرى َ وضعيها على جفني الطفل
المغلقين .إنـهــا خـطــوة كافية كي
تعطي العناصر النباتية النشطة
مـفـعــولـهــا .ك ــرري ال ـعــاج عـلــى مر
اليوم.
• وص ـفــة طــب الـتـجــانــس :عند
انـ ـس ــداد ال ـق ـن ــاة ال ــدم ـع ـي ــة ،أعـطــي
الطفل منتج {سيليسيا} مرتين في
ً
اليوم طوال شهر .وإذا كان مصابا
ّ
بالتهاب الملتحمة ،نظفي جفنه
بـضـمــادة مــع مـصــل فـيــزيــولــوجــي
ً
َ
منتجي {بولساتيال}
يوميا .أعطيه
و{م ـيــركــوريــوس كــوروسـيـفــوس}.
ّ
ذوبــي  10حبوب من كل منتج في
كـمـيــة ص ـغ ـيــرة م ــن ال ـم ــاء وأع ـطــي
الـخـلـيــط للطفل بـيــن ث ــاث وأرب ــع
ً
مرات يوميا.

نزلة البرد والتهاب مخاطية
األنف

المغص

احرصي على غسل
ً
يديك جيدا قبل
األكل وبعد دخول
ّ
الحمام وتغيير
حفاض الطفل

ّ
إلرخ ــاء أم ـعــاء الـطـفــل ،حــضــري له
ً
ً
نقيعا مصنوعا من بــذور الشمار
والكراوية المعروفة بخصائصها
المضادة للتشنجات .ضعي نصف
مـلـعـقــة صـغـيــرة م ــن ال ـنـ َ
ـوع ـيــن في
وع ـ ــاء م ــن ال ـم ــاء ال ـم ـغ ـل ـ ّـي .انـقـ ّعــي
الخليط لعشر د قــا ئــق ثــم صفيه.
دع ــي الـطـفــل ي ـشــرب الـنـقـيــع (بـعــد
الشهر الثالث) على ثــاث أو أربع
دف ـ ـعـ ــات خـ ـ ــال ال ـ ـي ـ ــوم .إذا كـنــت
ترضعين طفلك ،يمكنك أن تشربي
ً
النقيع أيضا ألن عناصره النشطة
تصل إلى الحليب.

األط ـفــال بـيــن الـشـهــريــن الثالث
وال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع مـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ـ ــون ل ـل ـم ـغ ــص،
ويـ ـت ــراف ــق م ــع ت ـش ـن ـجــات م ـعــويــة
ت ـ ـس ـ ـ ّـب ـ ــب األوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوف.
استشيري الطبيب إذا كــان طفلك
يتقيأ وارتـفـعــت حــرارتــه .لكن في
ّ
ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـع ــاب ــرة ،دلـ ـك ــي بـطـنــه
ب ـن ـع ــوم ــة وتـ ـ ــأكـ ـ ــدي م ـ ــن أن ه ــذه
ً
األوجاع الحادة ستختفي طبيعيا
قبل الشهر السادس.
• وص ـف ــة ط ــب ال ـت ـج ــان ــس :إذا
ارتـ ـ ــاح ط ـف ـلــك ب ـعــد تــدل ـيــك بـطـنــه،
أعطيه منتج {كولوسنتيز}ّ .
ذوبي
ً
 10حـبــوب منه فــي  30سنتليترا
م ــن ال ـم ــاء وأع ـط ـيــه لـلـطـفــل بشكل
مـتـكــرر عـلــى م ــر أيـ ــام عـ ــدة .إذا لم
ي ـت ـحـ ّـمــل ال ـط ـفــل ال ـتــدل ـيــك ،أعـطـيــه
منتج {ديــوســوريــا ف ـي ـلــوزا} .وإذا
راح يـ ـنـ ـتـ ـف ــض و ي ـ ـت ـ ـحـ ــرك خـ ــال
النوبة ،أعطيه  10حبوب من منتج
{كوبروم ميتاليكوم} بعد تذويبها.
ّ• وص ـ ـفـ ــة ال ـ ـطـ ــب ال ـت ـق ــوي ـم ــي:
يخف المغص خــال جلستين أو
ً
ثــاث جلسات إذا لم يكن مرتبطا
بــأمــراض أخ ــرى .بفضل مـنــاورات
غـ ـي ــر مـ ــؤل ـ ـمـ ــة ،سـ ـيـ ـف ـ ّـك ال ـم ـع ــال ــج
ال ـت ـش ـن ـج ــات فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـب ـطــن
وي ـح ـ ّـس ــن ل ـي ــون ــة األم ـ ـعـ ــاء .يـمـكــن
ً
أن ي ــرتـ ـب ــط وجـ ـ ــع الـ ـبـ ـط ــن أيـ ـض ــا
بتشنجات في قاعدة الجمجمة أو
الحوض أو الظهر.
• وص ـف ــة ال ـع ــاج بــال ـن ـبــاتــات:

تشمل أعراض نزلة البرد سيالن
األنــف أو احتقانه وتراكم الدموع
في العينين واضطراب النوم .إنها
حــالــة شــائ ـعــة ف ــي مــوســم الـشـتــاء
ً
وتكون المشكلة فيروسية عموما.
يستهدف العالج في المقام األول
أعـ ــراض ال ـمــرض ويـقـضــي بغسل
األن ــف كــي ال تـصــل اإلف ـ ــرازات إلــى
ً
ال ـح ـن ـج ــرة .اح ــرص ــي أيـ ـض ــا على
ترطيب جسم طفلك لتسييل مخاط
األنف.
• وص ـف ــة ال ـط ــب ال ـت ـقــوي ـمــي:
ال حاجة إلى زيارة االختصاصي
حالما يسيل أنف الطفل .لكن إذا
تعددت االلتهابات التنفسية التي
تصيبه ،ستسمح هــذه المقاربة
الـ ـسـ ـلـ ـس ــة ب ـت ـق ـل ـي ــص احـ ـتـ ـم ــال
االنـتـكــاســة عـبــر تـغــذيــة األوعـيــة
الــدمــويــة فــي األغـشـيــة وتحسين
الـتـبــادالت الــدمــويــة واللمفاوية.
المعالج حركة عظام
لذا يستهدف
ِ
الجمجمة والقفص الصدري على
وجه التحديد.
ّ• وصـفــة ال ـعــاج بالنباتات:
ً
ح ــض ــري نـقـي ـعــا بــالــزع ـتــر ال ــذي
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل خ ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــص م ـ ـ ـضـ ـ ــادة
ل ــال ـت ـه ــاب ــات والـ ـسـ ـع ــال .ضـعــي
ملعقتين صغيرتين مــن بــرا عــم
ـي كـ ـ ـ ــوب مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــاء
ال ـ ــزعـ ـ ـت ـ ــر فـ ـ ـ ّ
الساخنة .صفي الخليط وأعطيه
لطفلك على مر اليوم.
وصفة طب التجانس:
ً
• إذا كان أنف طفلك مسدودا
وراح يعطس مــن دون أن يسيل
أن ـفــه بـشـكــل م ـفــرط ،أو إذا شعر
ب ــان ــزع ــاج خـ ــال ال ـل ـي ــل ،أعـطـيــه
منتج {نوكس فوميكا} أربع مرات
ً
يوميا أو ّ
ذوبيه في زجاجة الماء.
• إذا ك ــان أن ـفــه يـسـيــل بشكل

مفرط ،أعطيه منتج {أليوم سيبا}.
ً
• إذا كـ ـ ــان ا لـ ـسـ ـع ــال د ه ـن ـي ــا
ً
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــاط س ـ ـم ـ ـي ـ ـكـ ــا وأص ـ ـفـ ــر
ال ـ ـلـ ــون ،أع ـط ـي ــه م ـن ـتــج {ك ــال ـي ــوم
سولفوريكوم}.
ً
• إذا كــان لــون المخاط مائال
إل ـ ـ ــى األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،أعـ ـطـ ـي ــه م ـن ـتــج
{هيدراستيس كانادنسيس}.

طفح الحفاض
ب ـشــرة الـطـفــل أك ـثــر حساسية
ً
وج ـف ــاف ــا م ــن ب ـش ــرة ال ــراش ــدي ــن،
م ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي أن ـ ـهـ ــا أك ـ ـثـ ــر ع ــرض ــة
للميكروبات واالحتكاك ويسهل
ـي
أن تـلـتـهــب ألن ال ـحــاجــز الـمــائـ ً
الدهني على الجلد رقيق .نتيجة
ً
ل ــذل ــك ،ت ـظ ـهــر أحـ ـي ــان ــا ص ـفــائــح
حـمــراء على مــؤخــرة الطفل عند
احتكاكها بالبول والبراز .لحماية
بشرته ،استعملي مستحضرات
ِّ
مـ ـ ـل ـ ــطـ ـ ـف ـ ــة وعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوي ـ ـ ــة رق ـ ـم ـ ـهـ ــا
الهيدروجيني حيادي.
وصفة طب التجانس:
• إذا ك ــان احـ ـم ــرار ال ـمــؤخــرة
ً
فـ ــات ـ ـحـ ــا ويـ ـخـ ـل ــو م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــدوب،
أعطي طفلك  5حبوب من منتج
ً
{بيالدونا} ،ثالث مرات يوميا.
• إذا كانت اإلكــزيـمــا راشحة،
ي ـج ــب أن ت ـس ـت ـش ـيــري ال ـط ـب ـيــب.
لكن بانتظار موعدك معه ،أعطيه
منتج {ناتروم سولفوريكوم}.
• بعد عمر السنة ،أعطي طفلك
المصاب بطفح الحفاض منتج
{ميدورينوم} إذا كان يحب النوم
على بطنه.
ً
• إذا كان بــرازه رخــوا ،أعطيه
منتج {ريوم}.
• وصـفــة ال ـعــاج بالنباتات:
للتخلص مــن ا لـ ـن ــدوب ،اخلطي
ملعقتين كبيرتين من زيت جوز
الـ ـهـ ـن ــد مـ ــع خـ ـم ــس ق ـ ـطـ ــرات مــن
أصباغ اآلذريون .ادهني الخليط
عـ ـل ــى م ـ ــؤخ ـ ــرة الـ ـطـ ـف ــل وك ـ ـ ــرري
ال ـع ــاج حـيــن تـغـيــريــن حـفــاضــه.
ً
يمكنك أن تستفيدي أ ي ـضــا من
م ـن ــاف ــع زي ـ ــت األرك ـ ـ ـ ــان ال ـم ـض ــاد
ً
لــال ـت ـهــاب واألكـ ـس ــدة ن ـظ ــرا إلــى
غناه بالكاروتينات والفيتامين
 .Eاخـلـطــي  30قـطــرة مــن أصـبــاغ
اآلذري ـ ـ ـ ـ ــون مـ ــع  60م ـل ــل مـ ــن زي ــت
األركان .إنه خليط مثالي لتخفيف
االحمرار.

التعب العابر
إذا ت ـ ـكـ ــررت االلـ ـتـ ـه ــاب ــات
وتـ ــأثـ ــر الـ ـطـ ـف ــل ب ــال ـت ـغ ـي ــرات
الموسمية ،يسهل أن يخسر
طاقته ويفتقر إلى النشاط.
• وصفة العالج بالنباتات:
يسمح الخليط الغني ببراعم
عنب الثعلب بتنشيط الغدة
ال ـك ـظــريــة .إن ــه خـلـيــط مثالي
لزيادة حيوية الطفل .ضعي
ق ـ ـطـ ــرة مـ ـن ــه مـ ـق ــاب ــل ك ـ ــل 10
كيلوغرامات مــن وزن الطفل
ّ
وذوبيه مع كمية صغيرة من
ال ـم ــاء ودعـ ــي ال ـط ـفــل يـشــربــه
ً
صباحا.

ّ
الحمى
ّ
الحمى آلية دفاعية لتنشيط
عمل جهاز المناعة .حين تفوق
عتبة  38درجــة ونصف الدرجة،
راق ـ ـبـ ــي ال ـط ـف ــل واحـ ــرصـ ــي عـلــى
تــرطـيــب جـسـمــه وال تـبــالـغــي في
ت ـغ ـط ـي ـتــه .إذا اس ـت ـم ــرت ال ـحــالــة
ألكثر من يومين أو إذا لم يتحمل
الطفل الحمى أو تابعت االرتفاع،
ّ
اس ـ ـت ـ ـش ـ ـيـ ــري ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب .ي ـش ــك ــل
الباراسيتامول أول خيار عالجي
ً
عموما.
• وصفة العالج بالنباتات:
لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ح ـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـج ـس ــم
الــداخـلـيــة ،دعــي الطفل يشرب
ً
نـقـيـعــا ب ـبــراعــم الـبـلـســان على
مر اليوم .هذه النبتة معروفة
ب ـتـخ ـفـيــض الـ ـ ـح ـ ــرارة وزيـ ـ ــادة
ً
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـرق .ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــا اخـ ـلـ ـط ــي
مـ ـلـ ـعـ ـقـ ـتـ ـي ــن صـ ـغـ ـي ــرتـ ـي ــن مــن

التهاب األذن

ً
يصاب الصغار غالبا بالتهاب حاد في
ً
األذن الوسطى ،وتترافق الحالة عموما
مــع أوجــاع وحـ ّـمــى وال بــد مــن معالجتها
بــال ـم ـضــادات الـحـيــويــة .تـتـكــرر المشكلة
بين عمر الثالثة والثامنة ويظهر التهاب
األذن المصلي بعد انتكاس التهاب األذن الوسطى .الحالة
ليست مؤلمة لكن يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع ،لذا
يجب مراقبتها عن كثب.
• وصفة الطب التقويمي :إذا أصيب طفلك بحاالت
متالحقة من التهاب األذن المصلي ،يمكن االستفادة

من هذا العالج لتجنب االنتكاسات والعالجات الغازية
عبر تجديد وظيفة األذن السليمة وإزالة التشنجات من
هذه المنطقة .خالل الجلسة العالجية ،يستعمل المعالج
ً
مقاربة سلسة على مستوى الجمجمة وداخل الفم أحيانا.
• وصفة الـعــاج بالنباتات :لمعالجة مشاكل األذن
واألن ـ ـ ــف وال ـح ـن ـج ــرة لـ ــدى األط ـ ـفـ ــال فـ ــوق ع ـم ــر ال ـث ــاث
سنواتّ ،
ذوبي قطرة من براعم الورد البري مقابل كل 10
كيلوغرامات من وزن الطفل في كمية صغيرة من الماء.
ً
ً
ومساء.
دعي الطفل يشرب هذا النقيع صباحا

الزكام
تتعدد أعراض الزكام ،من بينها السعال والحمى وانسداد األنف والصداع
والرجفة والتعب واألوجاع العضلية ،وتصيب األوالد بشكل أساسي .بالنسبة
إلــى أصـغــر األط ـفــال ،قــد يترافق الــزكــام مــع النعاس ووج ــع البطن واإلسـهــال
السنة الرابعة ،تصبح األعراض شبيهة بما يواجهه الراشدون.
والتقيؤ .لكن بعد ّ
األدوية التي تخفض الحرارة ،يجب أن يشرب الطفل السوائل باستمرار كي
عدا ّ
ال يجف جسمه .إذا تفاقمت األعراض ،استشيري الطبيب بال تأخير.
• وصفة العالج بالنباتات :لمحاربة االلتهاب ،استعملي الخالصة السائلة
ّ
من نبتة البلسان الطازجة .يتمتع هذا النوع من ثمر العليق بخصائص مضادة
للزكام بفضل عناصر األنثوسيانين التي يحتوي عليها .أعطي طفلك  1ملل من
ً
تلك الخالصة مقابل كل  10كيلوغرامات من وزنه ،أربع مرات يوميا.
• وصفة طب التجانس :إذا بدا الطفل كثير الحركة رغم ارتفاع حرارته وشعر
ً ً
بعطش شديد ،أعطيه منتج {روس توكسيكودندرون} .لكن إذا بدا مرهقا جدا
ّ
ّ
يتعرق ،أعطيه منتج {جيلسيميوم} .وإذا تعكر مزاجه وشعر بالعطش
وراح
وبدأ يتألم حين يتحرك ،أعطيه منتج {بريونيا} .وإذا تألم عند الضغط على
جفنيه ،أعطيه منتج {أوباتوريوم برفولياتوم}.

بــراعــم البلسان فــي وعــاء مــاء.

التهاب األمعاء
ً
احرصي على غسل يديك جيدا
ق ـبــل األكـ ــل وب ـع ــد دخـ ــول ال ـحـ ّـمــام
وتـغـيـيــر ح ـفــاض ال ـط ـفــل ...يتعلق
أكـبــر مـصــدر خـطــر بـجـفــاف جسم
ال ـط ـف ــل .ل ـت ـج ـنــب ه ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة،
اجعليه يشرب كميات صغيرة من
محلول إعــادة ترطيب الجسم .إذا
تقيأ واستمر اإلسهال وشعر بتعب
شديد وارتفعت حرارته ،اصطحبيه
ً
إلى قسم الطوارئ فورا.
• وص ـف ــة ال ـع ــاج بــال ـن ـبــاتــات:
إلعــادة التوازن إلى أمعاء األطفال
قـبــل عـمــر ال ـســادســة ،اجـمـعــي بين
المحفزات الحيوية ونقيع براعم
ش ـجــر الـ ـج ــوز ،ب ـم ـعــدل ق ـط ــرة في
مقابل كل  10كيلوغرامات من وزن
الطفل في كمية صغيرة من الماء.
ف ــي أول يــوم ـيــن ،أعـطـيــه ث ــاث أو
ً
أربع جرعات يوميا ثم زيدي الفترة
الفاصلة بين الجرعات.
• وصفة طب التجانس :أعطي
َ
منتجي {أرسينيكوم ألبوم}
الطفل
ّ
و{فوسفوروس} .ذوبي  10حبوب
في كمية صغيرة من الماء واجعليه
يشرب الخليط بملعقة صغيرة أو
بزجاجة الحليب على مر اليوم.

وجع األسنان
ّ
ّ
ويحمر
هل يتعكر مــزاج طفلك
خـ ّـداه؟ ال شك في أن أسنانه بدأت
تنبت وستترافق هــذه الـفـتــرة مع
أع ــراض عــابــرة مـثــل انـتـفــاخ اللثة
وزيادة حساسيتها ،وليونة البراز،
واح ـمــرار الـمــؤخــرة ،وزي ــادة إفــراز
اللعاب ،واضـطــراب الـنــوم .إلراحــة
ط ـف ـلــك ،يـمـكـنــك اس ـت ـع ـمــال مــراهــم
ّ ُ َ
مهدئة تدهن بحركات تدليك ناعمة
ً
على اللثة .يمكنك أن تشتري أيضا
حلقة لألسنان .ضعيها في البراد
ألن البرد يسمح بتخدير األلم.

• وص ـف ــة ط ــب ال ـت ـج ــان ــس :إذا
ً
أصبح طفلك عصبيا لكنه يستعيد
ّ
الهدوء حين تهزينه ،أعطيه منتج
{ك ــام ــومـ ـي ــا} .وإذاّ ش ـع ــر الـطـفــل
بالتحسن حين يعض على غرض
صـلــب ،أعـطـيــه ّمنتج {فـيـتــوالكــا}.
ً
وإذا أصـبـحــت لــثـتــه ح ـمــراء ج ــدا،
َ
منتجي {بيالدونا} و{روم}
أعطيه
إذا أصيب في الوقت نفسه بطفح
الحفاض.
• وصـ ـف ــة الـ ـط ــب ال ـت ـق ــوي ـم ــي:
ال ي ـم ـك ــن م ـع ــال ـج ــة م ـش ــاك ــل نـمــو
األسنان بهذا النوع من العالجات.
لـكــن إذا ت ــراف ــق نـمــو األس ـن ــان مع
مضاعفات مثل اإلسهال أو انزعاج
يحسن ّ
حاد ،قد ّ
مقوم العظام حركة
ّ
الفكين لتسهيل نمو األسنان.
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ً
مهنياّ :
ّ
وتعمق بالمعلومات التي تصلك.
تفهم ما يجري حولك
ً
عــاطـفـيــا :يـثــق الـحـبـيــب بــك أكـثــر مـمــا يـثــق بنفسه فـكــن على
مستوى ذلك.
ً
ّ
يتحدث برجك عن مواجهات ونزاعات عائلية قوية.
اجتماعيا:
رقم الحظ.3 :

2

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

كلمة السر

قدمها الراحل.
 .2مسلسل إذاعي لألطفال للفنان
الشامل منصور (م).
 .3تجدها فــي (خـيــوط الـعـمــر) –
حقد.

 .4مص – مانع للصدمات (م).
 .5أفرح (م) – تجدها في (كايرو).
 .6عال (مبعثرة) – استكبر.
 .7حروف متشابهة.
 ....( .8غـ ـ ــدا) م ـســرح ـيــة لـلـقــديــر

منصور المنصور.
 .9رجع صوت (م) – تألم (م).
 .10آل ــة إي ـقــاع – ( ....الـمـحـتــوم)
مسلسل للراحل (م).

كلمات متقاطعة
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األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يوم مليء بالمضايقات ويزعجك تصرف أحد الزمالء.
ً
عاطفيا :تصبوان إلى تحقيق مشروع يساعدكما في توفير
سعادتكماّ .
ً
ّ
الجو مع صديق هو بمثابة أخ لك.
اجتماعيا :تجنب تسميم
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مهنيا :تمر بفترة جمود وركود وتكون هذه الفترة أقل حظا.
ً
عاطفيا :تشعر بحرج عندما يناقشك الحبيب في أمر دقيق.
ً
اجتماعيا :أنت بحاجة إلى التعاون وتعاضد الناس معك.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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 ....( .1البحري) مسرحية لألطفال

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
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ً
عموديا:

6

ً ّ
مهنيا :تطلع على معلومات ضرورية لتكملة مشروعك بنجاح.
ً
عاطفيا :يعدك الفلك بلقاء جميل ومفيد مع حبيب المستقبل.
ً
اجتماعيا :تنسحب من اجتماع مــع أصحاب الستيائك من
أحدهم.
رقم الحظ.9 :

1

7
2

9
6
7
8
2
1
5
4
3

( .1ال ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــم )....أول م ـســرح ـيــة
لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان األصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـصـ ــور
المنصور.
( .2ف ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد )....م ـس ـل ـس ــل ل ـل ــراح ــل
منصور المنصور (م).
 .3من أسماء الله الحسنى.
 ....( .4الـ ـغ ــدر) مـسـلـســل لـلـفـنــان
منصور – مناص.
 .5شرف ورفعة – فوز.
 .6رجع وأرتد.
 .7أحكم العالج (م) – عذق بما فيه
الرطب (م).
 .8ث ـل ـثــا (راح) – آ خ ـ ــر مـسـلـســل
للراحل مع حياة الفهد (م).
 ....( .9حنين) مسلسل لمنصور
– ضمير المتكلم.
 .10آخر مسرحية للراحل مثلت
الكويت في مهرجان المسرح في
الجزائر.

7
8

 21مارس  19 -أبريل
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م ــن  3أحـ ــرف وه ــي اس ــم م ـش ــروب س ــاخ ــن م ــن فئة
المنبهات يعود منشأه إلى دول أميركا الجنوبية.
ص
و
ن
ة
و
ي
خ
ن
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا
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ً
ً ّ
مـهـنـيــا :فــكــر ج ـيــدا قـبــل إع ـطــاء ال ـجــواب وادرس اإليـجــابـيــات
والسلبيات.
ً
ً
ً
ّ
ويطيب
عاطفيا :تجري اتصاال عذبا مع الحبيب يؤنس يومك
خاطرك.
ً
اجتماعيا :يؤازرك األصدقاء الجتياز وضع صعب.
رقم الحظ.8 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :تعيش بعض التناقضات وتبدو متقلبا في مواقفك.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :يـتــرك الحبيب لــديــك انـطـبــاعــا جـمـيــا يبقى في
ذاكرتك.
ً
ً
ّ
ّ
دورية.
وإجر فحوصا
اهتم بصحتك
اجتماعيا:
ِ
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
مهنيا :ال تتخذ أي قرار قبل أن تتضح الرؤية أمامك.
ً
ً
عاطفيا :تكبر طموحاتكما وتزداد محبتكما لبعضكما بعضا.
ً
اجتماعيا :تعيش انفعاالت عائلية وتتأثر بما يجري من حولك.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ّ
تصدق المغرضين الذين ينقلون إليك أخبارا كاذبة.
مهنيا :ال
ً
عــاطـفـيــا :ي ـســاعــدك ال ـشــريــك فــي تـحــويــل أحــامـكـمــا إل ــى واقــع
ملموس.
ً
اجتماعيا :تــرتــاح ألجــوائــك وتبحث فــي قضية منزلية تؤمن
راحة الجميع.
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
مهنيا :تفرح بعمل خالق تقوم به فتزداد ثقتك بنفسك.
ً
عاطفيا :تحتاج إلى شريك عمرك لتطييب خاطرك وتهدئتك.
ً
اجتماعياّ :
قدم تنازالت كي تحظى بمحبة الجميع واحترامهم.
رقم الحظ.4 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :ال تـفــرض رأي ــك على الــزمــاء وكــن م ـحــاورا منطقيا
ً
وهادئا.
ً
عاطفيا :غيرة ّ
هدامة ال أسباب لها ّ
تعرض عالقتكما للخطر.
ً
ّ
ثقافي مرموق.
ناد
إلى
أو
جمعية
إلى
تنتمي
:
اجتماعيا
ٍ
رقم الحظ.19 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :خيبة أمل أو بعض األحباط يعكران صفو يومك.
ً
ّ
تتعرف إلى شخص من الطرف اآلخر يجذبك حضوره.
عاطفيا:
ً
ً
اجتماعيا :حاول الترويح عن نفسك بعيدا عن الضغوطات.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تحرص على أن ّ
تلم بكل شيء وتسيطر على األوضاع.
ً
عاطفيا :تتوتر عالقتكما وتصل إلى ّ
حد االنقطاع والفراق.
ً
اجتماعيا :تعالج مع األقرباء مواضيع عائلية مهمة.
رقم الحظ.17 :
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مجتمع

تكريم قدامى الموظفين في مستشفى ابن سينا
في لفتة مميزةّ ،
كرم قسم جراحة المخ
واألعـ ـص ــاب ف ــي مـسـتـشـفــى اب ــن سينا
أعضاء الهيئة التمريضية واإلداريين
الــذيــن خــدمــوا أكـثــر مــن عـشــريــن سنة،
إضافة إلى الجراحين مؤسسي القسم.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـق ـســم ال ــدك ـت ــور فيصل
ثويني ساير إن هذا التكريم له أهميته
لما قدمه هؤالء األشخاص خالل سنوات
عملهم ولتفانيهم في خدمة المرضى.
وقـ ـ ــال س ــاي ــر إن ال ـه ـي ـئــة الـتـمــريـضـيــة
وال ـج ـس ــم اإلداري وال ـط ـب ــي يـشـكـلــون
عائلة واحــدة لها نفس الهدف بتقديم
خــد مــة طبية مـمـيــزة يستحقها جميع
المواطنين والمقيمين في دولة الكويت
الغالية على قلوب الجميع.
جانب من المكرمين

صورة جماعية

ختام فعاليات برنامج التاجر الصغير
اختتم برنامج التاجر الصغير فعالياته بزيارة المشاركين فيه من
التجار الصغار لبنك الكويت الدولي ،إذ استضاف موظفو البنك
األطفال لتعريفهم بمهارات اقتصادية ومالية مختلفة ،منها التوفير
واالدخار ،كما قام مدير فرع السالمية بجولة في القاعة المصرفية
لتعريف األطفال بطبيعة العمل المصرفي ،ومهام الموظفين ،إضافة
إلى تقديم محاضرة حول التسويق وبيع المنتجات والخدمات في
البنك.
وزار األطفال أيضا مصنع البغلي لالسفنج ،ومعرض مطابخ
الفارسي ،وذلك ضمن فعاليات البرنامج ،الذي يهدف إلى بناء
مستقبل واعد لبراعم الكويت عبر توظيف طاقاتهم ،وتوجيهها
وفق أسس وعلوم مهنية تعكس االحترافية ،من خالل خوض تجربة
تجارية فريدة وممتعة.
صورة جماعية

عدد من الطالب المشاركين في برنامج التاجر الصغير أثناء الجولة في بنك الكويت الدولي

«الملكية البريطانية» تقيم يوم
شخصية الكتاب لتالميذها
نظمت "الملكية البريطانية للتعليم المبكر" فعالية
ً
تزامنا مع أسبوع
يوم شخصية الكتاب لتالميذها،
الحكايات الخيالية ،إذ أحضر التالميذ قصصهم
المفضلة ،وتنكروا في زي شخصية الكتاب المفضل
لديهم ،في فعالية تخللتها العديد من النشاطات
الممتعة ،أهمها قراءة القصص المتنوعة ،بمشاركة
مشرفات الحضانة.
واستضافت الحضانة ،مؤسسة ،Little Bees Book
في مقرها بمنطقة الصديق ،وقد عرضت مجموعة
متنوعة من الكتب ،لتحفيز التالميذ وتشجيعهم على
شراء الكتب وقراءتها.
المعلمة تقرأ لألطفال إحدى القصص

الفائز بأفضل زي

«األرجان» تطلق «فرضة البدع» األسبوعية
أطلقت شركة األرجان العالمية العقارية مبادرة "فرضة
البدع" األسبوعية ،التي تقام في أرجان البدع ،حيث تجمع
المزارعين الكويتيين بالمستهلكين ،لمنحهم إمكانية شراء
المنتجات المحلية الطازجة والعضوية بسهولة ،في بيئة
تعزز التفاعل المجتمعي والمشاركة الفعالة بين أفراد
المجتمع المحلي.
وقال الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة "األرجان"،
م .خالد المشعان ،إن "فرضة البدع ،هي انعكاس اللتزام
الشركة بسد الفجوة بين المزارعين الكويتيين وأفراد
المجتمع ،عبر دعم المنتجات المحلية ،والجهود التي يبذلها
المزارعون الكويتيون في تطوير قطاع زراعي يخدم المجتمع
بشكل إيجابي ،ويمتلك المقومات للمساهمة في االقتصاد
المحلي".

دعم الشباب الكويتيين لعرض منتجاتهم من الخضراوات والفواكه

انطالق حملة «لست وحدك ضد السرطان»
احتفلت خبيرة التجميل ،اختصاصية العالجات التجميلية
الترميمية ،مريم بهمن ،بإطالق حملتها الخاصة لدعم مرضى
السرطان تحت شعار "لست وحدك ...ضد السرطان" ،وذلك في
مقر مركزها بمنطقة الشعب البحري ،بحضور ضيفة الشرف
رئيسة ومؤسسة ملتقى سيدات األعمال بسمة السلطان ،وعدد من
الشخصيات .وقالت بهمن إنها قررت إطالق حملة إنسانية لدعم
واستقبال كل الحاالت المصابة بالسرطان من كل الجنسيات ومن
دون أي شروط لتلقي العالج الترميمي المالئم.
بدورها ،قالت مسؤولة لجنة التسجيل للحملة انتصار بهمن :إن
الحملة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المصابات بالسرطان
في الكويت بالمرحلة األولى من إطالقها ،والتي ستبلغ مدتها سنة.

فقرات ترفيهية على المسرح
قطع كعكة االحتفال بالحملة

السلطان تكرم بهمن

قسم المنتجات الصحية

أداء شخصية "سنو" بياض الثلج
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خبريات
هازال كايا تدهش الجمهور
عبر مواقع التواصل

محمد جمعة

يواصل الفنان والمخرج
فيصل العميري تصوير
الدراما االجتماعية الشبابية
«آخر شتاء» بين مناطق عدة
بالكويت ،إضافة إلى التحضير
لفيلم سينمائي سيبدأ تصويره
ً
قريبا.

العميري يعتمد
أسلوب السهل
الممتنع في تنفيذ
مشاهد األكشن
ويتمنى عرض
مسلسله خارج
رمضان

يـ ـ ـخ ـ ــوض الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ف ـي ـص ــل
العميري تجربته اإلخراجية
األولـ ـ ـ ـ ــى ،م ـ ــن خـ ـ ــال م ـس ـل ـســل
"آخ ـ ـ ــر شـ ـ ـت ـ ــاء" ،ال ـ ـ ــذي ي ـص ــور
أحداثه حاليا بين مناطق عدة
بالكويت.
"ال ـجــريــدة" واك ـبــت تصوير
بعض المشاهد ،وكان لنا لقاء
مع العميري ،الذي تحدث عن
الـمـسـلـســل ،وخ ـطــواتــه األول ــى
في عالم اإلخراج التلفزيوني،
بعد مشوار طويل مع المسرح،
وبصمة َّ
مميزة في السينما.
ب ـ ــداي ـ ــة ،قـ ـ ــال الـ ـعـ ـمـ ـي ــري إن
"مسلسل (آ خــر شـتــاء) تجربة
ش ـب ــاب ـي ــة خ ــالـ ـص ــة ،فـ ـه ــو مــن
إنتاج حسين دشتي ،وتأليف
ف ـي ـص ــل الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،وب ـط ــول ــة
نـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ،م ـن ـه ــم:
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــدي ،ي ــوس ــف
الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،ح ـم ــد أش ـك ـن ــان ــي،
روان المهدي ،علي الحسيني،
والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء
ال ـم ـم ـي ــزة .وأراهـ ـ ـ ــن ع ـل ــى تـلــك
المجموعة ،لتحقيق المفاجأة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األدوار ا ل ـتــي
ي ـج ـ ِّـســدون ـه ــا ،وأيـ ـض ــا الـعـمــل
ككل".
وحـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــه األولـ ـ ـ ــى
ف ــي ع ــال ــم اإلخ ـ ـ ــراج الـ ــدرامـ ــي،
أوضـ ــح" :ب ـعــد رح ـلــة  20عــامــا
كـ ـمـ ـمـ ـث ــل وم ـ ـ ـخـ ـ ــرج مـ ـس ــرح ــي
وصـ ـ ـل ـ ــت مـ ــدفـ ــوعـ ــا بـ ـتـ ـج ــارب
عـ ـ ـ ـ ــدة إ لـ ـ ـ ـ ــى أن أ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد م ش ـك ــا
مختلفا عن مستوى التمثيل
واإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ،حـ ـ ـي ـ ــث نـ ـ ـح ـ ــاول
قـ ــدر ال ـم ـس ـت ـطــاع أن ن ـق ــدم مــا
يسمى ب ـ ( تـلــي سينما) ،وهي
ا ل ــرؤ ي ــة ا لـسـيـنـمــا ئـيــة لتنفيذ
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي مـ ـ ــن خـ ــال
لـقـطــات الـتـصــويــر والـمـشــاهــد
المقترحة".
وعن اإلطار العام لألحداث،
ذك ــر ف ـي ـصــل" :ال ـع ـمــل يـنـطــوي
عـلــى خـمـســة خ ـطــوط درام ـيــة؛
ال ـت ـشــويــق واإلثـ ـ ــارة واألك ـشــن
وال ـ ــروم ـ ــانـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا،
وك ـ ــل ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوط مـشـ َّـبـعــة

فيصل العميري

ب ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــوارات وتـ ـ ــوظ ـ ـ ـيـ ـ ــف
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــع
ب ـي ـن ـهــا ج ـم ـي ـعــا .ت ـع ـ َّـم ــدن ــا فــي
(آخـ ـ ــر شـ ـت ــاء) أن نـ ـق ــدم شـكــا
جــديــدا فــي اإلض ــاء ة واللقطة،
خصوصا أن مــد يــر التصوير
م ـح ـمــد ص ــال ــح ل ــه ب ـص ـمــة فــي
الفيديو كليب واألفالم".
وح ـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة خـ ــال
ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ق ـ ــال" :أت ـم ـنــى
أن ُيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل خ ـ ـ ــارج
س ـبــاق رمـ ـض ــان ،ألن رم ـضــان
عـلــى الـصـعـيــد الـشـخـصــي هو
شهر ع ـبــادة ،و لـيــس لمتابعة
المسلسالت ،لكن شق اإلنتاج
ل ــه ح ـس ــاب ــات أخـ ـ ــرى ،ك ـم ــا أن
ا ل ـم ـس ـل ـســل ي ـج ــب أن ي ـشــا هــد
م ـن ـفــردا ،ليستطيع المشاهد
ال ـت ــرك ـي ــز ف ـي ــه بـ ـص ــورة أك ـب ــر،
وهذا ما أتطلع له ،ألنني للمرة
أولــى أخــوض تجربة اإلخــراج
التلفزيوني".
وفيما يخص الفرص التي
ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا ال ـم ـخ ــرج ــون
الـشـبــاب فــي ال ـكــويــت ،بـ َّـيــن أن
"أغـ ـلـ ـبـ ـن ــا فـ ــي الـ ــوسـ ــط ال ـف ـنــي
نـ ـع ــرف ب ـع ـض ـنــا ب ـع ـضــا عـلــى
مستوى المسرح والتلفزيون،
وقـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ب ـي ــن
الـمـشـتـغـلـيــن ف ــي ق ـط ـبــي الـفــن
الكويتي؛ المسرح والتلفزيون،
وقد يأتي منتج متفهم للحالة
ال ـف ـن ـي ــة ويـ ـ ـب ـ ــادر ب ــال ـت ـج ــرب ــة،

مشهد من العمل أثناء البروفات
وهذا ما نحن بصدده حاليا،
وأتمنى أن تكلل بالنجاح".
وت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ـبـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
م ـش ــاه ــد األكـ ـش ــن ف ــي ال ـع ـمــل،
والتي تابعنا تنفيذ بعضها،
ق ـ ـ ــال إن ـ ـهـ ــا "ب ـ ــاش ـ ــك ت ـح ـت ــاج
إل ــى إم ـكــانــات خــاصــة ،ورؤي ــة
مختلفة ،لكننا أيضا نشتغل
على السهل الممتنع ،حيث ال
صــل إل ــى ال ـ ــذروة ،وال ـتــي قد
نـ ِّ
ت ـنــفــر ال ـم ـشــاهــد ،وف ــي الــوقــت
نفسه ال نبخل على المشهد،
م ـ ــن حـ ـي ــث األداء ا ل ـت ـم ـث ـي ـلــي
وبعض اللقطات المهمة التي
سيتم جمعها في المونتاج".
وت ــاب ــع" :اع ـت ـم ــدن ــا جـمـيـعــا
عـ ـل ــى أن ن ـ ـقـ ــدم (آ خ ـ ـ ــر شـ ـت ــاء)
ب ــإي ـق ــاع م ـخ ـت ـلــف ت ـمــامــا عـمــا

«روتانا» تتعامل بمزاجية مع وسائل اإلعالم
خالل حفل نوال وشيرين عبدالوهاب في مهرجان فبراير الكويت
●

يدعو للفخر أن تصل إلى موقع التصوير وتجد جميع َمن
يشارك في تنفيذ هذا المسلسل من الشباب يدفعهم الطموح
والــرغ ـبــة ف ــي إث ـب ــات ال ـ ــذات ،بـ ــدءا م ــن ال ـفــريــق ال ـف ـنــي ،بـقـيــادة
العميري ،مرورا بإدارة اإلنتاج ،تحت إشراف عبدالعزيز صقر،
وصوال إلى الممثلين الذين حضروا إلى اللوكيشن في الموعد
المحدد لهم.
وتواجد في هذا اليوم حمد أشكناني وعلي الحسيني وروان
المهدي ،إلى جانب منتج العمل حسين دشتي ،وهو أيضا شاب
يتابع أدق التفاصيل ،ويتحدث مع الجميع واالبتسامة ال تفارق
محياه ،في حين يستعين العميري بممثلتين أجنبيتين سيكون
لهما دور ضمن السياق الدرامي لألحداث.
ولعل هذا الجهد الشبابي الكبير يستدعي أهمية دعم الشباب
الكويتي ،الذي ِّ
يعبر عن وجه الكويت المشرق.

الفنانون يؤازرون إليسا عقب حادثة
سقوطها في القرية العالمية
انتهى حفل الفنانة اللبنانية إليسا في دبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة مساء أمس األول،
قبل نحو  30دقيقة مــن الـمــوعــد الـمـقــرر ،بسبب
تعرضها لحالة إغماء وسقوطها على المسرح.
وتعرضت إليسا لحالة إغـمــاء وسقطت على
المسرح أثناء إحيائها حفال كبيرا بمدينة دبي
اإلماراتية مساء أمس األول.
وقــال مسؤولون عن تنظيم الحفل إن الفنانة
اللبنانية تعرضت لحالة صحية مفاجئة أدت الى
فقدان الوعي أثناء تقديم الحفل ،بعد نحو ساعة
من ظهورها على المسرح.
وذكــر المسؤولون أن أعضاء الفرقة الغنائية
حملوا إليسا ونقلوها الى المنطقة الخلفية من
المسرح ،وتدخل فريق من مؤسسة دبي لخدمات
اإلسعاف لمتابعة حالتها.
وأش ـ ــار ال ـم ـســؤولــون ال ــى أن إلـيـســا تعرضت
لـحــالــة إج ـهــاد ش ــدي ــدة ،خ ــال األيـ ــام الماضية،
أثناء التحضير لمشروعات فنية وتلفزيونية،
وت ـضــاعــف إج ـهــادهــا بـتـقــديــم أغ ـن ـيــات بشكل
متواصل في حفل دبي ،وتعرضت لإلغماء قبل
نحو  30دقيقة من انتهاء فقرتها.
وكانت إليسا تقيم حفلها على مسرح "القرية
العالمية" ،وهــو حفل مجاني لجمهور القرية
الذي يقدر بأكثر من خمسة آالف مشاهد.
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ً
كــان الفـتــا فــي ثــانــي حـفــات مهرجان
ف ـب ــراي ــر الـ ـك ــوي ــت ،الـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه شــركــة
روت ــان ــا وت ـقــام فـعــالـيــاتــه بـمــركــز الشيخ
ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ال ـث ـق ــاف ــي ،وال ـ ـ ــذي جـمــع
بين الفنانتين نــوال الكويتية وشيرين
عـبــدالــوهــاب ،عــدم دعــوة وســائــل اإلعــام
المحلية لتغطية و قــا ئــع ا لـحـفــل الثاني
من المهرجان.
ويدفعنا هذا األمر ،للتوجه إلى المدير
العام للشركة سالم الهندي بسؤال حول
أسباب التعامل بمزاجية مع الصحافة
الـمـحـلـيــة ،ف ـتــارة يــدعــونــا إل ــى الحضور
بـعــدمــا نـســأل عــن إمـكــانـيــة ذل ــك لنقل ما
يحدث للقراء ،وأخــرى يتجاهل ذلك ،في
الــوقــت ال ــذي يـعــامــل زم ــاء استقدمتهم
«روتانا» من وسائل إعالم عربية لتغطية
ال ـح ــدث مـعــامـلــة مـخـتـلـفــة ،ويـسـمــح لهم
بـ ــدخـ ــول ال ـك ــوال ـي ــس ول ـ ـقـ ــاء ال ـم ـطــرب ـيــن
والتحرك بأريحية ،بينما شعار ممنوع
االق ـت ــراب أو الـتـصــويــر يـقــف عــائـقــا أمــام
الـصـحــافــة الـمـحـلـيــة ،أال يعتبر «فـبــرايــر
الـكــويــت» مهرجانا كويتيا؟ ألـيــس أهل
ال ــدار أح ــق بالتغطية والـمـتــابـعــة ولـقــاء
الفنانين؟ وإلــى متى تكيل إدارة روتانا
بمكيالين في تعاملها مع وسائل اإلعالم؟
الشــك أن مــا دفعنا للحديث عــن هذه
الممارسات السلبية هو وجــود سوابق
على مدار سنوات من جانب شركة روتانا،
وتمييزها في التعامل مع ممثلي وسائل
اإلعالم ،وما حدث بحفل الفنانين حسين
الجسمي ومطرف المطرف ليس ببعيد،
عندما تـصــدى أ حــد المنظمين لممثلي
الصحافة المحلية ،وحال دون ممارستهم
حـقـهــم فــي ل ـقــاء ال ـف ـنــان الـجـسـمــي أســوة

ق ــدم ــه ال ـم ـم ـث ـلــون م ـع ـنــا ،وأن ــا
واح ـ ـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــم ،وم ـ ـ ــا اش ـت ـغ ــل
عـ ـلـ ـي ــه الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــون ومـ ــديـ ــرو
ال ـت ـص ــوي ــر .ل ــن أق ـ ــول ل ــك إنـنــا
نقدم عمال يضاهي ما ُيعرض
فــي أميركا ،مثال ،لكننا نقدم
صبغتنا ا لــر ئـيـســة ،مــن حيث
اللهجة وا ل ـعــادات والتقاليد،
مــع تـطــويــر تـكـنـيــك الـتـصــويــر
واألداء ا ل ـت ـم ـث ـي ـلــي ،و مـ ــا إ ل ــى
ذلك".
وع ــن ج ــدي ــده الـسـيـنـمــائــي،
كشف أنه يحضر منذ عامين
م ــع الـ ـمـ ـخ ــرج ح ـم ــد الـ ـص ــراف
ل ـف ـي ـل ــم جـ ــديـ ــد "قـ ـ ــد ن ـ ـبـ ــدأ فــي
تصويره نهاية العام الحالي،
من ثم يظهر للنور في مرحلة
الحقة".

الشباب ِّ
يعبر عن وجه الكويت المشرق

ل ـل ـف ـن ــان ــةإلـ ـيـ ـس ــا عـ ـل ــى أحـ ـ ــد مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي :سالمتك إلـيـســا ..متأكدة أنــك قوية
وسوف تتعافين بسرعة".
وسيرين عبدالنور" :سالمة قلبك ،الله يحميكي
من كل شر".
ّ
توجهت الممثلةشكران مرتجى لـ إليسا
كما
بالقول" :طمنيما عنك ،يا رب تكوني بخير".
ونادين نسيب نجيم" :سالمة قلبك إليسا ،ألف
الحمد لله عل السالمة ،ما بتستاهلي إال كل خير".
وكتبت كــارول سماحة" :أتمنى لك أن تتعافي
بسرعة".
دانـيـيــا رح ـمــة" :ح ـمــدا لـلــه ع ســامــة نجمتنا
الكبيرة يلي ما بيلبقال غير الفرح ...وإن شاء الله
ً
دايما تضلي طاقة إيجابية
ب ـ ــأي مـ ـك ــان بـتـكــونــي
فيه".

اعترف النجم التركي مراد
دالكليش بعالقته بالنجمة 
هاندا أرتشيل ،وذلك في
آخر ظهور له بمنطقة
أتيالر التركية ،الخميس
املاضي.
َّ
ووجه عدد من املصورين
والصحافيني املوجودين
باملكان التهنئة له على
حبه الجديد ،قائلني:
"نتمنى لكما كل الخير.
أنتما مناسبان جدا
لبعضكما"َّ .
فرد عليهم
دالكليش" :سلمتم .ألف
شكر" ،مضيفا أن العالقة
مع حبيبته الجديدة
تسير على خير ما يرام.
وكانت أرتشيل فاجأت
جمهورها قبل شهرين
بخبر انفصالها عن
حبيبها رجل األعمال
التركي دنشير .وذكرت
تقارير إعالمية في ذلك
الوقت ،أن أرتشيل على
عالقة عاطفية بدالكليش.

وفاة دينيس إدواردز نجم
فرقة «ذا تمبتاشنز»

بـمــن استقدمتهم «روت ــان ــا» مــن وســائــل
إع ــام خليجية وعــرب ـيــة ،ف ــي حـيــن كــان
موقف الفنان الجسمي مختلفا تماما،
وبمجرد أن خرج من المنطقة المحظورة
اس ـت ــوق ـف ـن ــاه ،ف ـ ـقـ ــال« :عـ ـل ــى ه ــال ـخ ـش ــم»،
وتحدث معنا بأريحية.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـف ــل ،فـ ـق ــد شـهــد
«دويـ ـت ــو» ب ـيــن نـ ــوال وش ـي ــري ــن ،وقــدمــت
خالله نــوال الـعــازف الشاب عبداللطيف

غازي ليشاركها أغنيتين ،فاستحقت أن
تكون «ترند» على «تويتر» بما يناهز 11
ألف تغريدة.
وقبل أن تودع شيرين نوال بقبلة على
رأس ـهــا داعـبـتـهــا بـقــولـهــا« :إن ش ــاء الله
نعمل برنامج ذا فويس مع بعض العام
المقبل».

وعلى إثر ذلكّ ،
توجه العديد من الفنانين عبر
حساباتهم الخاصة على أحد مواقع التواصل،
ّ
والصحة الجيدة
برسائل تحمل تمنيات السالمة
لـلـفـنــانــةأل ـي ـس ـا ،ومـ ــن بـيـنـهــم ال ـف ـن ــانعــاصــي
ي الذي توجه لها بالقول" :سالمة قلبك
الحالن 
الغالية" ،وأرفقها بصورة تجمعهما.
إليسا
ّ
بدورها ،تمنت لها الفنانة أحالم أن تكون بخير،
وقالت."Get well soon.....God bless you Elissa":
ّ
أيضا علقت الفنانةنجوى كر م قائلة" :الحمد لله
عالسالمة أليسا إن شالله ما يصيبك مكروه".
وكتبت الفنانةنانسي عـجــرم رســالــة مؤثرة

رحيل الموسيقار السعودي سراج عمر صاحب أغنية «بالدي»

سراج عمر

مراد دالكليش يعترف بحبه
للنجمة هاندا أرتشيل

رسائل وأمنيات

نوال وشيرين

رح ــل عــن عــالـمـنــا م ـســاء أم ــس األول
الـمــوسـيـقــار الـسـعــودي س ــراج عـمــر عن
عمر يناهر  72عــامــا ،تــاركــا خلفه إرثــا
فنيا ومــدرســة جامعة تــدرس لألجيال
القادمة ،عقب صراع طويل مع المرض
بــدأ عــام  2009مــع االنتكاسة الصحية
التي ألمت به.
وك ــان الــراحــل بــدأ نشاطه الفني في
الـسـتـيـنـيــات مــن ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وهــو
صاحب األغنية الوطنية األشهر "بالدي
ب ــادي م ـنــار ال ـه ــدى" ،وق ــام بتلحينها
وغنائها منذ أكثر من  43عاما ،وطور
النشيد الوطني ،وأعاد توزيعه باآلالت
النحاسية العسكرية.

خضعت املمثلة التركية
هازال كايا لجلسة تصوير
جديدة لغالف مجلة "إن
ستايل" الشهيرة ،حيث
ظهرت بلباس ناعم
وإطاللة ساحرة أدهشت
الجمهور.
وانتشرت هذه الصورة
على مواقع التواصل
االجتماعي ،لتثير دهشة
املتابعني بجمالها
وأنوثتها .ونالت الصورة
العديد من اإلعجابات
والتعليقات.
ُيذكر أن املمثلة املعروفة
في العالم العربي باسم
"فريحة" ،بطلة مسلسل
"أسميتها فريحة" أو "نهال"
إحدى بطالت مسلسل
"العشق املمنوع" ،كانت قد
جمعت أمتعتها ،لتذهب
للعيش مع املمثل واملخرج
التركي املعروف علي
إتايفي في فيال استأجرها
الثنائي في منطقة زكريا
كوي بإسطنبول ،مقابل
 7500ليرة تركية شهريًا،
رغم إصابة والدتها بمرض
السرطان.

ويعتبر أحد المحدثين في الموسيقى
السعودية ،ومن أهم وأكبر الموسيقيين
ال ـس ـع ــودي ـي ــن شـ ـه ــرة ،إذ ي ـع ــد ع ـضــوا
مؤسسا التحاد الفنانين العرب ،وأول
عضو سعودي سجلته جمعية المؤلفين
والملحنين في فرنسا ،كما انه عضو في
المجمع العربي للموسيقى.
واستطاع عمر إحداث تركيبة ونقلة
نوعية كبيرة بالفن السعودي ،من خالل
إحساسه وتميزه باأللحان التي يضيف
إليها الكثير من الشجن والحنين ،وعلى
مدى تلك السنين أصبح سراجا لأللحان
التي لن ينساها تاريخ الفن بالذاكرة.
وك ـ ــان ع ـض ــوا مــؤس ـســا ف ــي ات ـحــاد

الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،وع ـ ـضـ ــو ج ـم ـع ـيــة
ال ـم ــؤل ـف ـي ــن وال ـم ـل ـح ـن ـيــن ف ــي ب ــاري ــس،
وعضوا في المجمع العربي للموسيقى،
وساهم فيها بالتطور الالفت لفنانين
كــانــوا شاهدين على ذلــك الجيل منهم
الفنان الراحل طالل مداح وفنان العرب
محمد عبده ،وعبادي الجوهر ،وابتسام
لطفي ،وعلي عبدالكريم ،وعبدالمجيد
عبدالله.
ّ
وكون الراحل روائع مع األمير الشاعر
بدر بن عبدالمحسن ،من خالل تلحينه
أعماال أصبحت األكثر تأثيرا وانتشارا
ُ
لــدى المجتمع ،وتـغـنــى حـتــى فــي أبــرز
البرامج الفنية ،وأبرزها الموعد الثاني،

الله يرد خطاك ،العشق ،مرتني الدنيا،
يا حبيبي آنستنا ،آه يالرياض ،غزيل.
وك ــذل ــك ت ـع ــاون م ــع األم ـي ــر الـشــاعــر
محمد الفيصل فــي رائ ـعــة ط ــال مــداح
م ـقــاديــر ال ـتــي لـحـنـهــا فــي الـسـتـيـنـيــات،
وأغ ـ ـ ــراب ،وأن ـ ـ ــادي ،ول ـل ـشــاعــر إبــراه ـيــم
خفاجي نصيب من ألحانه عندما لحن
قـصـيــدة "تـسـلــم تـ ــروح" ،وق ــام بغنائها
الفنان علي عبدالكريم.
وهذه األعمال كانت بارزة في مسيرته
الفنية ،ويعتبر من كبار الموسيقيين
العرب بإحداثهم هذه النقلة بين األجيال
الـتــي شهدها الـفــن الـسـعــودي والــوطــن
العربي ،وهو الحاصل على جائزة أفضل

ملحن عربي ،من خالل مهرجان القاهرة
الموسيقي عام  ،2008وهي من الجوائز
التي حاز عليها.
ً
ويعتبر الــراحــل مــدرســة وفـكــرا فنيا
رائ ـعــا وفــريــدا مــن نــوعــه فــي الـمـقــامــات
الـحـجــازيــة ،وحـصــل عـلــى وس ــام الملك
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ل ـم ـش ــارك ـت ــه فـ ــي ص ـيــاغــة
الـ ـس ــام ال ــوط ـن ــي الـ ـسـ ـع ــودي ،وت ـب ـقــى
أعماله محفوظة في اإلذاعات السعودية،
والـعــربـيــة الـمـسـمــوعــة ،إذ إن القصائد
ال ـتــي لـحـنـهــا ل ــم ت ـكــن ب ـهــذه الـسـهــولــة،
ولكن إحساسه باأللحان هو الذي ساهم
فــي وصولها بهذا الشكل لتكون علما
ونبراسا للفن السعودي.

توفي دينيس إدواردز،
املغني الرئيسي في فرقة
"ذا تمبتاشنز" ،عن عمر 74
عاما ،الخميس املاضي في
مستشفى بشيكاغو ،وفق
ما قالت زوجته؛ بريندا
إدواردز ،حسب تقارير
إعالمية.
وذكرت زوجته ،أن إدواردز
توفي بسبب مضاعفات
التهاب السحايا .وكان
يعيش في ضاحية سانت
لويس ،وكان ينقل إلى
مستشفيات ويخرج منها
منذ تشخيص إصابته
باملرض في مايو املاضي.
وترك إدواردز ،الحائز
جائزة غرامي ،فرقته (ذا
تمبتاشنز) في منتصف
السبعينيات ،لكنه عاد عام
 ،1980وفي عام  1984اتجه
إلى العمل منفردا ،وتصدر
مسابقات األغاني بألبوم
"دونت لوك اني فارذر" .وتم
ضمه إلى قاعة مشاهير
موسيقى "روك آند رول"
كعضو في "ذا تمبتاشنز"
عام .1989
(د ب أ)
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باسيل يقر بوجود «خالفات في الداخل» مع «حزب الله»
• تسريبات لسعيد يشيد فيها بوزير الخارجية« :إحاطته» تكبر
• قائد القيادة المركزية األميركية :لدينا قوات خاصة في لبنان
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في تعليق على مقابلة صحافية
نشرت له وأوردت تصريحات عن
خالفات مع حزب الله ،أقر وزير
الخارجية اللبناني جبران باسيل
بوجود خالفات مع الحزب،
في حين انشغلت األوساط
بتسريب لخصم باسيل النائب
السابق فارس سعيد يشيد فيه
بزعيم "التيار الوطني الحر".

اليــزال رئيس التيار الوطني
الحر في لبنان ،وزير الخارجية
جبران باسيل في قلب الحدث.
ف ـب ـع ــد الـ ـم ــواجـ ـه ــة ب ـي ـن ــه وب ـيــن
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب نـبـيــه
بـ ــري ،الـ ــذي ق ــال مــراق ـبــون إنـهــا
انـ ـتـ ـه ــت ب ــالـ ـتـ ـع ــادل ،عـ ـ ــاد ك ــام
باسيل لمجلة "ماغازين" الناطقة
بالفرنسية ليثير ا لـتــو تــر ،لكن
هذه المرة مع حزب الله ،إضافة
الـ ــى ت ـس ـج ـيــل م ـس ــرب مـنـســوب
لـلـنــائــب الـســابــق ف ــارس سعيد،
الخصم الـلــدود لباسيل ،يشيد
فيه بالسلوك السياسي األخير
لوزير الخارجية.
وفيما خص مقابلة "ماغازين"
التي أوردت تصريحات لباسيل
في مقابلة معها يقول فيها إن
"حـ ــزب ال ـل ــه ي ــأخ ــذ خـ ـي ــارات في
الـ ـم ــوض ــوع ال ــداخـ ـل ــي ال ت ـخــدم
مـ ـص ــال ــح ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة"،
ّ ً
مــذكــرا بأنه "فــي وثيقة التفاهم
بين التيار الوطني الحر وحزب
الـلــه هـنــاك بـنــد أســاســي يتعلق
ببناء الدولة ،ولكن ولسوء الحظ
هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ل ــم ت ـط ـبــق بحجة
االعتبارات االستراتيجية".

وأكد المكتب اإلعالمي لباسيل
أن "الكالم ّ
محرف ومجتزأ ،وعالقة
الـتـيــار مــع ال ـحــزب استراتيجية
وباقية" .وأضاف البيان" :تتناقل
ً
ً
وس ــائ ــل االعـ ـ ــام ك ــام ــا م ـحـ ّـرفــا
ومـجـتــزأ لـلــوزيــر ج ـبــران باسيل
فــي حــديـثــه ال ــى مجلة مــاغــازيــن
الـنــاطـقــة بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ،في
مــوضــوع العالقة مــع حــزب الله،
وال ـح ـق ـي ـقــة أن م ــا ق ــال ــه ال ــوزي ــر
باسيل أن عالقتنا مع حزب الله
استراتيجية وباقية ،وهي كسرت
الــرقــم الـقـيــاســي فــي الـتـفــاهـمــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وأن ـن ــا
على نفس الموجة في القضايا
االستراتيجية".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان" :أم ـ ـ ـ ــا فــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،فـ ـق ــال
باسيل انه يأسف لوجود بعض
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــافـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـم ــواضـ ـي ــع
الداخلية ،وثمة قــرارات يتخذها
ال ـحــزب فــي الـمــوضــوع الــداخـلــي
ال تخدم الــدولــة ،وهــذا ما يجعل
ل ـب ـن ــان ي ــدف ــع ال ـث ـم ــن ،وأن ب ـنــدا
أساسيا هو بناء الدولة في وثيقة
التفاهم ال ّ
يطبق بحجة قضايا
السياسة الخارجية".

أسف أممي لمنع أنصار
القذافي من العودة لتاورغاء

إسرائيل تقصف «حماس»
ً
ردا على «صاروخ غزاوي»

انو هل الرجال نضج" ،وأضاف
":م ــن خ ــال مــوقـعــو عــم يتعرف
وع ـ ــم يـ ـع ــرف ش ــو ع ــم بـيـصـيــر،
والزم يكمل على نفس الطريق،
وكل لبنان الى جانبو .وما حدا
ب ـي ـس ـتــرجــي يـ ــدق ف ـيــه ل ـج ـبــران
بــاس ـيــل الن ــو احــاط ـتــه الــدول ـيــة
وه ـ ـلـ ــق اح ــاطـ ـت ــه الـ ـع ــربـ ـي ــة عــم
بتصير كتير كبيرة ،والزم يكمل
متل ما هو".
الــى ذلــك ،كشف قائد القيادة

ال ـمــركــزيــة األم ـيــرك ـيــة ال ـج ـنــرال
جـ ـ ــوزيـ ـ ــف ف ــوتـ ـي ــل عـ ـ ــن وجـ ـ ــود
قوات أميركية خاصة تعمل في
لـبـنــان ب ـهــدف دع ــم الـجـيــش في
قتال "داع ــش" .ونقلت صحيفة
"ديلي ستار" اللبنانية الناطقة
باإلنكليزية عن فوتيل قوله إن
"القوات األميركية موجودة في
لبنان ،إال أنها تعمل عن كثب مع
الجيش اللبناني ،بدال من القيام
بعمليات منفردة".

وأضـ ـ ـ ـ ــاف فـ ــوت ـ ـيـ ــل" :ال أري ـ ــد
الـ ـغ ــوص ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ح ــول
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة الـ ـت ــي
ن ــدعـ ـمـ ـه ــا ،لـ ـك ــن دورنـ ـ ـ ـ ــا الـ ـع ــام
ه ــو ب ـن ــاء الـ ـق ــدرة لـ ــدى الـجـيــش
اللبناني والمساعدة في محاربة
اإلرهـ ـ ـ ــاب" ،م ــؤك ــدا أن ق ــوات ــه "ال
تقوم بعمليات أحادية الجانب
في لبنان ،ولكنها تدعم الجيش
في أنشطته".

ضغوط داخلية على إردوغان للتواصل مع األسد
«قسد» تتعهد بالدفاع عن عفرين حتى آخر عنصر

عائلة المقاتلة الكردية بارين كوباني خالل تجمع تأبيني لها في عفرين أمس (أ ف ب)

سلة أخبار

َّ
عبرت بعثة األمم المتحدة في
ليبيا ،أمس األول ،عن "عميق
أسفها" ،لمنع مئات من أفراد
األسر النازحة من تاورغاء من
العودة إلى منازلهم ،بموجب
اتفاق مسبق مع ممثلي مدينة
مصراتة المجاورة.
ومنعت مجموعات مسلحة
الخميس الماضي عودة آالف
النازحين من تاورغاء إلى
منازلهم التي كانوا اضطروا
لمغادرتها ،بسبب دعمهم
لنظام معمر القذافي في .2011
وأعلنت حكومة الوفاق
الوطني الليبية في ديسمبر
 ،2017أن هؤالء النازحين
سيعودون في بداية فبراير
الجاري ،تنفيذا التفاق أبرم
مع ممثلي تاورغاء وممثلي
مدينة مصراتة التي تتبعها
منذ .2011

ً
ً
نسائيا (الوطنية)
وفدا
بري وزوجته يستقبالن
وخ ـتــم ال ـب ـيــان" :ع ـل ـيــه ،يــؤكــد
بـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــل أن ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا حـ ـ ـ ــاول
الـ ـي ــائـ ـس ــون ل ـت ـخ ــري ــب ال ـع ــاق ــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع حـ ــزب الـلــه
فإنهم لن ينجحوا".
فــي الـمـقــابــل ،وبـعــد توضيح
مكتب باسيل ،أكد رئيس تحرير
مـجـلــة "م ــاغ ــازي ــن" ب ــول خليفة،
"فيسبوك" ،أن
عبر صفحته على
ُ
مقابلة وزير الخارجية "نشرت
ً
حرفيا وغير ّ
محرفة أو مجتزأة"،
ونشر النص الحرفي للمقابلة
"مـنـعــا لـلـتـحــريــف أو االج ـت ــزاء.
كالمه واضح وال يحتمل إخراجه
عن سياقه".
الى ذلك ،نشر موقع "ليبانون
ً
ً
ديبايت" تسجيال صوتيا مسربا
لـلـنــائــب ال ـســابــق ف ــارس سعيد
يـتـنــاول فـيــه ال ـمــواقــف األخ ـيــرة
لباسيل .إذ أبدى سعيد ارتياحه
وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـع ــه لـ ـخـ ـصـ ـم ــه وزي ـ ـ ــر
الخارجية.
وت ـض ـمــن الـتـسـجـيــل ال ـتــالــي:
"أول ش ــي ان ـش ــال ـل ــه م ــل ت ــدق ــوا
ش ــوك ــة ل ـج ـبــران بــاس ـيــل ،وال ـلــه
يحميه ،ويلي عم يعملو شغلة
ك ـت ـيــر م ـن ـي ـحــة ،ه ـي ــدي مـعـنــاتــا
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دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب
المعارضة في تركيا ،كمال كليشدار أوغلو ،حكومة
بـ ــاده ال ــى ال ـت ــواص ــل بـشـكــل فـ ــوري م ــع الـحـكــومــة
السورية الموالية للرئيس الـســوري بشار األســد،
وإقامة عالقات معها" ،إذا كان المراد الحفاظ على
وحدة األراضي السورية ووقف سفك الدماء".
وقـ ــال ك ـل ـي ـشــدار أوغ ـل ــو ف ــي كـلـمــة خ ــال أع ـمــال
المؤتمر الـعــام الـعــادي للحزب فــي أنـقــرة" :ينبغي
اقامة عالقات مع الدولة والحكومة السورية ،كما
ينبغي أيضا إقامة عالقات مع الحكومة المركزية
في العراق لحل مشكلة االرهاب".
وأعلن إبراهيم كالن ،المتحدث باسم إردوغــان،
أنه على األسد أن يغادر منصبه "في مرحلة ما" من
المستقبل ،لكنها نفت وجود أي نوع من االتصاالت
بين أنقرة ودمشق.
وقال كالن للصحافيين في إسطنبول إن األسد
ليس الرئيس الـقــادر على إع ــادة توحيد ســوريــة،
معتبرا انه فقد الشرعية.
مــن ناحيته ،أعـلــن الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
إردوغ ــان ،أمــس ،أن قــوات بــاده المشاركة بعملية
"غصن الزيتون" العسكرية اقتربت من مركز مدينة
عفرين الكردية شمال غربي سورية .وذكرت وكالة
"األناضول" التركية لألنباء أن مزيدا من التعزيزات

ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـت ــرك ـي ــة وصـ ـل ــت ال ـ ــى والي ـ ــة كـلـيــس
ال ـحــدوديــة مــع ســوريــة ،بينما واص ـلــت المدفعية
الـتــركـيــة قـصـفـهــا ل ـمــواقــع تـنـظـيــم ح ــزب "االت ـح ــاد
الــدي ـم ـقــراطــي" ع ـلــى أط ـ ــراف ج ـبــل راجـ ــو بمنطقة
عفرين ،بعد سيطرة القوات التركية على جبل دارمق
االستراتيجي بمنطقة عفرورفعت العلم التركي على
قمته ،بحسب ما أفادت وكالة "األناضول" لألنباء،
وذلك بعد سيطرتها أخيرا على جبل برصايا.
في المقابل ،نفى مدير المركز اإلعالمي لـ "قوات
سورية الديمقراطية" (قسد) ،مصطفى بالي ،صحة
تصريحات إردوغان ،مؤكدا أن "أقصى تقدم حققه
ً
الجيش التركي في عفرين كيلومتران فقط" ،مضيفا
أن "قــواتـنــا ستدافع عــنمدينة عفرين حتى آخر
مقاتل مــن الـقــوات ،ومـشــروع اإلخ ــوان المسلمين
اإلرهابي ،بقيادةتركيا ،لن يعبر الى عفرين".
فــي سـيــاق مـتـصــل ،تـعـهــدت الـفـصــائــل الـســوري
المعارضة الموالية والممولة من تركيا بالتحقيق
في مقطع فيديو يظهر بعض مقاتليها وهم يقومون
بالتمثيل بجثمان مقاتلة كــرد يــة ،بعد قتلها في
شمال سورية بطريقة بربرية.
ونـ ـش ــر الـ ـم ــرص ــد الـ ـ ـس ـ ــوري ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
المعارض الفيديو ،واتهموا المقاتلين السوريين
الـمــوالـيــن لتركيا بتقطيع أوص ــال جـثـمــان بــاريــن

كــوبــانــي الـتــي قتلت أوائ ــل األس ـبــوع الـمــاضــي في
الجزء الشمالي من عفرين .وتعهدت هذه الفصائل
بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم التمثيل بكوباني،
وتعهدت بمعاقبة من يثبت تورطهم في الحادث إن
كان صحيحا.
الــى ذل ــك ،قــال قــائــد عسكري فــي فصيل ســوري
معارض يطلق على نفسه اسم "جيش إدلب الحر"،
أمس ،إنه جرى إسقاط طائرة حربية في محافظة
إدلب شمال غرب سورية.
وأكــد القائد العسكري لوكالة األنباء األلمانية
(د.ب.أ) أن "الـ ـط ــائ ــرة حــرب ـيــة م ــن نـ ــوع ســوخــوي
ُ
 25أسـقـطــت بـنـيــران الـمـضــادات األرض ـيــة التابعة
للمعارضة السورية شمال مدينة معرة النعمان".
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،أك ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني نور سلطان
نزاربايف ،أمــس ،في اتصال هاتفي ،أن مخرجات
مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي
الروسية ستساهم في تحقيق التسوية بسورية
بــرعــايــة األم ــم الـمـتـحــدة .يــذكــر أن السكرتير العام
لمنظمة األمم المتحدة انطونيو غوتيريس أعرب
عن ترحيبه بنتائج مؤتمر سوتشي ،وبخاصة فيما
يتعلق بتشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة
والمعارضة السورية برعاية األمم المتحدة.

أعلن الجيش اإلسرائيلي
شن غارة على جنوب غزة،
أمس ،بعد إطالق صاروخ
من القطاع الفلسطيني على
جنوب إسرائيل ليال ،دون
أن يسبب إصابات .وقال
ً
الجيش في بيان" :ردا على
إطالق صاروخ على جنوب
إسرائيل شنت طائرات ضربة
على موقع مكون من بنايتين
عسكريتين" .وأصابت الغارات
موقعا لكتائب "عز الدين
القسام" الجناح العسكري
لـ"حماس" ،التي تسيطر
على غزة ،ولم يسجل وقوع
ضحايا.

غارات جوية كينية
على «شباب الصومال»

شنت طائرات عسكرية كينية
هجمات على قرى تسيطر
عليها جماعة "الشباب"
الصومالية المتشددة جنوب
الصومال ،أمس األول ،طبقا
لما ذكرته "إذاعة شبيلي"
الصومالية ،أمس .ووقع
الهجوم بالقرب من بلدة إل واك
بمنطقة جيدو ،حيث توجد
قواعد لـ"الشباب" تستخدمها
للتخطيط لهجمات ضد
الجيش الصومالي وقوات
االتحاد اإلفريقي في المناطق
الحدودية.

العراق يالحق «داعش» في األنبار باتجاه السعودية
• «الدفاع» تنفي سيطرة التنظيم على  %40من كركوك • الصدر يحذر من مقاطعة االنتخابات
أعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن محمود
الفالحي أمس انطالق عملية عراقية واسعة لتطهير
صحراء األنبار باتجاه الحدود السعودية غربي
المحافظة ،مضيفا ان "قطعات الجيش والشرطة
والـحـشــد الـعـشــائــري وق ــوات ال ـحــدود بــإسـنــاد من
طـيــران الجيش والـتـحــالــف الــدولــي ،ب ــدأت صباح
اليوم (أمس) عملية واسعة لتطهير صحراء األنبار
باتجاه الحدود العراقية السعودية".
وأضاف الفالحي أن "العملية تهدف الى تدمير
مخابئ داعش ومضافاتهم في الصحراء الغربية
لألنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية" .يذكر
أن صحراء األنـبــار الغربية الواسعة تضم اعــدادا
من عناصر تنظيم داعش بعد هروبهم من المدن
المحررة في المحافظة ،فيما تواصل القوات األمنية
مطاردتهم للقضاء عليهم.
وج ــاء ه ــذا اإلع ــان بـعــد أن نـفــت وزارة الــدفــاع
الـعــراقـيــة ،أم ــس ،تـصــريـحــا لـلـنــائــب فــي الـبــرلـمــان
العراقي عــن حــزب االتـحــاد الوطني الكردستاني
محمد عثمان قال فيه إن تنظيم "داعش" اإلرهابي
يسيطر عـلــى  40فــي الـمـئــة مــن مـســاحــة محافظة

كركوك شمال البالد ،ويوجد  800من عناصره فيها،
مؤكدا السيطرة التامة للقوات األمنية.
من ناحيته ،أكد محافظ كركوك بالوكالة راكان
ال ـج ـب ــوري وق ـ ــوع خ ــروق ــات أم ـن ـيــة ع ــدي ــدة خــال
األسابيع الماضية ،في أقضية ونواحي المحافظة،
لكنه نفى وقوعها في المركز .وأوضح أن "الخاليا
الـنــائـمــة أو الـعـصــابــات تستغل ات ـســاع المساحة
ووجود مواقع للتخفي ،لتنفيذ هجمات وعمليات
اختطاف".
وشدد الجبوري على أن "داعش ال يمكنه بهذه
الهجمات إعادة السيطرة على المحافظة مجددا،
ً
ل ـكــن ت ـك ــراره ــا (ال ـه ـج ـمــات) أم ــر مـقـلــق ل ـنــا ف ـعــا"،
داعيا القوات األمنية الى "إعادة تفتيش وتمشيط
المناطق التي تتكرر فيها تلك الخروقات ،بعمليات
عسكرية يشترك فيها أهالي المناطق والحشود
العسكرية هناك".
إل ــى ذلـ ــك ،أك ــد رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي حـيــدر
الـعـبــادي احـتــرامــه لتطلعات األكـ ــراد ،مـشـيــرا إلــى
االتفاق "على خارطة طريق" خالل لقاء رئيس وزراء
إقليم كردستان ،نيجيرفان البارزاني ،ونائبه ،قوباد

الطالباني ،على هامش منتدى دافوس االقتصادي
الذي عقد أواخر الشهر الماضي.
وقال العبادي ،في مقابلة نشرت أمس" ،المشكلة
الـ ـك ــردي ــة ه ــي م ـع ــرك ــة ك ــل ال ـح ـك ــوم ــات ال ـعــراق ـيــة
المتعاقبة ،وهناك مشكلة قومية ألنهم يمتلكون
ن ـقــاطــا قــوم ـيــة ،وه ـن ــاك أزمـ ــة ف ــي ال ـن ـفــط وإعـ ــادة
الرواتب للعاملين في اإلقليم ،ونعمل على حل تلك
المشكالت" ،متابعا" :نحن نعترض لعدم وجــود
شفافية أو محاسبة في إقليم كردستان ،ونرفض
إدارتهم لألمور هناك ،حيث تدار بطريقة حزبية".
وذكــر العبادي أن "البعض ال يريد حل األزمــة،
ويصر على إقامة وطن قومي لألكراد ،وهذا حلم
وط ـم ــوح ،لكننا نــرفــض ذل ــك بـشـكــل كــامــل ،ولــدي
إصــرار كامل على حل هــذه المشكلة بشكل كامل،
وحــريــص عـلــى الـحــل وف ــرض السلطة االتـحــاديــة
لسلطتها في اإلقليم في إطار التزامنا بالدستور
والقانون".
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،أك ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـجـمــارك
إقليم كردستان سامال عبدالرحمن أنه ليس ثمة
قــرار يقضي بغلق المنافذ الـحــدوديــة التي تتبع

اإلج ــراء ات الجمركية الرسمية ،مبينا ان المنافذ
ال ـتــي ج ــرى الـحــديــث عــن غلقها هــي ط ــرق فرعية
ترابية ال عالقة لها بالمديرية العامة للجمارك.
على صعيد منفصل ،دعا زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ،أمس األول ،الى "مليونية إصالحية
انـتـخــابـيــة بــانـتـخــاب ال ـصــالــح وإب ـع ــاد ال ـفــاســد"،
محذرا من أنه عند مقاطعة االنتخابات "سيتفرد
الفاسدون".
ودافع الصدر عن تحالفاته االنتخابية ،مضيفا
أن "الـتـحــالــف ال يـعـنــي ان اك ــون مـيـلـيـشـيــاويــا او
طــائ ـف ـيــا او خ ــارج ـي ــا او مـسـيـحـيــا او م ـل ـحــدا او
شـيــوعـيــا ،ج ــل مـطـلـبــي أن أكـ ــون عــراق ـيــا صالحا
مصلحا ال أعيد الوجوه الكالحة والفاسدة ،وأبعد
المتشددين ،وامكن المعتدلين ليكون عراقنا موحدا
واحــدا بــا إرهــاب داعـشــي وال تـشــددي وال بعثي،
يحكمه العدل ويحميه الجيش".
وذكر الصدر" :ال أتحالف من اجل االنتخاب ،وال
أنتخب من اجل التحالف ،بل من أجل العراق ،ومن
اجل أال يعتقل المقاوم ،وأال يهمش المواطن ،وأال
يظلم الفقير وأال تدمر االديان ،وال تقصى االقليات".

جندي عراقي خالل تظاهرة في بغداد قبل ايــام لجنود سابقين تم
(إي بي أيه)
االستغناء عنهم بعد انتهاء حرب داعش
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« »FBIيرد على اتهامات ترامب والجمهوريين :الكالم رخيص
• الديمقراطيون يحذرون من إقالة مولر • شرطة كاليفورنيا تالحق مهاجرين غير شرعيين

سعى مدير مكتب التحقيقات
الفدرالي «إف بي آي»،
كريس راي ،إلى امتصاص
هجوم الرئيس دونالد ترامب
والجمهوريين ضد وكالته
التي اتهمتها وثيقة أعدها
أنصار سيد البيت األبيض في
«الكونغرس» بسوء استغالل
النفوذ في بعض خطوات
التحقيق الذي تجريه بشأن
احتمال تواطؤ حملة ترامب
الرئاسية مع روسيا ،وتعهد
بمواصلة التركيز في عمله.

بعد ساعات من موافقة الرئيس
األميركي دونالد ترامب على نشر
مذكرة للجمهوريين في "الكونغرس"
تتهم مكتب التحقيقات الـفــدرالــي
( )FBIب ــاالن ـح ـي ــاز ف ــي تـحـقـيـقــاتــه
ب ـ ـشـ ــأن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ح ـ ـ ـ ــدوث ت ــواط ــؤ
ب ـي ــن روسـ ـي ــا وح ـم ـل ــة ت ــرام ــب فــي
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ع ــام ،2016
دعا مدير " ،"FBIكريس راي ،موظفيه
إل ــى ع ــدم االك ـت ــراث بـهـجــوم تــرامــب
وال ـج ـم ـهــوري ـيــن ،ع ـلــى اسـتـقــالـيــة
الوكالة وتعهد الدفاع عنها.
وقـ ــال راي ،ف ــي رس ــال ــة داخـلـيــة
لـمــوظـفــي الـ ـ ـ "إف ب ــي آي" ،الـبــالــغ
ع ــدده ــم  35أل ــف ش ـخ ــص" :ال ـك ــام
رخـيــص ،العمل ال ــذي قمتم بــه هو
ما سيصمد".
لكن لــم تتضمن رســالــة راي أي
إشــارة مباشرة إلى المذكرة أو إلى
تعليقات تــرامــب ،كما لم تلمح إلى
نيته االستقالة.
وأض ـ ـ ــاف" :عــان ـي ـتــم جـمـيـعــا في
األشهر التسعة الماضية ،وأعلم أن
ً
أقل ما يقال إن الوضع غالبا ما كان
ً
مقلقا .واألي ــام القليلة الماضية لم
تسهم في تهدئة تلك المياه" .وتابع:
"دعــونــي أكــون واضـحــا :إنــي ملتزم
بالكامل بمهمتنا ،أنا معكم".
وأشـ ـ ــاد راي بــال ـنــزاهــة الـعــالـيــة
ل ـ ـلـ ــوكـ ــالـ ــة وأخ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــل
واالحـتــرافـيــة التي "ال تضاهى في
أي مكان في العالم" .وكتب "نتكلم
بعملنا .كل قضية على حــدة ،وكل
عمل استخباراتي على حــدة ،وكل
قرار على حدة".
وت ــاب ــع" :ن ــواص ــل تــركـيــزنــا على
القيام بعمل رائع حتى وإن لم يكن
سهال ،ألننا نؤمن بالـ ."FBI

تجاهل ومخاوف

الرئيس األميركي
يستقبل منشقين
كوريين شماليين
بالبيت األبيض

ولم تتضمن رسالة راي أي إشارة
مباشرة إلى مذكرة "الكونغرس" أو
إلــى تعليقات تــرامــب ،كما لم تلمح
إلى نيته االستقالة.
وأث ــار رفــع الـســريــة عــن المذكرة
القلق مــن احتمال إجـبــار راي على
االستقالة من الوكالة بعد  6أشهر
فقط على تعيينه مــن قبل تــرامــب،
الذي كان أقال سلفه جيمس كومي
في مايو الماضي.
وكتب ترامب في "تغريدة" قبيل
نـشــر ال ـمــذكــرة "إن ال ـق ـيــادة العليا
والمحققين في الـ  FBIووزارة العدل

ترامب لدى وصوله إلى قاعدة عسكرية في بالم بيتش أمس األول (رويترز)
قــا مــوا بتسييس عملية التحقيق
المقدسة لمصلحة الديمقراطيين
وضد الجمهوريين .وهو ما كان ال
يمكن التفكير به قبل مدة قصيرة".

تحذير ديمقراطي
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،ح ــذر أع ـضــاء
ب ـ ــارزون ف ــي ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،مطالبين إيــاه
ب ـعــدم اس ـت ـخــدام ال ـمــذكــرة المثيرة
للجدل "ذري ـع ــة" إلقــالــة المستشار
الخاص بالتحقيق في ملف تدخل
روسيا في انتخابات  ،2016روبرت
مولر.
وح ــذروا مــن أن اتـخــاذ مثل هذا
اإلجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية
لم تشهدها الواليات المتحدة منذ
عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.
وق ــال ــوا إن ال ـه ــدف م ــن الـمــذكــرة
"إعــاقــة التحقيقات مــع أف ــراد حملة
ترامب االنتخابية" ،وحذروا الرئيس
مــن أزم ــة دسـتــوريــة إذا اتـخــذ قــرارا
بإقالة رئيس التحقيق.
وأضاف الديمقراطيون ،في بيان
وق ـع ــه زع ـي ــم األق ـل ـي ــة ف ــي "مـجـلــس

ال ـش ـيــوخ" ت ـشــاك شــومــر ،ونــانـســي
بيلوسي زعيمة األقلية في "مجلس
النواب" ،وثمانية مسؤولين بارزين
آخ ــري ــن ف ــي ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي:
"نكتب إلبالغكم بأننا نرى في هذا
اإلجراء غير المبرر محاولة لعرقلة
الـعــدالــة فــي التحقيق بشأن تدخل
روسيا في االنتخابات".
ويرى الديمقراطيون أن المذكرة،
ال ـت ــي صـ ـ ــدرت أمـ ــس األول ،تمثل
"محاولة مخزية للتشكيك في جهود
إف بي آي".
وأضافوا أن مثل هذا اإلجراء قد
يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها
الواليات المتحدة منذ السبعينيات،
ع ـنــدمــا أص ـ ــدر ال ــرئ ـي ــس نـيـكـســون
ب ــإق ــال ــة مـ ـس ــؤول ــي وزارة الـ ـع ــدل
المشاركين في فضيحة ووترغيت.
وف ـ ــي وق ـ ــت الح ـ ــق ق ـ ــال ال ـب ـيــت
األبيض إنه لن تجرى "أي تغييرات"
في وزارة العدل ،وأنه من المتوقع أن
يبقى روزنشتاين في منصبه.

مداهمات ونفوذ
إلــى ذلــك ،دهمت شرطة الهجرة

ً
ونيونس األب لثالثة أوالد لم يكن ينتمي دائما إلى كتلة
تــرامــب فــي ال ـحــزب الـجـمـهــوري .فـقــد انـتـخــب فــي  2002في
مقاطعة من جنوب كاليفورنيا لكنه لم يبرز سوى في عام
 2013عندما تمت مكافأته لقدرته على جمع األموال لمصلحة
الـحــزب الجمهوري بحصوله على منصب رفيع فــي لجنة
االستخبارات.
ً
وفي نهاية  2014عين رئيسا للجنة االستخبارات ،التي
بحسب التقليد األميركي تهيمن عليها أج ــواء زمــالــة أكثر
ً
مــن الحزبية بين األغلبية والمعارضة خــافــا لباقي لجان
"الكونغرس".
ً
لكن كل األمور تغيرت في  2016مع انتخاب ترامب رئيسا
لـلــواليــات المتحدة .وانـضــم نيونس إلــى الفريق الرئاسي
االنتقالي وعندما خضعت لجنته لضغوط لفتح تحقيق
حول تآمر محتمل بين فريق ترامب وروسيا رفض في بداية
ً
األمر لكنه قبل الحقا ذلك .وما حصل في مارس  2017سجل
قطيعته مع الديمقراطيين في لجنة االستخبارات واضطر إلى
فتح التحقيق المتعلق بتورط روسيا.
وهذا األسبوع قال العضو الديمقراطي في اللجنة مايك
كويغلي "لطالما قلت إن رئيس لجنة االستخبارات نيونس
ً
ً
ً
عميل للبيت األبيض بدال من أن يكون محققا مستقال".

األمـيــركـيــة  77مـتـجــرا ومكتبا في
ش ـم ــال كــال ـي ـفــورن ـيــا خـ ــال األيـ ــام
األخيرة بحثا عن موظفين ُيحتمل
بأن أوضاعهم غير قانونية.
وعـمـلـيــات الـتـفـتـيــش ال ـجــديــدة،
والس ـي ـم ــا ف ــي سـ ــان فــرانـسـيـسـكــو
وسكرامنتو وسان خوسيه ،تشير
إلى تسريع اإلجراءات التي تتخذها
الشرطة في والية كاليفورنيا التي
رفـضــت الـتـعــاون مــع إدارة تــرامــب
ل ـم ـس ــاع ــدة ش ــرط ــة الـ ـهـ ـج ــرة عـلــى
اعتقال المهاجرين الذين ال يحملون
الوثائق الالزمة.
وأع ـل ـن ــت كــال ـي ـفــورن ـيــا نـفـسـهــا
ً
م ــديـ ـن ــة "مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا" ،وه ـ ـ ــي تـ ـش ــارك
خ ـص ــوص ــا ف ــي ت ـمــويــل جـمـعـيــات
حماية المهاجرين ،كما أعلنت نحو
 400مدينة نفسها كذلك في مختلف
انـحــاء الـبــاد مــن بينها نيويورك
وش ـي ـك ــاغ ــو وس ـ ــان فــرانـسـيـسـكــو
وأوكالند.
وتـ ـ ـه ـ ــدد إدارة ت ـ ــرام ـ ــب بـقـطــع
التمويل الـفــدرالــي عــن هــذه المدن،
وهناك صراع نفوذ بين الجانبين
أمام القضاء.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـن ـف ـص ــل ،ات ـه ـمــت

تــؤكــد الــوثـيـقــة ،الـتــي نـشــرت وتـقــع في
ث ــاث صـفـحــات أعــدهــا الـجـمـهــوريــون في
ً
الكونغرس ،أن "هناك قلقا بشأن شرعية
وقانونية بعض الخطوات" ،التي اتخذها
مكتب التحقيقات الفدرالي " "FBIووزارة
العدل األميركية.
وتـ ـتـ ـع ــرض ال ـم ــؤس ـس ـت ــان النـ ـتـ ـق ــادات
الرت ـك ــاب ت ـج ــاوزات وال ـح ـصــول عـلــى إذن
قاض للتجسس على االتصاالت الهاتفية
لكارتر بيج المستشار الدبلوماسي السابق
في فريق حملة ترامب.
وقانون مراقبة االستخبارات األجنبية،
ً
الــذي تم تبنيه قبل أربعين عــامــا ،يفرض
عـلــى المحققين فــي وزارة ال ـعــدل تقديم
ً
أدلــة دامـغــة لقاض فــدرالــي تفيد بــأن فــردا
ً
يعمل سرا لحساب دولة أجنبية ،للسماح
بالتنصت على اتصاالته.
• للحصول على األذن القضائي استندت
وزارة الـ ـع ــدل وم ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات إل ــى

معلومات جمعها الجاسوس البريطاني
السابق كريستوفر ستيل .وعمل األخير
في إطار مهمة مولها الحزب الديمقراطي
وفريق حملة هيالري كلينتون ما يظهر
بوضوح وجود انحياز ضد ترامب.
• وقــع طلب الـحـصــول على اذن قاض
للتنصت على المكالمات الهاتفية ،أربعة
ً
مـســؤولـيــن ك ـبــار لــم ي ــذك ــروا ع ـمــدا دواف ــع
ستيل السياسية ،وهم مدير الـ"إف بي آي"
في حينها جيمس كومي ومعاونه السابق
آن ــدرو ماكابي والقائمة السابقة بأعمال
وزير العدل سالي ييتس والمسؤول الثاني
الحالي في الوزارة رود روزنشتاين.
• "ال ـم ـلــف" الـ ــذي جـمـعــه سـتـيــل يشكل
ً
ً
"ج ــزءا أســاسـيــا" لرفع طلب التنصت إلى
القاضي الفدرالي.
ً
• ك ــان ستيل أي ـضــا أح ــد م ـصــادر FBI
لـكــن مصداقيته كــانــت مــوضــع شـكــوك إذ
إن ــه ك ــذب ع ـلــى ال ـشــرطــة ال ـف ــدرال ـي ــة حــول

تظاهرة ضخمة تطالب بالحكم الذاتي عشية زيارة ماكرون
القوميين .وذكر المحيطون بادوار فيليب أنه
"حصل مع رئيس الوزراء حوار بناء :وبعد هذا
التبادل لالراء ،وافق كل طرف على اننا دخلنا
مرحلة سياسية جديدة" .وأخذ قصر ماتينيون
ً
"علما" بالدعوة إلــى التظاهر التي تلت هذه
الـلـقــاءات ،معربا فــي الــوقــت نفسه عــن األمــل
في أن يستمر الحوار الذي بدأ بين الحكومة
والهيئة التنفيذية الكورسيكية المحلية.
وفــي قصر اإللـيــزيــه ،حيث لــم يكتمل بعد
جــدول أعمال الرئيس خــال زيــارتــه الثالثاء
واالربعاء إلى كورسيكا ،ال يزال الوقت متاحا
لالنتظار والمراقبة.
ومن المتوقع أن تضم التظاهرة التي تؤدي
إل ــى زيـ ــادة تعقيد مــوقــف جـيــل سيميوني،
شارل بيري الرئيس السابق لجبهة التحرير
الــوطـنـيــة الـكــورسـيـكـيــة ،والـحــركــة المسلحة
المطالبة باالستقالل ،والتي نفذت عددا كبيرا
من االعتداءات.
ويمكن أن يشكل الحضور المعلن لشارل
بيري إحباطا للبعض .وذكر العالم السياسي
كزافييه كريتيز أن هذه الشخصية التي تمثل
العنف السري "تجسد سر المنظمات السرية".
وقــد ظهر شــارل بيري فــي الطليعة خالل
اجتماع عام لإلعداد للتظاهرة ،في  27يناير
في كورتي ،وأعلن في مقابلة نادرة الخميس
لصحيفة "كورس-ماتان" اليومية "استعادة
منصب في اللجنة التنفيذية" لحزب تاالموني،
كورسيكا ليبيرا.
وتعتبر أوساط السلطة اإلقليمية للجزيرة،
أن وج ــود ب ـيــري "ل ـيــس ح ـيــاديــا ،وأن ــه يثير
العاطفة ويطرح اسئلة".

الـصـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بعدم
احترام دول أميركا الالتينية ،بعد
أن حــذر وزيــر الخارجية األميركي
ريكس تيلرسون دول المنطقة من
االع ـت ـمــاد ال ـم ـفــرط عـلــى الـعــاقــات
االقتصادية مع إيران.
وقال تيلرسون في كلمة ألقاها
قبل القيام بجولة تشمل المكسيك
واألرج ـن ـت ـيــن وب ـي ــرو وكــولــومـبـيــا
وج ــام ـي ـك ــا إن ال ـص ـي ــن بـ ــدأ ي ـكــون
لـهــا وجـ ــود ف ــي أم ـيــركــا الالتينية
باستخدام الدبلوماسية االقتصادية
لجذب المنطقة إلى فلكها.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،أع ـ ـ ــرب وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ون ـظ ـي ــره
المكسيكي لويس فيديغاراي في
م ـك ـس ـي ـكــو ع ــزم ـه ـم ــا ع ـل ــى ت ـعــزيــز
ال ـت ـعــاون بـيــن بلديهما فــي مجال
مكافحة تهريب المخدرات.
وفي اليوم الثاني من جولة في
أميركا الالتينية تستمر اسبوعا،
شدد تيلرسون على أهمية التصدي
ألزمة المخدرات "التي تسبب آثارا
فظيعة على المواطنين األميركيين
والمكسيكيين والكنديين".
وقال وزير الخارجية المكسيكي

خالل مؤتمر صحافي إنهما اتفقا
على "بذل جهود خاصة" للتصدي
لـتـهــريــب ال ـم ـخــدرات عـبــر ال ـحــدود
المشتركة.

«فاشي إيطالي» يصيب
 6أجانب بالرصاص

استقبال منشقين
ف ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،اسـتـقـبــل
الرئيس األميركي منشقين كوريين
شماليين فــي المكتب البيضاوي
بالبيت األبـيــض ،فــي لقاء ينطوي
ع ـل ــى دالالت ك ـب ـي ــرة فـ ــي مــرح ـلــة
مــن الـتــوتــر الـشــديــد بـيــن الــواليــات
المتحدة ونظام بيونغ يانغ.
وبـيــن المنشقين الثمانية جي
س ـي ــون ــغ-ه ــو ال ـ ــذي ف ــر م ــن كــوريــا
الـشـمــالـيــة فــي  ،2006وك ــان ضمن
ضيوف الـشــرف لــدى تــرامــب خالل
إلقائه خطابه عن حال االتحاد في
"الكونغرس" الثالثاء الماضي.
واس ـت ـمــع ت ــرام ــب إل ــى ش ـهــادات
هؤالء الرجال والنساء الذين جلسوا
ح ــول ــه ،م ـع ـت ـبــرا أنـ ـه ــا "ال ت ـصــدق
وتشكل مصدر إلهام فعلي".
(واشنطن  -وكاالت)

أفادت الشرطة االيطالية أمس
بأنها أوقفت رجال يشتبه في
انه أطلق النار من سيارة في
ماتشيراتا بوسط ايطاليا،
متسببا في إصابة  6أشخاص
بجروح ،بينهم  4إصاباتهم
حرجة ،موضحة أن املصابني
أجانب.
وذكرت وسائل إعالم إيطالية أن
الرجل الذي ألقي القبض عليه
وبحوزته مسدسًا ،كان يضع على
كتفه علم ايطاليا ،وادى تحية
فاشية لدى خروجه من سيارته.

تعليق عمل البرلمان
في المالديف

مالمح وثيقة الكونغرس

انفصاليو كورسيكا يعبئون لحمل فرنسا على التفاوض
حاول القادة القوميون الكورسيكيون أمس،
إث ـبــات قــوتـهــم خ ــال تـظــاهــرة نظمونها في
أجاكسيو لحمل الرئيس ايمانويل ماكرون
على "فتح حوار" حول مطالبهم بالحكم الذاتي،
قبل ثالثة أيام من زيارته للجزيرة.
ّ
وخ ــل ــف ش ـعــار "الــديـمـقــراطـيــة واالح ـت ــرام
للشعب الكورسيكي" ،تهدف هــذه التظاهرة
المدعومة من مجموعة تضم نقابات وهيئات
ومـخـتـلــف ال ـح ــرك ــات ال ـقــوم ـيــة ،إلـ ــى "إق ـن ــاع
الرئيس ،عبر تعبئة شعبية وسلمية ،بفتح
حوار" ،كما قال الرئيس المؤيد للحكم الذاتي
للمجلس التنفيذي ،جيل سيميوني.
وشـ ــدد جـيــل سـيـمـيــونــي عـلــى "أه ـم ـيــة أن
تتكلل بــالـنـجــاح ،وأن تـجــرى عـلــى مــا ي ــرام،
وتجنب أي تجاوز يمكن أن يعطي ذرائع لمن
ال يريدون أن تجرى األمور على ما يرام".
وأضـ ــاف أن الـخـطــر الـسـيــاســي يكمن في
تفويت هــذه اللحظة "حيث لم تكن الظروف
م ــؤات ـي ــة ك ـمــا ه ــي اآلن ل ـت ـســويــة ع ـلــى أعـلــى
المستويات للمسألة الكورسيكية.
وقال سيميوني إن هذه التظاهرة رد على
عدم تسلم ردود تتعلق بكل الملفات تقريبا،
والتي قدمها االسـبــوع الماضي في باريس
م ــع حـلـيـفــه ج ــان غ ــي تــاالمــونــي إل ــى رئـيــس
ال ـ ـ ــوزراء ادوار فـيـلـيــب والـ ــى رئ ـيــس مجلس
الشيوخ جـيــرار الرش ـيــه .ومــن تلك الملفات،
االشتراك في إضفاء الصفة الرسمية على اللغة
الكورسيكية ،والتقارب والعفو عن السجناء،
وإدراج كورسيكا في الدستور.
ب ـع ــد هـ ـ ــذه االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ،ف ــوج ــئ قـصــر
ماتينيون على مــا يبدو بخيبة أمــل النواب

الحوثيون يهجرون
 400أسرة قسرًا بتعز

أقدمت امليليشيات الحوثية
على تهجير  400أسرة قسرا
من منازلها في قرية السميدد،
الواقعة في منطقة العدنة
بمديرية صالة جنوب شرق مدينة
تعز ،خالل اليومني املاضيني،
مع اشتداد املعارك في الجبهة
الشرقية ،وتقدم الجيش اليمني
باتجاه مواقع تمركز امليليشيات.
وأوضحت مصادر محلية أن
امليليشيات أجبرت السكان على
ترك منازلهم ومغادرة القرية،
تحت تهديد السالح ،عقب اقتحام
القرية من قبل مسلحيها.
وتقع منطقة العدنة في الجهة
الجنوبية من الخط الرابط بني
مدينة تعز وضاحية الجوبان
التي تتمركز فيها امليليشيات،
وتطل على مثلث الطريق الرئيس
الرابط بني تعز وعدن وصنعاء.

نيونس ...المحقق «كلوزو»
ل ـطــال ـمــا ق ـ ـ ــارن الـ ــزمـ ــاء ال ـج ـم ـه ــوري ــون ل ــرئ ـي ــس لـجـنــة
االستخبارات في مجلس النواب ديفين نيونس مع "المفتش
كلوزو" الشهير في الروايات البوليسية الفرنسية ،الذي كان
وراء آخر فضيحة سياسية في واشنطن.
وألنه يتمتع بموقع نافذ في اللجنة ،ساهم حليف الرئيس
الجمهوري دونالد ترامب الثابت في صياغة وثيقة ّ
تفصل ما
وصفه عدد من الجمهوريين بأنه استغالل للنفوذ من قبل
مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووزارة العدل بعد
اتهامهما بالتنصت على اتصاالت عضو في فريق حملة ترامب
لالنتخابات الرئاسية بعد "تقديم أسباب واهية" للحصول
على إذن قضائي.
ً
وم ـبــادرة نيونس " 44عــامــا" تعيد هــذه الشخصية إلى
الواجهة بعد أن كان وسط جدل في مارس الماضي .وحينها
اتهم باستخدام نـفــوذه كرئيس لجنة يمكنه االط ــاع على
المعلومات الحساسة في عالم االستخبارات للدفاع عن ترامب
سيد "البيت األبيض" الحالي الذي أكد أن سلفه باراك أوباما
أمر بالتنصت على فريقه خالل حملة االنتخابات الرئاسية.
وكان ديمقراطيون انتقدوه بشدة كذلك بعض الجمهوريين.
ً
وقــال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ساخرا "وضع
نفسه في مأزق من خالل إطالق تحقيق كالمفتش كلوزو".

سلة أخبار

ً
مصطحبا نظيره
الــرئـيــس الـسـنـغــالــي مــاكــي س ــال
الفرنسي إيمانويل مــا كــرون بجولة على الواجهة
البحرية لسانت لويس أمس (أ ف ب)
وأوج ــز كريتيوز رأي ــه بالقول إن حضور
الــزع ـيــم ال ـســابــق لـجـبـهــة ال ـت ـحــريــر الــوطـنــي
الكورسيكية يمكن أن يعتبر "ظل وصاية" فوق
سلطة تاالموني وسيميوني ،ومن الممكن أن
"تستخدمه باريس الستبعاد عدد من المطالب
القومية" .ورفض جيل سيميوني هذه الفكرة،
وأكد لوكالة فرانس برس أنه "ليس ثمة أي ظل
لوصاية فوق رأسي".
أم ــا مــوضــوع ال ـخــاف اآلخ ــر فيتمثل في
إعالن السكك الحديدية الكورسيكية ،الشركة
العامة التي تمولها الجماعة الكورسيكية،
االربعاء عن تسيير قطارات اضافية و"خفض

بـنـسـبــة  50ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى جـمـيــع ق ـطــارات
الخطوط الكبيرة" أمس بمناسبة التظاهرة
في أجاكسيو.
ورغـ ــم صـ ــدور تــوضـيــح يــؤكــد أن السكك
الحديدية الكورسيكية تصرفت بدوافع تجارية
ال سياسية ،فقد أغـضــب ه ــذا التدبير عــددا
كبيرا من مستخدمي اإلنترنت والمعارضة
السياسية في الجزيرة ،وكانت هذه المعارضة
نأت بنفسها عن التظاهرة ،معتبرة انها ليست
في محلها قبل ثالثة ايام من زيارة ايمانويل
ماكرون.
(أجاكسيو ـ أ ف ب)

اتصاالته وكشف معلومات لوسائل اإلعالم
ف ــي ان ـت ـهــاك ل ـقــانــون ال ـســريــة ف ــي أوس ــاط
االستخبارات.
• كان كارتر بايدج موضع شكوك لدى
 FBIمنذ  2013حتى قبل مهمة التحقيق
التي عهد بها لستيل.
• لم يكن ملف ستيل المحفز لفتح FBI
ً
التحقيق الذي كان سريا في البداية حول
تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة
ترامب .وقــد فتح في يوليو  2016بعد أن
الحظت االستخبارات األميركية اتصاالت
مكثفة بين الــروس ومقربين من المرشح
ً
الجمهوري خصوصا المستشار جــورج
بابادوبولوس.
• مــن غير ال ـنــادر اسـتـخــدام معلومات
يكون مصدرها شخص لديه نوايا مبطنة
على غرار ستيل أمام قاض ،وعلى القاضي
أن يقرر ما إذا كانت هذه المعلومات ذات
قيمة.

أعلن برملان املالديف أمس تعليق
عمله لفترة غير محددة ،في حني
دعا األمني العام لالمم املتحدة
الحكومة إلى االنصياع لقرار
املحكمة العليا ،القاضي باإلفراج
عن معارضني معتقلني.
وقال البرملان ،في رسالة مقتضبة،
إن استئناف دورته املقرر غدا ،تم
تعليقه «ألسباب أمنية» .ولم يتم
تحديد أي تاريخ الستئناف أعمال
البرملان .وكانت املحكمة العليا في
املالديف احدثت مفاجأة الخميس
املاضي بنقض األحكام بحق
العديد من املساجني السياسيني
في ضربة كبيرة لنظام الرئيس
عبدالله يمني ،كما أمرت بإعادة 12
نائبا إلى وظائفهم بعد إقالتهم
بسبب انشقاقهم عن الحزب
الحاكم ،وهو قرار يمنح األغلبية
في البرملان للمعارضة ،ويمنحها
بالتالي القدرة على اإلطاحة
بالرئيس وحكومته.

فنزويال :مادورو «الشعبوي»
مرشح «منطقي» لوالية جديدة
اختار الحزب االشتراكي الموحد الحاكم في فنزويال،
أمس األول ،الرئيس الشعبوي نيكوالس مادورو ليكون
مرشحه "المنطقي" في االنتخابات الرئاسية المبكرة
التي ستجري قبل نهاية أبريل في هذا البلد الذي يشهد
أزمة اقتصادية.
وق ـ ــال ال ـم ـس ــؤول ال ـث ــان ــي ف ــي الـمـعـسـكــر الــرئــاســي
دي ــوس ــدادو كــابـيـلــو ،خ ــال اجـتـمــاع سـيــاســي حضره
مادورو" :أنتم رسميا مرشح الحزب االشتراكي الموحد
في فنزويال".
وتسلم مـ ــادورو ،ال ــذي كانت ترافقه زوجـتــه سيليا
فلوريس ،رايــة الحزب االشتراكي فيما كــان نحو 500
مندوب للحزب يهتفون "نعم" .وقال مادورو "نتجه إلى
فوز كبير".
وذكــر كابيلو ،نائب رئيس الحزب الحاكم ،أنــه "من
المنطقي تماما ان يكون نيكوالس مادورو مرشح الثورة
البوليفارية لهذه االنتخابات .انه اخ ورفيق ،ال مأخذ
على سلوكه ( )...سنفوز ،ال أشك في ذلك ،وبشكل كبير".
ويخوض مادورو ( 55عاما) هذه االنتخابات رغم أنه
ال يتمتع بقوة الشخصية ،والقدرة على الخطابة التي
كان يمتلكها سلفه الراحل هوغو تشافيز.
وإن تحسنت شعبية مادورو قليال في األونة االخيرة،
فــإن نسبة عــدم الــرضــا عنه فــي صـفــوف الفنزويليين،
بحسب معهد ديلفوس لالستطالعات ،تبلغ سبعين في
ّ
ويحمله قسم كبير من هؤالء مسؤولية التضخم
المئة،
الهائل ،وأزمــة المواد الغذائية واالدويــة التي تشهدها
البالد التي تملك ثروة نفطية هائلة.
ويسيطر مادورو ،الذي تنتهي واليته في يناير 2019
مع معسكره ،على جميع مؤسسات الحكم ،باستثناء
البرلمان الــذي تهيمن عليه المعارضة ،في حين جدد
الجيش ،أمس األول ،تأكيد والئه لرئيسه.
ويلقى مادورو دعم روسيا والصين ،في وقت يشهد
االقتصاد الفنزويلي تدهورا ،لكنه يواجه عزلة متنامية

وعقوبات مــن الــواليــات المتحدة واالتـحــاد االوروب ــي،
اللذين ينددان بـ"انحراف استبدادي" للسلطة في فنزويال.
وأعلن مادورو "خطة للدفاع الشعبي" ضد "كل محاولة
ان ـق ــاب" ،وذل ــك ردا على تصريحات وزي ــر الخارجية
االميركي ريكس تيلرسون ،الذي كان أشار الخميس الى
دور العسكريين في أميركا الالتينة ،حيث يقوم بجولة.
واستبعد تليرسون التدخل عسكريا في فنزويال،
مؤكدا أنــه مع "انتقال سلمي" ،ويفضله على "التغيير
العنيف".
ووصف مادورو تصريحات تيلرسون بأنها "تهديدات
خسيسة" ،في حين رأى فيها وزيــر الــدفــاع الفنزويلي
فالدمير بــادريـنــو ،فــي بيان بثه التلفزيون ،تحريضا
على "أن نتحول ،نحن (العسكريين) ،إلى عميل للتغيير".
كانت الجمعية التأسيسية الفنزويلية ،التي تملك
سلطات واسـعــة ،ويهيمن عليها أنصار النظام ،دعت
األسبوع الفائت إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية
أبريل  ،2018مفاجئة بذلك المعارضة المشتتة والضعيفة.
وال تعترف هذه المعارضة وكذلك بعض الدول بالجمعية
التأسيسية .وفور إعالن االنتخابات الرئاسية ،وبينما لم
تختر المعارضة حتى اآلن مرشحها ،بدأ مادورو حملته
االنتخابية من خالل أشرطة فيديو تمجد أفعاله ،تبث
باستمرار ،واجتماعات سياسية يرقص فيها السالسا،
إضافة إلى الدعم الموجه من الدولة للنساء الحوامل،
وأصحاب االحتياجات الخاصة.
وع ــاوة على ذل ــك ،فــإن الـقـضــاء المتهم بالخضوع
لـلـسـلـطــة ،أزاح ت ـحــالــف ال ـم ـعــارضــة "ط ــاول ــة ال ــوح ــدة
الــديـمـقــراطـيــة" مــن الـسـبــاق الــرئــاســي بوصفه تشكيال
سياسيا.
وفاجأ إعالن ترشيح مادور قبل  48ساعة من الموعد
الذي كان متوقعا االحد مجددا خصومه ،وشكل ضغطا
على المفاوضات الجارية بين السلطة والمعارضة.
(كراكاس ـ أ ف ب)
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دوليات

أخبار مصر

تفكيك خلية في المنصورة خططت الستهداف «الرئاسية»
«المدنية» تتخوف من تصريحات السيسي في «افتتاح ظهر» وبالغ يتهم عناصرها بالتحريض

سلة أخبار
وفد تركي تجاري
يزور القاهرة

القاهرة – شيماء جالل ومي ياقوت وأمنية اليمني

في خطوة مهمة ،أعلنت وزارة
الداخلية المصرية تفكيك خلية
إخوانية في مدينة المنصورة
(شمال القاهرة) ،كانت تخطط
للمساس بأمن الوطن والنيل
من مقدراته خالل االنتخابات
الرئاسية المقبلة ،بينما يبدأ
الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي زيارة لإلمارات ،في
أعقاب الزيارة المرتقبة لعمان،
المقرر أن تبدأ خالل ساعات.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية
أمـ ـ ــس ض ـب ــط  6أشـ ـ ـخ ـ ــاص ،عـلــى
خلفية اتهامات بالتخطيط للقيام
بــأعـمــال شغب وعـنــف خــال فترة
االنتخابات الرئاسية المقررة في
مارس المقبل.
وقالت الوزارة ،في بيان ،إن قوات
االمن استهدفت اجتماعا تنظيميا
لألشخاص الستة الذين وصفتهم
بــأنـهــم ق ـي ــادات بـجـمــاعــة االخ ــوان
الـمـسـلـمـيــن الـمـصـنـفــة «إرهــاب ـيــة»
في مصر بمدينة المنصورة ،التي
تبعد نحو  120كيلومترا شمال
شرق العاصمة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان أنـ ـ ـ ـ ــه ع ـث ــر
بـ ـح ــوزتـ ـه ــم عـ ـل ــى مـ ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة
وج ـ ـهـ ــازي ك ـم ـب ـيــوتــر (الب ت ــوب)
وبـعــض األوراق التنظيمية التي
تحتوي على مخططات للجماعة
خ ــال ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة ،مـشـيــرا
ال ــى تـحــديــد مـخــزن ألدوات مزمع
استخدامها في تنفيذ ذلك المخطط
بمحافظة الشرقية المجاورة.
و م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرر أن تـ ـ ـج ـ ــرى
االنتخابات الرئاسية خارج مصر
أي ــام  16و 17و 18م ــارس المقبل،
على أن تجرى في داخل البالد ايام
 26و 27و 28من الشهر ذاته.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لالنتخابات أعلنت «قائمة مبدئية»
للمرشحين لالنتخابات الرئاسية،
ضمت الرئيس الحالي عبدالفتاح
الـسـيـســي مــرش ـحــا ل ـف ـتــرة ثــانـيــة،
ورئ ـي ــس «حـ ــزب ال ـغ ــد» الـلـيـبــرالــي
المهندس موسى مصطفى.

اجتماعات موسى

موسى يجتمع
مع «القبائل العربية»
في  6محافظات

وبعد يومين من إغــاق الهيئة
الــوطـنـيــة لــانـتـخــابــات ب ــاب تلقي
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــات م ـ ــن ال ـم ــرش ـح ـي ــن
لــانـتـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،دون أن
يـقــدم أي منهما اع ـتــراضــات على
الطرف اآلخر ،األمر الذي يختصر
كـثـيــرا م ــن إج ـ ـ ــراءات الـهـيـئــة ،قــال
س ـم ـيــر ع ـبــدال ـع ـظ ـيــم ال ـم ـس ـت ـشــار
القانوني لحملة المرشح الرئاسي
موسى مصطفى موسى ،للتعريف
ببرنامجه االنتخابي ،إن موسى
اج ـت ـم ــع أم ـ ــس ب ــأع ـض ــاء الـحـمـلــة
ل ـت ـح ــدي ــد مـ ـس ــاراتـ ـه ــا ،كـ ـم ــا عـقــد
اجتماعا مع ممثلين عن «القبائل
العربية» في  6محافظات ،مؤكدا
أن ـه ــم ي ـع ـم ـلــون ب ـش ـكــل م ـتــواصــل
للحصول على أكبر قدر من الدعم
في االنتخابات.

إل ــى ذلـ ــك ،دخ ــل وزيـ ــر األوقـ ــاف
م ـح ـمــد م ـخ ـتــار ج ـم ـعــة ع ـلــى خط
الداعين للمشاركة في االنتخابات
ً
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
المشاركة اإليجابية فــي العملية
الديمقراطية مطلب شرعي ووطني،
وأن اإلدالء بالصوت أمانة ينبغي
على كل إنسان القيام بها ،واضاف:
«الحفاظ على مصالح األوطان من
صميم الواجب الديني والوطني،
وال يمكن أن نترك أمن أوطاننا لمن
يعبث به فعال أو قوال».

وصل إلى مطار القاهرة
الدولي ،أمس ،رئيس اتحاد
الغرف التجارية والبورصات
التركية ،رفعت هيسارجيكلي
أوغلو ،على رأس وفد تجاري
من أسطنبول في زيارة لمصر،
يبحث خاللها دعم عالقات
التعاون التجاري ،كما يبحث
الوفد مع المسؤولين في
االتحاد العام للغرف التجارية
المصري تنمية وزيادة
االستثمارات التركية في مصر.
يشارك الوفد التركي في منتدى
األعمال المصري  -التركي،
والذي ينظمه االتحاد العام
للغرف التجارية المصرية
ً
في القاهرة غدا االثنين،
الستعراض المشروعات
العمالقة في مصر على الجانب
التركي ،إضافة إلى مجاالت
االستثمار في القطاعات
المختلفة.

المفتي
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ــد مـ ـفـ ـت ــي ال ـ ــدي ـ ــار
المصرية شوقي عالم أنه «ال يوجد
نص شرعي يحدد طريقة اختيار
ُ
الحاكم أو المسؤولين ،ولكن ترك
األمر وفقا لنظام كل عصر وزمان،
فقد تكون نظم االختيار القديمة
غير مالئمة لمصالحنا في زماننا
المعاصر».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـ ــام ،خ ـ ـ ــال حـلـقــة
برنامج «حوار المفتي» ،الذي تمت
ُ
إذاعته أمس األول ،أن النبي توفي
ولم يحدد أحــدا بعينه لتولي أمر
المسلمين من بعده ،لكن ترك األمر
بـيــن الـمـسـلـمـيــن ،وال ـن ــاس عندما
اخ ـت ــاروا أب ــا بكر بـنــوا اختيارهم
على بعض المعايير والسمات التي
وجدت فيه.
وأوضـ ـ ـ ــح أن اإلسـ ـ ـ ــام لـ ــم يـكــن
جامدا بل متقبال لكل فكرة تصلح
إلدارة شــؤون األم ــة ،مما يؤكد أن
ال ـب ــاب مـفـتــوح لـكــل رأي ،واإلمـ ــام
السيوطي قــال عــن هــذا األم ــر« :إن
تـصــرف اإلمـ ــام فــي الــرعـيــة منوط
بالمصلحة» ،وأكد أن «الديمقراطية
تعطي آليات وأدوات لكيفية تداول
السلطة ،ونحن نقبل منها ما يؤدي
مصلحتنا».
واردف« :ل ـمــا نـظــرنــا ف ــي فكرة
الديمقراطية وجدنا أن معناها هو
حكم الشعب ،وتجربتنا المصرية
تؤكد منذ قديم الزمان منذ دستور
 1923وح ـت ــى دسـ ـت ــور  2014أن
الشريعة اإلسالمية هــي المصدر
الرئيسي للتشريع».

الحركة المدنية
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ع ـبــرت «الـحــركــة
المدنية الديمقراطية» عن «قلقها
الـعـمـيــق» إزاء تـلــك التصريحات
التي أدلــى بها الرئيس السيسي

«الداخلية» تنفي فصل
 300موظف مدني

مصري في النيل يمر أمام ملصقات ضخمة للسيسي أمس (رويترز)
خ ــال تــدشـيـنــه ال ـع ـمــل ف ــي حقل
ظهر الغازي العمالق بمياه البحر
المتوسط ،األربعاء الماضي ،حيث
انتقد السيسي ممارسات بعض
الجماعات التي لم ِّ
يسمها.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ان ت ـلــك
السياسات تأخذ المصريين بعيدا
عن الطريق الصحيح ،وقال نصا:
«م ــن أراد النيل مــن مصر فعليه
ال ـخــاص أوال مـنــه (أي الــرئـيــس
السيسي) والجيش أوال».
وقــالــت ال ـحــركــة ،الـتــي تـضــم 7
أحــزاب و 150شخصية معارضة
في مصر ،في بيان أصدرته أمس
األول ،إن كلمة الرئيس السيسي
تضمنت دالالت وإشارات شديدة

الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ،م ـع ـت ــرض ـي ــن عـ ـل ــى مــا
اع ـت ـبــروه انـتـقــاصــا مــن ث ــورة 25
يناير  ،2011التي مجدتها ديباجة
الدستور المصري الحالي ،وهو
الدستور الذي يستمد منه النظام
ال ـقــائــم شــرعـيـتــه ،راف ـض ـيــن ربــط
األم ــن بشخص الــرئـيــس وبقائه
في منصبه.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــي م ـح ـم ــد
ســالــم ،ت ـقــدم الـخـمـيــس الـمــاضــي
بـ ـب ــاغ إل ـ ــى الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ضــد
 13ع ـضــوا مــن ق ـي ــادات «الـحــركــة
المدنية الديمقراطية» ،يتهمهم
بالتحريض على قلب نظام الحكم،
واإلضـ ـ ـ ـ ــرار ب ــاالق ـت ـص ــاد واألم ـ ــن
القومي.

وذكر البالغ أنه في يوم الثالثاء
الـ ـم ــاض ــي  30ي ـن ــاي ــر  2018ق ــام
ال ـم ـش ـكــو ف ــي ح ـق ـهــم ،ب ــاالش ـت ــراك
مع آخرين ،بعقد مؤتمر صحافي
ب ـ ـ ـغـ ـ ــرض إث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام
والتحريض ضد الدولة واإلساءة
إلـ ـ ـ ــى م ــؤسـ ـس ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
وال ـ ـخ ـ ــارج ،وب ـ ــث روح الـتـشـكـيــك
واإلحباط والفتنة بين الشعب.

أبوظبي
في األثناء ،وبعد أيام من تقدم
الرئيس السيسي بــأوراق ترشحه
لفترة رئاسية ثانية ،وقـبــل نحو
شهر ونصف من انعقاد جولتها

األولـ ـ ــى ،قــالــت مــؤس ـســة الــرئــاســة
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ــرئ ـي ــس
عبدالفتاح السيسي ،سيبدأ زيارة
لإلمارات ،بعد انتهاء زيارته لعمان،
المفترض أن تبدأ خالل الساعات
المقبلة.
وقــال الناطق الرئاسي السفير
ب ـســام راضـ ــي إن زيـ ــارة السيسي
ألبوظبي ستشهد لقاء بين الرئيس
وشقيقه ولي عهد أبوظبي ،الشيح
محمد بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،لبحث
سبل تعزيز التعاون الثنائي بين
الـبـلــديــن ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت،
والـتـشــاور بـشــأن آخــر مستجدات
األوض ـ ـ ــاع ع ـلــى صـعـيــد الـقـضــايــا
العربية واإلقليمية والدولية.

شح المياه يخفض زراعة األرز في الوجه البحري

ارتياح لتوسيع صالحيات «قومي المرأة»

الفالحون مستاؤون ...والخبراء ينقسمون بشأن القرار

●

●

القاهرة  -عادل زناتي

أثــار قــرار أصــدره وزيــر الــري والموارد
ال ـمــائ ـيــة ال ـم ـص ــري م ـح ـمــد ع ـبــدال ـعــاطــي
بتقليص المساحة المزروعة بمحصول
األرز الموسم المقبل من  1.1مليون فدان
إلى  724200فدان ،حفيظة خبراء في مجال
الزراعة ،وموجة استياء واسعة في أوساط
الفالحين ،مؤكدين أن القرار سيضاعف
سـعــر األرز ال ـم ـصــري ،وي ـضــر بمصلحة
الفالح ،ويسهم في القضاء على الزراعة
المحلية لمصلحة المنتج المستورد.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـخ ــاوف ف ــي ض ــوء ما
تواجهه القاهرة من خطر تقليص حصتها
من مياه نهر النيل ،بعد تعثر مفاوضات
سـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن ال ـخ ـط ــوة
الحكومية األخيرة تأتي في إطار التفكير
في التوقف عن زراعة المحاصيل الزراعية

ال ـتــي تـسـتـهـلــك نـسـبــة كـبـيــرة م ــن الـمـيــاه
خاصة محصول األرز.
وان ـت ـق ــد أسـ ـت ــاذ ال ـم ـي ــاه والـ ـت ــرب ــة فــي
جــامـعــة ال ـقــاهــرة ن ــادر نــورالــديــن ال ـقــرار،
متسائال« :حــال تم وقــف زراعــة األرز مدة
ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،ه ــل س ـن ـتــرك األرض بال
زراعــة أم سنزرع محصوال آخــر يستهلك
ً
مياها أقل؟».
وأكد نورالدين ،لـ «الجريدة»« ،في هذه
الحالة ستخرج كل أراضــي شمال الدلتا
المقدرة بـ 1.5مليون فدان عن اإلنتاجية،
وت ـص ـبــح أرض ـ ــا ب ـ ــورا عــال ـيــة ال ـم ـلــوحــة،
ويصبح من الصعب إعادة استصالحها».
وذكـ ــر أس ـت ــاذ االق ـت ـصــاد ال ــزراع ــي في
جامعة بنها زكــريــا الـحــداد أن التقليص
سيدفع الدولة إلى استيراد األرز للوفاء
باحتياجات االستهالك المحلي ،رغم أن
مصر حققت االكتفاء الذاتي من المحصول

حـتــى ال ـع ــام ال ـمــاضــي .وأضـ ــاف ال ـح ــداد،
لـ«الجريدة»« ،الحل األمثل من وجهة نظري
أن يتم ري األرز بطريقة (التشبع) ،أي الري
ا لـســر يــع للمحصول ،كما يمكن تقليص
مدة الزراعة إلى  125يوما بدال من .»130
واعـتـبــر نقيب الـفــاحـيــن والمنتجين
الــزراع ـي ـيــن فــريــد واص ــل أن ال ـق ــرار يضر
بـمـصـلـحــة ال ـف ــاح ،ويـقـضــي عـلــى زراع ــة
األرز ،مشيرا في تصريح لـ«الجريدة» إلى
أن القرار لن ينجح في إثناء الفالحين عن
زراعـ ــة األرز ،خــاصــة أن مـعـظــم األراض ــي
التي تتم زراعتها باألرز ال تصلح لزراعة
محاصيل أخرى.
ع ـل ــى ال ـن ـق ـي ــض ،ي ـ ــرى وزي ـ ــر الـ ــزراعـ ــة
األسـ ـب ــق صـ ــاح ي ــوس ــف انـ ــه ال م ـفــر مــن
تقليل مساحة زراع ــة األرز ،الفتا إلــى أن
االستهالك المحلي ال يحتاج أكثر من 700
ألف أو مليون فدان كحد أقصى.

القاهرة  -كاملة خطاب

حالة من االرتـيــاح تسود األوســاط
الحقوقية المهتمة باألوضاع النسوية
في مصر ،في أعقاب موافقة البرلمان
األحـ ــد ال ـمــاضــي ،عـلــى ق ــان ــون تنظيم
«المجلس القومي للمرأة» ،المقدم من
الحكومة ،باعتباره أول قانون ُينظم
عمل المجلس ،ويمنحه اختصاصات
ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـم ــؤك ــد أن ـه ــا سـتـنـعـكــس
ً
إيجابا على حقوق المرأة.
الـ ـمـ ـش ــروع نـ ــص ع ـل ــى اس ـت ـقــال ـيــة
الـمـجـلــس ال ـقــومــي ل ـل ـم ــرأة ،وتبعيته
إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،وت ـم ـت ـعــه
بالشخصية االعـتـبــاريــة واالسـتـقــال
الفني والمالي ،كما نص على أن يضم
رئـيـ ًـســا و 29ع ـضـ ًـوا مــن الشخصيات
العامة ،وتكون مدة العضوية فيه أربع
س ـن ــوات قــاب ـلــة ل ـل ـت ـجــديــد ،وال يـجــوز
تـعـيـيــن أي ع ـضــو أك ـث ــر م ــن دورت ـي ــن
متتاليتين.

ال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي مـ ـنـ ـح ــه ال ـ ـقـ ــانـ ــون
للمجلس ،هــو أنــه حــدد اختصاصاته
التي تمثلت فــي اقـتــراح مـشــروع خطة
ق ــوم ـي ــة ل ـل ـن ـه ــوض بـ ــال ـ ـمـ ــرأة ،وإب ـ ــاغ
السلطات العامة أي انتهاكات لحقوق
الـ ـم ــرأة ،وإب ـ ــداء الـ ــرأي ف ــي مـشــروعــات
الـقــوانـيــن وال ـلــوائــح المتعلقة بمجال
عمله قبل إصدارها.
وبـيـنـمــا يـنـتـظــر ال ـق ــان ــون تـصــديــق
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،وص ـ ـفـ ــت عـضــو
المجلس القومي للمرأة ،رانيا يحيى،
مـشــروع القانون بـ «الخطوة المهمة»،
مضيفة لـ«الجريدة» أن «المشروع يعد
ً
استكمال الستحقاق دس ـتــوري ،ومن
المؤكد أنه سيدعم المجلس باعتباره
المؤسسة ا لــو حـيــدة المعنية بحقوق
المرأة».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،قــالــت ال ـمــديــر الـعــامــة
لـمـنـظـمــة «الـ ـم ــرأة ال ـعــرب ـيــة» ،الـسـفـيــرة
مـيــرفــت ال ـتــاوي ،إن مـشــروع الـقــانــون
ً
يأتي استمرارا للجهود التي يقوم بها

الـمـجـلــس لــدعــم وت ـعــزيــز دور ال ـم ــرأة،
موضحة لـ«الجريدة» أنها ساهمت في
ال ـم ـشــروع وق ــت كــانــت تـتــولــى منصب
أمانة المجلس.
وبينت أنها أصرت أن يكون المجلس
تحت إشــراف رئيس الجمهورية ،وأن
ً
يـكــون م ـس ــؤوال عــن تمثيل ال ـم ــرأة في
ً
الـ ـخ ــارج ،ف ـض ــا ع ــن مـنـحــه صــاحـيــة
مراجعة القوانين واالتفاقيات الخاصة
بالمرأة ،قبل عرضه على البرلمان.
ً
برلمانيا ،قالت عضو مجلس النواب،
ه ـب ــة ه ـ ـجـ ــرس ،إن م ـ ـشـ ــروع ال ـق ــان ــون
تـ ــم إقـ ـ ـ ـ ــراره وس ـ ــط ح ـ ـفـ ــاوة وت ــرح ـي ــب
واسعين من أعضاء البرلمان ،موضحة
ل ــ«ال ـجــريــدة» أن ـهــا مــع دع ــم ومـســانــدة
المرأة ليكون لها دور فاعل ومؤثر في
شتى المجاالت.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن «ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون أن ـص ــف
المرأة ،وأعاد لها حقوقها ،وبه الكثير
م ــن ال ـصــاح ـيــات ال ـج ــدي ــدة للمجلس
القومي».

مليون رأس ماشية «ألمانية» لتقليص الفجوة الغذائية
●

القاهرة  -أيمن عيسى

عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـش ــروع ــات
القومية ،التي تدشنها الدولة
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا ،ض ـمــن
مساعيها لتقليل اال سـتـيــراد
مــن ال ـخ ــارج ،وتــوفـيــر العملة
ال ـ ـص ـ ـع ـ ـبـ ــة ،ت ـ ـع ـ ــول ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ـ ــي مـ ـص ــر عـلــى
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع «ال ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ــون رأس
مــاش ـيــة» ،ال ـم ـقــرر اإلعـ ــان عن
ثماره نهاية األسبوع الجاري،
عقب عودة الرئيس عبدالفتاح
السيسي من زيارته ُ
لعمان.
وتأتي أهمية المشروع في
ظ ــل االرت ـ ـفـ ــاع ال ـم ـل ـح ــوظ فــي
أسعار اللحوم ،خالل السنوات
األخ ـيــرة ،بــالـتــوازي مــع زيــادة

ح ـجــم االس ـت ـه ــاك ال ـس ـن ــوي في
مصر ،الذي يصل إلى  10ماليين
طــن مــن الـلـحــوم ال ـح ـمــراء ،منها
 60في المئة مستوردة ،و 40في
الـمـئــة مـحـلـيــة ،كـمــا أن متوسط
نصيب الفرد من استهالك اللحوم
يصل إلى  8كيلوغرامات ،بينما
ي ــرت ـف ــع ه ـ ــذا ال ـم ـت ــوس ــط لـيـصــل
إلــى  30كيلوغراما في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،و 28ك ـي ـلــوغــرامــا في
أوروبا.
وأك ـ ــدت نــائ ـبــة وزيـ ــر ال ــزراع ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة
والداجنة منى محرز أن المشروع
يـ ـسـ ـه ــم فـ ـ ــي تـ ـقـ ـلـ ـي ــص الـ ـفـ ـج ــوة
الغذائية ،وتعويض النقص من
ال ـل ـح ــوم الـ ـحـ ـم ــراء ،م ـش ـيــرة إلــى
االستفادة من  3سالالت ألمانية

في مشروع المليون رأس ماشية،
تـتـعــايــش مــع الـمـنــاخ الـمـصــري،
وتـعـمــل عـلــى زيـ ــادة اإلن ـت ــاج من
اللحوم واأللبان.

 18مليون رأس
إلــى ذلــك ،قــال مصدر مسؤول
في وزارة الزراعة ،لـ«الجريدة» ،إن
تعداد قطعان الثروة الحيوانية
فــي مـصــر يـبـلــغ  18.250مليون
رأس ،م ـن ـهــا  3.8م ــا ي ـي ــن رأس
من الجاموس ،و 4.7ماليين من
األبقار ،و 5.4ماليين من األغنام،
و 4.2ماليين من الماعز.
وتـ ــابـ ــع الـ ـمـ ـص ــدر« :ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي أط ـ ـ ـلـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع
ب ـهــدف تــوفـيــر ال ـل ـحــوم الـحـمــراء

ف ــي األس ـ ـ ــواق ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مع
احتياجات المواطنين ،وتوفير
جميع منتجات األلبان بأسعار
مـنــاسـبــة ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـحــد من
استيراد اللحوم من الخارج ،ومن
ثم توفير العملة الصعبة».
وأضـ ـ ــاف أن ث ـم ــار ال ـم ـشــروع
بدأت بـ 200ألف رأس من األبقار،
م ـن ـه ــا  180أ ل ـ ــف رأس « ع ـج ــول
تـسـمـيــن» ،و 20أل ــف رأس أبـقــار
حالبة تم استيرادها من الخارج،
على أن تكون نقطة االنطالق في
منطقة غرب النوبارية بمحافظة
البحيرة (شـمــال غــرب الـقــاهــرة)،
حـيــث تــم تخصيص  350فــدانــا
ف ــي ط ــري ــق م ـصــر اإلس ـك ـن ــدري ــة،
تتبع مركز البحوث الزراعية لبدء
المشروع.

وي ـ ـ ـضـ ـ ــم الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع أي ـ ـضـ ــا
م ـح ـط ـت ـيــن ل ــإن ـت ــاج ال ـح ـيــوانــي
في منطقة «اليشع» بالنوبارية،
إل ــى جــانــب محطة أخ ــرى تابعة
لصندوق التأمين على الماشية
بهيئة الخدمات البيطرية ،كما
أن هناك مصنع أعــاف ومجزرا
تــابـعـيــن لـلـصـنــدوق تــم ضمهما
إلى المشروع لبدء اإلنتاج.

 300مليون دجاجة
مواز ،أدرجت الدولة
في مسار
ٍ
مشروع « 300مليون دجاجة» ،في
إطار العمل على تحقيق االكتفاء
ال ــذات ــي ،بتنمية ال ـثــروة الــداجـنــة
وإعادة هيكلتها من جهة ،وتطوير
المزارع المقامة في مواقع تتفق

مع االشتراطات الوقائية الحيوية،
ل ـ ــزي ـ ــادة فـ ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
أنشطة القطاع ،وبالتالي حماية
استثمارات تبلغ  65مليار جنيه،
وال ـح ـفــاظ عـلــى  250مـلـيــونــا من
الطيور الريفية.
وكـشــف تقرير ل ــوزارة الــزراعــة
أن الـ ـمـ ـش ــروع ب ـ ــدأ فـ ــي ع ـ ــدد مــن
المزارع في  5محافظات ،الشرقية
والبحيرة وقنا وأسوان ومطروح،
ل ـت ـح ـق ـيــق االكـ ـتـ ـف ــاء ال ـ ــذات ـ ــي مــن
الدواجن ومواجهة غالء األسعار،
والبدء في خطة تنفيذية عاجلة
لنقل مزارع الدواجن خارج الوادي
والدلتا إلــى الظهير الصحراوي
للسيطرة على أمــراض الدواجن،
التي قد تسبب أضرارا للمواطنين،
خ ــاص ــة ب ـعــد ت ـحــديــد ال ـضــوابــط

واالشـ ـت ــراط ــات ال ـم ـع ـمــول بها
إلقـ ــامـ ــة مـ ـ ـ ــزارع ال ـ ــدواج ـ ــن فــي
األراض ــي الصحراوية ،وكذلك
مـ ـ ـ ـ ــزارع اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـحـ ـي ــوان ــي
واألنشطة المتعلقة.
يذكر أن الحكومة المصرية
ح ــرص ــت م ــؤخ ــرا ع ـل ــى زيـ ــادة
إن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــوم الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء
والــداج ـنــة ،لمواجهة االرتـفــاع
الهائل في األسعار ،حيث بلغ
كيلو اللحم األحمر في القاهرة
بين  130و 150جنيها ،بينما
وص ــل فــي بـعــض المحافظات
بين  90و 100جنيه للكيلو ،كما
تــوسـعــت الـحـكــومــة فــي إنـشــاء
عـ ــدد م ــن ال ـ ـمـ ــزارع ال ـس ـم ـك ـيــة،
وآخرها مشروع «بركة غليون»
لالستزراع السمكي.

نفى مسؤول مركز اإلعالم
األمني في وزارة الداخلية،
صحة ما نشرته بعض
الصحف بشأن تمكن قطاع
األمن الوطني من رصد نحو
 300موظف مدني في وزارة
الداخلية ينتمون إلى جماعة
«اإلخوان» اإلرهابية.
«الداخلية» قالت إنه ال صحة
لما نشر وال صحة لتنسيق
الوزارة مع المالية إلبعاد
الـ 300موظف عن العمل مع
احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية
وحقوقهم المالية ،مهيبة
بوسائل اإلعالم تحري الدقة.

مصرع  11في تصادم
 5سيارات بالمنيا

ً
لقي  11شخصا مصرعهم،
وأصيب  28في حادث تصادم
بين  5سيارات على الطريق
الصحراوي الشرقي التابع
لمحافظة المنيا« ،شمال
الصعيد» ،أمس األول الجمعة.
مصدر أمني قال إن  13مصابا
تلقوا إسعافات في مشفى
المنيا الجامعي وخرجوا
ً
جميعا ،في حين خضع
اآلخرون للعالج نتيجة
إصابات مختلفة ما بين نزيف
بالصدر وكسور مختلفة في
أنحاء الجسم.

عمان توافق على تصويب
أوضاع المصريين المخالفين

أعلنت وزارة الخارجية،
أمس ،أن السلطات األردنية
وافقت على طلب فتح باب
تصويب أوضاع العمالة
المصرية ُ
المخالفة ،مبينة أن
السلطات األردنية استجابت
لهذا المطلب ،بعدما تم نقل
المشاغل واإلشكاليات التي
تواجه العمالة المصرية
المقيمة في األردن.
وناشد السفير المصري في
عمان طارق عادل ،العاملين
المصريين عدم التعامل مع
السماسرة والوسطاء ،والتوجه
مباشرة إلى مكاتب العمل
الستخراج أو تجديد تصريح
العمل ،مؤكدا في الوقت ذاته
حرص السفارة على تقديم
تسهيالت استثنائية للعاملين
المصريين.

ةديرجلا
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رياضة
 ...والجهاز الفني لفريق القادسية

الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي العربي

يوم الكبار في الجولة
الثامنة لدوري «ڤيڤا»
«ديربي» ناري بين القادسية والعربي
والكويت المتصدر في امتحان السالمية
أحمد حامد

تـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة
ل ـم ـنــاف ـســات دوري ڤ ـي ـڤــا لـكــرة
القدم ،مساء اليوم ،مواجهتين
مـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـث ـ ـق ـ ـيـ ــل ،ح ـيــث
ي ـس ـت ـض ـيــف الـ ـق ــادسـ ـي ــة فــريــق
ا لـعــر بــي عند السابعة مساء
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاد مـ ـحـ ـم ــد
الحمد بحولي ،كما
يستضيف الكويت
نـظـيــره الـســالـمـيــة
عند الساعة 4:40
على استاد األبيض
بكيفان.

وتـتـطـلــع ال ـف ــرق األرب ـع ــة في
مــواج ـه ـتــي الـ ـي ــوم إلـ ــى ال ـف ــوز،
حيث يــأمــل األصـفــر واألخـضــر
فرض بداية مغايرة في القسم
الثاني ،بعد التراجع الكبير في
القسم األول ،ولتعويض فارق
ال ـن ـقــاط الـكـبـيــر م ــع الـمـتـصــدر
ال ـكــويــت ،بينما يــرجــو األخـيــر
مواصلة التحليق في الصدارة،
وبـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق م ـ ــري ـ ــح عـ ـ ــن ج ـم ـيــع
منافسيه ،وال يختلف الوضع
فـ ــي ال ـس ــال ـم ـي ــة ،ح ـي ــث يـسـعــى
السماوي إلى فرض بداية قوية

تكريم ندا في «الديربي»

مساعد ندا

لجنة التسوية تعقد
اجتماعها األول
ت ـع ـقــد الـ ـي ــوم ل ـج ـنــة ال ـت ـســويــة
باالتحاد الكويتي لكرة القدم ،التي
تـضــم د .مـشـعــل الــرب ـيــع ،رئـيـســا،
ً
ومساعد العجيل سكرتيرا ،وعلي
مروي ،وخالد الجارالله ،ومرزوق
العجمي ،أعضاء ،أول اجتماعتها
بمقر االتحاد بالعديلية.
و تـتــر كــز مهمة لجنة التسوية
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ـتــي
أج ــراه ــا االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي للعبة
(فيفا) على الئحة النظام األساسي،
وعرضها على الجمعية العمومية
خالل اجتماع غير عادي.
وم ــن أب ــرز ال ـم ــواد الـتــي عدلها
االتـحــاد الــدولــي الـمــادة  ،33حيث
ت ـص ـبــح ي ـح ــق ل ـل ـع ـضــو ال ـتــرشــح
ل ـث ــاث دورات مـتـتــا لـيــة  12سنة
ف ـقــط ،والـ ـم ــادة  ،34حـيــث تصبح
"ي ـع ـقــد مـجـلــس إدارة االتـ ـح ــاد 4
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات دوري ـ ـ ـ ــة خـ ـ ــال سـنــة
مـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة" ،ال ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـ ـمـ ــادة
 ،54ح ـيــث يـصـبــح تـشـكـيــل لجنة
لألخالق واالنضباط واالستئناف
من خالل الجمعية العمومية.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـع ـلــن لـجـنــة
ال ـت ـســويــة بــات ـحــاد الـ ـك ــرة ،وال ـتــي
يستمر عملها  3أشهر على اقصى
ت ـقــديــر ،تـشـكـيــل ال ـل ـجــان الـعــامـلــة
بــاالت ـحــاد ،حـيــث تتجه الـنـيــة الــى
اإلب ـقــاء عـلــى الـلـجــان الـحــالـيــة من
دون تغيير.

sports@aljarida●com

تشهد مباراة القادسية والعربي ،مساء اليوم ،تكريم مساعد
ندا ،حيث أعلن الالعب رغبته في اعتزال المالعب بنهاية الموسم
الحالي ،إال أنــه تراجع عن ق ــراره ،لتكون مواجهة اليوم بمثابة
تكريم لمشواره الحافل.
ونجح ندا خالل مشواره مع القادسية في حصد  25بطولة،
بواقع الفوز بلقب الدوري في  8مناسبات ،وكأس األمير ،وكأس
ولي العهد 12 ،مرة ،بواقع  6بطوالت في كل مسابقة ،وحصد
كأس السوبر  3مرات ،وكأس االتحاد ،ودوري الرديف ،بواقع مرة
في كل مسابقة ،إلى جانب كأس ولي العهد مع السالمية ،عندما
انتقل إلـيــه مــوســم  ،2015كما سجل نــدا  74هــدفــا مــع "األص ـفــر"،
بجانب هدف واحد مع السالمية ،وبلغت أهدافه  104حتى اآلن.
وعلى صعيد األلقاب مع المنتخب ،حقق ندا لقب "خليجي "20
في اليمن ،وبطولة فاكس الدولية .2011
وخاض ندا  123مباراة دولية ،وسجل  24هدفا ،كما خاض تجارب
احترافية مع الوكرة القطري موسم  ،2004وفي موسم  2007انتقل
إلى النصر السعودي ،وفي  2010و 2011لعب للشباب السعودي.

كــا لـتــي ظـهــر عليها فــي القسم
األول.
وتحظى مواجهة القطبين،
القادسية والعربي بخصوصية
كبيرة ،السيما انها تأتي بعد
حصول األصفر على لقب كأس
ول ــي الـعـهــد ،بـعــد الـتـفــوق على
الـعــربــي بــركــات الـتــرجـيــح في
الدور قبل النهائي.
ك ـ ـمـ ــا أن وضـ ـ ـ ــع ال ـف ــري ـق ـي ــن
ف ــي ال ـ ـ ــدوري ال ي ـس ـمــح بـمــزيــد
م ــن ال ـخ ـســائــر ،ح ـيــث يـتــواجــد
القادسية متأخرا عــن الكويت
بفارق  10نقاط كاملة ،والعربي
بفارق  13نقطة ،ما يعني أن أي
خ ـســارة أخ ــرى ستقضي على
البقية الباقية من آمالهما في
المضي قدما نحو لقب البطولة،
وانتهت مواجهة الفريقين في
الدور األول ،بالتعادل اإليجابي
بـ ـه ــدفـ ـي ــن ل ـ ـكـ ــل فـ ـ ــريـ ـ ــق ،ح ـيــث
كــان هــذا الـتـعــادل بطعم الفوز
ل ـل ـعــربــي ع ـط ـفــا ع ـلــى مـسـتــوى
الفريق في المباراة.
وتـشـهــد ص ـفــوف الـفــريـقـيــن،
األص ـ ـفـ ــر واألخـ ـ ـض ـ ــر ،غ ـي ــاب ــات
مؤثرة حيث يغيب عن القادسية
رشيد سوماليا ،وصالح الشيخ،
وأحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ،وف ـي ـصــل
سعيد ،ورضا هاني ،بينما عاد
أمس نجم الفريق بدر المطوع،
بعد انقطاع عن التدريبات منذ
ال ـت ـتــويــج ب ـك ــأس ولـ ــي ال ـع ـهــد،
الرت ـبــاطــه بمهمة عـمــل ،تابعة
لجهة عمله ،وفي العربي يغيب
ع ـ ــن األخـ ـ ـض ـ ــر عـ ـل ــي م ـق ـص ـيــد،
وأحمد إبراهيم ،بداعي اإلصابة.
ويـ ـع ــول ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي في

ال ـق ــادس ـي ــة ب ـق ـي ــادة ال ـك ــروات ــي
داليبور على ما حققه األصفر
مؤخرا من انتصار بكأس ولي
ال ـع ـه ــد ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـص ـحــوة
التي يشهدها الفريق في الفترة
األخـ ـي ــرة ،إل ــى جــانــب الـتــدعـيــم
الكبير في الصفوف ،بانضمام
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس خ ـ ــال ـ ــد الـ ــرش ـ ـيـ ــدي،
وايضا الحارس أحمد الفضلي
الذي غاب في الفترة الماضية،
لـ ـظ ــروف خ ــاص ــة ،ل ـي ـكــونــا إلــى
جــوار الـحــارس المتألق مبارك
الحربي ،حماة عرين األصفر.
ويدرك القادسية أن مواجهة
العربي ال تخضع الي مقاييس،
وأن عـلــى الـفــريــق األص ـفــر بــذل
كــل األس ـب ــاب ،لـلـخــروج بنقاط
المباراة الثالث.
ولن تختلف توليفة األصفر
فــي مــواجـهــة الـعــربــي عــن التي
خ ـ ـ ــاض بـ ـه ــا ال ـ ـفـ ــريـ ــق ن ـه ــائ ــي
ك ــأس ول ــي الـعـهــد ،مــع احتمال
الـ ـ ــدفـ ـ ــع بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــارس الـ ـج ــدي ــد
خــالــد الــرش ـيــدي ،بينما يبقى
رب ـ ــاع ـ ــي خ ـ ــط الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ض ـ ــاري
سعيد ،وخالد ابراهيم ،وخالد
القحطاني ومساعد ندا ،صمام
األم ــان فــي الـخــط الخلفي ،إلى
جــانــب مـحـمــد خـلـيــل ،ومحمد
الفهد ،وسيف الحشان ،وأحمد
ال ــري ــاح ــي فـ ــي الـ ــوسـ ــط ،وبـ ــدر
المطوع ،والبرازيلي تياغو في
المقدمة.
وف ــي الـعــربــي ي ــدرك ال ـمــدرب
محمد إبراهيم أن الخسارة من
ال ـقــادس ـيــة ،سـتـفـتــح م ــن جــديــد
أب ــواب النقد ال ــاذع ،الــذي ادى
إلــى رحـيــل نــائــب رئـيــس جهاز

مباراتا اليوم
التوقيت

الفريقان

الملعب

 4:40م

الكويت  Xالسالمية

الكويت

 7:00م

القادسية  Xالعربي

محمد الحمد

الـ ـ ـك ـ ــرة خ ـل ـي ــل ال ـ ـ ـبـ ـ ــام ،بـيـنـمــا
تحقيق الفوز سيعطي الفريق
دافعا كبيرا في الوقت الحالي.
ويـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــول األخـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ال ـ ـم ـ ـتـ ــألـ ــق مـ ــؤخـ ــرا
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ع ـ ـبـ ــدال ـ ـغ ـ ـفـ ــور ،إلـ ــى
ج ــان ــب مـحـمــد ف ــري ــح ،وجـمـعــة
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،وأحـ ـ ـم ـ ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم،
ومهند األن ـصــاري فــي الــدفــاع،
واإليفواري كيتا ،وطالل نايف،
وبــدر طــارق ،وسعيد الرزيقي،
وف ــي الـهـجــوم بــوبــي كليمنت،
والبرازيلي باسوس.
ويـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـعـ ــربـ ــي
محمد إبراهيم مراقبة مفاتيح
القادسية ،السيما بدر المطوع
اهـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ف ـ ــي م ـح ــاول ــة
لوقف المدد عن الخط األمامي
لألصفر ،لضمان التعادل على
اقل تقدير ،أو خطف هدف الفوز
في المباراة.
وط ــال ــب ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي في
الـعــربــي الــاعـبـيــن السـيـمــا في

ال ـخــط األم ــام ــي ،بــالـتــركـيــز في
الفرص المتاحة ،والعمل على
التسجيل السـيـمــا فــي الـشــوط
األول ،الذي كثيرا ما شهد اداء
متراجعا لألخضر في الموسم
الحالي.

الكويت للتعويض
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
والـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ،يـ ــأمـ ــل األبـ ـي ــض
ال ـم ـت ـصــدر بــرص ـيــد  19نـقـطــة،
العودة إلى طريق االنتصارات،
بـ ـع ــد فـ ـ ـق ـ ــدان لـ ـق ــب كـ ـ ــأس ول ــي
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ،ل ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب غـ ــري ـ ـمـ ــه
القادسية ،ويدرك مدرب الفريق
عـ ـب ــدالـ ـل ــه أبـ ـ ــو زمـ ـ ــع أن مـهـمــة
ف ــري ـق ــه لـ ــن تـ ـك ــون س ـه ـل ــة ،وأن
األريـحـيــة الـتــي كــانــت يخوض
بها األبيض المباريات لن تكون
موجودة ،حتى يستعيد الفريق
انتصاراته المعتادة منذ بداية
الموسم.

وتـ ـشـ ـه ــد ص ـ ـفـ ــوف األبـ ـي ــض
جاهزية عالية ،حيث ال يعاني
األبيض غيابات مؤثرة ،وهو ما
يمنح الجهاز الفني المساحة
ال ـم ـط ـلــوبــة الخ ـت ـيــار الـتــولـيـفــة
المناسبة للمباراة.
وفي السماوي تمني الكتيبة
الـسـمــاويــة النفس مــع مدربهم
عبدالعزيز حمادة بظهور قوي
أمــام األبـيــض ،وتـكــرار ما قدمه
الـفــريــق فــي ال ــدور األول ،حيث
خطف الكويت التعادل بصعوبة
في نهاية المباراة.
وال تشهد صفوف السالمية
غـ ـي ــاب ــات م ـ ــؤث ـ ــرة ،بــاس ـت ـث ـنــاء
رحيل الحارس األساسي خالد
الرشيدي ،إلى صفوف الكويت.

التضامن يفرض التعادل على كاظمة
ع ــاد فــريــق الـتـضــامــن لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ب ـن ـق ـط ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل مــن
أرض الصداقة والسالم ،بعد
أن ف ـ ــرض ا لـ ـتـ ـع ــادل ا ل ـس ـل ـبــي
على كاظمة في المباراة التي
جـمـعــت بـيـنـهـمــا ف ــي مستهل
مباريات الجولة الثامنة.
ورفـ ـ ـ ـ ــع أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ك ــاظـ ـم ــة
ر ص ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــده ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى  8نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط،
والتضامن الى  3نقاط.
ولـ ـ ـ ــم يـ ـنـ ـج ــح كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ف ــي
ت ــرج ـم ــة أف ـض ـل ـي ـتــه الـنـسـبـيــة
فــي ال ـم ـبــاراة الــى أه ــداف ،في
ظ ــل دف ـ ــاع م ـن ـظــم لـلـتـضــامــن،
مــع االع ـت ـمــاد عـلــى الـهـجـمــات
المرتدة.

وح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول م ـ ـ ـ ـ ــدرب ك ــاظـ ـم ــة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرت ـ ـ ـغـ ـ ــالـ ـ ــي ،أول ـ ـ ـي ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــرا،
ت ـ ـن ــوي ــع ال ـ ـلـ ـعـ ــب م ـ ــن ال ـع ـم ــق
واألط ـ ـ ــراف ،م ــن أج ــل خـلـخـلــة
دف ــاع ال ـت ـضــامــن دون فــائــدة،
السـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ان ـ ـح ـ ـص ـ ــار
ا ل ـ ـل ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــوط األول
ف ــي وس ــط ال ـم ـل ـعــب ،م ــن دون
خ ـطــورة حقيقية عـلــى مرمى
الـفــريـقـيــن ،حـيــث نـجــح مــدرب
الـتـضــامــن الـصــربــي رادي في
فــرض أسـلــوبــه الــدفــاعــي على
المباراة ،في ظل التزام كامل
من العبي فريقه بالتعليمات،
وت ـقــدم ـهــم الـ ــى األمـ ـ ــام ب ـحــذر
مبالغ فيه.

وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
ان ــدف ــع كــاظ ـمــة ال ــى ال ـه ـجــوم،
والح ـ ــت ل ــه أك ـث ــر م ــن ف ــرص ــة،
الس ـي ـمــا لـلـبـيــروفــي ه ـيــرنــان،
وال ـبــرازي ـلــي ف ــادرل ــي ،الـلــذيــن
تعاقد معهما البرتقالي في
فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة،
لكنهما لــم يحسنا التعامل،
لـتـنـتـهــي ال ـم ـب ــاراة بــالـتـعــادل
السبلي من دون أهداف.

فليطح :الفترة المقبلة تقتضي اتخاذ خطوات سلة الجهراء أسقطت كاظمة في الدور الثاني

جادة لرفع اإليقاف عن بقية األلعاب
أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة د .حمود
فليطح أن الفترة المقبلة تقتضي اتخاذ خطوات جادة
ومخلصة لرفع اإليقاف عن بقية األلعاب الرياضية،
مشددا على ضرورة تعاون الجميع في ذلك من أجل
المصلحة العامة للرياضة الكويتية.
وقال فليطح إن لجنة التسوية الخاصة باتحاد كرة
القدم ،التي شكلت حديثا ،ويرأسها مشعل الربيعة،
يمكنها أن تؤدي الدور المنوط بها لتطبيق خريطة
الطريق التي وضعها االتحاد الدولي لكرة القدم
إلقرار التعديالت المطلوبة من الكويت.
واضــاف ان الخطوات التي اتخذها
االتحاد الدولي لكرة القدم يمكنها
توفير االستقرار والمناخ المناسب
لـلـكــرة الـكــويـتـيــة ،بـمــا تحمله من
مثالب وإخفاقات بسبب االيقاف
ال ــذي تـعــرضــت ل ــه ،مثمنا ال ــدور
ال ـم ـت ـم ـي ــز ال ـ ـ ـ ــذي ادت ـ ـ ـ ــه األنـ ــديـ ــة
ل ـت ـص ـح ـي ــح مـ ـ ـس ـ ــار ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة،
والخروج بها من محيط مصلحة
الفرد إلى آفاق واسعة تتجلى
خاللها مصلحة الرياضة.
واش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـجـ ـه ــود
ال ـم ـخ ـل ـص ــة وال ـع ـم ــل
ال ــدؤوب ال ــذي بذله
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارة
اتحاد كرة القدم
السابق ،برئاسة
الـ ـشـ ـي ــخ أح ـم ــد
اليوسف ،خالل

فوز سهل للكويت والقادسية على العربي والنصر

فترة توليه إدارة االتـحــاد ،السيما تنظيم فعاليات
بطولة خليجي .23
وك ــان رئـيــس االت ـحــاد الـكــويـتــي لـكــرة ال ـقــدم أعلن
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي ت ـق ــدي ـم ــه وأع ـ ـض ـ ــاء االت ـ ـحـ ــاد
اسـتـقــاالتـهــم مــن مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد بـعــد زي ــارة
لجنة من االتحادين الدولي واآلسيوي للقدم للكويت
لتشكيل لجنة تسوية بناء على طلب االتحاد الكويتي،
ضـمــت فــي عضويتها عـلــي م ــروي ومـســاعــد عجيل
ومرزوق العجمي وخالد الجارالله.
وجاء تشكيل اللجنة من قبل االتحادين
الــدولــي واآلس ـيــوي لتحصين قانونية
االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،بعد
اجتماع عقد مــع األنــديــة الرياضية،
جـ ـ ــرى ف ـي ــه االسـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــى وج ـهــة
نظرهم.
(كونا)

حمود فليطح

●

جابر الشريفي

نجح الفريق األول لكرة السلة
بنادي الجهراء في التغلب على
نظيره كاظمة ،بنتيجة ،67-83
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي جمعتهما
أمــس األول على صالة الشهيد
قشيعان المطيري بنادي النصر،
فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح م ـن ــاف ـس ــات ال ـ ــدور
الـثــانــي لبطولة الـ ــدوري الـعــام،
التي شهدت ايضا تغلب الكويت
على العربي بسهولة وبنتيجة
 ،33-94وتغلب القادسية ايضا
على النصر بنتيجة .67-91
وبــذلــك تـكــون أنــديــة الجهراء
والـ ـك ــوي ــت وال ـق ــادس ـي ــة كـسـبــت
أول نقطتين لـهــا ف ــي الـ ــدوري،
بـيـنـمــا ن ــال ــت الـ ـف ــرق ال ـخــاســرة
نقطة واحدة .الجدير بالذكر أن
نظام البطولة ينص على إقامة
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي مــن
قسمين ،على أن يـتــوج الفريق
االك ـ ـثـ ــر إح ـ ـ ـ ــرازا ل ـل ـن ـق ــاط بـلـقــب
الدوري.
وجـ ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـجـ ـه ــراء
مــع كاظمة قــو يــة منذ بدايتها،
وت ـبــادل فيها الـفــريـقــان التقدم
خ ــال الــربــع األول ،حـيــث تألق
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــراء أحـ ـم ــد ف ــال ــح فــي

جانب من مباراة كاظمة والجهراء في كرة السلة
االخ ـ ـتـ ــراق وال ـت ـس ـج ـيــل ،بينما
كانت اختراقات عبدالله السالم
مصدر الخطورة لفريق كاظمة،
ل ـي ـن ـت ـهــي الـ ــربـ ــع األول ب ـت ـقــدم
البرتقالي .21-22
واس ـت ـط ــاع ال ـج ـه ــراء ال ـت ـقــدم
بفارق  5نقاط في الربع الثاني
 ،31-36ع ـبــر ت ـح ــرك ــات ال ـعــائــد

عبدالعزيز ضاري اسفل السلة،
ً
اال ان كاظمة عاد سريعا وادرك
ا لـتـعــادل  36-36بثالثية وسلة
لـ ـلـ ـمـ ـت ــأل ــق احـ ـ ـم ـ ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي،
ليتبادل الفريقان بعدها التقدم
حتى أنهى كاظمة الربع الثاني
لمصلحتة .40-42
ون ـج ــح كــاظ ـمــة ف ــي تــوسـيــع

تقدمه في الربع الثالث ،بعدما
ت ــأل ــق ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ريـ ـح ــان فــي
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ،ال ــى
ج ــان ــب ت ـح ــرك ــات م ـح ـمــد الـمــا
اسـفــل الـسـلــة ،وثــاث ـيــات احمد
البلوشي ،ليتقدم كاظمة ،45-54
ليسارع بعدها مــدرب الجهراء
الليتواني لــوكــاس بطلب وقت
مستقطع اليقاف تقدم منافسه،
وكان له ذلك ،بعدما تألق تركي
حمود في التسجيل ،الى جانب
توغل عبدالعزيز ضــاري اسفل
السلة وثالثيات بــدر العثمان،
وسط استعجال العبي كاظمة
فـ ــي ان ـ ـهـ ــاء الـ ـهـ ـجـ ـم ــات لـيـنـهــي
الجهراء الربع الثالث لمصلحته
.58-59
وواص ــل الـجـهــراء تقدمه في
الربع الرابع ،بعدما سجل بدر
العثمان ثالث رميات ثالثية ،الى
جــانــب مــواصـلــة العـبــي كاظمة
ع ـ ــدم ال ـت ـس ـج ـيــل ب ـس ـبــب دفـ ــاع
الـمـنـطـقــة ال ــذي داف ــع بــه العبو
الجهراء ،لتنتهي المباراة بفوز
الجهراء .67-83
أدار ال ـل ـق ــاء ال ـح ـك ــام مـحـمــد
السبتي و عـمــاد صقر ومحمد
عبدالمنعم.

ةديرجلا
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رياضة

مشاركة عربية وأجنبية واسعة
في انطالق مهرجان الجواد العربي
قالت الشيخة سارة الفهد إن
منافسات اليوم األول لمهرجان
الجواد العربي ظهرت بمستوى
جمالي مميز ،ال سيما فئة حديثي
الوالدة.

انـ ـطـ ـل ــق م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـك ــوي ــت
الــدولــي للجواد العربي ،2018
بــرعــايــة أم ـيــريــة ســام ـيــة ،أمــس
األول ،بإقامة البطولة الدولية
السابعة لجمال الخيل العربية،
ب ـ ـم ـ ـشـ ــار كـ ــة  289جـ ـ ـ ـ ـ ــوادا مــن
الكويت وعدد من الدول العربية
واألجنبية.
وبـ ـ ــدأت ال ـب ـطــولــة ف ــي مــربــط
ال ــدول ــة الــرس ـمــي (مـ ـي ــدان بيت
ال ـعــرب) ،الـتــابــع لمركز الـجــواد
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،بـ ــإقـ ــامـ ــة ت ـص ـف ـي ــات
م ـس ــاب ـق ــة جـ ـم ــال ال ـخ ـي ــل لـفـئــة
حديثي ال ــوالدة (أق ــل مــن عــام)،
تتبعها منافسات فئات المهور
والمهرات من عمر عام إلى ثالثة
أعوام ،وفئتي األفراس واألفحل
لألعمار أكبر من أربع سنوات.
وقالت المشرفة العامة على
ال ـمــركــز ،الـشـيـخــة س ــارة الفهد
ال ـص ـب ــاح ،إن م ـنــاف ـســات ال ـيــوم
األول ظهرت بمستوى جمالي

م ـم ـي ــز ،ال س ـي ـمــا ف ـئ ــة حــديـثــي
الوالدة ،مشيرة إلى أن صاحبي
المركزين األول والثاني من كل
تصفية سيتأهالن للنهائيات
ً
التي ستقام غدا.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة س ـ ــارة
ال ـ ـف ـ ـهـ ــد ،أن الـ ـمـ ـه ــرج ــان ال ـ ــذي
يـتـضـمــن أي ـض ــا إق ــام ــة بـطــولــة
ثــانـيــة ،هــي كــأس األم ــم الثالثة
لـجـمــال الـخـيــل الـمـصــريــة التي
ستجري بعد أسبوعين ،باتت
تصنف كأحد أهم المهرجانات
لـ ـه ــذه ال ــري ــاض ــة األصـ ـيـ ـل ــة فــي
العالم ،بفضل رعاية سمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد،
ودعمه السخي لها.
ونوهت بالمشاركة الواسعة
من المربين الكويتيين والعرب،
وكذلك من األصدقاء من العالم،
وتعاونهم مع اللجنة المنظمة
للمهرجان.
(كونا)

جانب من استعراض الجمال (تصوير جورج رجي)

ً
الصباغة الثالث آسيويا في مسابقة القفز بالزانة
أحرز العب المنتخب الوطني أللعاب القوى علي الصباغة امس
المركز الثالث في بطولة آسيا للصاالت المغلقة أللعاب القوى ،في
مسابقة القفز بالزانة  5أمتار ،المقامة حاليا في طهران.
وحل الصباغة في المركز الثالث ،خلف العب منتخب كازاخستان
نكيتا فيليبو ،الذي حقق المركز االول ،واإليراني محمد بني آدم
الذي جاء ثانيا.
وأه ــدى الـصـبــاغــة ال ـفــوز إل ــى سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح

ً
الفزيع بطال لـ«قفز اإلدارة»

ُ
تــوج الفارس عبدالرحمن الفزيع بلقب الجائزة
ال ـك ـبــرى ع ـلــى ارتـ ـف ــاع  135س ــم ،ض ـمــن مـنــافـســات
النسخة األولــى لبطولة القفز على الحواجز ،التي
نظمها نادي اإلدارة ،التابع لجامعة الخليج للعلوم
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ب ـم ـش ــارك ــة واسـ ـع ــة م ــن ال ـف ــرس ــان
والفارسات.
وفي منافسات الفئة المتقدمة على ارتفاع 1250

االحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد والشعب الكويتي،
كما قدم الشكر الى الهيئة العامة للرياضة واتحاد األلعاب القوى
على دعمهم للمنتخب.
ويـشــارك في بطولة آسيا أللعاب القوى داخــل الـصــاالت ،2018
التي تقام في طهران ،خالل الفترة من  1الى  3الجاري 360 ،العبا
والعبة من  22دولة آسيوية.
(كونا)

دربي «الغربية» بين األهلي واالتحاد في الدوري السعودي
تتجه أنظار الجماهير السعودية اليوم
الى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية
بجدة ،لمتابعة أحداث دربي الغربية بين
األهـلــي الثاني واالت ـحــاد الـخــامــس ،في
قمة المرحلة العشرين مــن الــدوري
السعودي لكرة القدم.
ويبتعد االهلي بفارق نقطتين
ع ــن الـ ـه ــال ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ،بينما
يبلغ ال ـفــارق بـيــن االت ـحــاد وج ــاره
 10نقاط.
وي ـس ـعــى االتـ ـح ــاد الـ ــى تحقيق
فـ ـ ـ ــوزه الـ ـث ــان ــي ت ــوال ـي ــا
لمزاحمة الفيصلي

فهد األنصاري

والنصر على المركز الثالث ،بعد أن قدم
مستويات جيدة في آخر مباراتين تعادل
خاللها أمــام الهالل في الــريــاض ،وتغلب
على أحد في المدينة المنورة.
ومع أن الفريق لم يستفد
مـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت
ال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة ،بـ ـسـ ـب ــب ق ـ ــرار
الـمـنــع مــن االت ـح ــاد الــدولــي
(فيفا) ،كما سيفتقد خدمات
مهاجمه فهد المولد المعار
الـ ــى لـيـفــانـتــي اإلس ـب ــان ــي ،إال
أن ــه ي ـعــول كـثـيــرا عـلــى العبيه
الـحــالـيـيــن لـتـحـقـيــق الـفــوز
ورد اال عـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ب ـع ــد
خسارته ذهابا صفر،-3
أو على األقــل الخروج
بالتعادل.
ويـبــرز فــي صفوفه
مجموعة من الالعبين
ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن ،إض ــاف ــة
الـ ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ف ـهــد
األنـصــاري والتشيلي
ك ــارل ــوس فـيــانــويـفــا
وال ـم ـصــري مـحـمــود
ك ـهــربــا وال ـتــون ـســي
احمد العكايشي،
رغـ ـ ـ ـ ـ ــم ص ـ ـيـ ــامـ ــه
ع ـ ـ ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــف
فـ ــي ال ـم ـب ــاري ــات
األخيرة التي أضاع
خاللها العديد من األهداف المحققة.
أمـ ــا األهـ ـل ــي ف ـق ــد واصـ ـ ــل ع ــروض ــه

اإليجابية في الجوالت األخيرة وآخرها
الفوز على الشباب  ،2-3ويطمح في تحقيق
فــوزه الثالث تواليا ،وإضافة ثالث نقاط
جديدة تبقيه مطاردا للهالل المتصدر.
وس ـت ـش ـه ــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـظـ ـه ــور األول
لـ ـلـ ـم ــداف ــع األس ـ ـتـ ــرالـ ــي مـ ـ ـ ــارك م ـي ـل ـي ـغــان
والتونسي محمد أمين بن عمر اللذين
تــم التعاقد معهما اخ ـيــرا ،إلــى جانب
ال ـم ـص ــري م ــؤم ــن زك ــري ــا وال ـب ــرازي ـل ــي
كالوديمير دي سوزا واليوناني يانيس
فيتفاتسيديس.

خــالـهــا س ــوى ث ــاث ن ـقــاط مــن أص ــل ،21
فبات قريبا من الفرق المهددة بالهبوط.
وي ـس ـعــى ال ـش ـبــاب إل ــى ت ـجــاوز
كـ ـب ــوت ــه أم ـ ـ ـ ــام األه ـ ـلـ ــي،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـس ـت ـض ـي ــف
الرائد ،بينما يتطلع
الفيحاء إلى مواصلة
ن ـت ــائ ـج ــه االي ـج ــاب ـي ــة
عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
القادسية.

الهالل والباطن
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ي ـس ـعــى ال ـه ــال،
ال ــذي يـتــربــع عـلــى ال ـص ــدارة ،ال ــى وضــع
حد لنتائجه السلبية وآخرها الخروج
مــن مسابقة الـكــأس على يــد القادسية،
والـ ـع ــودة بــال ـن ـقــاط امـ ــام ال ـب ــاط ــن ،رغــم
ظروف الغيابات التي يعانيها ،السيما
على مستوى الــوســط والـهـجــوم الــذي
سـيـعــززه الـمـحـتــرف األرجنتيني
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــد
اي ـ ــزيـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــل
سيروتي ،بعد
أن ق ـلــب تــأخــره
أم ـ ــام الـ ــرائـ ــد إل ــى
فوز تمسك من خالله بالصدارة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ل ــم ي ـعــد ال ـب ــاط ــن ،عــاشــر
ال ـت ــرت ـي ــب ،م ـق ـن ـعــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األداء
والنتائج في المراحل السبع األخيرة التي
لم يعرف خاللها طريق الفوز ،ولم يحصد

الوحدة يحسم القمة مع الوصل
ويتصدر الدوري اإلماراتي
ص ـع ــد الـ ــوحـ ــدة إلـ ــى الـ ـص ــدارة
ً
مــوقـتــا بـعــد ف ــوزه الـمـثـيــر بعشرة
العـبـيــن عـلــى ضـيـفــه ال ــوص ــل 3-4
الجمعة في قمة المرحلة الخامسة
عشرة من الــدوري اإلمــاراتــي لكرة
ال ـق ــدم ،الـتــي شـهــدت أول انـتـصــار
ً
لشباب األهلي بعد  111يوما.
ورف ــع الــوحــدة رص ـيــده إل ــى 33
نـقـطــة ب ـف ــارق نـقـطــة واح ـ ــدة أم ــام
ال ـع ـي ــن ،الـ ــذي بــإم ـكــانــه اس ـت ـعــادة
الصدارة في حال فوزه على عجمان
في ختام المرحلة ،في حين تراجع
ال ــوص ــل إل ــى ال ـمــركــز ال ـثــالــث ولــه
 31نقطة.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،ح ـســم
الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـمـ ــة "ال ـ ـم ـ ـج ـ ـنـ ــونـ ــة"
لمصلحته بعد الكثير من األحداث
ال ـم ـث ـي ــرة ،م ـن ـهــا ت ـس ـج ـيــل سـبـعــة
أهـ ــداف ،وإك ـم ــال أص ـحــاب األرض
لها بعشرة العبين منذ الدقيقة ،52
وإهدار الفريق المضيف ركلة جزاء
فــي الــدقـيـقــة ال ـســادســة مــن الــوقــت
المحتسب بدل ضائع.

شباب األهلي واإلمارات

كالوديمير دي سوزا

سم ،نجحت الفارسة أبرار المسلم في الفوز بالمركز
األول ،في حين فاز الفارس راكان الحساوي بالمركز
األول في فئة  115سم ،بينما فازت الفارسة مونيك
فان هارست بالمركز األول على ارتفاع  105سم.
وفــي الفئة المبتدئة على ارتـفــاع  60و  80سم،
نجح العديد مــن الـفــرســان والـفــارســات فــي تخطي
الحواجز دون أخطاء.

في المباراة الثانية ،فاز شباب
األه ـ ـلـ ــي ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه اإلمـ ـ ـ ــارات
ب ـ ـهـ ــدف ـ ـيـ ــن نـ ـظـ ـيـ ـفـ ـي ــن س ـج ـل ـه ـم ــا
إسماعيل الحمادي ( )17والكرواتي

فرحة الوحدة بالفوز
اري ـ ـ ــك انـ ـت ــي ( .)74وحـ ـ ــق ش ـبــاب
األهـلــي ،الــذي تقدم للمركز الرابع
ً
مــوق ـتــا بــرص ـيــد  20نـقـطــة مـقــابــل
تــراجــع اإلم ـ ــارات للمركز الـحــادي
عـشــر قـبــل األخ ـي ــر ول ــه  11نـقـطــة،
فــوزه األول بعد عشر مباريات لم
يعرف فيها طعم االنتصار.

فوز حتا على الشارقة

إل ــى ال ـمــركــز ال ـعــاشــر بــرص ـيــد 13
ن ـق ـط ــة ب ـع ــد ف ـ ـ ــوزه ع ـل ــى مـضـيـفــه
الـشــارقــة بثالثة أه ــداف سجلهما
أح ـمــد خـمـيــس ( )6وال ـبــرازي ـل ـيــان
ص ــام ــوي ــل روزا ( )44وف ــرن ــان ــدو
غـ ــا بـ ــر ي ـ ـيـ ــل ( )88م ـ ـقـ ــا بـ ــل هـ ــدف
للبرازيلي فاندر فييرا (.)26
وبقي الشارقة في المركز الثامن
وله  16نقطة.

وفــي م ـبــاراة ثــالـثــة ،صـعــد حتا

األهلي لمواصلة انتصاراته والزمالك لتجنب عثرة جديدة
بتروجيت يخطف  3نقاط ثمينة بفوزه على سموحة
تقام اليوم  4مباريات في
المرحلة الثانية والعشرين من
الدوري المصري لكرة القدم،
حيث يلعب األهلي مع االتحاد
السكندري والزمالك مع طنطا
ويلتقي الرجاء مع الداخلية،
وطالئع الجيش مع إنبي

س ـي ـح ــاول األه ـ ـلـ ــي ،ال ـم ـت ـص ــدر وح ــام ــل ال ـل ـقــب،
مواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على االتحاد
السكندري ،في حين سينصب اهتمام الزمالك على
تجنب عـثــرة جــديــدة أم ــام ضيفه طنطا ،الـيــوم ،في
المرحلة الثانية والـعـشــريــن مــن ال ــدوري المصري
لكرة القدم.
في المباراة األولى ،يخوض العبو األهلي المباراة
بمعنويات مرتفعة ،بعد تغلبهم على اإلسماعيلي
(الثاني) -1صفر ،واالبتعاد في الصدارة بفارق تسع
نقاط.
ويبدو أن الفوز الثامن تواليا في متناول رجال
الـمــدرب حسام الـبــدري على حساب االت ـحــاد ،الــذي
لم يحقق حتى اآلن سوى  4انتصارات ( 10تعادالت
و 7هزائم).
على الجانب اآلخر ،يقف المدرب اإلسباني خوان
خوسيه ماكيدا على ُبعد أمتار من حاجز الهبوط
إلى الدرجة األولى في المركز الرابع عشر ( 22نقطة).
ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـق ــاه ــرة ال ــدول ــي ،س ـي ـحــاول م ــدرب
الزمالك (الخامس) ،برصيد  33نقطة ،إيهاب جالل،
وضع حد لسلسلة نتائج متواضعة خسر فيها ثالث
مرات ،مقابل تعادلين وفوز واحد ،وهو يحتل مركزا
ال يليق بالغريم التقليدي لألهلي والمنافس شبه
الوحيد على اللقب لعقود.
ول ــم ينجح ج ــال حـتــى اآلن فــي تحسين صــورة
ال ـف ــري ــق م ـن ــذ أن خ ـل ــف ال ـمــون ـت ـي ـن ـي ـغــري نـيـبــوشــا
يــوفــوفـيـتــش ف ــي خ ـمــس م ـب ــاري ــات (فـ ــوز وت ـع ــادالن
وخسارتان).
وفــرض جــال ما يشبه حالة طــوارئ في معسكر
الفريق ،محذرا من أن تغييرات قد تعصف بعدد من
الالعبين القدامى وخروجهم من التشكيلة األساسية،
وخاصة بعد تراجع مستوى أغلبهم.

ويأتي حذر إيهاب جالل من النتائج التي حققها
طنطا في الذهاب مع الفرق الكبيرة ،فهو تعادل مع
الزمالك واألهلي والمصري البورسعيدي ،الثالث،
بنتيجة واحــدة ( ،)1-1ومع المقاصة ،وصيف بطل
الموسم الماضي والفائز الوحيد على األهلي هذا
ال ـمــوســم ( ،)3-3ول ــم يـخـســر إال أمـ ــام اإلسـمــاعـيـلــي
وبصعوبة صفر.1-
وح ــذر أســامــة عــربــي ،م ــدرب طـنـطــا ،العـبـيــه "مــن
انتفاضة محتملة للمنافس ،الذي يسعى بكل الطرق
إلى تحقيق الفوز".
ويلعب اليوم أيضا الرجاء األخير مع الداخلية،
وطالئع الجيش مع إنبي.
وف ــي مـنــافـســات اف ـت ـتــاح الـمــرحـلــة ذات ـه ــا ،خطف
بتروجيت ثالث نقاط غالية ،بفوزه أمس األول ،على
ضيفه سموحة  1-2على استاد السويس.
وسـ ـج ــل اإلثـ ـي ــوب ــي ش ـي ـم ـل ـيــس ب ـي ـك ـي ـلــي هــدفــي
بتروجيت ( 70و ،)73وطارق طه ( )79هدف سموحة،
فارتفع رصيد األول إلى  28نقطة في المركز التاسع،
وتوقف رصيد الثاني عند  35نقطة في المركز الرابع.
وتعادل المقاولون العرب مع ضيفه األسيوطي
ب ـهــدف ل ــرام ــي ع ــادل ( ،)65مـقــابــل ه ــدف للناميبي
بينسون شيلونغو ( )57على استاد الجبل األخضر.
وصار رصيد المقاولون العرب  31نقطة في المركز
السابع ،مقابل  26لألسيوطي سبورت العاشر.
وتغلب وادي د جـلــة على مضيفه النصر بهدف
للسنغالي إبراهيما ندياي ( )41على استاد القاهرة
الدولي.
ورفــع وادي دجلة رصيده للنقطة  20في المركز
ا لـســادس عشر ،فيما َّ
تجمد رصيد النصر السابع
عشر عند النقطة .14
(أ ف ب)

حسام باولو العب المقاولون في صراع على الكرة مع العب األسيوطي
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بيرنلي يجبر مانشستر
سيتي على التعادل
في المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،أجبر بيرنلي ضيفه
وجاره مانشستر سيتي المتصدر
على االكتفاء بالتعادل 1-1
في المباراة التي أقيمت بينهما
أمس.

«السيتيزنز»
دفع ثمن إضاعته
ً
فرصا عديدة

أج ـب ــر بـيــرنـلــي ضـيـفــه وج ــاره
مانشستر سيتي المتصدر على
االكـتـفــاء بــالـتـعــادل  1-1أمــس في
المرحلة السادسة والعشرين من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وبـ ـ ــدا س ـي ـتــي ف ــي ط ــري ـق ــه إل ــى
تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم
على بيرنلي الــذي سبق أن خسر
أم ــام رج ــال غ ــواردي ــوال صـفــر 3 -
في الدوري و 4-1في الدور الرابع
من مسابقة الكأس ،بعدما ترجم
أفضليته الميدانية إلى هدف في
الدقيقة  ،22ثم حافظ على تقدمه
دون أن يـسـتـثـمــر الـ ـف ــرص ،الـتــي
حصل عليها لتعزيزه ،فدفع الثمن
بتلقيه هدف التعادل قبل  8دقائق
من النهاية.
واس ـت ـهــل س ـي ـتــي ،الـ ــذي يفتقد
خ ـ ــدم ـ ــات الع ـ ـ ــب مـ ــؤثـ ــر ب ـش ـخــص
األلماني لوروا سانيه حتى سبعة
أس ــاب ـي ــع ب ـس ـبــب اإلص ـ ــابـ ــة ،ال ـتــي
ً
ح ــرم ـت ــه أيـ ـض ــا م ــن جـ ـه ــود ج ــون
ستونز ،اللقاء بشكل مثالي وبدا
في طريقه لتحقيق فوزه الخامس
ً
تواليا على بيرنلي ،عندما تقدم
عبر البرازيلي دانيلو في الدقيقة
 22من تسديدة قوية رائعة أطلقها
ً
مــن حــوالــي  25م ـتــرا إل ــى الــزاويــة
الـيـســرى الـعـلـيــا لـمــرمــى ال ـحــارس
نيك بوب.
ثم أهدر فريق غوارديوال العديد
مــن الـفــرص وك ــاد يــدفــع الثمن في
الــدقـيـقــة  69ل ــوال تــدخــل ال ـحــارس
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ايـ ـ ــدرسـ ـ ــون والـ ـق ــائ ــم
لـلــوقــوف فــي وج ــه تـســديــدة ارون
لينون.
ث ــم ح ـصــل رح ـي ــم سـتـيــرلـيـنــغ
على فــرصــة ذهبية كــانــت كافية
لـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـ ـضـ ــربـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــة
لبيرنلي وتأكيد النقاط الثالث
لفريقه لو نجح فيها ،لكنه سدد
الكرة بجانب القائم بشكل غريب
رغم أنه كان على بعد حوالي متر

ثنائية لباتشواي مع دورتموند
بـ ــدأ ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد
حقبة مــا بعد الـغــابــونــي بيار
أوب ــام ـي ــان ــغ ب ـف ــوز م ـث ـيــر على
مضيفه كولن متذيل الترتيب
 ،2-3ب ـف ـضــل ث ـنــائ ـيــة ل ـلــوافــد
ال ـج ــدي ــد ال ـب ـل ـج ـي ـكــي مـيـتـشــي
ب ـ ــاتـ ـ ـش ـ ــواي ،وه ـ ـ ـ ــدف ال ـح ـس ــم
للمخضرم أندريه شورله ،أمس
األول ،في افتتاح المرحلة الـ21
من الدوري األلماني لكرة القدم.
وك ـ ــان ـ ــت ب ـ ــداي ـ ــة ال ـم ـه ــاج ــم
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي الـ ـش ــاب أكـ ـث ــر مــن
مثالية ،ومنح مدربه النمساوي
بـيـتــر شـتــويـغــر عـ ــودة مــوفـقــة
إلــى ملعب الـفــريــق ال ــذي أقاله
فــي مطلع ديـسـمـبــر الـمــاضــي،
وس ــاه ــم ف ــي م ـنــح دورت ـمــونــد
فوزه األول في المراحل األربع
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،والـ ـث ــال ــث ف ـق ــط فــي
المراحل الـ 14األخيرة.
ووض ـ ــع دورتـ ـم ــون ــد ،ال ــذي
رفــع رصـيــده الــى  34نقطة في
ال ـمــركــز ال ـثــانــي مــؤقـتــا بـفــارق

ميتشي باتشواي

األه ــداف أم ــام بــايــر ليفركوزن
وشالكه ،حدا لمسلسل النتائج
الجيدة التي حققها أخيرا كولن
بقيادة مدربه الجديد ستيفان
روثنبيك ،وألـحــق بــه الهزيمة
األول ـ ــى ف ــي ال ـمــراحــل الخمس
األخـيــرة ،فتجمد رصيده عند
 13نقطة.

من المرمى المشرع أمامه (.)71
ودف ــع سيتي ثمن هــذه الفرصة
إذ تـ ـمـ ـك ــن بـ ـي ــر نـ ـل ــي م ـ ــن إدراك
ال ـت ـعــادل فــي الــدقـيـقــة  83بهدف
رائ ــع لــآيـسـلـنــدي ي ــوه ــان بـيــرغ
غودموندسون الذي وصلته الكرة
إل ــى الـمـنـطـقــة ب ـت ـمــريــرة طــولـيــة
مـتـقـنــة ،فـتـلـقـفـهــا م ـبــاشــرة على
يسار ايدرسون (.)82
وحاول سيتي استعادة التقدم
في الدقائق المتبقية ،لكنه عجز
ع ــن تـحـقـيــق مـبـتـغــاه وف ـشــل في
ً
نهاية المطاف في الخروج فائزا
بعد أن كان صاحب هدف التقدم
وذلــك للمرة األول ــى منذ تعادله
مع أرسنال  2-2في أبريل .2017

فوز اليونايتد
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدود
مانشستر يونايتد من تعثر رجال
غوارديوال لتقليص الفارق من 15
إل ــى  13نـقـطــة ب ـفــوزه عـلــى ضيفه
هــادرس ـف ـي ـلــد  - 2ص ـفــر ،أحــدهـمــا
للوافد الجديد التشيلي اليكسيس
سانشيز.
واستعاد يونايتد توازنه بعد
الخسارة التي تلقاها في المرحلة
الماضية أمام توتنهام (صفر.)-2
وانتظر يونايتد حتى الدقيقة
 55ال ف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح ا لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ع ـب ــر
الـبـلـجـيـكــي روم ـي ـلــو لــوكــاكــو بعد
تمريرة من اإلسباني خوان ماتا ،ثم
أضــاف الوافد الجديد من أرسنال
ال ـت ـش ـي ـل ــي ال ـي ـك ـس ـي ــس ســان ـش ـيــز
الهدف الثاني في الدقيقة  68بعدما
ت ــاب ــع ك ــرة م ــرت ــدة م ــن رك ـل ــة ج ــزاء
انتزعها وسددها بنفسه وصدها
الحارس الدنماركي يوناش لوسل.
وأودت ت ـل ــك الـ ـك ــارث ــة ال ـجــويــة
بحياة ثمانية العبين من الفريق
ال ــذي ك ــان عــائــدا مــن بـلـغــراد بعد
مـ ـب ــاراة م ــع ريـ ــد س ـت ــار ف ــي كــأس

خيبة أمل غوارديوال عقب نهاية اللقاء
األنــديــة األوروب ـيــة البطلة .ووقــف
الالعبون والجمهور دقيقة صمت
قبل انـطــاق الـمـبــاراة إحـيــاء لهذه
ال ــذك ــرى األلـيـمــة ال ـتــي تـتــم عامها
ال ـ ــ 60يـبـعــد غ ــد ف ــي الـ ـس ــادس من
فبراير.

تعادل ليستر وسوانزي
ول ـ ــم ي ـس ـت ـغ ــل ل ـي ـس ـت ــر تـ ـع ــادل
ب ـيــرن ـلــي وف ـش ـلــه ف ــي الـ ـع ــودة الــى
سكة االنتصارات التي حاد عنها
فـ ــي ال ـ ـمـ ــراحـ ــل الـ ـتـ ـس ــع األخ ـ ـيـ ــرة،
إلزاحته عن المركز السابع بعدما
اكتفى بــدوره بالتعادل مع ضيفه
ال ـجــريــح س ــوان ــزي سـيـتــي بـهــدف
لجايمي فــاردي ( )17مقابل هدف
لالرجنتيني فيديريكو فرنانديز
( ،)53في لقاء غاب عنه الجزائري
ريــاض محرز لشعوره باالستياء

ليفربول وتوتنهام في الواجهة اليوم
تحتدم المعركة على المراكز المؤهلة الى دوري
أبطال أوروبــا ،عندما يتواجه ليفربول الثالث مع
توتنهام الخامس ،في المرحلة ال ـ  26من الــدوري
االنكليزي لكرة القدم.
وتقدم فريق المدرب األلماني يورغن كلوب في
الترتيب قبل دعسته الناقصة ضــد سوانسي ،ما
لبث أن عوضها بثالثية على أرض هادرسفيلد ،من
بينها هدف من نقطة الجزاء للمصري محمد صالح
وصيف ترتيب الهدافين ( ،)19بـفــارق هدفين عن
مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين (.)21
وج ــاء ف ــوز لـيـفــربــول األخ ـيــر ،بـعــد هـفــوة أخــرى
في الكأس عندما ودع المسابقة في دورها الرابع،
بخسارته على ارضه امام وست بروميتش  .3-2وقال
كلوب األربعاء «األهم ان نعود الى السباق .أمامنا

أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
بأن فريقه مانشستر يونايتد خسر معركته
مــع ج ــاره ال ـلــدود مانشستر سيتي ،الــذي
يمضي بثبات نحو لقب الدوري اإلنكليزي
ال ـم ـم ـتــاز ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،بـيـنـمــا رأى م ــدرب
المتصدر اإلسباني جوسيب غوارديوال أن
البطولة لم تحسم بعد.
وبينما أقر مورينيو بأن أقصى أهداف
فريقه حاليا هو أن يضمن المركز الثاني ،أو
على األقل مركزا يخوله المشاركة مباشرة
فــي مسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا الموسم
المقبل ،والتي عاد إليها «الشياطين الحمر»
هذا الموسم بعد تتويجهم الموسم الماضي
بلقب الدوري األوروبي «يوروبا ليغ».
وفـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرض شـ ــرحـ ــه ل ـل ـه ـي ـم ـنــة ال ـت ــي
ف ــرض ـه ــا س ـي ـتــي ع ـل ــى مـ ـج ــري ــات الـ ـ ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،قـ ـ ــال« :ب ـب ـســاطــة،
أشعر بأنهم يقومون بعملهم بشكل جيد
ج ــدا ،لــدرجــة أن ـهــم ال يـسـمـحــون لــآخــريــن
بــاالقـتــراب منهم» ،معتبرا ان عــدد النقاط
الـحــالــي لفريقه ( ،)53واألداء ال ــذي يقدمه
مقارنة بالموسم الماضي ،كانا ليجعالنه

فــي ال ـظــروف الـعــاديــة -منافسا جدياعـلــى الـلـقــب .واردف« :ف ــي الــوقــت
الحالي ،المعركة مفتوحة على
المركز الثاني ،الثالث ،الرابع،
ال ـ ـخـ ــامـ ــس ،ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ،لـكـنـهــا
مقفلة عمليا على المركز األول»،
مشددا على أن التأخر عن سيتي
ال يعتبر فشال ،السيما أن األخير
لم يهدر سوى  7نقاط في أول 25
مرحلة من الدوري.
فــي المقابل ،حــذر غــوارديــوال
العبيه من التراخي ،معتبرا انه
ال ش ــيء «ح ـســم ح ـتــى اآلن ،تبقى
أمامنا  13مـبــاراة 39 ،نقطة للعب
(من أجلها)».
وأضاف« :نتصدر بفارق  15نقطة،
وبالتالي لم ينته أي شيء» ،مذكرا بأن
فــري ـقــه س ـي ـخــوض مـ ـب ــاري ــات قــويــة
«ضد أرسنال ،توتنهام ،يونايتد،
تشلسي »...في المراحل المقبلة،
وان األمـ ــور «بــالـتــأكـيــد ( )...لم
تحسم».

توفان تقدم أصحاب األرض ،إثر عرضية من
سانسون (.)9
وأن ـه ــى مــرسـيـلـيــا ال ـش ــوط األول متقدما
بثالثية بيضاء ،بعدما سجل توفان الهدف
الشخصي الثاني ،بعدما تابع إ لــى الشباك
كرة مرتدة من تسديدة جرمان (.)44
وفي الشوط الثاني ،انتظر مرسيليا أربع
دقائق فقط إلضافة الهدف الــرابــع ( )49عبر
جرمان يتمريرة من توفان ،الذي أكمل ثالثيته
الشخصية ،مستفيدا من عرضية ديميتري
باييت (.)56
وقلص فلوران موليه الفارق بتسديدة من
داخــل المنطقة ،وضــع منها الكرة في سقف
الزاوية اليمنى (.)73

لـكــن ال ــدول ــي ال ـيــونــانــي كــوسـتــانـتـيـنــوس
ميتروغلو أعاده بعد دقيقتين فقط إلى سابق
ع ـهــده ،بتسجيله ال ـس ــادس لـمــرسـيـلـيــا ،إثــر
تمريرة من باييت (.)75
وخطف متز هدفين في الدقائق األخيرة،
مستفيدا من تراخي العبي مرسيليا ،بعد أن
اطمأنوا إلى النتيجة ،عبر موليه ،بتسديدة
من خارج المنطقة ( ،)84والسنغالي إبراهيما
نـيــانـيــه ،ال ــذي تــابــع بــرأســه فــي الـمــرمــى كــرة
عرضية من إيفان بالو (.)90
وأوقف مرسيليا رصيد متز عند  18نقطة
في المركز األخير ،بفارق  8نقاط عن منطقة
األمان.

أيام قليلة لالستعداد لمباراة صعبة ضد توتنهام».
بدوره ،يعيش توتنهام فترة جيدة ،إذ لم يخسر
في آخر  7مباريات ،وحقق فوزا بالغ األهمية على
مانشستر يونايتد األربعاء بهدفين من دون رد.
ووصف كلوب المواجهة بأنها مباراة تساوي «6
نقاط» ،لكنه يعتقد أن فريقه لديه فرصة أكبر نظرا
لعاملي األرض والجمهور.
وق ـ ـ ــال كـ ـل ــوب عـ ــن الـ ـم ــواجـ ـه ــة« :ف ـ ــي م ـث ــل ه ــذه
المواجهات فإن المباراة الواحدة تساوي  6نقاط،
والمزية الوحيدة التي يمكن لفريق الحصول عليها
فــي مـثــل ه ــذا الـمــوقــف هــو الـلـعــب عـلــى أرضـ ــه ..أي
استاد انفيلد في هذه الحالة».
وأضاف المدرب األلماني« :هذا حقا أمر جيد ،وأنا
أتطلع لالستفادة منه».

مباريات اليوم

مورينيو يقر بخسارة معركة غوارديوال

مرسيليا يتخطى متز بفوز كبير في فرنسا
صعد مرسيليا إلى المركز الثاني مؤقتا،
بـفــوزه الكبير عـلــى ضيفه مـتــز األخـيــر ،3-6
أمس األول ،على ملعب فيلودروم في افتتاح
ال ـمــرح ـلــة ال ــراب ـع ــة وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـ ــدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وحسم مرسيليا النتيجة تقريبا ،بعد مرور
أقل من  10دقائق ،بتسجيله هدفين سريعين
في مباراة كانت عموما من طرف واحد سيطر
على كامل مجرياتها.
وافتتح مرسيليا التسجيل ،بعد أن مرر
فــالـيــري جــرمــان كــرة بينية تلقفها مــورغــان
سانسون داخل المنطقة ،وأنهاها بيمناه في
أسفل الزاوية اليسرى (.)6
وبـعــد حــوالــي ثــاث دقــائــق ،عــزز فلوريان

ج ــراء عــدم تسهيل صفقة انتقاله
الــى سيتي خــال فترة االنتقاالت
الشتوية.
وح ـســم ســاوثـمـبـتــون مــواجـهــة
القاع مع مضيفه وست بروميتش
البيون بالفوز عليه بثالثة أهداف
للغابوني ماريو ليمينا ( )40وجاك
ستيفنز ( )43وجيمس وورد (،)55
م ـق ــاب ــل ه ــدف ـي ــن ل ـل ـم ـصــري أح ـمــد
حجازي ( )4والفنزويلي خوسيه
سالومون راندون (.)72
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوك س ـ ـي ـ ـتـ ــي ف ــي
ث ــاث نـقــاط ثمينة ل ـصــراع البقاء
بخسارته أمــام مضيفه بورنموث
 2-1ب ـعــد أن ك ــان مـتـقــدمــا بـهــدف
ال ـس ــوي ـس ــري ش ـ ـيـ ــردان شــاك ـيــري
م ـنــذ الــدق ـي ـقــة  5وح ـت ــى الــدقــائــق
الـعـشــريــن األخ ـي ــرة ،قـبــل أن تهتز
شباكه بهدفي جوشوا كينغ ()70
والفرنسي ليس موسيه (.)79

المباريات

الوقت

الملعب

الدوري اإلنكليزي
 05:15كريستال باالس × نيوكاسل يونايتد
07:30

ليفربول × توتنهام هوتسبير

beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 2

الدوري اإلسباني
02:00

خيتافي × ليجانيس

beIN SPORTS HD 3

06:15

إسبانيول × برشلونة

beIN SPORTS HD 3

08:30

جيرونا × أتلتيك بيلباو

beIN SPORTS HD 3

10:45

أتلتيكو مدريد × فالنسيا

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإليطالي

جوزيه مورينيو

02:30

هيالس فيرونا × روما

beIN SPORTS HD 4

05:00

أتالنتا × كييفو فيرونا

beIN SPORTS HD 8

05:00

بولونيا × فيورنتينا

beIN SPORTS HD 1

05:00

يوفنتوس × ساسولو

beIN SPORTS HD 4

05:00

أودينيزي × ميالن

beIN SPORTS HD 7

05:00

كالياري × سبال

beIN SPORTS HD

10:45

بينفينتو × نابولي

beIN SPORTS HD 4

تذاكر مباراة ريال وسان جرمان بيعت في  37دقيقة
بيعت كل التذاكر المخصصة للمباراة بين
ريال مدريد اإلسباني وباريس سان جرمان
الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري
أبطال أوروبا في كرة القدم ،والتي يستضيفها
ال ـن ــادي الـمـلـكــي ،حــامــل الـلـقــب ،عـلــى ملعبه،
سانتياغو برنابيو ،البالغة سعته 81044
مقعدا ،وفق تقارير صحافية وموقع النادي
اإلسباني.
ووفق الموقع اإللكتروني لصحيفة ماركا
ال ـم ــدري ــدي ــة ،بـيـعــت ك ــل ال ـت ــذاك ــر الـمـطــروحــة
ل ـل ـعــا مــة ،أي غ ـيــر ا لـمـخـصـصــة للمشتركين
الـ ـسـ ـن ــويـ ـي ــن والـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن الـ ـمـ ـع ــروفـ ـي ــن
بالـ«سوسيوس» ،في غضون  37دقيقة ،بسبب
التهافت الهائل.

وترد عبر الموقع الرسمي لريال رسالة «ال
توجد أمكنة مـتــوافــرة» فــي مختلف مدرجات
الملعب لدى محاولة اختيار مقعد ،لكن بعض
التذاكر قد يصبح متوافرا في األيــام المقبلة،
فــي ح ــال أع ــاد الـمـشـتــركــون طــرحـهــا ،ألنـهــم ال
يــرغـبــون أو غـيــر قــادريــن عـلــى حـضــور اللقاء
المقرر في  14فبراير .وتقام مباراة اإلياب في
باريس في  6مارس.
وس ـعــى ال ـب ـعــض لــاس ـت ـفــادة م ــن الـتـهــافــت
الشديد لتحقيق كسب مالي .وأشارت «ماركا»
إلــى أن أحــد المشجعين عــرض تذكرته للبيع
مقابل نحو  24ألف يورو ،عبر موقع متخصص
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة ب ـ ـيـ ــع تـ ــذاكـ ــر
المباريات.

ويراوح سعر التذاكر التي طرحها النادي
الملكي بين  75و 235ي ــورو ،علما بــأن هذه
األسعار ال تشمل المقصورات.
وتعتبر المواجهة بين الريال ،بطل أوروبا
فــي الموسمين الـمــاضـيـيــن ،وس ــان جــرمــان،
األبـ ــرز ف ــي الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي للمسابقة،
إلى جانب المواجهة بين العمالق اإلسباني
برشلونة وتشلسي بطل الــدوري اإلنكليزي
الممتاز.

برشلونة في ديربي كتالونيا ...وأتلتيكو يواجه فالنسيا
في المرحلة الثانية والعشرين
من بطولة إسبانيا لكرة
القدم ستكون المواجهة
بين أتلتيكو مدريد الثاني
وفالنسيا الثالث هي األبرز،
في حين يخوض برشلونة
المتصدر ديربي كتالونيا أمام
إسبانيول.

ستكون المواجهة بين اتلتيكو
مــدر يــد الثاني وفالنسيا الثالث
األب ـ ـ ـ ـ ــرز ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة
والـعـشــريــن مــن بـطــولــة إسبانيا
لـكــرة الـقــدم والـتــي يـخــوض فيها
ً
ً
برشلونة المتصدر اختبارا سهال،
في ظل تصدره الليغا برصيد 57
نقطة ،مقابل  46ألتلتيكو ،و40
لفالنسيا و 38لريال مدريد.
وي ـل ـعــب بــرش ـلــونــة الـ ـي ــوم مــع
مضيفه إسبانيول الرابع عشر في
ديربي كتالونيا.
ويـ ـ ــواصـ ـ ــل ات ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
الـنـتــائــج الـجـيــدة وآخ ــره ــا الـفــوز
على ضيفه الس بالماس 3-صفر،

ك ـم ــا ي ــؤك ــد م ـه ــاج ـم ــه ال ـفــرن ـســي
انطوان غريزمان استعادة الوصل
مـ ــع الـ ـشـ ـب ــاك بـ ـع ــد أن صـ ـ ــام عــن
التهديف اسابيع.
ويــواجــه أتلتيكو صعوبة في
االح ـت ـفــاظ ب ـغــريــزمــان الـمـطـلــوب
م ــن أن ــدي ــة ع ــدة مـنـهــا مانشستر
يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،لـكــن يـبــدو
أنــه اقــرب إلــى االنتقال فــي نهاية
الموسم إلى برشلونة الذي اعرب
عــن اس ـت ـعــداده لــدفــع قيمة البند
حينئذ
الجزائي التي ستنخفض
ٍ
إلى  100مليون يورو.
واضطر برشلونة في  20يناير
إلى نفي اخبار نشرتها الصحف

اإلسبانية عن اتفاقه مع غريزمان،
بعد أن تسببت مفاوضات سابقة
م ــع ال ــاع ــب م ــن دون ع ـلــم نــاديــه
اتلتيكو إلى تقديم االخير شكوى
ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي إل ــى
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي (ف ـي ـف ــا) بحجة
التواصل غير القانوني معه.
وينافس برشلونة بدوره على
ثالث جبهات ،اذ بلغ ثمن نهائي
دوري أبطال اوروبــا ايضا ،حيث
سيواجه تشلسي بطل انكلترا في
 20فبراير ذهابا و 14مارس إيابا.
وأل ـ ـمـ ــح ن ـج ـم ــه األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـ ـي ـ ـسـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى س ـع ــي
ً
فــريـقــه إل ــى ال ـثــاث ـيــة ،م ــؤك ــدا في

تصريحات صحافية قبل ايام أن
برشلونة «على المسار الصحيح»
هذا الموسم لتحقيقها ،وأوضح
أن «الـ ـ ـه ـ ــدف هـ ــو ن ـف ـس ــه فـ ــي كــل
موسم ،محاولة الفوز بكل شيء».
وب ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـصـ ـح ــف ال ـم ـح ـل ـيــة
ت ـ ـت ـ ـطـ ــرق إلـ ـ ـ ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــال إحـ ـ ـ ــراز
برشلونة ثالثية جديدة في العقد
ال ـحــالــي عـلــى غـ ــرار عــامــي 2009
و.2015
وتــابــع ميسي« :لحسن الحظ،
تسير األمور على ما يرام ،ولو أن
الموسم ال يزال طويال».
وأشاد ميسي بمدربه إرنستو
فالفيردي الذي يشرف على النادي

الـكـتــالــونــي مـنــذ مـطـلــع الـمــوســم
ال ـح ــال ــي خ ـل ـفــا ل ـلــويــس انــري ـكــي
بـ ـق ــول ــه« :كـ ـ ــان ال ـ ـمـ ــدرب ال ـجــديــد
واض ـ ـحـ ــا م ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة .ق ـ ــال مــا
يتوقعه منا ،فتأقلمنا مع ذلك .لم
يكن ذلك مختلفا كثيرا عما كان
نقوم به سابقا .أتاح لنا أن نكون
أكـثــر ق ــوة فــي الــدفــاع والـمـقــدمــة،
نملك العبين ذوي نوعية عالية
لصنع الفارق».
وحقق برشلونة فــي المرحلة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة فـ ـ ـ ــوزه الـ ـث ــام ــن عـلــى
التوالي ،وكان على أالفيس ،1-2
وهــو لــم يخسر فــي ال ــدوري هذا
الموسم في آخر  21مباراة.

العبو برشلونة
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صراع مستمر بين نابولي ويوفنتوس في «الكالتشيو»
ةديرجلا
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في المرحلة الثالثة والعشرين
من الدوري اإليطالي لكرة
القدم ،يستمر الصراع على اللقب
بين نابولي المتصدر ،ويوفنتوس
مطارده المباشر ،وحامل اللقب
في األعوام الستة األخيرة.

يستمر الصراع على اللقب بين
نــابــولــي الـمـتـصــدر ويــوفـنـتــوس
مطارده المباشر ،وحامل اللقب
في األعوام الستة األخيرة ،عندما
يخوضان اليوم المرحلة الثالثة
والعشرين من الــدوري االيطالي
لكرة القدم (الكالتشيو).
ويتصدر نابولي ،الساعي إلى
لقبه الثالث فــي تاريخه واألول
م ـن ــذ  1990بـ ـقـ ـي ــادة أس ـط ــورت ــه
األرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغ ــو ارم ــان ــدو
م ــارادون ــا ،الـتــرتـيــب بــرصـيــد 57
نقطة ،بـفــارق نقطة واح ــدة أمــام
فــريــق "ال ـس ـيــدة ال ـع ـجــوز" حامل
ال ــرق ــم الـقـيــاســي ف ــي ع ــدد ألـقــاب
المسابقة.
ويـ ـب ــدو ال ـف ــري ـق ــان مــرشـحـيــن
بقوة لكسب النقاط الـثــاث ،ألن
نــابــولــي يـحــل ضيفا عـلــى جــاره
ب ـي ـن ـي ـف ـي ـن ـتــو صـ ــاحـ ــب ال ـم ــرك ــز
األخ ـيــر مـنــذ بــدايــة الـمــوســم ،في
حين يلعب يوفنتوس مع ضيفه
ســاســوولــو الــرابــع عـشــر ،والــذي
يبحث عن فوزه االول منذ تغلبه
على إنـتــر مـيــان -1صـفــر عشية
الميالد.
وي ـم ـل ــك ي ــوف ـن ـت ــوس أفـضـلـيــة
نسبية على نابولي ،ألنــه يلعب
قبل  6ساعات تقريبا من الفريق
الـجـنــوبــي ،وبــالـتــالــي سيضغط
على االخير في حال الفوز ،وهو
م ــا ان ـت ـقــده م ــدرب ــه مــاوريـتـسـيــو
ساري بشدة قبل اسبوع.
وعـ ـب ــر س ـ ـ ــاري عـ ــن اس ـت ـي ــائ ــه
م ــن بــرم ـجــة االتـ ـح ــاد االي ـطــالــي
للمباريات ،وخصوصا أن فريقه
سيلعب عقب الغريم يوفنتوس
حتى منتصف مارس المقبل.
وقـ ــال س ـ ــاري" :ي ـم ـكــن لــرابـطــة

الـ ـ ـ ـ ــدوري أن تـ ـت ــوص ــل الـ ـ ــى حــل
و ســط بــأن نلعب مبارياتنا في
نفس التوقيت ،أو أن تسمح لنا
بخوض بعض مبارياتنا قبلهم"،
مضيفا" :أعتقد ان هذا حدث عن
ح ـس ــن نـ ـي ــة ،ل ـك ـنــك ت ـت ـع ـجــب مــن
قدرات من قرر".
وردت الرابطة ،في بيان ،بأن
نابولي لعب أوال في  14مرحلة
م ــن أص ــل  19ف ــي دور ال ــذه ــاب،
مشيرة الــى انــه "تــم تخصيص
ايام الجمعة والسبت لمباريات
يــوفـنـتــوس لـمـنـحــه ال ـمــزيــد من
ال ــوق ــت ل ــاع ــداد لـمـبــاريــاتــه في
دوري اب ـ ـطـ ــال اوروب ـ ـ ـ ــا وكـ ــأس
ايطاليا".
ي ـ ــذك ـ ــر ان يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ب ـلــغ
دور االرب ـع ــة لـمـســابـقــة الـكــأس
المحلية ،وسيستضيف اتاالنتا
ب ــرغ ــام ــو ف ــي  28ف ـب ــراي ــر ايــابــا
بعدما فــاز عليه -1صفر ذهابا
الثالثاء الماضي ،وثمن نهائي
مـســابـقــة دوري اب ـطــال اوروبـ ــا،
وسيواجه توتنهام االنكليزي،
فــي حين خــرج نابولي مــن ربع
ن ـهــائــي الـ ـك ــأس ال ـم ـح ـل ـيــة على
يد اتاالنتا ،ودور المجموعات
للمسابقة الـقــاريــة الـعــريـقــة ،إذ
سيواصل مشواره األوروبي في
ال ـ ــدوري االوروبـ ـ ــي (دور الـ ــ)32
ام ــام الي ـبــزيــغ االل ـمــانــي ف ــي 15
و 22الجاري.
ويسعى التسيو وروم ــا إلى
ال ـع ــودة إل ــى سـكــة االن ـت ـصــارات
ل ـض ـم ــان الـ ـبـ ـق ــاء ض ـم ــن دائـ ـ ــرة
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـق ـع ــدي ــن
األ خـيــر يــن المؤهلين لمسابقة
دوري أ ب ـ ـ ـطـ ـ ــال أورو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـعــد
اب ـ ـت ـ ـعـ ــاده ـ ـمـ ــا عـ ـ ــن ال ـم ـق ـع ــدي ــن

جانب من تدريبات يوفنتوس
األولـيـيــن والمنافسة على لقب
الدوري ( 11نقطة تفصل التسيو
الثالث عن نابولي المتصدر و10
نقاط عن يوفنتوس الثاني).
وي ـ ـم ـ ـنـ ــي الت ـ ـس ـ ـيـ ــو الـ ـنـ ـف ــس
بالعودة إلــى سكة االنتصارات

هاينكس يرفض تمديد عقده

هاينكس

أك ــد ال ـم ــدرب الـمـخـضــرم ي ــوب هاينكس
أن المسؤولين عن نادي بايرن ميونيخ،
متصدر الدوري االلماني لكرة القدم،
يحاولون عبثا إقناعه بتمديد عقده
ح ـتــى ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ،م ـجــددا
رفضه القيام بذلك.
وع ـ ـل ـ ــى ع ـ ـكـ ــس عـ ــادتـ ــه
بالهدوء والتجاوب مع
وس ــائ ــل االع ـ ـ ـ ــام ،ب ــدا
ه ــايـ ـنـ ـك ــس ع ـص ـب ـيــا
أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول ،ف ــي
المؤتمر الصحافي
قبل مباريات الدوري،
بعدما سأله الصحافيون
مرارا عن مستقبله مع النادي البافاري.
ووجــد المدرب المخضرم ( 72عاما) نفسه مرارا
خ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـمــاض ـيــة ،م ـض ـطــرا لــاجــابــة عن

هــذا ال ـســؤال ،وق ــال" :ال يــوجــد شــيء ألقــولــه عــن هذا
الـ ـم ــوض ــوع .إنـ ــه اس ـت ـه ــاك ع ـب ـثــي ل ـل ـحــب (مـ ــن قبل
المسؤولين في بايرن) .يجب علينا إغالق هذا الملف
والتركيز على كرة القدم".
وكان رئيس النادي البافاري أولي هونيس أثار
هذا االسبوع مسألة تمديد عقد هاينكس ،قائال إنه
"ال توجد خطة بديلة" لتعويضه الموسم المقبل،
وأثنى على الـمــدرب ،ولــم يخف سعيه لتمديد عقد
هاينكس بمساندة مــن الرئيس التنفيذي للنادي
كارل هاينتس رومنيغيه.
وفي مقابلة مطولة مع مجلة "كيكر" ،برر المدرب
األسـبــوع الماضي قــراره بعدم التمديد ،قائال" :كي
أقوم بهذا العمل كما أفعل مع المتعاونين معي ،يجب
أن يكون هناك انضباط شخصي وتحمل شديد"،
مضيفا" :سأكون في سن الـ( 73في  9مايو المقبل)،
وفي هذا العصر ال نعرف كم من السنوات ستمنحها
لنا الحياة".

خروج فوزنياكي من «سان بطرسبورغ»
خرجت الدنماركية كاروالين
فـ ــوزن ـ ـيـ ــاكـ ــي الـ ـمـ ـصـ ـنـ ـف ــة أولـ ـ ــى
عــال ـم ـيــا م ــن رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي دورة
سان بطرسبورغ الروسية لكرة
المضرب على يد الروسية داريا
كاساتكينا ،بعد أيام من إحرازها
أول لـ ـق ــب لـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــوالت
الكبرى.
وخـ ـ ـس ـ ــرت ف ــوزنـ ـي ــاك ــي ال ـت ــي
عـ ـ ــادت ال ـ ــى ص ـ ـ ــدارة الـتـصـنـيــف
العالمي مطلع األسبوع الحالي
بعد تتويجها في ملبورن ،أولى
ال ـب ـط ــوالت األرب ـ ــع ال ـك ـبــرى لـهــذا
الموسم ،أمام كاساتكينا الثامنة
بنتيجة  )7-2( 7-6و.6-3
وكــانــت هــذه الـمـبــاراة الثانية
لفوزنياكي ( 27عاما) في الدورة،
ل ـ ـكـ ــون ـ ـهـ ــا أع ـ ـف ـ ـيـ ــت م ـ ـ ــن خـ ــوض

غمار ال ــدور األول ،حالها كحال
المصنفات األوليات.
وكانت فوزنياكي قد توقعت
م ـب ــاراة "ص ـع ـبــة" أم ــام الــروسـيــة
البالغة  20عاما.
وش ـه ــد ال ـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي
خروج المصنفة ثانية في الدورة
الالتفية يلينا أوستابنكو ،بطلة
روالن غ ــاروس الفرنسية ،2017
بسقوطها صفر 6-و 2-6على يد
التشيكية بـتــرا كـفـيـتــو فــا ،بطلة
ويـ ـمـ ـبـ ـل ــدون اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة 2011
و.2014
في المقابل ،واصلت الفرنسية
كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــا مـ ــادي ـ ـنـ ــوف ـ ـيـ ــش
الـمـصـنـفــة رابـ ـع ــة وح ــام ـل ــة لقب
الـ ـ ــدورة ال ـبــال ـغــة ج ــوائ ــزه ــا 799
أل ـ ــف دوالر ،رحـ ـل ــة الـ ــدفـ ــاع عــن

كاروالين فوزنياكي

ال ـل ـقــب ب ـفــوزهــا ع ـلــى التشيكية
كاترينا سينياكوفا الـ  52عالميا
بمجموعتين  4-6و.3-6

رياضة

بـعــد خ ـســارتــه أم ــام م ـيــان 2-1
في المرحلة الماضية ،وتعادله
السلبي مع الفريق ذاته االربعاء
في ذهاب نصف نهائي مسابقة
الكأس ،لتعزيز موقعه في المركز
الثالث.

وال تختلف حال روما الخامس
عن إنتر ميالن ،إذ يلهث الفريق
وراء وق ـ ــف ن ــزي ــف الـ ـنـ ـق ــاط فــي
الـمـبــاريــات الـســت االخ ـيــرة التي
ل ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــذوق ف ـي ـه ــا طـ ـع ــم الـ ـف ــوز
( 3تـ ـ ـع ـ ــادالت وم ـث ـل ـه ــا هـ ــزائـ ــم)،

لـكــن تـنـتـظــره رح ـلــة ال ــى فـيــرونــا
لمواجهة هـيــاس التاسع عشر
قبل االخـيــر وصــاحــب المفاجأة
ال ـم ــدوي ــة ف ــي ال ـمــرح ـلــة االخ ـيــرة
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـغـ ـل ــب ع ـ ـلـ ــى م ـض ـي ـفــه
فيورنتينا  1-4في فلورنسا.

ويتخلف روما بفارق  3نقاط
عن انتر ميالن و 5نقاط عن جاره
التسيو في ظل المنافسة الشرسة
عـ ـل ــى ال ـب ـط ــاق ـت ـي ــن االخ ـي ــرت ـي ــن
لـمـســابـقــة دوري اب ـط ــال اوروبـ ــا
الموسم المقبل.

بالتر يفكر في الطعن على عقوبة إيقافه
ألمح الرئيس السابق لالتحاد الــدولــي لكرة القدم
(الفيفا) ،السويسري جوزيف بالتر ،إلى أن الوقت حان
للطعن فــي عقوبة إيقافه ستة أع ــوام عــن ممارسة أي
أنشطة متعلقة بكرة القدم ،بعد "ظهور حقائق جديدة"
في الملف.
وأورد بالتر عبر حسابه بـ"تويتر"" :مع ظهور حقائق
جديدة ،حان الوقت للتساؤل حول قرار لجنة األخالقيات
في الفيفا -إيقافي ستة أعوام".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس ،تحدث الرئيس
السابق لالتحاد الدولي ،في بيان مكتوب ،عن "معلومات
وحتى أدلة" لها عالقة بإيقافه ،مؤكدا أنه "ال يوجد في
الوقت الحالي أي إجراء قضائي".
وسبق لبالتر استئناف العقوبة أمام محكمة التحكيم
الرياضي ،التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا
لها ،إال أنها ثبتت العقوبة بحقه .وفي ظل عدم وجود
مسار قضائي ريــاضــي يمكن أن يلجأ إلـيــه ،قــد يكون

إيقاف العداء إلياس فيفا
أعلنت الوكالة االسبانية لمكافحة المنشطات الجمعة إيقاف العداء
الياس فيفا ،بطل اوروبــا  2016في سباق  5آالف م ،بشكل مؤقت في
اطار إجراء جول المنشطات ،في وقت أشارت الصحافة المحلية الى
وجود مواد محظورة في منزله .وتم توقيف العداء المغربي االصل
في اكتوبر الماضي في منزله في إطار تحقيق قضائي ،وسط شكوك
باستخدامه مواد ممنوعة .كما شملت االتهامات أيوب مختار بطل
اسبانيا  2016في سباق  3آالف م داخل قاعة.
وأشارت الوكالة اإلسبانية في بيان ،أمس األول ،إلى أنها "قررت ()...
فتح إجراءات تأديبية بحق الرياضيين المتورطين .لقد قررت اتخاذ
إجراءات بالتجميد المؤقت لتراخيصهم".
وحسب صحيفة "ال بايس" ،اكتشفت الشرطة مواد متنوعة في منزل
الياس فيفا ( 28عاما) بالقرب من برشلونة منها مادة "اكوتفيجين"
(مادة طبية مصنعة بشكل أساسي من دم العجل) وهرمونات النمو.
وتوج فيفا بطال الوروبا في سباق  5االف م عام  2016في النسخة
التي اقيمت في امستردام الهولندية ،متقدما على مواطنه عادل مشعل.
وحظي تتويج فيفا بتغطية واسعة في اسبانيا نظرا الــى مسيرته
الصعبة ،اذ انه مغربي األصل ،دخل البالد خلسة وهو في سن الـ17
كمهاجر غير شرعي مختبئ في شاحنة.

الحل الوحيد أمــام بالتر اللجوء إلــى القضاء المدني
السويسري.
واضـطــر بــاتــر ( 81عــامــا) لالستقالة مــن منصبه
في رئاسة الفيفا ،في خضم موجة فضائح الفساد
عام  ،2015بعد  17عاما من رئاسة الهيئة الكروية
العالمية .وأوقف بداية ثمانية أعوام من القضاء
الــداخـلــي للفيفا عــام  ،2015وقلصت العقوبة
إلى  6أعــوام ،بعد استئناف تقدم به .واتخذت
ال ـع ـقــوبــة ع ـلــى خـلـفـيــة دف ـع ــة مـثـيــرة
ل ـل ـجــدل بـقـيـمــة م ـل ـيــونــي فــرنــك
سويسري ( 1.8مليون يورو)
لصديقه الرئيس السابق
ل ـ ــات ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــال
بالتيني.

ً
ً
 13رياضيا روسيا مؤهلون لأللعاب
كشفت اللجنة األولـمـبـيــة الــدولـيــة أم ــس ،أن 13
ً
ً
ريــاضـيــا روسـيــا ومــدربـيــن اثنين ،مــن الــذيــن ألغت
مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم ال ــدول ـي ــة ه ــذا األسـ ـب ــوع عـقــوبــة
اإليـقــاف مــدى الحياة بحقهم ،سيكونون مؤهلين
للمشاركة في دورة األلعاب األولمبية الشتوية 2018
في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية ،على أن يتخذ
القرار النهائي بشأنهم في األيام المقبلة.
وقبل أقل من أسبوع على انطالق األلعاب المقررة
بين  9و 25فبراير الـجــاري ،أعلن المتحدث باسم
األولمبية الدولية مارك أدامز ،أن لجنة متخصصة
تــابـعــة ل ـهــا ،سـتـتــولــى دراسـ ــة مـلـفــات الــريــاضـيـيــن
والمدربين الروس ،وتقرر على ضوء ذلك من سيكون
ً
مخوال بالفعل للمشاركة في األولمبياد.
وأتى ذلك بعد يومين من إلغاء محكمة التحكيم
ً
ً
الرياضي ،عقوبة اإليقاف بحق  28رياضيا روسيا
من أصل  ،43منعوا مدى الحياة عن المشاركة في
األلـعــاب األولمبية على خلفية فضيحة منشطات
شابت الرياضة الروسية.

ومن ضمن الـ  ،28اعتزل  13مزاولة الرياضة ،ما
يبقي الرياضيين الـ  13والمدربين االثنين .وكانت
اللجنة األولمبية أكــدت الخميس بعد صــدور قرار
التحكيم ،أن ر فــع العقوبة لــن يؤهلهم للمشاركة
ً
تلقائيا في األولمبياد.
وأوضح أدامز أمس" ،سننظر بشكل فردي إلى كل
ً
حالة قبل التوصل إلى قــرار" ،مؤكدا أن ذلك سيتم
قبل انطالق األلعاب.
وتعاني الرياضة الروسية منذ عامين فضيحة
كشف نظام تنشط ممنهج برعاية الدولة ،شمل على
وجه الخصوص دورة األلعاب األولمبية الشتوية
 2014التي استضافتها في مدينة سوتشي.
وب ـي ــن نــوف ـم ـبــر ودي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي ،أصـ ــدرت
األولمبية الدولية عقوبات إيقاف مدى الحياة بحق
ً
 43رياضيا على خلفية استفادتهم من هذا النظام.
وت ـق ــدم  42م ــن هـ ــؤالء بــاسـتـئـنــاف إل ــى محكمة
التحكيم ،التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية
ً
مقرا لها.

غولدن ستايت يفوز على ساكرامنتو بسهولة
ع ـ ـ ــاد حـ ــامـ ــل الـ ـلـ ـق ــب غ ــول ــدن
ستايت ووري ــرز إلــى الفوز بعد
ت ـل ـق ـي ــه أس ـ ـ ــوأ خ ـ ـسـ ــارة لـ ــه ه ــذا
ال ـمــوســم ف ــي دوري ك ــرة الـسـلــة
األميركي للمحترفين.
وتفوق غولدن ستايت ،بطل
ع ــا م ــي  2015و 2017و صــا حــب
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل سـ ـ ـج ـ ــل فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
ســاكــرام ـن ـتــو كـيـنـغــز 104-119
أمس األول.
وأتـ ــى ه ــذا ال ـف ــوز ب ـعــد تلقي
ووريـ ـ ــرز أسـ ــوأ خ ـس ــارة ل ــه هــذا
الـمــوســم ،وذل ــك أم ــام يــوتــا جــاز
الثالثاء بنتيجة  .129-99وغداة
تلك الخسارة ،أوردت شبكة "اي
اس بي ان" األميركية ،أن جيمس
( 33عاما) وأحد أبرز العبي كرة
ال ـس ـل ــة ف ــي األعـ ـ ـ ــوام ال ـمــاض ـيــة،
ق ــد يـنـتـقــل إل ــى ص ـفــوف الـغــريــم
التقليدي لفريقه فــي ا لـمــوا ســم
األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــا اس ـت ــدع ــى ردا من
جيمس وصف فيه هذه التقارير
بـ "الهراء".
وفي مباراته ضد ساكرامنتو
الذي يحتل المركز ما قبل األخير
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،حـقــق
غولدن ستايت متصدر ترتيب

المنطقة نفسها ،فوزه الـ  41في
 52مباراة .وهيمن حامل اللقب
على كل أرباع المباراة ،معتمدا
ع ـل ــى الـ ـث ــاث ــي ال ـ ـضـ ــارب كـيـفــن
دورانــت وستيفن كــوري وكالي
طــومـســون ،إذ كــان األول أفضل
مـسـجــل م ــع  33نـقـطــة ،وأض ــاف
ال ـثــانــي  23ن ـق ـطــة ،وال ـث ــال ــث 20
نقطة.
وعانى ووريرز خالل المباراة
كـثــرة ال ـكــرات الـضــائـعــة ،اال أنــه
تـمـكــن م ــن ال ـب ـقــاء ف ــي الـمـقــدمــة
بـفـضــل تسجيله  30نـقـطــة في
المراحل األخـيــرة مــن المباراة،
م ـقــابــل  16ف ـقــط لـســاكــرامـنـتــو.
كـ ـم ــا اعـ ـتـ ـم ــد غ ـ ــول ـ ــدن س ـتــايــت
بشكل كبير على التسديدات من
خارج القوس ،ومنها  6من سبع
محاوالت لدورانت.
وأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى غ ـ ـ ــول ـ ـ ــدن سـ ـت ــاي ــت
ال ـم ـب ــاراة م ــع  17رم ـي ــة ثــاثـيــة
م ــن أصـ ــل  33م ـح ــاول ــة ،ليكبد
ساكرامنتو خسارته الـ  35هذا
الموسم في  51مباراة.
وأشـ ــاد ك ــوري بـعــد الـمـبــاراة
بـ ـ ــدورانـ ـ ــت وأدائـ ـ ـ ـ ــه الـ ـمـ ـح ــوري
فــي الـفــوز ،وتعليقا على تكرار
ال ـ ـكـ ــرات الـ ـض ــائـ ـع ــة ،اع ـت ـب ــر أن

الالعبين "لم يفكروا كثيرا" قبل
ً
القيام بالتمريرات ،مضيفا "كنا
نرميها (ال ـكــرات) فــي كــل مكان،
بنية طيبة".
وكما غــولــدن ستايت ،تمكن
تــورونـتــو راب ـتــورز مــن تحقيق
فـ ـ ــوز ع ــري ــض ع ـل ــى ب ــورت ــان ــد
ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز  ،105-130في
مباراة كانت المحاوالت الثالثية
أساسية فيها ،السيما من خالل
العب األول ديمار ديروزن الذي
سـ ـج ــل  35ن ـق ـط ــة ب ـي ـن ـه ــا ســت
محاوالت ثالثية ناجحة.
وحقق تورونتو فوزه السادس
تــوال ـيــا ع ـلــى ب ــورت ــان ــد ،واأله ــم
أن ــه أت ــى بـعــد أق ــل م ــن  24ســاعــة
عـلــى تلقيه خ ـســارة أم ــام ضيفه
واشنطن ويزاردز .122-119
وص ـن ــع ت ــورون ـت ــو ف ــي الــربــع
األول فارقا حاسما بلغ  19نقطة
( .)18-37ول ــم يتمكن بــورتــانــد
مــن التفوق إال فــي الــربــع الثالث
وبفارق نقطة (.)27-28
وكانت الرميات الثالثية مفتاح
تــورونـتــو؛ فــديــروزن سجل ستا
منها معادال أفضل رقم شخصي
له ،أما الفريق في المجمل فسجل
 19من أصــل  ،40أي نحو نصف

نقاطه في المباراة ككل ،ليحقق
الفوز الـ  34له في  50مباراة.

جيمس ينفي رحيلة
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،اع ـت ـب ــر نـجــم
نادي كليفالند كافالييرز ليبرون
جيمس ،أن الـتـقــاريــر الصحافية
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث ع ــن ان ـت ـق ــال ــه إل ــى
غ ــول ــدن س ـتــايــت ووري ـ ـ ــرز حــامــل
لـقــب دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفين ،هي أقرب إلى "هراء"،
ً
م ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن أي بـ ـح ــث فــي
مستقبله لــن يحصل قـبــل نهاية
الموسم.
ً
وي ـعــد جـيـمــس " 33ع ــام ــا" من
أب ــرز العـبــي كــرة السلة فــي العقد
ال ـم ــاض ــي ،وت ـ ــوج ب ـل ـقــب ال ـ ــدوري
ث ـ ــاث م ـ ـ ــرات " 2012و 2013مــع
ميامي هيت ،و 2016مع كليفالند"،
واختير أفضل العب أربع مرات.
وأوردت شبكة "آي إس بي إن"
األمـيــركـيــة هــذا األس ـبــوع ،تقارير
عــن احـتـمــال انـتـقــالــه إل ــى غــولــدن
ستايت ،غريم كليفالد في الــدور
ال ـن ـه ــائ ــي ف ــي الـ ـم ــواس ــم ال ـثــاثــة
الماضية.
وقال الالعب بعد حصة تدريب

جانب من لقاء غولدن ستايت ويوتا جاز
لفريقه الجمعة ،إن هذه التقارير
"ه ـ ــراء ( )...ق ـصــة غ ـيــر م ــوج ــودة.
أع ـت ـقــد أن ـهــا تـشـكــك بـصــدقـيــة ما
أحاول القيام به هنا".
أضـ ـ ــاف ج ـي ـمــس الـ ـ ــذي يـتـيــح

له عقده مع كليفالند أن يصبح
ً
ً
العـ ـ ـب ـ ــا حـ ـ ـ ــرا ب ـن ـه ــاي ــة ال ـم ــوس ــم
الحالي" :كل تركيزي منصب اآلن
على السبل التي تمكننا مــن أن
ً
ً
نصبح فــريـقــا ق ــادرا على إحــراز

لقب الدوري خالل األشهر القليلة
المقبلة".
ً
ويحتل كليفالند حاليا المركز
الـ ـث ــال ــث فـ ــي ت ــرتـ ـي ــب ال ـم ـن ـط ـقــة
الشرقية خلف بوسطن سلتيكس

وتورونتو رابـتــورز ،ويقدم أداء
ً
م ـت ــذب ــذب ــا ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة،
وخسر سبع مرات في مبارياته
العشر األولى في يناير.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

قاضي مكافحة الفساد ...فاسد

آمال

عنصرية؟

وجهت السلطات القضائية
النيجيرية اتهامات بالفساد
ّ
إلــى قــاض مكلف بقضايا من
هذا النوع ،بحسب ما جاء في
وثائق رسمية اطلعت عليها
وك ــال ــة ال ـص ـحــافــة الـفــرنـسـيــة
أمس.
وج ــاء فــي هــذه الــوثــائــق أن
لجنة مكافحة الفساد اتهمت
القاضي دانــادي عمر بتلقي
عشرة ماليين نيرة نيجيرية
ً
( 27ألـفــا و 800دوالر) مقابل
"خدمة" تتعلق بملف قضائي،
ً
ف ـضــا ع ــن تـلـقـيــه  1.8مليون
نـيــرة عــام  2012مــن المشتبه
فيه نفسه.
وكـ ــان ه ــذا ال ـق ــاضــي ،ال ــذي
يرأس محكمة تنظر في قضايا
ال ـف ـس ــاد ،أم ــر ال ـع ــام الـمــاضــي
بوقف المالحقات بحق رئيس

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

ال ــدن ـي ــا م ـق ـلــوبــة ،عــال ـي ـهــا واط ـي ـه ــا ،ش ـعــرهــا مـنـكــوش
وعهنها منفوش ،طيب لوش؟ أو ليش؟ ألن الشعب دخل
في مضيق االصطفافات العنصرية ،بدو وحضر ،أو قبائل
وعوائل ،على إثر استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح،
واصطفاف النواب الحضر معها ،في الغالب.
هــذا يبكي ،وه ــذا ينحب ،وذاك يلطم ،وا لــرا بــع يرقص
ً
فرحا ،والخامس "يطق إصبع" ،والحكومة تشاهد المنظر
من بعيد و هــي تلتهم فخذ ا لـخــروف ،وتقهقه كما يقهقه
القراصنة في األفالم.
خذ وقس على المنوال نفسه ،فلو تم استجواب وزير
ً
عجمي الصـطــف مـعــه ،غــالـبــا ،ال ـنــواب الـعـجـمــان ،ومعهم
نــواب بني هاجر وقحطان ،بحسب الحلف القديم ا لــذي
يجمع القبيلتين (معلومة لمن ال يعلم؛ قبيلة بني هاجر
جزء من قبيلة قحطان) ،ولو تم استجواب وزير هاجري أو
قحطاني لسانده العجمان .ولو تم استجواب وزير عازمي
لوقف معه النواب العوازم ،ودافعوا عنه ،والرشايدة كذلك،
ُ
ومطير ال تستثنى ،وبقية القبائل.
األمر ذاته يصلح للقياس على النواب الشيعة ،فلو تم
استجواب وزير شيعي الستنفر النواب الشيعة ،ورفعوا
درج ــة االس ـت ـعــداد إل ــى الــدرجــة ال ـق ـصــوى ،وه ـكــذا وهـكــذا
وه ـك ــذا ،ال أح ــد أف ـضــل مــن أح ــد ،إال مــا ن ــدر ،أو مــن نــدر،
ورحمه ربي.
القصة ،سيداتي سادتي ،ليست عنصرية كما قد يبدو
لكم ،وكما كان يبدو لي في السابق ،القصة قصة أصوات
ان ـت ـخــاب ـيــة ،ال أك ـثــر وال أقـ ــل ،ف ـلــو أن ال ـنــائــب ال ـح ـضــري،
ً
خـصــوصــا فــي الــدائــرتـيــن الثانية والـثــالـثــة ،غــامــر وقامر
بالتصويت مع طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح ،لوجدناه
ً
ً
في الفصل التشريعي القادم "ناشطا سياسيا" ،بال عضوية
وال حصانة وال مكاسب وال مناصب ،وال ليلة وال يوم أنا
ً
دقت النوم .مع استثناء ات نادرة جدا (لم أقل قليلة).
و لــو جــازف نائب قبلي بطرح الثقة بوزير من قبيلته
ً
لسحبت الـقـبـيـلــة مـنــه ال ـل ـحــاف ،وتــركـتــه ي ـنــام ع ــاري ــا في
البرد الزمهرير ،ولو تهور نائب شيعي ضد وزير شيعي
لسحبت منه طائفته صحن العشاء ،وتركته ينام "على
لحم بطنه".
وحدهم الوزراء الشيوخ ،ال عائل لهم وال سند إال مقدرات
ً
الدولة التي تحت أيديهم ،وخصوصا أنهم يستحوذون
على أكثر من ثلث الحقائب الوزارية ،وهذا نوع من العدالة
الــربــان ـيــة .ول ــو أن ال ـح ـكــومــة ،ف ــي اس ـت ـجـ َ
ـوابــي الــوزيــريــن
الشيخين ،محمد العبدالله و سـلـمــان ا لـحـمــود ،أخرجت
أسلحتها الثقيلة مــن مخازنها مــا سقطا ،لكنها اكتفت
باألسلحة الخفيفة " ،مــن زود ا لــر هــاة" ،فتكبدت خسائر
فادحة.
ومـ ـ ــن يـ ـق ــل لـ ـ ــك" :الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــوق ـف ـه ــا مــن
االسـ ـتـ ـج ــواب كـ ــذا وك ـ ـ ــذا" ،ف ـق ــل لـ ــه" :الـ ـتـ ـي ــارات ال ـهــوائ ـيــة
االنتخابية تطغى على ما سواها ،والسالم".

إذا ق ــرع اإلنـ ـس ــان رأسـ ــه ب ـق ــوة ف ــي جــذع
ً
شجرة ،فإن ذلك سيكون كافيا ليسقط على
ً
األرض فــاقــدا للوعي ،فــي حين يفعل طائر
نقار الخشب ذلك آالف المرات طيلة حياته
ويعيش على األرض منذ حوالي  25مليون
سنة.
ُ
ويوضح بحث نشر أمــس األول ،وللمرة
ً
األول ــى ،أن كــل هــذا النقر يـتــرك آثـ ــارا ،فيما
يبدو ،على دماغ نقار الخشب.
ً
وقال علماء إن فحصا توصل إلى تراكم
بروتين ُيعرف باسم "تاو" في أدمغة طيور
نـقــار الـخـشــب ،وه ــو مــا يــرتـبــط عـنــد البشر
ب ـحــدوث تـلــف فــي ال ــدم ــاغ ،نتيجة أم ــراض
عصبية وصدمات في الرأس.
وفحص الباحثون أنسجة من دماغ نقار
ً
الـخـشــب ون ــوع ــا آخ ــر م ــن ال ـط ـيــور ال ينقر.
واختيرت عينات البحث مــن مقتنيات في
مـتـحــف فـيـلــد بشيكاغو ومـتـحــف الـتــاريــخ
الطبيعي فــي جــامـعــة ه ــارف ــارد ،وتـبـيــن أن
الـبــروتـيــن "تـ ــاو" ي ـتــراكــم فــي أنـسـجــة دمــاغ
نقار الخشب ،على عكس الطائر اآلخر الذي
ال ينقر.
وقال جورج فاراه ،الذي شارك في الدراسة

الهولنديون يتضامنون مع بقرة تحب الحياة!
رف ـ ـ ـضـ ـ ــت ب ـ ـ ـقـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي هـ ــول ـ ـنـ ــدا
اق ـت ـي ــاده ــا إلـ ــى ال ـم ـس ـلــخ ،فـهــربــت
وتــوارت في غابة مـجــاورة ،مثيرة
حـمـلــة ت ـضــامــن مـعـهــا ومـ ـب ــادرات
لمساعدتها.
وقال مسؤول في المسلخ لوكالة
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أم ـ ــس ،إن
البقرة أصيبت بالذعر أثناء سوقها
للذبح "ومنذ ذلك الحين لم نتمكن
من اإلمساك بها".

وت ــوارت البقرة في غابة ،وهي
تقصد كــل ليلة إ سـطـبــات قريبة
ً
لتقتات .وأ ث ــارت قصتها تعاطفا
ً
كبيرا بين الهولنديين على مواقع
التواصل االجتماعي ،فيما أطلق
حـ ـ ــزب سـ ـي ــاس ــي ح ـم ـل ــة ت ـب ــرع ــات
لمساعدتها.
أم ــا الـعــائـلــة ال ـمــال ـكــة ،فـلــم تكن
هي األخــرى بعيدة عن التضامن،
إذ دعا أفراد منها إلى شراء البقرة

النقاالت «تسرطن» أنسجة الصدر

نقر الخشب يؤثر على دماغه!

وإطــاق سراحها .وبالفعل ،جمع
حتى اآلن  50ألف يورو ،وهو مبلغ
ـاف لـتـحـقـيــق ه ــذا الـ ـه ــدف ،لكن
كــ ٍ
ينبغي االنتظار بضعة أيام حتى
يهدأ روعها ويصبح االقتراب منها
ً
ممكنا من دون أن تصاب بالذعر
وتجري باتجاه الطريق السريع.
(أ ف ب)

المنشورة بدورية "بلوس وان" ،وهو خريج
ك ـل ـيــة ال ـط ــب ب ـجــام ـعــة ب ــوس ـط ــن" :كـ ـ ــان مــن
المعتقد أن نقار الخشب ال يعاني إصابة

في الــدمــاغ .هــذا البحث يشير إلــى العكس،
فيما يبدو".
(أ ف ب)

صاروخ اليابان كما قمرها ...صغير
وضعت هيئة الفضاء اليابانية بنجاح أمس قمرا صناعيا صغيرا في
مدار حول األرض ،تم حمله على متن صاروخ صغير تجريبي.
وذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) ،أمس ،أن هيئة
"استكشاف الفضاء" اليابانية أطلقت الصاروخ ،وهو واحد من الصواريخ
األصغر في العالم من مركز "يوشينورا" للفضاء بمقاطعة كاجوشيما،
جنوب غربي اليابان.
وأضافت الهيئة أن الصاروخ وضع القمر الصناعي الصغير في
مــداره المحدد .وهــذه المرة الثانية التي تحاول فيها الهيئة إطالق
الـصــاروخ .وكانت المحاولة األولــى فشلت في يناير العام الماضي،
(رويترز)
بسبب مشكالت فنية			 .

يومية سياسية مستقلة

َّ
ح ــط ــم رائـ ـ ـ ــدا الـ ـفـ ـض ــاء؛ أن ـط ــون
شكابليروف وألكسندر ميسوركين،
الــزمــن الــروســي المسجل لمهمات
السير في الفضاء ،أمس األول ،حيث
أمضيا  8ساعات و 13دقيقة لتطوير
ه ــوائ ــي ع ـل ــى ال ـس ـط ــح ال ـخ ــارج ــي
لمحطة الفضاء الــدولـيــة .وك ــان أن
تستمر مـهـمــة الـسـيــر فــي الـفـضــاء
لمدة  6ساعات ونصف الساعة ،أي
 6دقائق أطــول من الزمن القياسي

الــروســي الـســابــق ،وخــامــس أطــول
مدة على اإلطالق ،لكنها استغرقت
ً
وقتا أطول ،حيث واجه رائدا الفضاء
ص ـ ـعـ ــوبـ ــات ف ـ ــي وض ـ ـ ــع الـ ـه ــوائ ــي
بالموضع الصحيح .وقالت وكالة
الفضاء األميركية (ناسا) في وقت
سابق ،إن مهمة رائدي الفضاء كانت
التخلص من صندوق إلكترونيات
لهوائي اتصاالت ،واستبداله بآخر
(د ب أ)
محدث.

وفيات
الشيخ عبدالله بدر سعود المالك الصباح

ً
 44عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ديوان أسرة آل
صباح الكرام .بقصر بيان ،النساء :حطين ،ق ،4شارع  ،416م،59
ت97797666 ،25398888 :

فيصل علي ناصر سعد العبيد

ً
 19عاما ،شيع ،الرجال :ضاحية مبارك العبدالله الجابر ،غرب
مشرف ،ق ،3ش ،317م ،11النساء :الــزهــراء ،ق ،6ش ،602م ،8ت:
25241608 ،99771191

حمد أحمد محمد عبدالله

ً
 26عاما ،شيع ،الرجال :الجابرية ،ق ،5ش ،2م ،36النساء :شمال
غ ــرب الـصـلـيـبـيـخــات ،ق ،3ش ،305م ،30ال ـ ــدور ال ـخ ــام ــس ،ت:
97281771 ،99199330

مشاري عدنان يوسف القحطاني

ً
 40عاما ،شيع ،الرجال :صباح السالم ،ق ،12ش ،1ج ،1م ،23النساء:
بيان ،ق ،5ش األول ،م ،5ت90060666 ،99260666 :

عــال ـيــة ،وت ـق ـن ـيــات ل ــزي ــادة ســرعــة
تنزيل الـصــور ،وتقنية للتواصل
مــع الـقـمــر نفسه مــن أي مـكــان في
العالم ،إلى جانب تقنيات لتحريك
الـ ـقـ ـم ــر فـ ــي الـ ـفـ ـض ــاء الـ ـخ ــارج ــي،
لتوفير صور ثالثية األبعاد بكمية
أك ـبــر؛ إضــافــة إل ــى تقنية للتحكم
األوتــومــات ـي ـكــي بــال ـق ـمــر؛ وتـقـنـيــة
تحديد مواقع التصوير.
وأك ــد فــريــق الـتـصـنـيــع أن هــذه
التقنيات تجعل القمر مــن أفضل
األق ـم ــار الـصـنــاعـيــة الـعــالـمـيــة في
مـ ـج ــال ت ــوف ـي ــر ال ـ ـصـ ــور ال ـعــال ـي ــة
الجودة؛ وكذلك إدخال تحسينات
عـلــى ســرعــة االسـتـجــابــة وتطوير
دقة تحديد مكانية عالية.
و"خـ ـلـ ـيـ ـف ــة سـ ـ ـ ــات" ثـ ــالـ ــث ق ـمــر
صـنــاعــي يـطــوره مــركــز محمد بن
راشد للفضاء في دبي.
(د ب أ)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ذكرت مسودة تقرير لباحثين أميركيين بشأن األخطار الصحية
المحتملة للهواتف المحمولة ،أن ذكــور الـفـئــران التي تعرضت
ً
لمستويات عالية جدا من نفس نوع اإلشعاع الذي تصدره الهواتف
المحمولة أصيبت بسرطان في األنسجة المحيطة بقلوبها.
وقال التقرير المبدئي للبرنامج الوطني األميركي لطب السموم،
وهــو جــزء مــن المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية ،إن إنــاث
الفئران التي تعرضت بنفس الطريقة لم تصب بالسرطان.
وتضاف هذه النتائج إلى سنوات من األبحاث التي استهدفت
المساعدة في تسوية النقاش بشأن ما إذا كان اإلشعاع الصادر
ً
عن الهاتف المحمول ضارا.
وأوضح علماء البرنامج الوطني األميركي لطب السموم وإدارة
األغذية والعقاقير األميركية ،أمس األول ،أنه رغم أن هذه النتائج
مثيرة لالهتمام ،فإنه ال يمكن استقراؤها على البشر .وأشاروا إلى
أن المقصود من الدراسات على الحيوانات ،اختبار أقصى درجات
التعرض ألشعة الهاتف المحمول ،وأن الحدود الحالية للسالمة
بشأن إشعاع التلفون المحمول توفر الحماية.
لكن هاتين الدراستين اللتين استغرقتا عشرة أعوام ،وتكلفتا
 25مليون دوالر ،تثيران تساؤالت جديدة بشأن التعرض لهذه
األجهزة الواسعة االنتشار.
وفــي هاتين الدراستين أصيب نحو ستة في المئة من ذكور
الفئران التي تعرض كل جسمها ألعلى مستوى من إشعاع الهاتف
المحمول لنوع نادر من السرطان في األنسجة العصبية الموجودة
قرب القلب ،في حين لم تصب الحيوانات التي لم تتعرض لإلشعاع
بهذا السرطان.
(رويترز)

رقم قياسي جديد للمشي بالفضاء

قمر العرب« ...خليفة سات»
دشـنــت دبــي أول قـمــر صناعي
إماراتي "يتم تصنيعه بأيدي فريق
من المهندسين اإلماراتيين بنسبة
 100في المئة" ،ومن المقرر إطالق
القمر "خليفة ســات" إلــى الفضاء
خالل العام الجاري ،عقب االنتهاء
من إجراء سلسلة تجارب اإلطالق.
وسـيـتــم وض ــع الـقـمــر فــي مــدار
منخفض حول األرض ،على ارتفاع
 613كيلومترا تقريبا ،ليبدأ عمله
بالتقاط صور عالية الدقة ،وإرسال
ا لـبـيــا نــات الفضائية بمواصفات
تتوافق مع أعلى معايير الجودة
في قطاع الصور الفضائية بدقة
تبلغ  0.7متر بانكروماتي (2.89م)
ضمن نطاقات متعددة.
وق ــال الشيخ محمد بــن راشــد،
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،رئ ـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،حـ ــاكـ ــم دب ـ ــي،
"المهندسون اإلماراتيون هم أول
فــريــق عــربــي يـسـتـطـيــع ب ـنــاء قمر
ص ـنــاعــي بـنـسـبــة  100ف ــي الـمـئــة
دون أي مساعدة أجنبية ،وشباب
اإلمارات أثبتوا كفاءة ،وقدرة فائقة
في ميدان التصنيع الفضائي".
وتـ ــابـ ــع" :اإلمـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـي ــوم هــي
الدولة العربية األولى التي تمتلك
ت ـق ـن ـي ــات بـ ـن ــاء أق ـ ـمـ ــار ص ـنــاع ـيــة
بشكل كامل ومستقل عن أي دعم
خارجي".
وي ـض ــم ال ـق ـم ــر "خ ـل ـي ـفــة س ــات"
س ـب ـعــة ابـ ـتـ ـك ــارات ف ـض ــائ ـي ــة ،هــي
كاميرا تصوير ذات درجة وضوح

مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ بـ ــوكـ ــوال
ً
س ـ ــاراك ـ ــي ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـت ـه ـمــا
بالفساد إ ب ــان توليه منصب
مـ ـح ــاف ــظ كـ ـ ـ ـ ــوارا بـ ـي ــن ع ــام ــي
 2003و ،2011وأ ث ـن ــاء النظر
ف ــي ت ـل ــك ال ـق ـض ـيــة ت ـصــاعــدت
الشكوك حول نزاهة القاضي،
ّ
ثم تعززت بعد صــدور الحكم
بالبراءة.
وك ــان ــت ق ـضـ ّـيــة "س ــاراك ــي"
مــن األب ــرز فــي حملة مكافحة
الفساد التي أطلقها الرئيس
محمد بخاري الذي وصل إلى
سدة الرئاسة عام .2015
(أ ف ب)

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

علي حسن المال الجفيري
خالد
ً

 63عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الجابرية ،ق،6
ش ،104م ،25النساء :الــزهــراء ،ق ،8ش ،44م ،63ت،66004955 :
25245123

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:15

العظمى

19

الشروق

06:36

الصغرى

08

الظهر

12:02

أعلى مد

العصر

03:07

المغرب

05:28

العشاء

06:47

التوزيع:

ً
 01:44صب ــاحـ ـ ــا
 03:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  08:52صب ــاحـ ـ ــا
 09:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

