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الممثلة أوما ثورمان تتهم هارفي
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«مجلس العالقات» :القدس أولوية

محليات

الصقر :وفود إلى االتحاد األوروبي والفاتيكان والكونغرس لمناقشة القرار األميركي

سيلتئم ● السنيورة :فلسطين وقضايا المنطقة محل اهتمام وتركيز
الخليجي
البيت
الصباح:
محمد
●
ً
● موسى :األوضاع العربية سيئة جدا ● عشراوي :تواطؤ لتقديم القدس إلى االحتالل اإلسرائيلي

٠٤
األمير يرعى افتتاح مركز
عبداهلل السالم الثقافي اليوم

برلمانيات

06
الغانمً :البرلمان سيقدم
ردًا شامال على الشكاوى
في مارس
رئيس وأعضاء مجلس العالقات العربية والدولية في لقطة تذكارية عقب اجتماعهم أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

ناصر الخمري

و ضــع مجلس العالقات العربية والدولية
القضية الفلسطينية ،والسيما قــرار الرئيس
األميركي دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة
ب ـ ــاده إلـ ــى ال ـق ــدس واالع ـ ـتـ ــراف ب ـهــا عــاصـمــة
إلسرائيل ،على رأس أولويات اجتماعه السابع
الذي استضافته الكويت أمس.
وصرح رئيس المجلس محمد جاسم الصقر،
عقب الجلسة األولى ،بأنها شهدت اقتراحات
عديدة بشأن قرار ترامب ،أبرزها إرسال وفود
إلى االتحاد األوروبي والفاتيكان والكونغرس

األميركي ،إلى جانب مناقشة قضايا سورية
والـيـمــن ولـيـبـيــا ومـخـتـلــف دول اإلقـلـيــم التي
تعاني اضطرابات.
ورأى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـكــوي ـتــي الـســابــق
الـشـيــخ د .مـحـمــد الـصـبــاح أن ه ــذا االجـتـمــاع
ً
يتزامن مع عدة تطورات عربية ودولية ،مؤكدا
أن «ا لـبـيــت الخليجي سيلتئم ،و ه ــذه مرحلة
عابرة».
وبينما أكد رئيس الوزراء اللبناني األسبق
فؤاد السنيورة أن قضايا فلسطين والمنطقة

«التمييز» تنظر اليوم «دخول المجلس»
في جلسة مشورة برئاسة المريشد
المستشار العجيل تنحى عن نظر القضية
●

حسين العبدالله

بعد ســاعــات قليلة مــن إعــان
رئـيــس الــدائــرة الجزائية األولــى
فــي محكمة التمييز المستشار
ً
أحـمــد العجيل ،رفـعــه كـتــابــا إلى
رئيس محكمة التمييز المستشار
يــوســف ال ـم ـطــاوعــة ،تـنـحــى فيه
عن نظر قضية دخول المجلس،
ً
المتهم على ذمتها  69مواطنا

ل ــوج ــود م ــان ــع ،ك ـلــف الـمـطــاوعــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار صـ ــالـ ــح ال ـم ــري ـش ــد
عضو الــدائــرة الجزائية الثالثة
ف ــي «ال ـت ـم ـي ـيــز» ،رئ ــاس ــة ال ــدائ ــرة
األول ـ ــى ع ـلــى سـبـيــل ال ـت ـفــرغ في
هذه القضية.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،م ــن
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادره ـ ـ ــا ،أن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ال ـ ـمـ ــري ـ ـشـ ــد ط ـ ـلـ ــب م ـ ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة
الـقـضــائـيــة ع ـقــد جـلـســة م ـشــورة

ً
دائـمــا ما تكون محل اهتمام وتركيز مجلس
ال ـعــاقــات ،اعـتـبــرت الـمـتـحــدثــة بــاســم منظمة
التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن «هناك
ً
ً
بال شك تواطؤا أميركيا لتقديم القدس لقمة
سائغة إلى االحتالل اإلسرائيلي».
ب ــدوره ،قــال األمـيــن الـعــام السابق لجامعة
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ع ـمــرو مــوســى إن «األوض ـ ــاع
ً
ً
العربية سيئة جدا» ،مبينا أن المجلس ناقش
«كيفية الخروج من هذا المأزق التاريخي».
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ً
تفاعال مع ما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر  21يناير
الماضي تحت عنوان «السلطتان ...إهمال في جدول األعمال»،
الثانية
قررت لجنة األولويات البرلمانية في اجتماعها أمس ،بتوافق
أعضاء السلطتين ،إسقاط العديد من القوانين غير المجدية
ضي أكثر من سنة على إدراجها
من جدول األعمال.
ور رغم م
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل ،في تصريح عقب طلبات وقرارات وتقارير ُنيابية لم تر الن األمة دون متابعة إلقرارها
س
جل
بقوانين حكومية أرسلت إلى م
«تطاير الحصى»...
اجتماعها بحضور وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة • مشاريع
راوح مكانك
الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح ،ووزير الدولة لشؤون
محليات
ً
مجلس األمــة عــادل الخرافي« :غــدا ستكون لدينا جلسة أعمال
ً
ً
ً
خفيفة ورشيقة» ،مبينا أن «الحكومة قدمت  ٣٢مشروعا جديدا
03
تتضمن مختلف الـقـطــاعــات ،وأرسـلـنــاهــا إلــى الـلـجــان ،وعندما
ض ـ ــوئ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـ ــن خ ـب ــر
ـورة
تنتهي منها سنرفعها إلى المجلس».
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ دة» في يناير الماضي
«الجري
اقتصاد
إنشاء صندوق التنمية
وأوضـ ــح الـفـضــل أن الـلـجـنــة ق ــررت إزاحـ ــة الـمـشــاريــع ٠٨
www.aljarida.

ن :إهمال في جداول األعمال
com

مسك وعنبر

غـيـر مـخـصـص لـلـبـيـع

السلطتا

المحمد :نجاح معرض
الطيران األول يؤكد مكانة
الكويت عالميًا

ُ فيها من جهد ووقت
ب ل
ج ــدول أعـمــال عن كلفتها ،وجدوى ما ذِـات استشارية ،وجهود
لــى
ـركـ
مــن ج ــدول أعـمــال مجلس األم ــة إوطلبات تحقيق أو كاالستعانة بــدور وشـ م ـخ ـت ـصــة بـ ــالـ ــوزارات
م ـل ـيــن ف ــي اإلدارات ال ـ
مجلس الــوزراء ،قــرارات وقوانين حينها لمقدميها ،ال ـعــا
يــاغـتـهــا ومـقــارنـتـهــا
لـصـ
النور رغم أهميتها في
ً
«ترقيعا» لموقف وال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ج ــاورة أو الـمـتـقــدمــة،
مناقشة لم تر
ـالتـهــا ف ــي الـ ــدول ال ـم ـ
ً
حلوال ألزمــة سياسية ،أو
ال تـجــد من بـمـثـيـ
إدارة الفتوى والتشريع
إذ كانت
األدراج
مــا بذله العاملون في
ان ـت ـخــابــي ،لـكـنـهــا ظـلــت حـبـيـســة مهملة مــن دون و
َمــن قدموها تركوها
للمراجعة والتعديل.
يتبناها ،حتى
ـال جـلـســات المجلس،
مـ
ً
والـمـتــابــع ل ـجــدول أع ـ ً
متكررا ،بعضها غير
متابعة.
أعمال البرلمان ،يعود
أكثر من  60موضوعا
ـدول
ـ
ج
على
البنود
م ــن أح ــداث يجد
لمناقشة اآلن ،ويجب أن يرفع
عشرات
ضــى بـكــل م ــا حـمـلــه
ً
األساس ل
صوصا أن
تــاريـخـهــا إل ــى ع ــام مـ البالد وأخــذت الكثير من وقت صالح ب إلنجاز المتبقي منه ،خ
حكومية منه ،للتفرغ
سياسية انفجرت في
المهملة فيه ،يدفع ثمنها
ـواء النيابية أو ال
هناك بعض القضايا
المتخصصين واللجان سـ تحولت إلى بنود شاهدة
وزراء في استجواباتهم.
ـال ،مـ ــن ب ـي ــن «ط ـل ـب ــات
إلنجازها ،لكنها في النهاية وه ــذا مــا قــد يــؤكــد أن
وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ـ
ـرار،
جــدول أعمال إحدى
عـلــى تـلــك األح ـ ــداث دون قـ ـ سيما طلبات التحقيق
مناقشة» المدرجة على
من العمل البرلماني ،ال
ـالح بل ابتزاز ،ال
مناقشة اإلســراع في
الكثير
ينطلق من دوافــع إصـ
جلسات ،طلب يتعلق ب
ُ
ال
المكدسة على ال
شهرت
قانون العمالة المنزلية ،حيث أ ِ
أو المناقشة ،تلك «البنود التاريخية»
تنفيذ
وهو ما تثبته
م ـل ـه ــا ف ـ ــي أغ ـس ـطــس
ـرك ـت ـه ــا وب ـ ــاش ـ ــرت ع ـ
م ـ ــة» إال جــدول ش ـ
على الجدول ،إضافة
الجداول.
ـال «األ
لماضي ،وما زال الطلب
ً
ول ـيــس أس ــوأ مــن ج ــدول أع ـمـ ط ـل ــب ال ـق ــوان ـي ــن ا
ب ــإح ــال ــة  156مــدع ـيــا
ل ـس ـل ـط ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ـ
ـى ط ـلــب آخـ ــر خـ ــاص
ـا
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ف ـ
يناقش إلى اآلن ،رغم أن
لتطوير مرفق هناك ،إلـ ـ ً
لم
والتشريعات لسد ثغرات هنا أو لبرلمان سحب  52عاما إلى التقاعدوضوع ،وأصدرت المحكمة
بيئة عمل ،طلبت من ا
القضاء حسم الم
ق ــرارات هــذه اإلحــالــة
سنوات ،ولم يناقشها،
تحسين ُ
ـدسـتــوريــة حـكـمـ ًـا بــأن
أو ل ً
رسلت إليه منذ
مشروعا بقانون أ ِ
الـ
وزراؤها المختصون.
02
تتابعها الحكومة أو
التساؤل «قانونية»!.
ولم
لمشاريع بقوانين إلى
ويدفع هذا العدد من ا

محيي عامر

نسخة

ضوئية من مضبطة مجلس األمة األخيرة بتاريخ  ٩يناير الجاري

تضمنها

ث ــالث ــي ال ـم ـق ــدم إل ــى
االسـ ـتـ ـج ــواب ال ـ
ف ــات «ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات
االجتماعية والعمل
غ ـ ـ ــم أن مـ ـلـ ـ
عديالت وزيــرة الشؤون
لشؤون االقتصادية
ر تماعية» و«البطالة» و«ت
لــة ل
االج
ي ــاج ــات» التـ ـ ــزال تـ ــراوح وزيــرة الــدو لخميس قبل الماضي.
ذوي االح ـت ـ
لمجلس هند الصبيح ا
مناقشة قرار «الشؤون»
فــي ج ــدول أع ـمــال ا
فاليزال طلب
مكانها
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ث ـمــان ـيــة أشـ ـه ــر ،فــإن وقف المساعدات االجتماعية 02
تـضـمـنـتـهــا م ـح ــاور
ت ـل ــك ال ـق ـض ــاي ــا

األم ــة م ــرزوق الغانم
ـا ،أن رئـيــس مجلس
ـريــدة» مــن مـصــادرهـ
لجنة الـشــؤون المالية
ً ُ
«الـجـ
ً
ـى
علمت  10الـجــاري مــرســومــا حكوميا ،أحـيــل إلـ إنشاء صندوق الكويت
تسلم فــي
سترداد مشروع قانون
تصادية البرلمانية ،با
لمجلس عام .2006
واالق
تماعية ،والذي سبق تقديمه إلى ا جتماعها األربعاء الماضي،
للتنمية االج األولويات البرلمانية
أعلنت عقب ا مدرجة منذ سنوات على
ً
يذكر أن لجنة
ً
أبلغتها أن هناك  120مشروعا بقانون طلبت سحب  50مشروعا
أن الحكومة
ً ستطلب سحبها ،بعد أن
وغالبا
جدول أعمال اللجنة ،جداول اللجان لتعديلها.
بقانون مدرجة على

خورشيد لـ ةديرجلا :.حسب سنوات الخدمة ...والصرف مرة واحدة

خـلــص اجـتـمــاع لجنة ال ـش ــؤون المالية
واالق ـت ـص ــادي ــة الـبــرل ـمــان ـيــة أم ــس إل ــى حل
توافقي مع الحكومة يقضي بإصدار األخيرة
ً
قرارا يمنح العسكريين الذين تقاعدوا خالل
الفترة من  28أبريل  2008حتى  31ديسمبر
 2009مكافأة استحقاق.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـ ـن ــائ ــب ص ــاح
خورشيد إن «عدد العسكريين المشمولين
بتلك المكافآت يبلغ  ،2692على أن يمنح
ً
من خــدم  25عاما فأكثر مكافأة استحقاق

شاء هيئة عامة لقطاع التأمين

إلن

١٥

أكد لـ

«إنجاز» الكويتية
توقع مذكرة تفاهم
مع «صافيا الدولية»

دلبلا .نجاح تجربة وكيالت النيابة
●

الفنان سعد الفرج
شخصية مهرجان المسرح
األكاديمي الثامن

١٨

اقتصاد

١٦

حسين العبدالله

رقابة وإعداد البيانات اإلحصائية
للعبة لتقييم حالة تتولى اإلشراف وال
إليه واآل س ـي ــوي
ً
متوقعا وأشير
ـان
كما كـ االتحاد الدولي لكرة االتحاد الكويتيً .
ً
نظرا ألن الجمعية
موال شركات التأمين واإلعادة
سابقا؛ قرر
وأضاف أنه
لجنة تسوية
ل ــالتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي
صلة تحدد لوائح استثمار أ
القدم (فيفا) تعيين يتوافق مع ال ـع ـم ــوم ـي ــة
لنظيره الكويتي بما
ع ــدة قـ ـ ــرارات ذات
ركات ومبادئ المحاسبة الدولية
(الفقرة  )2من لوائحه.
ات ـخ ــذت وقيادته في الوقت الذي
«الشال»« :التقاعد المبكر»
المادة 8
ــال «فـيـفــا» ،فــي بـيــان نشره بلوائحه لرياضة القديم ال يزال
الش
وكمة
ح
ق
انون
ا
و
قانون
ـدة
ـ
ـ
ح
وا
ـرة
ـ
ـ
م
ـاق
ـ
ق
ـ
ح
ـ
ت
ـ
س
اال
ـأة
ـ
ف
ـا
ـ
ك
ـ
م
ـرف
ـ
ـ
ص
مكافأة
سنة
20
خدم
ومن
راتب مدة سنتين،
ّ
كان
بق
ساريا ،فقد تم اتخاذ قرار بتعيين تلتزم
سيخرب نظام التأمينات
مــوقـعــه الــرس ـمــي ،إن
ً
أم ــس عـبــر
سابين للمساهمين والمشتركين
اإلي ـقــاف
ـوي ــة لـ ــه وت ـفــوي ـض ـهــا
االجتماعية
ال ـق ــرار يــأتــي عـقــب رف ــع بتاريخ ل ـج ـنــة ت ـس ـ
شؤونه اليومية ،ومراجعة
عــن ا لــر يــا ضــة ال نتيجة إقرار بإدارة
ديالتها ش
ـدةديسمبر الماضي،
أنها وتع
كافليع ـتفتحسحـكــري ـيــن ،ول ـ ــن تـ ـك ــون ل ـه ــم م ـعــاشــات
السنة،ركات التأمين لالت ـل ـ
صـلضمانـف
كويتية و
سنة
استحقاق راتــب مـ
5
الكويتنـ لوائحه
مبارك الرفاعي

قانون جديد ،إذ اتجه إلى
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــن الـ ــدولـ ــي
وفـ ـ ـ ـ ٌـد م ـ ــن

ـوافـقــة مــع متطلبات
مـتـ

02

لمحامي العام في النيابة
أعلن ا مستشار مبارك الرفاعي
العامة ال ـرائـ ــم األح ـ ـ ـ ــداث ال ـع ــام
أن ع ـ ــدد جـ ـ
ً
مؤكدا أن
بلغ  1880قضية،
الماضي خطير يستلزم التفات
ذلك مؤشر
ؤسسات التربوية في
والم
األســر لتوعية األبناء وتوجيههم
الدولة
02
التوجيه الصحيح.

النتخابات الرئاسية المصرية

عل ا
استثنائية».
أما من قلت خدمته عن ،20
عنان يش
مكافأةيت
فيمنحفير الكو
مانيال تستدعي س
وعد :لن أسمح لفاسد باالقتراب
السي
النائب صالح عاشور
سي يتمقرر● اللجنة
وقال
استحقاق راتب سنة».
ذبات العمالة الفلبينية في البالد
على خلفية تجا
ـ«الجريدة» أن «اللجنة إن العسكريين المشمولين بتلك المكافآت
وأضاف خورشيد ل●
ً
ً
ستصدر تقريرها متضمنا اقتراحا بقانون ي ـت ــوزع ــون ب ــواق ــع  854ف ــي وزارة ال ــدف ــاع،
ينص على ما تم االتفاق عليه ،وإذا صرفت و 1211ف ــي «ال ــداخ ـل ـي ــة» ،و 614بــالـحــرس
هران ً
و13رة وعزل ط
الفتا إلى أن القيمة
بالمطافي،
الحكومة تلك المكأفاة بقرار فسيتم سحبه،
الوطني،يد أنق
مي جديد لتحي
رياضة
دولي  -إقلي
أمــا إذا لم تصدر قــرارهـتـاحالف
القانون» ً ،اإلجمالية للمكافآت تصل إ لــى  56مليون
فسنقر
ً
ُ على عفرين وتبلغ دمشق كتابيا
دينار.
على
الحكومة
مبينا أن «اللجنة
معغير
اتفقتركيا ت
ت
06
تكون هذه الخطوة
من أن
مفاجئ ،وسط مخاوفستخدام هذه العمالة لدى
مقدمة لمضاعفة بدل ا
ناصر المانع
مكاتب.
ودريغو دوتيرتي أعلن
جريدة» ،من مصادرها ،أن السلطات ال وكان الرئيس الفلبيني ر
في الكويت يعانين
علمت «ال
ستدعت السفير ا لكويتي
عامالت الخدمة المنزلية
رسمية في الفلبين ا
عضهن فــي األشهر
جاذبات أن
ال
أدت إلــى انتحار ب
لديها مساعد ا لــذو يــخ ،على خلفية الت وذلك انتهاكات
مانيال قرار التعليق
فلبينية في الكويت،
ماضية ،قبل أن تتخذ
القائمة بشأن العمالة ال
انعكس القليلة ال
في أسباب وفاة نحو
ً
مزيد من التفاصيل .و
ً ؛ «انتظارا للتحقيق
رسميا
دون اإلفصاح عن
أمس األول بتعليق إرسال عمالتها ست أو سبع منهن».
قرار الفلبين
العمالة فــي الـبــالد ،إذ
مكاتب
على
ـى الـكــويــت،
فلبينية لــديـهــا» بشكل
إلـ ـت «ن ـفــاد الـعـمــالــة ال
أعـلـنـ

●

األربع الفائتة ،لكنه فاجأ
نجازاته خالل السنوات
ل ــى أح ــد األش ـخــاص
إل
يــر إ
لقاهرة – رامي إبراهيم
الـمـتــابـعـيــن بـتــوجـيــه تـحـ ًـذ «في ناس لن أسمح لهم
ا
فجأة ،دون أن يعلن اسمه ،قائال :عارف إنه كان حرامي
المصرية
االقتراب من الكرسي ده ...أنا
ً
مضيفا« :ألمانة
ا شتعلت االنتخابات الرئاسية األسبق الفريق ب
سبني»،
أركان القوات المسلحة
دالفتاح وفاسد وأسيبه؟ ربنا يحا فاسدين من الكرسي
بإعالن رئيس
سؤولية ،اللي هيقرب من ال
منافسة الرئيس عب
سامي عنان الترشح ل
لفترة رئاسية الم
ً
ً
أعلن رسميا ترشحه
ده يحذر مني».
سامي عنان خطابا
السيسي ،الذي
«الفاسدين» باالقتراب
أذاع
ً
متعهدا بعدم السماح لـ
وفــور انتهاء المؤتمر ،لرئاسة ،ما حسم التكهنات
ثانية،
ً أعلن فيه ترشحه ل
ً
من كرسي الرئاسة.
02
لترشح ،كما كان متوقعا ً ،مسجال مقصود من كالم الرئيس.
وجاء إعالن السيسي ا
شرحا حول ال
وطن» ،الذي قدم فيه
ختام مؤتمر «حكاية
في

ثقافات

شنطن – جاد يوسف

وا

ريكس تيلرسون طلبه من
يشير تجديد وزير الخارجية األميركي األكراد في منطقة عفرين،
عملية عسكرية ضد
ً
شخصيا في إدارة ملف
أنقرة االمتناع عن أي
بدأ يتواله تيلرسون
تصاعد الدور الذي
إلى
وصف باالستراتيجية
األزمة السورية.
ما
وأكد مصدر سياسي مطلع في واشنطن أن قبل يومين ،ال يختلف
التي أعلنها تيلرسون
أكثر من شهر ،لكن
ـة،
الجديدة في ســوريـ
ـاع جيم ماتيس قبل
لــدفـ
ً
عودة لتكرار الخطأ
عمليا عما أعلنه وزيــر ا إعالن تيلرسون أنه ال
المتغير الرئيسي فيها هو
إلرهاب ونفوذ إيــران فيه
بالعراق ،ما سمح ل
الذي ارتكبته واشنطن ً
سورية أيضا.
مــاســي ،ال ــذي عـقــد في 02
بالتمدد نحو ـدر أن االجـتـمــاع الـخـ
وكـشــف الـمـصـ

●

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي،
لــ«الـجــريــدة» ،مــا جــاء على لسان
ال ـن ــائ ــب ج ـ ــواد ق ــدوس ــي ،عـضــو
لجنة األمن والسياسة الخارجية
لـمـجـلــس الـ ـش ــورى (ال ـب ــرل ـم ــان)،
بـشــأن وض ــع الــرئـيــس الفرنسي
إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون  3شـ ــروط
ل ـت ـل ـب ـيــة دع ـ ـ ــوة ال ــرئـ ـي ــس حـســن
روحاني لزيارة طهران.
وكـشــف الـمـصــدر أن الـشــروط
هي:

٢٢

٣١

٣٢

مربع الذهب بكأس ولي
العهد يبوح بأسراره اليوم

روحاني و«الحرس» يتسابقان على رفض مناقشة «البالستي»
طهران  -فزراد قاسمي

دوليات

عيسى اليوسفي :تغلبت
على المرض بممارسة الرسم

ماكرون يشترط لقاء خامنئي خالل
زيارة إيران للحصول على ضمانات

إردوغ ــان يوقع على طائرة مسيرة أمس
األول خالل زيارته قاعدة لهذه الطائرات
جنوب شرقي تركيا (األناضول)

٢٨

«التربية» تتفاعل مع تقرير
� .وتشكل لجانًا
لمتابعة سلوكيات الطلبة

مشروع
الجتماعية ...منذ !2006
ا

دات االجتماعية» و«البطالة»
«المساع » ...طلبات مناقشة معلقة
و«اإلعاقة
«االستجواب الثالثي» للصبيح

س ـم ـبــر  ،2016كـلــف
ف ــي  27د ي ـ
لجنة المرافق العامة
األمة
مجلس دراسة «تطاير الحصى»،
ً
البرلمانية الشارع الكويتي كثيرا
الذي أزعج
على إثره وزارة األشغال
وتعرضت س ــة ،وأن ـج ــزت اللجنة
لـهـجـمــة ش ــر
ن ــه فـ ــي  186صـفـحــة
تـ ـق ــري ــره ــا عـ ـ
أبريل الماضي.
بتاريخ  30ـريـ ــر ،الـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ّـم ـل ــت
ت ـ ـقـ ـ
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـ م ـق ــاول و«األشـ ـغ ــال»
ـة ال ـ
ف ـيــه الـلـجـنـ ـالل بأعمال التنفيذ
مسؤولية اإلخـ
ك ـ ـ ــدت ض ـ ـ ــرورة ع ــدم
واإلش ـ ـ ـ ـ ــراف ،وأ
طــة ج ــدي ــدة إال بعد
خـلـ
تـطـبـيــق أي ـارات العلمية الالزمة،
إجــراء االخـتـبـ
بعد أن أحدث الحصى
لم يتحرك إال
سـيــارات المواطنين
خــرابـ ًـا أكثر في
والمقيمين.

مستشار الرفاعي 1٨٨0 :قضية
روع قانون ال
داث في  2017مؤشر خطير
ائب عسكر العنزي يقدم مش
أح
الن

يفا» ِّ
يعين لجنة تسوية
«ف
لالتحاد الكويتي لكرة القدم

أنقرة تهدد الجنود
األميركيين في سورية
بـعــد تـعــرضـهــا ألك ـبــر خـســارة
في معركتها مع «وحــدات حماية
الشعب» الكردية في شمال سورية،
هـ ـ ــددت أن ـ ـقـ ــرة ،أمـ ـ ــس ،بـتــوسـيــع
عملية «غصن الزيتون» إلى أبعد
مــن عفرين ،لتشمل مدينة منبج
حتى شرق نهر الفرات ،إلى جانب
اس ـت ـه ــداف ال ـج ـنــود األمـيــركـيـيــن
المنتشرين في المنطقة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة
التركية بكر بوزداغ ،في تصريح
ل ـق ـنــاة « CNNتـ ـ ــرك» ،أنـ ــه «إذا لم
ي ـخــرج مـسـلـحــو وح ـ ــدات حـمــايــة
الـشـعــب مــن مـنـبــج ،فــإن ٠٨

يامز :خائفة من الجزء األخير
مايسي ويل
 »Game ofص ٢١
من مسلسل «Thrones

 36صفحة
السعر  100فلس

إخالء سبيل المتهمين باختالس أموال
ً
مكافآت بال معاشات لـ  2692عسكريا
«الموانئ» بكفالة  9ماليين دينار
فــي وق ــت ق ــررت محكمة الـجـنــايــات إرج ــاء نـظــر قضيتي اخـتــاس
صندوق «الـمــوانــئ» ،واالستيالء على أمــوال المؤسسة ،المتهم على
ذمتهما رئيس إحدى الشركات وموظفان بها ،أحدهما روسية ،إلى
جلسة  18الجاري ،أخلت المحكمة ،أمس ،سبيل هؤالء المتهمين بكفالة
 9ماليين دينار ،يدفعونها متضامنين.
وأمرت المحكمة باستمرار منع سفر المتهمين على ذمة القضية
التي تتهمهم فيها النيابة العامة باالستيالء على  21مليون دينار من
أموال «الموانئ» دون توريدها لحساب المؤسسة.
وكانت «الجنايات» استمعت في جلستها ،أمس ،ألقوال أحد الشهود
العاملين في ديوان المحاسبة ،وقررت فض عدد من األحراز التي تخص
ملف قضية اختالس أموال مؤسسة الموانئ.

الجاراهلل 70 :دولة و4
منظمات تشارك في
اجتماع محاربة «داعش»

«األولويات» :إسقاط القوانين غير المجدية ...وغدا جلسة رشيقة

يابة
وفاة الصواغ» أحيل إلى الن ً
ملف « «الصحية» لم يناقش برلمانيا!
وتقرير

●

04

في اجتماعه أمس ،أعاد مجلس العالقات العربية
ً
والــدول ـيــة انـتـخــاب محمد الـصـقــر رئـيـســا ل ــه ،وإي ــاد
ً
ً
ً
عالوي نائبا أول ،ومحمد بن عيسى نائبا ثانيا.

ً
واسعا في مجلس األمة،
ً
السابق فالح الصواغ حيزا
تعلقت بملف األخطاء
قضية وفاة النائب
حيث
ً
أخذت أكثر القضايا اهتماما لدى الرأي العام ،لجنة الـشــؤون الصحية
من
وكانت المتخم بــالـتـجــاوزات ،وتــم على أثــرهــا تكليف بتاريخ  11ديسمبر .2016
الطبية
والعمل البرلمانية التحقيق في الموضوع بتاريخ  2أبريل الماضي
جتماعية
ُ
درج على جدول األعمال وزير الصحة آنذاك جمال
واالوأنجزت اللجنة تقريرها وأ
ِ
من
النيابة
رغم أن الملف أحيل إلى
يعطيه صفة االستعجال،
وال يزال يراوح مكانه،
ً
حريا بالمجلس أن
ديسمبر  ،2016وكان
الحظات إلى بالغ النيابة.
الحربي في
ُ ضم وما ورد فيه من م
وينظر فيه حتى ي

حسين علي

محليات

السلطتان تتفاعالن وتغربالن ًجدول األعمال
●

ا لـيــوم لنظر الطعنين المقامين
من المحكومين في هذه القضية
وال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة عـ ـل ــى ح ـكــم
ً
محكمة االسـتـئـنــاف ،فـضــا عن
نـظــر طـلـبــات الـمـحـكــومـيــن ،على
أن تحدد المحكمة جلسة لنظر
موضوع الطعن ،ويتوقع لها أن
تكون خالل األسبوعين المقبلين.
و ي ـ ـت ـ ــو ق ـ ــع أن ت ـ ـن ـ ـظـ ــر غ ــر ف ــة
ال ـم ـش ــورة بــ«الـتـمـيـيــز» ٠٨

ً
الصقر رئيسا وعالوي
وعيسى نائبين

 – 1ل ـقــاء مــرشــد ال ـث ــورة علي
خ ـ ــامـ ـ ـنـ ـ ـئ ـ ــي ،وط ـ ـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـ ـخ ـ ــاوف
األوروب ـي ـيــن والمجتمع الــدولــي
بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـت ـ ـمـ ــدد اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فــي
الـمـنـطـقــة ،إل ــى ج ــان ــب مــوضــوع
صـنــاعــة ال ـص ــواري ــخ البالستية
والـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي ،م ــع أخ ــذ
تعهد منه بشأن طمأنة المجتمع
واإلجــابــة عــن هــواجـســه ،إضافة
إلى طرح مواضيع أخرى بشكل
مباشر على لسان الدول الغربية،
وسـ ـم ــاع ج ـ ــواب ال ـم ــرش ــد عـنـهــا
مباشرة ،ومن ثم نقلها ٠٨

مصر :طرح  ١٨ألف
وحدة سكنية للمصريين
في الخارج

رياضة
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«مجلس العالقات» :إرسال وفود إلى أوروبا وأميركا بشأن قضية القدس
الصقر :الملف الفلسطيني على رأس األولويات ونأمل إنجاز ما نصبو إليه

ً
الصقر مترئسا االجتماع السابع لمجلس العالقات العربية والدولية أمس

قالوا

ناصر الخمري

عقد مجلس العالقات العربية
والدولية اجتماعه السابع ،أمس،
في الكويت ،لمناقشة القضايا
اإلقليمية والعربية ،السيما
قضية القدس التي وضعها
على رأس أولوياته ،إضافة إلى
األوضاع اإلنسانية في سورية
وليبيا واليمن.
ً
الصقر متوسطا محمد الصالل ومحمد بن عيسى

المجلس حمل
على عاتقه
مسؤولية
توفير حلول
للفلسطينيين

النجار

أكد رئيس مجلس العالقات
الـ ـع ــربـ ـي ــة وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،م ـح ـمــد
ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ،أن إعـ ـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس
األميركي دونالد ترامب عزمه
نقل سفارة الواليات المتحدة
األمـيــركـيــة ال ــى مــديـنــة الـقــدس
واالعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراف ب ـ ـهـ ــا ك ـع ــاص ـم ــة
لـلــدولــة اإلســرائـيـلـيــة كــان على
رأس أولــويــات الجلسة األولــى
الج ـت ـم ــاع م ـج ـلــس ال ـع ــاق ــات،
إضافة الى مناقشة العديد من
ا لـقـضــا يــا ا لـعــر بـيــة واإلقليمية
الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ،خـ ـص ــوص ــا ال ــوض ــع
اإلنـســانــي فــي ســوريــة واليمن
وليبيا ومختلف دول اإلقليم
التي تعاني اضطرابات.
وأع ــرب الصقر ،فــي تصريح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،عـ ـق ــب ان ـت ـه ــاء
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ــاج ـت ـم ــاع
ال ـ ـسـ ــابـ ــع ل ـم ـج ـل ــس الـ ـع ــاق ــات
ال ــدول ـي ــة ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي فـنــدق
الشيراتون ،أمــس ،عن أمله في
إنجاز ما يصبو إليه المجلس
مــن تــوصـيــات ،مــؤكــدا أن هناك
اقتراحات عديدة طرحت وتمت
م ـن ــاق ـش ـتـ ـه ــا ،ومـ ـنـ ـه ــا إرس ـ ـ ــال
وفـ ــود ال ــى االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
وال ـكــون ـغــرس األم ـيــركــي وبــابــا
الفاتيكان بشأن قضية القدس.

التطورات العربية
من جهته ،قال وزير الخارجية
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ د .م ـح ـمــد
ال ـص ـب ــاح ،إن اج ـت ـم ــاع مجلس
العالقات الدولية جــاء في وقت
فــي غــايــة األه ـم ـيــة ،لـمــا تشهده

الـســاحــة الـعــربـيــة والــدول ـيــة من
ت ـطــورات حــالـيــة ،مشيرا إلــى أن
القضية األولى هي الفلسطينية
والقرار األميركي بشأن القدس.
وكـ ـ ـش ـ ــف مـ ـحـ ـم ــد الـ ـصـ ـب ــاح
عــن مناقشة المجلس لـمــا هو
مطلوب في هذا الوقت الحالي
وليس فقط إدانــة قرار الرئيس
األم ـي ــرك ــي ،ب ــل تـمـكـيــن الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـ ــن أن يـصـمــد
على أرضــه ،مشيرا إلــى موقف
الـ ـك ــوي ــت مـ ــن سـ ــد الـ ـعـ ـج ــز فــي
ميزانية وكــالــة األم ــم المتحدة
إلغ ـ ــاث ـ ــة وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاج ـئ ـي ــن
الفلسطينيين (أو نـ ـ ــروا) جــراء
و قــف أميركا لدعمها للوكالة،
م ــوض ـح ــا أن ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــة
العربية الوحيدة التي تقدمت
مــع بعض ال ــدول غير العربية
ل ـس ــد ال ـن ـق ــص ال ـ ـ ــذي ت ــواج ـه ــه
"أونروا".
وأش ـ ــار إل ــى بـحــث المجلس
مكامن خـطــورة منظومة األمــة
ال ـع ــرب ـي ــة أو ال ـن ـظ ــام ال ـع ــرب ــي،
وك ـي ـف ـي ــة أن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـع ــرب ــي
أخفق في تلبية طموح الشعوب
العربية ،مؤكدا أهمية الحاجة
الـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ــادة وت ـق ـيـ ـي ــم ال ـن ـظ ــام
العربي وكيف يحاكي المشاكل
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة عـ ـل ــى األمـ ـ ــن
القومي ،مضيفا :يجب أن يكون
هذا النظام منسجما وفي سالم
م ــع ن ـف ـســه وش ـع ـب ــه ل ـمــواج ـهــة
الـمـخــاطــر االسـتــراتـيـجـيــة على
األمن القومي العربي.
وب ـي ــن أنـ ــه ال ي ـم ـكــن تـمـكـيــن
ال ــدول ــة ال ـعــرب ـيــة م ــن أن تـكــون

ق ــوي ــة إال مـ ــن خـ ـ ــال ات ـبــاع ـهــا
مسار الحكم الرشيد والمصالح
واالن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاح بـ ـ ـي ـ ــن األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة
و شـعــو بـهــا ،متمنيا أن يخرج
هــذا االجـتـمــاع بتوصيات قبل
انعقاد القمة العربية القادمة
في الرياض.

وبخصوص التطرق للقضية
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،ذك ـ ـ ــر د .الـ ـصـ ـب ــاح
أن ـ ــه ت ــم ال ـت ـط ــرق إل ـ ــى ال ــوض ــع
العربي بشكل عام ،ولم نتطرق
ل ـل ـج ــزئ ـي ــات ،بـ ــل ع ـل ــى جـمـيــع
األص ـعــدة ،س ــواء األوض ــاع في
سـ ــوريـ ــة أو ال ـي ـم ــن أو لـيـبـيــا،
مــوضـحــا أن الـسـبــب ف ــي فشل
الـنـظــام الـعــربــي أن ــه ابـتـعــد عن
أسـ ـل ــوب ال ـح ـكــم ال ــرش ـي ــد ،وأن
تكون الحكومات منسجمة مع
شـعـبـهــا ونـفـسـهــا ،مـسـتـطــردا:
يجب أن تقوم أسس بناء على
ال ـن ـظ ــام ال ـع ــرب ــي ع ـلــى اح ـت ــرام
حقوق اإلنسان والديمقراطية،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن مـ ــا ح ـ ــدث فــي
اليمن من الممكن أن يحدث مع
أي موقع آخر.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـكـ ــويـ ــت
م ــن ال ـمــرح ـلــة الـ ـق ــادم ــة ،س ــواء
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى اإلق ـل ـي ـمــي أو
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،أكـ ـ ــد أن ال ـك ــوي ــت
ج ــزء م ــن ال ـك ــل ،وه ــي ع ــود في
الحزمة العربية ،ولذلك تنطلق
من كونها عضوا مؤسسا في
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
وكذلك الرئيس السابق للقمة
العربية ،واآلن عضو في مجلس
األم ــن ،ولــذلــك تعكس الرغبات
الـخـلـيـجـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ولـيــس
الكويتية فـقــط ،مشيرا إلــى أن
الكويت ستكون لديها أجندة
كبيرة مــن القضايا والملفات
إلي ـصــال ال ـصــوت الـعــربــي إلــى
المحافل الدولية.
وبـ ـش ــأن األزم ـ ـ ــة الـخـلـيـجـيــة
وال ــوس ــاط ــة الـكــويـتـيــة ،أوض ــح
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح أن ال ـب ـي ــت
الخليجي سيلتئم ،وهذه مرحلة
عابرة ،متمنيا أن تــزول األزمة
في أسرع وقت.

م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
ال ــوزراء اللبناني األسبق فؤاد
ال ـس ـن ـيــورة ،إن ه ــذا االج ـت ـمــاع
ج ـم ــع عـ ـ ــددا م ــن الـشـخـصـيــات

الصباح والسنيورة

فايز الطراونة والجميل

محمد الصباح

فؤاد السنيورة

عمرو موسى

الحكم الرشيد

نتائج ملموسة

عمرو موسى وفؤاد السنيورة وأمين الجميل

النظام العربي بحاجة
إلى إعادة التقييم
لمواجهة المخاطر

نتمنى أن يخرج
المجتمعون بنتائج
ملموسة في نهاية الدورة

بحثنا كيفية الخروج
من المأزق التاريخي
الذي وقع فيه العرب

الصقر وعدد من أعضاء المجلس قبيل االجتماع أمس
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤثـ ـ ــرة ذات
االهتمام بقضايا األمة والعالم
العربي.
وأضاف السنيورة أن القدس
وق ـض ــاي ــا ال ـم ـن ـط ـقــة دائـ ـم ــا مــا
تكون محل اهتمام وتركيز من
قبل المجلس ،موضحا أنه تم
التطرق الى اإلجراء ات التي تم
تداولها في االجتماع األخير
لمجلس اإلدارة في العاصمة
اللبنانية ب ـيــروت ،مـعــر بــا عن
أمله في أن يخرج المجتمعون
فــي نـهــايــة ال ــدورة واالجـتـمــاع
بنتائج ملموسة.

واإلقليم ،مشيرا إلى التعديات
الخطيرة التي التزال موجودة
معلقة.

برنامج أمني خاص
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ع ـضــو مجلس
الـ ـع ــاق ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،د .غــانــم

النجار ،إن الوضع العام بالدول
العربية في أسوأ حاالته حاليا
على المستويات كافة ،الفتا الى
أن دول المنطقة أصبح لديها
برنامج أمني خاص ال تتشارك
بــه مــع أشقائها يعتمد بشكل
أو بآخر على الواليات المتحدة
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي تــدعــم الـكـيــان

ال ـص ـه ـيــونــي وإل ـ ـغـ ــاء الـقـضـيــة
الفلسطينية.
وأض ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذا الـمـجـلــس
بـمــا يـحـمـلــه م ــن صـفــة شعبية
غـيــر رسـمـيــة حـمــل عـلــى عاتقه
مسؤولية تقديم أكبر قــدر من
ال ــدع ــم لـتــوفـيــر ح ـلــول للشعب
الفسطيني.

أوضاع سيئة
من جانبه ،قال األمين العام
السابق لجامعة الدول العربية،
عـ ـم ــرو م ــوس ــى ،إن ال ـم ـج ـلــس
ج ـ ـمـ ــع ع ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ال ـم ـف ـك ــري ــن
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن الـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن
لمناقشة األو ضــاع اإلقليمية،
مضيفا أنه ال يخفى على أحد
أن األوض ـ ـ ــاع ال ـعــرب ـيــة سـيـئــة
للغاية.
وت ــاب ــع أن ال ـم ـج ـلــس بـحــث
كيفية الخروج من هذا المأزق
التاريخي الذي وقع فيه العرب

محمد أوجار وبن عيسى

طاهر المصري ومصطفى البرغوثي وعبدالرحمن شلقم ومصطفى إسماعيل

ً
غانم النجار مصافحا نبيل فهمي وبينهما البرغوثي

ةديرجلا

•
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محليات

األمير يرعى افتتاح مركز عبدالله السالم الثقافي اليوم ولي العهد يستقبل المبارك والكندري
استقبل ولي العهد والمبارك والكندري وناصر الصباح وعزى ترامب وهنأ رئيس فنلندا والنائب األول والخالد والجراح والصبيح
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
بـقـصــر ال ـس ـيــف ،ص ـبــاح ام ــس،
سمو ولــي العهد الشيخ نواف
األحمد.
كما استقبل س ـمــوه ،رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك ،ورئيس مجلس
األمة باإلنابة عيسى الكندري،
والنائب األول لرئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
ناصر صباح األحمد.
من جهة اخرى ،يتفضل صاحب
السمو فيشمل برعايته وحضوره
حفل افتتاح مركز عبدالله السالم
الـثـقــافــي ف ــي ال ـ ـ  45:5م ــن مـســاء
اليوم بمنطقة الشعب البحري.
من جانب آخر ،بعث سموه،
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ف ـ ـن ـ ـل ـ ـنـ ــدا س ــول ــي

ً
صاحب السمو مستقبال النائب األول
نينيستو ،عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة إعادة

ان ـت ـخ ــاب ــه رئ ـي ـس ــا ل ـج ـم ـهــوريــة
فنلندا لفترة رئاسية جــد يــدة،

متمنيا سـمــوه لــه كــل التوفيق
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــداد ومـ ـ ــوفـ ـ ــور ال ـص ـح ــة

والعافية وللعالقات الطيبة بين
البلدين الصديقين المزيد من
التطور والنماء.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ب ـبــرق ـيــة
ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى رئـ ـي ــس الـ ــواليـ ــات
المتحدة دونالد ترامب ،أعرب
فيها سموه عن خالص تعازيه
وص ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا
ال ـ ـحـ ــادث ال ـن ــاج ــم ع ــن ت ـص ــادم
قطارين ،والــذي وقــع في والية
س ــاوث ك ــاروالي ـن ــا ،وأس ـفــر عن
سـ ـ ـق ـ ــوط ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـض ـح ــاي ــا
والـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ،راج ـ ـيـ ــا س ـمــوه
للضحايا الرحمة ،وللمصابين
سرعة الشفاء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ نــواف األحـمــد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

ً
ولي العهد مستقبال عيسى الكندري
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ ن ــواف األحـمــد،
بـقـصــر الـسـيــف ،صـبــاح أم ــس ،سـمــو رئـيــس مجلس
الــوزراء الشيخ جابر المبارك ،ورئيس مجلس األمة
باإلنابة عيسى الكندري ،والنائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء أنــس الصالح،
ووزي ــرة الـشــؤون االجتماعية والعمل وزيــرة الدولة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح.

الجارالله 70 :دولة و 4منظمات تشارك في اجتماع محاربة «داعش»
• «االجتماع رسالة واضحة وقوية لمواجهة اإلرهاب» • التقى سفراء معتمدين وأمل أن يثمر مؤتمر العراق مشاريع طموحة
اجتمع نائب وزير الخارجية
خالد الجارالله ،أمــس ،مع عدد
من السفراء وممثلي السفارات
الـعــربـيــة واألجـنـبـيــة المعتمدة
لدى البالد.
وق ــال بـيــان صـحــافــي ل ــوزارة
الخارجية إن الجارالله أوضح
للسفراء أن االجـتـمــاع ال ــوزاري
للتحالف ا لــدو لــي لمحاربة ما
يسمى تنظيم الدولة االسالمية
(داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش) ،ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر ع ـ ـقـ ــده فــي
ال ـكــويــت  13الـ ـج ــاري ،سـيـكــون
األول م ــن ن ــوع ــه ،ال سـيـمــا أنــه

ي ـن ـع ـق ــد بـ ـع ــد م ــرحـ ـل ــة ت ـح ــري ــر
العراق من براثن تنظيم "داعش"
اإلرهابي ،منوها بمشاركة نحو
 70دولــة و 4منظمات وهيئات
دولية.
وأشــار إلــى أن هــذا االجتماع
يأتي في إطار استمرار الجهود
الــدول ـيــة والـتـنـسـيــق الـمـشـتــرك
بين ال ــدول األع ـضــاء فــي مجال
م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،وم ـتــاب ـعــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــي رسـمـهــا
التحالف لمحاربة هذا التنظيم،
ويعتبر رسالة واضحة وقوية

لمواجهة اإلره ــاب بكل أشكاله
وصوره.
وأوضـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ــذا ال ـمــؤت ـمــر
يـ ـت ــزام ــن انـ ـعـ ـق ــاده مـ ــع ان ـع ـقــاد
مؤتمر الكويت الــدولــي إلعــادة
إعمار العراق ،المقرر عقده في
الكويت خالل الفترة من  12إلى
 14ال ـجــاري بــرعــايــة كريمة من
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد.
وذك ــر أن اجـتـمــاع ال ـيــوم األول
ً
سيكون مخصصا للمنظمات غير
الـحـكــومـيــة ال ـ ـ ــ ،NGOsوال ـتــي من

المتوقع مشاركتها بنحو 100
مـنـظـمــة ،ف ــي حـيــن سيخصص
ال ـيــوم الـثــانــي للقطاع الـخــاص
الذي سيشارك للمرة األولى في
مؤتمر معني بالمانحين ،حيث
أنه وبعد تمديد الفترة المحددة
للتسجيل تم تسجيل نحو 1800
شركة ورجل أعمال.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــال ــث
س ـي ـش ـه ــد االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ــرس ـم ــي
للمؤتمر ،والذي ستكون رئاسته
مشتركة بين الكويت والـعــراق
واألمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،إض ــاف ــة إلــى
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـبـ ـن ــك
الدولي.
وأعرب الجارالله عن تمنياته
ب ـ ــأن ي ـت ـم ـخــض ه ـ ــذا ال ـمــؤت ـمــر
الدولي المهم عن تقديم الــدول
المشاركة لمساهماتها المالية،
إض ــاف ــة ال ــى ال ـب ــدء ف ــي تــدشـيــن
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الطموحة في العراق ،والمتعلقة
ب ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة
وال ـص ـح ـي ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة إل ــى
جانب الخدمات األساسية.
ح ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع م ـســاعــدة
وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــرة أمـ ــل
الحمد ،ومساعد وزير الخارجية
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـمـ ـ ــراسـ ـ ــم ال ـس ـف ـي ــر
ضـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــران ،وم ـس ــاع ــد
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون
ال ـت ـن ـم ـي ــة والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ــدولـ ــي
ناصر الصبيح ،ومساعد وزير
الـخــارجـيــة ل ـشــؤون المنظمات
الدولية ناصر الهين.

تطورات اليمن
من جهة اخرى ،اجتمع نائب
وزير الخارجية خالد الجارالله،

العراق :الدعم
الكويتي فاق ما قدمته
الدول العربية
ق ــال االم ـي ــن ال ـع ــام لمجلس
الــوزراء العراقي مهدي العالق
ان "الدعم االنساني الذي قدمته
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـع ــراق ف ــي ال ـظ ــرف
ال ــراه ــن ف ــاق م ــا قــدم ـتــه ال ــدول
العربية مجتمعة".
وذكر العالق في تصريح لـ
"كونا" :استطيع القول ان المنح
االنـســانـيــة الـتــي تلقيناها من
ال ـكــويــت الـشـقـيـقــة ه ــي االك ـبــر
مـقــارنــة بـمـنــح الـ ــدول العربية
مجتمعة االم ــر ال ــذي يشعرنا
باالمتنان الكبير لها.
ون ـ ـ ـ ـ ــوه ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال
بـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
الكرفانية التي مولتها الكويت
وسـ ــاعـ ــدت ك ـث ـي ــرا ف ــي ض ـمــان
التحاق الطلبة بالمدارس في
المناطق المحررة مما يسمى
ت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ــدول ـ ــة االس ــامـ ـي ــة
(داعـ ـ ــش) ف ـضــا ع ــن ال ـم ــدارس
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـيـ ــدة داخـ ـ ـ ـ ــل م ـخ ـي ـم ــات
النزوح .وأضاف العالق :نتطلع
الفتتاح المزيد من المدارس في
المرحلة المقبلة.
كما اشــاد بالمنحة المالية
االخيرة لدعم القطاع الصحي
ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ـمـ ـح ــررة
والتي من شأنها ان تساهم في
إعــادة اعمار المراكز الصحية
والمستشفيات هناك.

ً
الجارالله أثناء لقائه عددا من السفراء
أمس ،مع سفير المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ل ـ ــدى ال ـج ـم ـهــوريــة
اليمنية مـحـمــد آل جــابــر الــذي
يقوم بزيارة للبالد.
وقالت وزارة الخارجية ،في
ب ـي ــان ،إن ال ـل ـقــاء ت ـطــرق لبحث
العالقات الثنائية بين البلدين
الشقيقين إضافة إلــى تطورات
األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة وآخ ـ ــر
المستجدات المتعلقة باألزمة
اليمنية.
وحضر اللقاء مساعد وز يــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـش ـي ــخ
الــدكـتــور أحـمــد نــاصــر المحمد
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة
الــوزيــر الـمـفــوض نــاصــر الهين
ونائب مساعد وزير الخارجية
لـ ـش ــؤون م ـك ـتــب ن ــائ ــب ال ــوزي ــر
المستشار طالل الشطي.

٦

برلمانيات

ةديرجلا
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ً
ً
الغانم :البرلمان سيقدم ردا شامال على الشكاوى في مارس
النصف :تتضمن اتهامات بالتعدي على حقوق اإلنسان وسيتم تفنيد كل ما جاء فيها
طمأن الغانم الجميع بأنه لن
يتمكن كائن من كان أن يسيء
لسمعة الكويت وبرلمانها،
ً
مؤكدا أنه تم تفنيد الشكاوى
المقدمة.

كل الشكر
ألعضاء الشعبة
البرلمانية
على المجهود
الكبير الذي
بذلوه سواء في
االجتماعات
الغانم

ذكر رئيس مجلس األمة مرزوق
الـ ـغ ــان ــم ان ال ـش ـع ـب ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة
الكويتية انتهت من مهمتها الثانية
في جنيف باختتام أعمال اجتماع
اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني
الـ ــدولـ ــي ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن الـشـعـبــة
الـبــرلـمــانـيــة ب ــدأت مهمتها االول ــى
فور وصولها قبل يومين للدفاع عن
سمعة دولة الكويت تجاه الشكاوى
الـمـقــدمــة ض ــد ال ـبــرل ـمــان الـكــويـتــي
من الصهاينة ومن النائب الحالي
شعيب المويزري وأخرى من النائب
السابق عبدالحميد دشتي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن "ع ـ ـقـ ــدنـ ــا س ـل ـس ـلــة
م ــن االج ـت ـم ــاع ــات خ ــال تــواجــدنــا
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع الـلـجـنــة
التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي
شملت رئيسة االتحاد واألمين العام
ومدير برنامج حقوق اإلنسان في
االتحاد الذين شكرونا على تفاعلنا
واهتمامنا بالرد على ما يقال عن
البرلمان الكويتي وعلى الشكاوى،
ل ـكــون ه ــذا األمـ ــر اخ ـت ـيــاريــا ،إذ ان
هناك برلمانات ترد وأخرى تفضل
عدم الرد".
وأض ـ ــاف :ان ـطــاقــا م ــن حرصنا
على سمعة دولة الكويت وبرلمانها
فإنه مــن واجبنا تفنيد االدع ــاءات
غـيــر الـصـحـيـحــة ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
ت ـش ــوي ــه س ـم ـعــة ب ـل ــدن ــا وواج ـب ـن ــا
كشعبة بــرلـمــانـيــة ول ـيــس واجـبــي
فقط كرئيس للمجلس أن ندافع عن
سمعة برلماننا كــونـهــا ج ــزء ا من
سمعة بلدنا الكويت.

الغانم والنصف في اجتماع مع االتحاد البرلماني الدولي
وأعرب الغانم عن شكره وتقديره
الع ـضــاء الشعبة البرلمانية على
المجهود الكبير الذي بذلوه سواء
في االجتماعات مع األمين العام أو
مع رئيسة االتحاد البرلماني الدولي
أو مع ممثلي مكتب حقوق اإلنسان
في االتحاد ،مشيرا إلى أن البرلمان
ً
ً
الـكــويـتــي سـيـقــدم ردا شــامــا بعد
شهر من اآلن.
وقـ ــال ال ـغــانــم :أح ــب أن أطمئن
الجميع بأنني واثــق كل الثقة بأنه
لــن يتمكن كــائــن مــن كــان أن يسيء
لسمعة دولــة الكويت أو برلمانها
وكما ذكــرت في تصريحي السابق
فــإنـنــي أؤك ــد إنـنــا سـنـشــرح الكثير
من االمــور للشعب الكويتي بشكل
واض ـ ــح وج ـل ــي ب ـعــد ع ــودت ـن ــا إلــى
أرض الوطن.
وأضاف :كل األمور التي حصلت

خـ ــال رح ـل ـت ـنــا إلـ ــى جـنـيــف كــانــت
ب ـش ـه ــادة أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد وب ـعــض
موظفي الشعبة البرلمانية الكويتية
الذين أوجه الشكر لهم على الجهد
الـجـبــار إذ واص ـلــوا الـلـيــل بالنهار
للتحضير س ــواء بالمستندات أو
بــالـحـجــج أو ب ــاألدل ــة وسيكملون
دورهــم إن شــاء الله ،وواثــق أنــه في
شـهــر م ــارس المقبل سـيـكــون الــرد
إي ـج ــاب ـي ــا وس ـم ـع ــة دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
ستحفظ ولن يمسها أحد.
ومن جانب آخر أشار الغانم إلى
َّ
أنه َمثل المجموعة الجيوالسياسية
الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـل ـج ـن ــة
التنفيذية لالتحاد البرلماني التي
ت ـضــم ف ــي عـضــويـتـهــا الـمـجــامـيــع
الجيوالسياسية األخرى في العالم
إلى جانب رئيسة االتحاد وأمينها
العام.

وأوض ـ ـ ــح ال ـغ ــان ــم أن االج ـت ـمــاع
ن ــاق ــش ع ـ ــددا م ــن األمـ ـ ــور وال ـب ـنــود
بحضور وكيل الشعبة البرلمانية
الـكــويـتـيــة ال ـنــائــب راكـ ــان الـنـصــف،
الفتا إلى أن الوفد الكويتي قدم في
االجتماع شرحا مفصال لمقترحه
بتعديل النظام األساسي لالتحاد
الـبــرلـمــانــي ال ــدول ــي بحيث يسمح
لالتحاد بتوجيه اإلنــذار ثم تعليق
العضوية والفصل للبرلمانات التي
ال تلتزم بمبادئ االتحاد البرلماني
ال ــدول ــي المرتبطة ارتـبــاطــا وثيقا
ومـبــاشــرا ب ـق ــرارات االم ــم المتحدة
وتطبيقها.
وذكر أن "الكل يعرف أن قضايانا
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة المستحقة
صدرت بحقها العديد من القرارات
األم ـم ـيــة ال ـتــي لــم تـنـفــذ عـلــى أرض
الواقع وبالتالي الجهد البرلماني

والدبلوماسية البرلمانية يجب أن
يرتكز على ق ــرارات مؤثرة من قبل
االتحاد البرلماني الدولي حتى ال
تتحول هذه المنظومة إلى مؤسسة
ت ـصــدر قـ ـ ــرارات ال تـحـتــرم م ــن قبل
البرلمانات".

حقوق اإلنسان
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد وك ـيــل الشعبة
البرلمانية الكويتية النائب راكان
الـنـصــف أن مـشــاركــة وف ــد الشعبة
برئاسة رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم في اجتماع اللجنة التنفيذية
لالتحاد البرلماني الــدولــي كانت
بـ ــدعـ ــوة وم ـ ـب ـ ــادرة مـ ــن ال ـب ــرل ـم ــان
ال ـك ــوي ـت ــي ل ـت ـقــديــم م ـق ـت ــرح ب ـشــأن
تعديل النظام األســاســي لالتحاد
ال ــذي يفتقر لنصوص تعاقب أي

برلمان يتعدى على حقوق اإلنسان.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـصـ ــف فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
للصحافيين «إن م ــن ال ـصــدفــة أن
الشكاوى التي رفعت على الكويت
تتضمن ات ـهــامــات بــالـتـعــدي على
حقوق اإلنسان ،فال يمكن أن نكون
ن ـحــن م ــن يـ ـب ــادر ل ـت ـعــديــل ال ـن ـظــام
األساسي لهذه المنظومة الدولية
التي نسعى لالرتقاء بها وال نواجه
االتـهــامــات التي وجهت إلــى الوفد
الكويتي».
وأضاف« :ال يمكن لوفد الشعبة
البرلمانية الكويتية أن يقوم بتعديل
يرتد عليه بالمضرة لذلك نقول إنه
ب ـعــد ش ـهــر م ــن اآلن س ـن ـشــارك في
اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي
مع الــرد الكامل على كل االدع ــاءات
فـيـمــا ي ـخــص ال ـبــرل ـمــان الـكــويـتــي،
خصوصا أن الــدسـتــور والبرلمان
الكويتي يعدان من أعرق الدساتير
والبرلمانات القائمة والفعالة على
مـسـتــوى الـمـنـطـقــة ،وإن ش ــاء الـلــه
سيتم تفنيد كل ما جاء في الشكاوى
خالل الفترة المحددة».
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـنـ ـص ــف ع ـ ــن ش ـك ــره
وتقديره لموظفي الشعبة البرلمانية
ومـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى ج ـه ــوده ــم
المضنية التي بذلوها قبل السفر
وبـعــد السفر لتوفير كــافــة األوراق
وال ـم ـس ـت ـنــدات ال ــازم ــة ل ـل ــرد على
الشكاوى المقدمة من إسرائيل التي
شملت الكويت في شكواها إضافة
إلى الشكويين المقدمتين من النائب
السابق عبدالحميد دشتي والنائب
الحالي شعيب المويزري.

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
الدالل يستفسر عن أسباب
وفاة اثنين من الطلبة الضباط

وجه النائب محمد الدالل سؤاال
الى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ناصر الصباح ،مستفسرا عن
األسباب التي أدت الى وفاة
الطالبني الضابطني في كلية
علي الصباح العسكرية وكلية
احمد الجابر الجوية.
وقال الدالل :هل توجد نتائج
في تقارير الطب الشرعي
بهذا الخصوص؟ وما نتائج
التحقيق في حالتي الوفاة؟
وما إجراءات الوزارة والكليات
العسكرية الحالية والقادمة
(عسكريا ،وصحيا ،وإداريا...
والخ) لضمان توفر افضل
صور الدعم الصحي واإلداري
والعسكري للطلبة الضباط؟

الدوسري يسأل عن مناقصة
التأمين الصحي الجديدة

خالف التصويت على «تجاوزات الصحة» العدساني :استجواب الخرافي بالقريب العاجل

يستمر 3 ...مقابل  2أم  4مقابل واحد؟
استمر الـخــاف بين النائبين فيصل الكندري
وس ـ ـعـ ــدون حـ ـم ــاد حـ ــول ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى تـقــريــر
المكاتب الصحية وتحديدا مكتب ألمانيا ،وبينما
نفى الـنــائــب حـمــاد مــا أث ــاره الـكـنــدري بـشــأن عدد
المصوتين على التقرير ،قال رئيس اللجنة النائب
صالح خورشيد ان التصويت كان  3مقابل .2
وق ــال ح ـمــاد ان "ال ـك ـن ــدري ذك ــر ان كــامــي غير
صحيح ،وهــذا امــر م ــردود عليه ،إذ كنت فــي احد
اللقاءات التلفزيونية وتكلمنا بشكل عام عن وضع
المكاتب الصحية وعن اعمال اللجنة".
وأضاف ان الكندري "يقول انني لم اصوت على
هذه التقارير وأؤكد ان التصويت بنتيجة  ٣نواب
ضــد اثنين فــي مكتب ألمانيا فقط وتمت إحالته
للنيابة العامة".
وت ــاب ــع :طـلـبـنــا ال ـت ـمــديــد ل ـم ــدة س ـنــة لـمـتــابـعــة
ّ
ونقدم تقريرا
تجاوزات جميع المكاتب الصحية
عنها وكــانــت نتيجة التصويت اربـعــة نــواب ضد
واحد ،وفيصل الكندري من ضمن المصوتين بينما
لم يصوت النائب اسامة الشاهين فقط.
وقــال :انني عندما أتكلم فــإن حديثي مــن واقــع
ادلة والتقرير وزع على جميع النواب ولم يصبح
سريا كونه احيل الى مجلس االمة الفتا الى هناك
ثالث جهات دانت رئيس المكتب الصحي بألمانيا
وطالبت بإحالته للنيابة العامة.
واكــد حماد ان االدان ــة جــاء ت من لجنة تحقيق
فــي وزارة الصحة بإحالتين مــن وزي ــري الصحة

السابقين علي العبيدي وجـمــال الحربي ولجان
التحقيق فــي مجلس االم ــة بــاالضــافــة الــى ديــوان
المحاسبة الذي كشف عن فقدان  ٦٥٨مليون يورو
في المكتب الصحي بالمانيا.
وكان رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة
الصحة صالح خورشيد قال أمس إن هناك حديثا
ولغطا يدور حول نتائج التصويت على التحقيقات
التي تمت في المكاتب الصحية ،وأود أن أؤكد أن
نتيجة التصويت على نتيجة التحقيق في مكتب
فرانكفورت هي  ٣مقابل  ٢وليس  ٤مقابل .١
أما عضو اللجنة النائب فيصل الكندري فأكد ان
ما نشره النائب سعدون حماد عن تقارير المكاتب
الخارجية بتصويت اربعة اعضاء ضد واحد غير
صحيح وعار من الصحة ،الفتا الى ان المصوتين
على الموضوع ثالثة مقابل اثنين.
وأكد "اننا نجتمع ساعات طويلة ونسمع فيها
اراء المسؤولين ونتناقش بهذه التقارير ونلتزم
بالالئحة الداخلية الخاصة بالسرية" ،مشيرا الى ان
من يريد ان يتأكد عليه الذهاب إلى أمانه المجلس
وقراءة التقارير.
وشــدد على ان اعضاء اللجنة المالية ال يألون
جهدا في خدمة المواطنين في كل أمر ،مشيرا الى
ان التأني هو لمصلحة الشعب ونحن لم ننتخب
للضحك على الشعب الكويتي انما لخدمته ،شاكرا
رئيس اللجنة المالية النائب صالح خورشيد على
جهوده وفنه السياسي في التفاوض مع الحكومة.

«اتهامات السبيعي لي تدليس ...وكالمه ال يهش وال ينش»
ب ـي ـن ـم ــا أكـ ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب ري ـ ــاض
العدساني أنــه سيقدم استجواب
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون مـجـلــس
األم ــة ع ــادل ال ـخــرافــي فــي الـقــريــب
ال ـع ــاج ــل ،بــالـتـنـسـيــق م ــع الـنــائــب
عادل الدمخي ،ويتكون من محور
واحد ،قال" :إنني ترفعت عن الرد
على ا لـنــا ئــب الحميدي السبيعي
فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب وزيـ ـ ـ ــرة
الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح".
وق ــال الـعــدســانــي ،فــي تصريح
أمـ ـ ـ ــس" ،اكـ ـتـ ـفـ ـي ــت ب ـت ــأك ـي ــد أن ـن ــي
ت ـس ـل ـمــت الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة ال ـتــي
ط ـل ـب ـت ـهــا مـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـص ـب ـيــح
ع ـ ــن األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــن فــي
الـتـعــاونـيــات" ،مستدركا" :النائب
خ ــال ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي خ ـ ــرج فـ ــي ل ـقــاء
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي وق ـ ـ ـ ــال إن ـ ـنـ ــي ات ــأث ــر
بالمغردين ،واقــول له أنــا ال اتأثر
بأحد ،ونحن نواب ولسنا مغردين،
وهل شققتم عن قلبي حتى تعرفوا
ما بداخلي؟!".
ووصـ ـ ــف اتـ ـه ــام ــات الـسـبـيـعــي
ل ــه بــأن ـهــا تــدل ـيــس" ،ف ـه ــو م ــن بــدأ
الهجوم عندما قال إن من ال يقف
م ــع االسـ ـتـ ـج ــواب فـ ــإن الـنــاخـبـيــن

رياض العدساني

س ـي ـس ـق ـطــونــه ،وأق ـ ـ ـ ــول :ال ـس ـقــوط
والنجاح بيد الله وكالمك ال يهش
وال ينش بل يثير الشفقة".
ول ـف ــت الـ ــى ان ال ـس ـب ـي ـعــي اخــذ
دي ـ ـ ـبـ ـ ــاجـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب رئ ـ ـيـ ــس
الــوزراء ،الــذي قام هو بتحصينه،
واس ـت ـجــوب بـهــا وزي ــرة ال ـشــؤون،
"يـ ـعـ ـن ــي ب ـك ـي ـف ــه ي ـح ـص ــن رئ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وي ـس ـت ـجــوب ال ـص ـب ـيــح"،
وي ـق ــول إن "رئ ـي ــس مـجـلــس االم ــة
منحني  25دقيقة ،وإذا انــت ترى
ان رئ ـي ــس الـمـجـلــس ه ــو رئـيـســك
ا لـ ـمـ ـب ــا ش ــر فـ ــأ نـ ــا أرى أن ر ئ ـي ــس

الـمـجـلــس هــو مــن يــديــر الـجـلـســة،
وأن ـ ــا ح ـص ـلــت ع ـل ــى الـ ـ ـ ــ 25دقـيـقــة
التي تحدثت خاللها باستجواب
ال ـص ـب ـي ــح ب ـت ـص ــوي ــت ال ـم ـج ـلــس،
ويفترض عليك كمحام ان تعرف
هذه األبجديات".
وقـ ـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي لـلـسـبـيـعــي:
"ل ـ ــم أق ـ ـ ــدم رقـ ـم ــا إال وان ـ ـ ــا م ـتــأكــد
مـنــه ،بعكسك حيث قــدمــت ارقــامــا
خــاصــة بــالـجـمـعـيــات كـلـهــا خـطــأ،
وان ــت تـقــول ل ـمــاذا ســاكــت عــن كل
ه ــذه ال ـم ـخــال ـفــات ،واق ـ ــول ل ــه هــذا
التقرير (تقرير لجنة الميزانيات)
موزع على الجميع بمن فيهم انت
وخالد العتيبي ،حيث طلبنا في
لجنة الميزانيات مــن هيئة ذوي
اإلعاقة التصحيح ونتابع معها،
وكـنــت نيتي أن اسـتــر عليكم لكن
أن ـتــم مــن ج ــاء صــوبــي وم ــن يأتي
صوبي فليتحمل".
واشـ ــار ال ــى ان ـهــا ال ـمــرة االول ــى
الـ ـت ــي يـ ـص ــدر بـ ـي ــان مـ ــن مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـ ـش ـ ـيـ ــد ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ب ــرق ــي
الـمـسـتـجــوبـيــن ق ـبــل جـلـســة طــرح
الثقة ،وانـهــم الـتــزمــوا بالدستور،
"ف ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي
مسرحيات ،فأنا اقول المسرحيات
عـنــدك ان ــت ،كـمــا أن شـكــر مجلس

ال ـ ـ ــوزراء ل ــك عـلـيــه م ـئ ــات عــامــات
االستفهام".

رد خاطئ
وتحدث العدساني عن استجواب
وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األمــة
مــوجـهــا حــديـثــه للسبيعي" :وخ ــر
عن طريقي في هذا الموضوع ،وإذا
تبي تصير محامي له صير محامي،
وليس لدي ما اخفيه ،وانــا انتقلت
مــن قضية ع ــدم ال ــرد على األسئلة
فقدم ردا خاطئا على اقتراح برغبة،
وهـ ـن ــاك أم ـ ــر س ـي ــاس ــي ت ــم تجيير
االصوات لمصلحة مرشحين آخرين،
وهــذا ال نقبل بــه ،وانــت يالحميدي
مرة مع طالل ومرة مع مرزوق".
وأكـ ـ ـ ــد ان مـ ــن "حـ ـ ــق ال ـس ـب ـي ـعــي
الــوقــوف ضــد االسـتـجــواب بقناعة،
ل ـكــن اذا تـشـكــك ف ـس ــأرد عـلـيــك ردا
قــاس ـيــا ،أو ت ـقــف م ـعــه وم ــا همني
تـقــف او ال تـقــف ،وال تـتــوقـعــون أن
ي ـق ــدم اس ـت ـجــوابــا واحـ ـ ــدا أو حتى
استجوابين أو ثالثة ،فلن نقبل أن
يتم توزير شخص بأمر سياسي،
وال ت ــدع ــي ان انـ ـظ ــر الـ ـي ــك ن ـظــرة
الـ ـمـ ـع ــارض وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـحـ ــال خــالــد
العتيبي".

ً
«المالية» :مكافآت لـ  2692عسكريا وال معاشات استثنائية
يستفيد منها من أحيل إلى التقاعد من  28أبريل  2008حتى  31ديسمبر 2009
●

محيي عامر

انـتـهــى اجـتـمــاع لجنة الـشــؤون
المالية واالقـتـصــاديــة البرلمانية
أمس إلى حل توافقي مع الحكومة
ب ــأن تـصــدر الـحـكــومــة قـ ــرارا بمنح
مكافأة استحقاق للعسكريين الذين
تقاعدوا خالل الفترة من  28أبريل
 2008ح ـتــى  31د ي ـس ـم ـبــر ،2009
ت ـص ــرف مـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة ،ولـ ــن تـكــون
هناك معاشات استثنائية كما ورد
بالقانون الذي تم رده الى المجلس
وكان محور نقاش اللجنة.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـنــائــب
ص ـ ـ ــاح خـ ــورش ـ ـيـ ــد ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي ب ـم ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة أم ــس
إن ع ــدد الـعـسـكــريـيــن المشمولين
بالمكافآت  2692عسكريا ،وثمن

ً
 130ألف متقاعد حاليا
أعلن رئيس اللجنة المالية صــاح خورشيد
التوقيع النهائي مع الشركة التي ستقوم بدراسة
موضوع التقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة
ً
على قروض التأمينات االجتماعية ،مشيرا إلى أنه
تمت االستعانة بأساتذة كويتيين متخصصين
من جامعة الكويت لدراسة خفض سن التقاعد
بالتعاون مع الشركة المحايدة.
وأعــرب عن أمله في إنجاز قانون خفض سن
الـتـقــاعــد بـعــد االن ـت ـهــاء م ــن دراس ـت ــه وال ــوص ــول
إلى األرقــام الحقيقية عن المتقاعدين الحاليين
والمستقبليين.

للجنة وأعضائها وأعضاء اللجان
السابقة الجهد الكبير الذي بذلوه،
مؤكدا أنه نتاج عمل متواصل من
لجان سابقة.
وذكر أن االقتراح بالقانون سبق
أن أق ــر فــي دور االنـعـقــاد الماضي
بـ ـم ــوافـ ـق ــة  45ن ــائـ ـب ــا ولـ ـكـ ـن ــه رد
بمرسوم ،ومــن خــال التوافق بين
الجانبين الـبــرلـمــانــي والحكومي
تــم إق ــرار المقترح ال ــذي سينصف
العسكريين من ضباط الصف كما
أنصفوا زمالءهم الذين صدر بهم
قرار من مجلس الوزراء.
وأش ــار إلــى أن االقـتــراح بقانون
يـنــص عـلــى أن يمنح مــن خ ــدم 25
عــامــا فـمــا ف ــوق مـكــافــأة استحقاق
راتــب لمدة سنتين ،وأن يمنح من
خـ ــدم  20س ـن ــة ف ـم ــا فـ ــوق م ـكــافــأة

وأوض ــح أن الـتـقــديــرات األول ـيــة تشير إل ــى أن
ع ــدد الـمـتـقــاعــديــن الـحــالـيـيــن ي ـفــوق ال ـ ـ  130ألفا
وع ــدد المستفيدين يبلغ  30ألـفــا ،الفـتــا إلــى أن
الشركة تعمل مع مؤسسة التأمينات لتزويدها
بالمعلومات الصحيحة.
وأك ــد خــورشـيــد أن ــه بـعــد انـتـهــاء ال ــدراس ــة من
الشركة المحايدة ستتم دعــوة أعضاء المجلس
للحضور فــي اللجنة المالية لمناقشة التقرير
الخاص بالتقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة
على ق ــروض التأمينات االجتماعية قبل رفعه
إلى مجلس األمة.

استحقاق راتب لمدة سنة ونصف
السنة ،في حين يمنح من خدم أقل
من  20سنة مكافأة استحقاق راتب
أقل من سنة ونصف السنة.
وفــي تصريح ل ـ "الـجــريــدة" بين
خ ــورش ـي ــد ان "ال ـل ـج ـن ــة سـتـصــدر
تقريرها متضمنا اقتراحا بقانون
ينص على ما تم االتفاق عليه ،واذا
قــامــت الـحـكــومــة بـصــرف المكأفاة
ب ـق ــرار فـسـيـتــم س ـح ـبــه ،ام ــا اذا لم
تصدر قرارها فسنقر القانون".
وبين خورشيد ان اللجنة اتفقت
مــع الـحـكــومــة عـلــى ص ــرف مـكــافــأة
االستحقاق مرة واحدة للعسكريين
البالغ عددهم  2692ولن تكون هناك
معاشات استثنائية لهم.
مـ ــن ج ـه ـتــه ق ـ ــال مـ ـق ــرر الـلـجـنــة
النائب صالح عاشور إن "المالية"
اجتمعت مع جهات حكومية عدة
للنظر فــي استحقاق العسكريين
المتقاعدين معاشات استثنائية
طبقا للقرار رقم .2008/٤٩٥
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ـ ــن ح ـض ــر
اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة وزي ـ ــرا الــداخـلـيــة
والمالية ،ومسؤولون من مؤسسة
ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ووزارة
الدفاع والداخلية والحرس الوطني
والمطافئ.
وق ـ ــال عـ ــاشـ ــور إن مـ ــرسـ ــوم رد
الـ ـق ــان ــون كـ ــان ي ـتــم ت ـب ــري ــره بـعــدم
دسـتــوريــة الـقــانــون لسببين األول
لوجود معاش استثنائي لضباط
ال ـصــف واألفـ ـ ــراد وال ـثــانــي لــوجــود
مـكــافــأة اسـتـحـقــاق نـهــايــة الخدمة
للضباط وضباط الصف.
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف عـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــور أن ـ ـ ـ ـ ــه ب ـع ــد

م ـن ــاق ـش ــة م ـس ـت ـف ـي ـضــة مـ ــع وزارة
المالية والمسؤولين الحكوميين
تــوصـلــت الـلـجـنــة إل ــى ت ــواف ــق بين
ال ـم ـج ـلــس وال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى مـنــح
مـكــافــأة اسـتـحـقــاق نـهــايــة الخدمة
للعسكريين الــذيــن تمت إحالتهم
للتقاعد في الفترة المذكورة.
وقال عاشور إن هذا القرار سيتم
تطبيقه عـلــى جـمـيــع العسكريين
الذين تقاعدوا خالل تلك الفترة في
الداخلية والدفاع والحرس الوطني
والمطافئ.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـعــدد اإلجـمــالــي
للعسكريين المتقاعدين المشمولين
في القانون الجديد  2692يتوزعون
كالتالي 854 :عسكريا فــي الدفاع
و 1211بالداخلية و 614بالحرس
ال ــوط ـن ــي و 13بــال ـم ـطــافــئ بقيمة
إجمالية تصل إلى  56مليون دينار.

عبدالله يسأل العازمي عن آلية
قبول الطلبة في البعثات

أعلن النائب د .خليل عبدالله
توجيهه سؤاال برملانيا إلى
وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي عن
اآللية املعتمدة لالبتعاث
الخارجي للطلبة واملعايير
الخاصة بقبولهم.
وطلب عبدالله من الوزير
العازمي إفادته وتزويده
بكشف بأسماء وعدد ودرجات
الشهادة الدراسية للطلبة
املبتعثني لدراسة البكالوريوس
والدراسات العليا واملاجستير
والدكتوراه وما في حكمهم
املسجلني حاليًا في وزارة
التعليم العالي ومدة الدراسة
والتخصص الدراسي واسم
البلد املبتعث إليه واسم
األكاديمية العلمية املبتعث
إليها حتى تاريخ طرح هذا
السؤال.

 3نواب إلقرار عالوة
 %75في المعاشات
التقاعدية للدبلوماسيين

الجراح والحجرف في اجتماع «المالية» أمس
وأك ـ ـ ــد عـ ــاشـ ــور أن ه ـ ــذا ال ـم ـلــف
ط ــال ــت م ـنــاق ـش ـتــه م ـنــذ  2009إلــى
الـ ـي ــوم ،مـتـمـنـيــا أن ت ـك ــون اللجنة
المالية استطاعت أن تلبي رغبات
العسكريين المتقاعدين خالل الفترة
الـمــذكــورة فــي الحصول على جزء
كبير من حقوقهم.
وفــي سياق آخــر قــال عاشور إن
اللجنة المالية لم توافق على اعتبار
مهنة التعليم مــن الـمـهــن الـشــاقــة،
الفتا إلــى وجــود استفسارات عدة
ح ــول ع ــدم مــوافـقــة الـلـجـنــة ،مبينا
يأت للجنة المالية
أن هذا القرار لم ِ
بقانون بل هو اقتراح برغبة سيحال
إلى الحكومة كتوصية ،الفتا إلى أن
الحكومة غير ملزمة برأي اللجنة.
وبين عاشور أن تنسيقا سيتم
ب ـي ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة وج ـم ـع ـيــة
المعلمين كــونـهــا معنية بـشــؤون

كشف النائب ناصر الدوسري عن
تقديمه سؤاال برملانيا إلى وزير
الصحة الشيخ باسل الصباح عن
أسباب عدم طرح الوزارة مناقصة
جديدة للتأمني الصحي على
املتقاعدين ،وتمديدها للشركة
الحالية  6أشهر ،باملخالفة لرأي
لجنة املناقصات.
وقال الدوسري ،في سؤاله،
"تقدمت وزارة الصحة بطلب
إلى لجنة املناقصات للتمديد
لشركة التأمني الصحي (عافية)
ملدة  6أشهر ،نظرًا لعدم توافر
االعتماد املالي لسنة كاملة ،لذلك
رفضت لجنة املناقصات املوافقة
على التمديد واشترطت أن يكون
التمديد ملدة سنة ال  6أشهر".
وأضاف" :وقامت وزارة الصحة
بتمديد العقد ملدة  6أشهر
مخالفة لرأي لجنة املناقصات.

المعلمين ومــزايــاهــم ،مـشـيــرا إلــى
أن ال ـل ـج ـنــة رأت أنـ ــه م ــن مصلحة
المعلمين أن تستمر عالوة التعليم
والـتــدريــس كونها أعـلــى قيمة من
العالوة الشاملة بالنسبة للمعلمين.
مــن جانبه ب ــارك عضو اللجنة
المالية واالقتصادية النائب فيصل
الكندري للمتقاعدين العسكريين
االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون الـ ـمـ ـع ــاش
التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.
وأضـ ــاف ال ـك ـنــدري فــي تصريح
ص ـحــافــي أن ال ـم ــواف ـق ــة ك ــان ــت من
جميع األع ـض ــاء بـتــوافــق حكومي
نيابي وتم حسم الموضوع ،معتبرا
أن م ــا أق ــرت ــه الـلـجـنــة ال ـي ــوم أنـهــى
سنوات طويلة من الجدل حول هذا
الموضوع.

أعلن النواب حمد الهرشاني
ود .محمد الحويلة وفراج
العربيد تقديمهم اقتراحا
بقانون بشأن منح عالوة
في املعاشات التقاعدية
ألعضاء السلكني الدبلوماسي
والقنصلي .وينص املقترح
على أن تمنح زيادة تعادل
 75في املئة من قيمة
املعاشات التقاعدية املستحقة
للمخاطبني بأحكام القانون
رقم  21لسنة  ،1962والتي
استحقت حتى اليوم السابق
على العمل بأحكام هذا القانون،
وفقا للقواعد واإلجراءات التي
يصدر بها قرار من مجلس
إدارة مؤسسة التأمينات
االجتماعية ،على أن تقوم وزارة
املالية بتوفير املبالغ الالزمة
لتنفيذ هذا القانون.
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العوضي أن «المعاق
أكدت ً
ليس عاجزا عن العمل ،بل هو
عنصر فاعل في المجتمع قادر
على العطاء واإلنجاز ،واإلعاقة
ال تمنعه من القيام بوظيفته».

انطلقت صباح أمس ،فعاليات
«م ـ ـعـ ــرض ال ـ ـفـ ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة
لألشخاص ذوي اإلعاقة» ،الذي
يقام بالتعاون بين هيئتي القوى
العاملة وذوي اإلعاقة ،وبرنامج
إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة الـ ـق ــوى الـعــامـلــة
والـجـهــاز التنفيذي للدولة في
مجمع  ،360وذلــك تحت رعاية
وزي ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والعمل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح.
وأكـ ـ ــد م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للقوى العاملة بالوكالة د .مبارك
العازمي ،حرص «القوى العاملة»،
بــالـتـعــاون والتنسيق المسبق
مع «هيئة اإلعــاقــة» على تفعيل
مــواد القانون  2010 /8الصادر
بـشــأن حـقــوق األش ـخــاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،المتعلق
بتشغيل المعاقين في القطاعين
األهلي والنفطي.
وقــال الـعــازمــي ،فــي تصريح
صـحــافــي عـلــى هــامــش افـتـتــاح
ال ـم ـع ــرض ،إن «ع ـ ــدد ال ـشــركــات

ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـع ــرض بلغ
 30ش ــرك ــة مـ ــن أص ـ ــل  77تـمــت
م ـخــاط ـب ـت ـهــا» ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن
«هـنــاك عقوبات إداري ــة ستوقع
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات غ ـيــر الـمـلـتــزمــة
بتطبيق القانون».
وذكـ ـ ــر أن «ال ـ ـقـ ــوى ال ـعــام ـلــة»
ح ـ ـ ـصـ ـ ــرت أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
الـ ـمـ ـخـ ـت ــارة ل ـت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون
وخــاط ـب ـت ـهــا جـمـيـعــا« ،لـتـقــديــم
ال ـخــدمــات وال ـف ــرص الوظيفية
التي كفلها القانون لهذه الفئة
ال ـعــزيــزة عـلــى قـلــوبـنــا جميعا،
وت ـل ـقــت مـنـهــا ال ـم ـهــن الـمـتــاحــة
ل ــدي ـه ــا وال ـم ـط ـل ــوب ال ـتــوظ ـيــف
فيها» ،الفتا إلــى أنــه «عقب ذلك
ي ــأت ــي دور ه ـي ـئــة االعـ ــاقـ ــة فــي
ترشيح المعاقين لهذه المهن».
وت ــوق ــع أن «تـغـطــي الـفــرص
المتاحة جميع طلبات التوظيف،
السيما في ظل تهافت الشركات
وحرصها على أن تكون صاحبة
الـسـبــق فــي تــوظـيــف المعاقين
لديها ،فشكرا لهم جميعا على

ذوو االحتياجات أصحاب قدرات هائلة
ق ــال األم ـيــن ال ـعــام للبيت الـكــويـتــي للصداقة
والـســام مع شعوب العالم ريــاض الربيعي ،إن
«ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة أص ـح ــاب طــاقــات
وقدرات كامنة هائلة ،وصار لزاما على القطاعين
الحكومي والخاص االستفادة منهم وتشجيعهم
على االنخراط في العمل والدمج المجتمعي».
وأكد الربيعي أن «ذوي االحتياجات الخاصة

ق ـ ــادرون عـلــى ال ـع ـمــل ،إذا تــوفــرت لـهــم ال ـظــروف
واألجــواء المناسبة» ،مدلال على ذلك «ببلوغهم
الوظائف القيادية في الــدولــة ،وحصول الكثير
منهم على شـهــادات جامعية عليا وانتظامهم
في السلك االكاديمي .ومعرض الفرص الوظيفية
ل ــأشـ ـخ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة ي ـع ــد ف ــرص ــة قــويــة
لالستفادة من قدراتهم».

الحضور والدعم والمشاركة».

امتيازات
وع ــن االم ـت ـيــازات الممنوحة
للشركات الملتزمة ،قال العازمي
إن «ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة  14مـ ـ ــن قـ ــا نـ ــون
المعاقين أتاحت للدولة توفير
برامج تحفيزية لجهات العمل
التي توظف ما يزيد على النسب
المحددة بـ 4في المئة من ذوي
االع ــاق ــة ،كما أج ــازت للحكومة
تـقــديــم الــدعــم ال ـم ــادي للجهات
التي تتجاوز هذه النسبة ،على
أن ي ـصــدر ب ـشــروط الــدعــم قــرار
من السلطة المختصة بناء على
عرض هيئة االعاقة» ،الفتا إلى
أنه «بالتنسيق مع هيئة االعاقة
سيتم رفــع مذكرة بأسماء هذه
الـ ـش ــرك ــات إلـ ـ ــى الـ ـ ــوزيـ ـ ــرة هـنــد
الصبيح ،لمنحها المزايا التي
تضمنها القانون».

ضعف المشاركة
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أكـ ـ ــدت م ــدي ــرة
الهيئة العا مـ ــة لش ـ ـ ــؤون ذوي
االع ـ ــاق ـ ـ ـ ــة د .شفيقة العوضي،
أن «ال ـه ـي ـئــة ج ـ ــادة ف ــي تطبيق
المادتين  ،14و 15مــن القانون
رق ـ ــم  8ل ـس ـنــة  ،2010الـ ـص ــادر
بـشــأن حـقــوق االش ـخــاص ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخ ــاص ــة ،بـشــأن
تشغيل المعاقين في القطاعين
األهلي والنفطي ،بالتعاون مع
هيئة الـقــوى العاملة وبرنامج
إعـ ــادة الهيكلة ،لـمــا فيهما من
مردود إيجابي على المعاقين»،

قياديو الجهات المشاركة في معرض تشغيل ذوي االحتياجات
كاشفة عن «بــدء عملية تشغيل
ال ـم ـعــاق ـيــن ال ـف ـع ـلــي ف ــي بعض
ال ـش ــرك ــات ،عـلــى أن ي ـ ــزداد عــدد
المعينين خالل الفترة المقبلة».
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي أن
«المعرض مستمر حتى اليوم،
وه ـنــاك مـعــرض آخ ــر سينطلق
األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل فـ ــي مـجـمــع
تـجــاري جــديــد» ،مشيرة إلــى أن
«أحــد أهــم أه ــداف المعرض هو
تحقيق الدمج المجتمعي لذوي
االحتياجات الخاصة».
وبينما أعربت عن سعادتها
بمشاركة عدد كبير من الشركات
الخاصة والبنوك في المعرض،
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـك ــس مـ ـ ــدى حــرص ـهــم
عـلــى تشغيل الـمـعــاقـيــن ،أكــدت

الحصان :تطوير طريق العبدلي رهن التوقيع
أحد المشاريع االستراتيجية بتكلفة  88.٥مليون دينار
●

سيد القصاص

أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام لـلـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـق ــل ال ـب ــري،
أحمد الحصان ،أن عقد مشروع
تطوير طــر يــق العبدلي السريع
من الطريق المستحدث رقم «»1
إلـ ــى ت ـقــاطــع ال ـط ــري ــق اإلقـلـيـمــي
الـمـسـتـقـبـلــي الـ ـق ــادم م ــن طــريــق
الـســالـمــي «ره ــن الـتــوقـيــع» ،وهــو
أح ــد ال ـم ـشــاريــع االسـتــراتـيـجـيــة
التي ستسهم في تطوير وتنمية
المناطق المحيطة به.
وق ــال ال ـح ـصــان ،ف ــي تصريح

ص ـح ــاف ــي ،إن م ـش ــاري ــع الـهـيـئــة
العامة للطرق تشهد طفرة غير
مسبوقة فــي أ عـمــا لـهــا المتعلقة
ب ـت ـطــويــر الـ ـط ــرق ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـبــاد ،وذل ــك بـتــوجـيـهــات وزيــر
األشغال العامة ،حسام الرومي،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـح ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى م ـت ــاب ـع ــة
مشاريع الـطــرق ،إيمانا بأهمية
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع فـ ـ ــي إحـ ـ ـ ــداث
النهضة التنموية الشاملة ،التي
تسعى حكومتنا ا لــر شـيــدة إ لــى
تـطـبـيـقـهــا ف ــي ال ـم ـج ــاالت كــافــة،
الس ـي ـم ــا الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـمـتـعـلـقــة
بالبنية التحتية وفقا لمعايير

وج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة .وب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـ ــربـ ــط بـ ـي ــن م ــدخ ــل
مــديـنــة ال ـم ـطــاع ،ويـنـتـهــي عند
الـ ـط ــري ــق اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـ ـقـ ــادم مــن
طريق السالمي ،بتكلفة إجمالية
لـلـمـشــروع تبلغ  88.499مليون
دينار.
وقـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـشـمــل
على تطوير  24.6كــم مــن طريق
ال ـع ـب ــدل ــي ال ـق ــائ ــم م ــن  3حـ ــارات
إلــى  5ح ــارات فــي كــل اتـجــاه ،مع
ت ـقــاط ـعــات وجـ ـس ــور ،وتـتـضـمــن
أعمال العقد شبكات لصرف مياه
األمطار للطرق ،وقنوات الصرف

وشبكات إنارة الطرق ،واألعمال
الـمــدنـيــة لـشـبـكــات ال ـهــاتــف ،كما
تتضمن أعمال المشروع شبكات
الـمـيــاه الـعــذبــة ،وإن ـشــاء عـبــارات
خــرســانـيــة لـلـخــدمــات ،وشبكات
الـ ـضـ ـغ ــط الـ ـع ــال ــي وال ـم ـت ــوس ــط
الكهربائية ،الهوائية واألرضية،
إضافة إلى الكيبالت الكهربائية
ل ـل ـض ـغــط ال ـم ـن ـخ ـف ــض ،م ــع نـقــل
ب ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة
إل ـ ــى م ـ ـسـ ــارات مـ ـح ــددة لـتــوفـيــر
المساحات الالزمة إلنشاء الطرق
والجسور.
وقــال :من ضمن األعمال التي

س ـي ـتــم ت ـن ـف ـيــذهــا ض ـم ــن أع ـم ــال
ال ـم ـش ــروع ال ــاف ـت ــات ال ـم ــروري ــة،
والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات األرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ون ـظ ــم
التحكم المروري المركزية ،وما
يستلزمها من أعمال ،إضافة إلى
مواقف للحافالت والنقل العام.
يـ ــذكـ ــر أن أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـمـ ـش ــروع
تـتـضـمــن أع ـم ــال ح ـفــر  683ألــف
متر مكعب ،ودفان  2مليون 691
ألف متر مكعب ،ورصف طبقات
أسفلتية جديدة بمساحة مليون
و 728متر مربع.

العوضي أن «المعاق ليس عاجزا
عن العمل ،بل هو عنصر فاعل
في المجتمع قــادر على العطاء
واالنجاز ،واالعاقة ال تمنعه من
الـقـيــام بــوظـيـفـتــه» ،مــدلـلــة على
ذلك «بموظفي هيئة االعاقة من
ذوي االحتياجات الذين أثبتوا
جدارتهم وكفاءتهم وإخالصهم
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل أفـ ـض ــل مـ ــن بـعــض
قرنائهم األصحاء».
وحول ضعف إقبال المعاقين
عـلــى الـعـمــل بــالـقـطــاع الـخــاص،
بينت العوضي أنه «يجب دراسة
هــذا الـمــوضــوع .وفــي اعتقادي
غـيــاب الـجـهــود الـقــويــة لتفعيل
مواد القانون الخاصة بتشغيل
المعاقين كانت سببا رئيسا في

●

بوشهري لم
تحسم التجديد
للوكالء المساعدين
بالمؤسسة

ق ــدم ن ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام في
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـش ـ ــؤون الـ ـم ــالـ ـي ــة
اس ـت ـق ــال ـت ــه إل ـ ــى وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـشــؤون اإلس ـكــان وزي ــرة الــدولــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،د .ج ـن ــان
ب ـ ــوشـ ـ ـه ـ ــري ،ن ـ ـهـ ــايـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
ً
ال ـم ــاض ــي ،ت ـم ـه ـيــدا لــرفـعـهــا الــى
مجلس الوزراء لبتها.
وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر إس ـكــان ـيــة،
أمــس ،أن الوزيرة لم تحسم بعد
ال ـت ـجــديــد ل ـلــوكــاء الـمـســاعــديــن
اآلخ ــري ــن مــن عــدمــه ،لـلـمــزيــد من
الــدراســة ،مفيدة بــأن هناك عددا
من األسماء تحظى بفرص الترقي
ً
ويشغلون حاليا مناصب مديري
إدارات ،مشيرة الى أن «السكنية»
مـ ـقـ ـبـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ــرت ـ ـيـ ــب ب ـي ـت ـه ــا
لـلـنـهــوض بـمـســؤولـيــاتـهــا خــال
الفترة المقبلة بقيادة بوشهري.

●

محمد الجاسم

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن األمانة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط عقدت اجتماعا
تنسيقيا مع المشروع الوطني للمتقاعدين «خبرات»،
لالستعانة بخدمات المواطنين المتقاعدين للعمل
كمستشارين في وزارات الدولة والجهاز الحكومي.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن ه ــذا الـتــوجــه يــأتــي تنفيذا
لسياسة االحالل في الجهاز الحكومي ،واالستفادة
م ــن قـ ـ ــدرات وإمـ ـك ــان ــات ال ـم ـت ـقــاعــديــن ،واس ـت ـث ـمــار
طاقاتهم.
واضــافــت ان امــانــة التخطيط طلبت مــن رئيس

«التمييز» تنظر اليوم «دخول المجلس»...
طلبات وقف النفاذ عن المحكومين المحبوسين في القضية ،أو إرجاء
الفصل فيها إ لــى الجلسة المقبلة ،كما يتوقع أن تطلب مــن الفريق
اإلداري تجهيز ملف الدعوى وأوراقها والسماح للطاعنين بتصوير
مذكرة نيابة التمييز لالطالع عليها.
ً
وكان مقررا للمحكمة أن تنظر أمس تحديد جلسة لنظر موضوع
ال ـط ـعــن ،وال ـن ـظــر ف ــي طـلـبــات وق ــف الـتـنـفـيــذ ع ــن الـمـحـكــومـيــن ،إال أن
المستشار العجيل طلب تنحيه عن نظر هذه القضية.

السلطتان تتفاعالن وتغربالن جدول...
بقوانين القديمة التي وصل عددها إلى  ،١٢٠وال تتضمن فائدة ،بل
ً
إن بعضها محال إلى المجلس منذ نحو  ١٥عاما« ،كما دمجنا جميع
تقارير لجان التحقيق البالغ عددها  ،33السيما أنها انتهت بتوصيات
وعليه ستزال من جدول األعمال».
وأضاف« :ال تتوقعوا منا إقرار قضايا فرعية ال تهم غالبية الشعب

شقق السكن العمودي في مدينة جابر األحمد
و 170أل ــف دي ـن ــار ،عـلــى أن يتم
إنجازه بشكل كامل في سبتمبر
 2019يسبقها في فبراير االنتهاء
من أعمال إنشاء طبقة األسفلت

ً
الكويتي أو التركيز فيها ،كقضية سجن نائب أو ما شــابــه» ،مبينا
ً
أنه «في األيــام المقبلة سنقدم أمــام المجلس عرضا حول عمل لجنة
ً
األول ــوي ــات ،ب ــدء ا مــن تسلمها الـقــوانـيــن» ،وكيفية وض ــع األولــويــات
والمشاريع الخاصة بالمواضيع االقتصادية التي حث عليها سمو
األمير ،و«ستكون لها األولوية الكاملة».

أنقرة تهدد الجنود األميركيين...
القوات التركية ستدخلها ،وتواصل طريقها نحو شــرق الـفــرات ،وفي
ً
هــذه الحالة سيصبح الجنود األميركيون هدفا لعملياتنا الجوية»،
ً
داعيا اإلدارة األميركية إلبالغ جنودها «بعدم مواجهة القوات التركية،
واالبتعاد عن مناطق عمليات مكافحة اإلرهاب».
وبعد ساعات من اعتبار تصريح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
بشأن عملية عفرين إهانة ،سعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
ً
إلى التهدئة ،مؤكدا أنه طمأن ماكرون ،واتفقا على «العمل على خريطة
طريق دبلوماسية في سورية خالل األسابيع المقبلة» لوضع حد للنزاع
المستمر منذ نحو سبع سنوات.

الـسـطـحـيــة وال ـب ـن ــود الـمــرتـبـطــة
بها بالقطاعين  N3و ،N1شاملة
الطرق الرئيسة.
وأع ـل ـنــت الـمــؤسـســة تسلمها

وبـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال األمـ ـي ــن ال ـعــام
المساعد لشؤون القوى العاملة،
في برنامج إعادة هيكلة القوى
ال ـع ــام ـل ــة والـ ـجـ ـه ــاز الـتـنـفـيــذي
للدولة بندر الراشد ،إن «الهدف
مــن هــذه الفعالية تعريف ذوي

تطبيقه خالل أشهر ...و 1417يبدون رغبتهم في العمل
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الباب مفتوح

«التخطيط» و«خبرات» إلحالل المتقاعدين
كمستشارين في الجهاز الحكومي

نائب مدير «السكنية» للشؤون المالية يقدم استقالته
من جانب آخر ،كشف تقرير
الـتـنـفـيــذ ال ـش ـهــري لـلـمــؤسـســة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـلـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة
اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاول أع ـ ـمـ ــال
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة
 290شقة بالقطاعين  N3و،N1
إضافة إلى  350شقة والمباني
التابعة لها وأعـمــال الخدمات
ال ــرئ ـي ـس ــة وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
ب ــالـ ـمـ ـح ــور الـ ـخ ــدم ــي ل ـمــدي ـنــة
جــابــر األح ـمــد ،مـشـيــرة إل ــى أن
الـعـقــد ال ـخــاص بتنفيذ البناء
الـعـمــودي فــي المدينة بلغ 72
مليونا و 900أل ــف دي ـنــار ،في
حـ ـي ــن ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة اإلن ـ ـجـ ــاز
حتى الشهر الماضي  27.3في
المئة ،متوقعا إتمام األعمال في
يونيو .2019
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر أن ق ـطــاع
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ــاش ــر أعـ ـم ــال صـيــانــة
مــركــز الـشـبــاب بــالـقـطــاع  N3في
المدينة ذاتـهــا بقيمة  8ماليين

ذلك التراجع والضعف ،أما اآلن
ومــع هــذه الجهود سنرى نقلة
نوعية بهذا الـصــدد» ،موضحة
أنــه «بخصوص ذوي اإلعــاقــات
الذهنية البسيطة سيتم دمجهم
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـم ـهــن
الـ ـح ــرفـ ـي ــة ل ـت ـش ـج ـي ـع ـه ــم ع ـلــى
العطاء».

االع ـ ــاق ـ ــة ب ــالـ ـف ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة
المتاحة لهم في القطاع الخاص
تطبيقا لمواد قانون المعاقين»،
الفـتــا إل ــى أن «ه ــذا ال ـيــوم االول
لـتــدشـيــن الـمـعــرض التعريفي،
على أن يتبعه أكثر من معرض
خـ ــال األيـ ـ ــام الـمـقـبـلــة لتفعيل
اجراءات التعيين بالتنسيق مع
هيئتي القوى العاملة واالعاقة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــراشـ ـ ـ ــد «ن ـ ــأم ـ ــل
أن نـجـنــي ث ـم ــار هـ ــذا ال ـت ـعــاون
ب ـمــا ي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة ذوي
االحتياجات الخاصة» ،مشيرا
إل ــى أن «ق ـط ــاع ال ـق ــوى الـعــامـلــة
في برنامج إعــادة الهيكلة بابه
مفتوح الستقبال جميع فئات
المعاقين».

أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
والخارجية بالقطاعين  N3وN1
بقيمة تعاقدية بلغت مليونا و78
ألف دينار.

ً
من جانب آخــر ،وردا على اتهام مسؤول روســي لواشنطن بتزويد
مقاتلي المعارضة بصواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات،
بعد إسقاط «جبهة النصرة» مقاتلة روسية وقتل قائدها ،نفى المتحدث
باسم وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) إريــك باهون تزويد حلفاء
واشنطن في سورية بهذه الصواريخ.
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ماكرون يشترط لقاء خامنئي خالل...
إلى االتحاد األوروبي ،والضفة األخرى لـ«األطلسي».
 – 2مــوافـقــة الـحـكــومــة اإليــران ـيــة عـلــى بـحــث مــوضــوع الـصــواريــخ
البالستية على طاولة المفاوضات ،وعقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء
بين ماكرون وروحاني ،يعلن خالله الرئيس الفرنسي تلك الموافقة.
 – 3موافقة إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع السعودية
والواليات المتحدة برعاية فرنسية لبحث خالفات ،أبرزها دعم طهران
منظمات تعتبرها الرياض وواشنطن إرهابية ،مثل حزب الله وحماس
والحوثيين.

المشروع الوطني للمتقاعدين مجموعة من السير
ا لــذا ت ـيــة للمتقاعدين المسجلين ل ــدى ا لـمـشــروع،
والراغبين في تقديم خدماتهم بالجهاز الحكومي،
والذين بلغ عددهم  1417متقاعدا ومتقاعدة ،منهم
 1052مدنيا و 365في السلك العسكري.
وك ـش ـفــت أن عـمـلـيــة اإلحـ ـ ــال س ـت ـبــدأ تــدريـجـيــا
خ ــال ال ـش ـهــور ال ـم ـق ـب ـلــة ،وبــالـتـنـسـيــق م ــع دي ــوان
ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة والـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،لـتـكـثـيــف
ال ــدورات والبرامج للمتقاعدين وتأهيلهم لتقديم
االستشارات ،مبينة ان هناك  127متقاعدا جديدا
في آخر إحصائية لمؤسسة التأمينات االجتماعية،
ومن المتوقع ان يفوق عددهم  165مع نهاية العام.

ضبط  368كيلوغرام مخدرات
ومليوني حبة مؤثرات عقلية
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون األمن الجنائي ،اللواء
خالد الديين ،اهتمام الوزارة البالغ بمكافحة المخدرات وحماية
الشباب من مخاطرها وأضرارها.
وأضاف أن اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات واإلدارة العامة
للمباحث الجنائية تمكنتا مــن ضبط  11.730كيلو كيميكال،
و 21.070كيلو ماريغوانا ،و 7.928كيلو شبو ،و 321.929كيلو
حشيش ،و 4.949كيلو هيروين ،و 400غرام كوكايين ،و2.042.208
حبة مؤثرات عقلية.
وأوض ــح الــديـيــن أن توجيهات نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزير الداخلية ،الفريق م .الشيخ خالد الجراح ،للقطاعات األمنية
المعنية تقضي باعتماد فكر متطور وأسلوب علمي لمكافحة
جرائم المخدرات بأنواعها.
وذكــر أن جهود قطاع األمــن الجنائي في معركته ضد تجار
المخدرات ترتكز على محاور عدة تتكامل فيما بينها للوصول
إلى تحقيق النتيجة المنشودة ،وهي حماية المجتمع من أخطار
المخدرات ومواجهة مهربيها ومروجيها الذين يحاولون نشر
الفساد والجريمة في المجتمع.
وشدد على العمل لقمع كل من يحاول إدخال هذه السموم إلى
البالد وتحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعية أفراد المجتمع
بأضرارها وأخطارها .وأكد أن هذه المحاور تهدف إلى الحيلولة
دون نفاذ المخدرات إلى داخل الدولة وتعقب مجرمي المخدرات،
وإلقاء القبض عليهم ،وتقديمهم إلى العدالة حماية للمجتمع،
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية األخرى.

وأكد المصدر أن الرئيس ماكرون يهمه بحث دور إيران في سورية
ولبنان بشكل مباشر ،لما لهذا األمر من أهمية بالنسبة إلى فرنسا،
إضافة إلى تحديد صيغة للتعامل بين طهران وباريس بهذا الشأن،
ً
علما أن ماكرون كان الراعي للتسوية الجديدة في لبنان بعد استقالة
رئيس الحكومة سعد الحريري وعودته من السعودية.
وأضاف أن مصرف  BPIFRANCEالحكومي أعلن فتح ملیار ونصف
الملیار یــورو من االعتمادات المالية للتجار والصناعيين الصغار
الذين يريدون التعامل مع إيران ،دون أن تشملهم العقوبات األميركية،
كبادرة حسن نوايا فرنسية قبيل زيارة ماكرون.
واش ـت ــرط ــت فــرن ـســا ع ـلــى ال ـت ـجــار ال ــذي ــن ي ــري ــدون اس ـت ـخ ــدام هــذه
االعتمادات أال يتعاملوا مع شركات ومؤسسات لها عالقة بالحرس
الثوري أو حزب الله اللبناني.
إلى ذلك ،قالت مصادر إيرانية إن التصريحات التي أطلقها الرئيس
حسن روحاني ،أمس ،عن رفض مناقشة البرنامج الصاروخي ،تعد
ً
رفضا ألحد شروط ماكرون ،لكنها ال تعني أن الزيارة لم تعد قائمة.
وأضــافــت المصادر أن تصريح نائب قائد الحرس الـثــوري العميد
حسين سالمة ،أمس ،بأن إيران تدافع عن مصالحها القومية بالصواريخ،
يندرج في إطار الردود على شروط الرئيس الفرنسي.
30

10

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 36٧7االثنين  ٥فبراير 201٨م  ١٩ /جمادى األولى 1439هـ

local@aljarida●com

«التربية» :إغالق األندية المسائية بـ «تعليمية» العاصمة

النجار لـ ةديرجلا 150 :.ألف دينار
إلصالح أثاث المدارس

المقصيد :انطالق مؤتمر الروبوت الطالبي  19الجاري
فهد الرمضان

بينما قررت «التربية» إغالق
األندية المسائية في منطقة
العاصمة التعليمية ،أعلن وكيل
األنشطة فيصل المقصيد
أن مؤتمر الروبوت الطالبي
سينطلق  19الجاري.

االهتمام
بالجوانب
الصحية للطفل
في المدارس

العومي

قرر الوكيل المساعد للتنمية
التربوية واألنشطة المدير العام
ل ــأن ــدي ــة ال ـم ــدرس ـي ــة الـمـســائـيــة
ف ـي ـصــل ال ـم ـق ـص ـيــد إغ ـ ــاق م ـقــار
األنـ ــديـ ــة ال ـم ــدرس ـي ــة ال ـم ـســائ ـيــة
بـمـنـطـقــة ال ـعــاص ـمــة الـتـعـلـيـمـيــة
ل ـل ـع ــام ال ـ ــدرا س ـ ــي ،2018-2017
حيث تــم إغ ــاق ن ــادي العاصمة
المسائي (بنين) ومقره مدرسة
أحمد السقاف المتوسطة ،ونادي
العاصمة المسائي (بنات) ومقره
مدرسة هيا الجاسم المتوسطة
مع نهاية دوام األربعاء  31يناير
الماضي.
وتـضـمــن ال ـق ــرار أي ـضــا وقــف
كـ ــل األنـ ـشـ ـط ــة وال ـف ـع ــال ـي ــات فــي
الناديين المذكورين ،إضافة إلى
إلغاء كل قرارات تكليف العاملين
بهما ،على أن يتم افتتاح ناديين
بديلين ،وتكليف مشرفين بهما
بقرارات الحقة.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ق ــال الــوكـيــل
الـمـقـصـيــد إن مــؤت ـمــر ال ــروب ــوت
الـ ـط ــاب ــي س ـي ـق ــام خ ـ ــال يــومــي
 19و 20ف ـبــرايــر الـ ـج ــاري ،حيث
يــأتــي المؤتمر انـطــاقــا مــن دور
الكويت الريادي في مجال العلوم
وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـ ــروب ـ ــوت عـلــى
المستويات الخليجية والعربية
والعالمية ،وتزامنا مــع الذكرى
الخامسة عشرة لتأسيس مركز
الروبوت الكويتي التابع لقطاع

ً
توفيرا لميزانية شراء الجديد باالتفاق مع إحدى الشركات

المشاركون في احتفالية يوم الطفل بـ «تعليمية» األحمدي

●

ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة واألن ـش ـط ــة،
مؤكدا حرص وزارة التربية على
دعم وتشجيع المواهب الطالبية
وتنمية المهارات وروح االبتكار.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أقـ ـ ــامـ ـ ــت مـ ــدرسـ ــة
محمود شوقي األيوبي االبتدائية
بنين بالتعاون مع وزارة الصحة
فعالية « ي ــوم ا لـطـفــل الخليجي»
ضمن برنامج المدارس المعززة
للصحة ،وذلك تحت رعاية المدير
العام لمنطقة األحمدي التعليمية
وليد العومي.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــومـ ــي ،إن اه ـت ـم ــام
دول مجلس التعاون الخليجي
بتخصيص يوم للطفل الخليجي

يأتي في إطار االهتمام العالمي
بكيان الطفولة ،حيث تولي دول
ال ـع ــال ــم أه ـم ـي ــة ب ــال ـغ ــة بـتـنـشـئــة
الـ ـطـ ـف ــل مـ ــن جـ ــوانـ ــب عـ ـ ــدة عـلــى
رأسها الجانب الصحي ،الفتا الى
أن الكويت سـخــرت مؤسساتها
الــرسـمـيــة والـمـجـتـمـعـيــة لخدمة
الـطـفــل حـيــث تــرعــى ال ـنــشء منذ
مرحلة الوالدة.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن «الـ ـت ــربـ ـي ــة»
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع «ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة»،
وم ـ ــن خ ـ ــال ب ــرن ــام ــج الـ ـم ــدارس
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــززة ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــة ،تـ ـح ــرص
ع ـلــى إق ــام ــة ال ـف ـعــال ـيــات وورش
ال ـع ـمــل والـ ـن ــدوات بـشـكــل دوري

فهد الرمضان

كشف وكيل وزارة التربية
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـش ــؤون
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة يـ ـ ــوسـ ـ ــف ال ـ ـن ـ ـجـ ــار
عـ ــن ت ــوق ـي ــع ع ـق ــد مـ ــع إحـ ــدى
ال ـ ـشـ ــركـ ــات إلصـ ـ ـ ــاح األثـ ـ ــاث
ً
ال ـمــدرســي ال ـتــالــف ،مــوضـحــا
أن قيمة العقد بلغت  150ألف
دينار.
وقــال النجار ،لـ «الجريدة»،
إن الــوزارة الحظت في اآلونة
األخيرة وجــود بعض األثاث
ال ـت ــال ــف ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ،ومــن
الـمـمـكــن إص ــاح ــه ،فتلفياته
بـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــة ،الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
اإلجـ ــراء ات المتخذة فــي مثل
هـ ــذه الـ ـح ــاالت ســاب ـقــا كــانــت
االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال ب ـ ــأث ـ ــاث ج ــدي ــد،
مما يعد تكلفة إضافية على
الوزارة.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ب ـعــد دراسـ ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع وال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد م ــن
إمكانية إصالح بعض أنواع
األث ـ ــاث ال ـخ ــاص ب ــال ـم ــدارس،
وتوفير قيمة شراء جديد ،تم
االت ـف ــاق مــع إح ــدى الـشــركــات
ع ـل ــى ت ــول ــي م ـس ــؤول ـي ــة ه ــذا

لزيادة الوعي الصحي العام في
المدارس.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس مــركــز
الـصـبــاحـيــة الـصـحــي الـغــربــي د.
ن ــواف ال ـع ــرادة ،إن الـطـفــولــة هي
المرحلة األولى لوجود اإلنسان
ون ـ ـمـ ــوه ،ف ـف ـي ـهــا يـ ـب ــدأ االنـ ـس ــان
ب ــالـ ـتـ ـط ــور وص ـ ـقـ ــل ش ـخ ـص ـي ـتــه
وفهم العالم الكبير الذي يعيش
ف ـي ــه ،م ــؤك ــدا أن أه ـم ـي ــة مــرحـلــة
الـطـفــولــة تتلخص فــي اكـتـســاب
الطفل للعادات والقيم واألخالق
الــرف ـي ـعــة ،وبــال ـتــالــي فـهــو حتما
سيشب عليها.

العلي %33 :من مرضى السرطان مسنون و %5أطفال
سرطان القولون األول بين الكويتيين و«الثدي» بين السيدات
●

عادل سامي

كشفت مــديــرة مركز الكويت
لـمـكــافـحــة ال ـس ــرط ــان د .خـلــود
الـعـلــي أن مـتــوســط الـعـمــر عند
اإلصابة بمرض السرطان كان
 55عاما ،وأن  %33من الحاالت
كانت أعمارها  60سنة أو أكثر،
و %5م ــن الـ ـح ــاالت كــانــت بين
األطفال أقل من  18سنة ،وذلك
وفقا إلحصاء ات مركز الكويت
لمكافحة السرطان.
وق ــال ــت الـعـلــي ف ــي كـلـمــة لها
صباح أمس بمناسبة االحتفال
بـ ــال ـ ـيـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـم ـكــاف ـحــة
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـق ـ ــام فــي
الــرابــع مــن فـبــرايــر مــن كــل عــام،
إن معدل اإلصــابــة لــدى الرجال
الكويتيين كــان  100حالة لكل
 100أل ـ ــف م ــن ال ـس ـك ــان بـيـنـمــا
معدل اإلصابة لدى الكويتيات
ك ــان  138حــالــة لـكــل  100أل ــف،
الفـتــة إلــى أن ســرطــان القولون
يأتي في المرتبة األولــى كأكثر
السرطانات التي تصيب الرجال
الكويتيين ،بينما جاء سرطان
الثدي كأكثر السرطانات التي
تصيب السيدات الكويتييات.
وأك ـ ــدت أن م ــرض ال ـســرطــان
ه ــو ال ـس ـب ــب ال ـث ــان ــي ل ـلــوف ـيــات
في الكويت بعد أمراض القلب،
مـشـيــرة إل ــى أن ال ـســرطــان يعد
م ــن أك ـبــر ال ـم ـش ـكــات الصحية

ال ـت ــي ت ــواج ــه أي ب ـل ــد ،م ـشــددة
على أهمية متابعة هذا المرض
وإظـهــار الحلول للتخفيف عن
أعبائه نحو األفضل.
وش ــددت عـلــى أهـمـيــة إنـشــاء
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوطـ ـن ــي لـلـكـشــف
الـ ـمـ ـبـ ـك ــر ع ـ ــن س ـ ــرط ـ ــان الـ ـث ــدي
وال ـق ــول ــون وال ـب ــروس ـت ــات ــا ،في
المساهمة في الكشف المبكر عن
المرض وتحسين فرص العالج
والشفاء.

 40%نسبة الشفاء
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن شـ ـع ــار
االسـبــوع الخليجي « 40وقاية
 40ش ـفــاء» يعني أن ــه بــاإلمـكــان
ال ــوق ــاي ــة م ــن  40%م ــن ح ــاالت
ال ـس ــرط ــان ع ـبــر ت ــاف ــي عــوامــل
الخطورة ،و 40%شفاء الحاالت
عند الكشف المبكر ،الفتة إلى
أن الـ ـي ــوم ال ـع ــال ـم ــي لـمـكــافـحــة
السرطان يهدف إلى توعية أفراد
المجتمع وتعريفهم بالمرض
وحث الحكومات والمؤسسات
ال ـعــال ـم ـيــة ع ـلــى بـ ــذل م ــزي ــد من
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
الـمـنــاسـبــة لـلـتـصــدي لـلـمــرض،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـح ـس ـيــن ال ـن ـظــرة
الـعــامــة تـجــاه ال ـمــرض وتبديد
المفاهيم الخاطئة حوله وهو
يـتـطـلــب تــوع ـيــة عـلـمـيــة مكثفة
تعتمد على الحقائق العلمية

العلي والصالح خالل الفعالية

ً
الصالح :دول «التعاون» األكثر تطورا في إحصاء السرطان
قـ ــال األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــات ـح ــاد الـخـلـيـجــي
لمكافحة السرطان ورئيس اللجنة المنظمة
لـ ــأس ـ ـبـ ــوع ال ـخ ـل ـي ـج ــي ال ـ ـثـ ــالـ ــث ل ـل ـتــوع ـيــة
بأمراض السرطان في الكويت ،نائب رئيس
مـجـلــس إدارة ال ـح ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة لـلـتــوعـيــة
بـمــرض الـســرطــان «ك ــان» د .خــالــد الـصــالــح،
إن المنظومة الخليجية بالنسبة إلحصاء
ح ــاالت الـســرطــان متشابهة ،مشيرا إلــى أن
دول مجلس التعاون الخليجي هــي األكثر
تطورا في مجال اإلحصاء بالنسبة للسرطان.

اإلصــاح ،وسيتم نقل األثاث
إل ــى مــراكــزهــا وإص ــاح ــه ،ثم
إعادته إلى المدارس.

فرق عمل
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ــر،
كـ ـش ــف الـ ـنـ ـج ــار عـ ــن تـشـكـيــل
ف ــرق عـمــل خــاصــة مــن جانب
إدارة ال ـت ــوري ــدات والـمـخــازن
ل ـل ـم ـتــاب ـعــة والـ ـت ــدقـ ـي ــق عـلــى
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم الـ ـكـ ـت ــب
الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس،

«الصحة» تدشن اليوم الحملة
الوطنية لرعاية كبار السن
تفعيل اتفاقية بشأن البحوث بين الوزارة والجامعة
● عادل سامي

ومستجدات األبحاث للحد من
الخوف من المرض.
وأكدت العلي أن نسبة الشفاء
م ــن الـ ـم ــرض ن ــاه ــزت الـ ـ ـ ،%80
الفتة إلى أن المفاهيم الخاطئة
تشير إل ــى أن م ــرض الـســرطــان
ه ــو مـ ــرض الـ ـم ــوت ول ــذل ــك فــإن
الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ك ــان ــت بــاألمــس
تسمى مستعصية أصبحت هذه
األيام قابلة للشفاء وذلك بسبب
تـطــور تقنيات ا لـكـشــف المبكر
وتشخيص أنــواع هــذا المرض
كسرطان الثدي والقولون وعنق
الرحم والبروستاتا.

وأوض ـ ـ ــح ال ـص ــال ــح ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه ص ـبــاح
أم ــس بمناسبة االحـتـفــال بــالـيــوم العالمي
لـمـكــافـحــة ال ـســرطــان أن ال ـكــويــت م ــن ال ــدول
التي تعد اإلصابة بالسرطان فيها متوسطة،
كما أنها مــن ال ــدول التي نجحت فــي وضع
اسـتــراتـيـجـيــات عــامــة لـمـحــاربــة ال ـســرطــان،
ألن محاربة السرطان تعتمد على التوعية
والكشف المبكر والعالج والمتابعة والرعاية
التلطيفية.
وأض ــاف أن التوعية هــي خــط المواجهة

يوسف النجار

م ــوض ـح ــا أن الـ ـف ــرق سـتـقــوم
ب ــزي ــارات ل ـل ـمــدارس ،والـتــأكــد
م ــن أعـ ـ ــداد ال ـك ـتــب ال ــدراس ـي ــة
التي تم تسلمها ومطابقتها
بأعداد الطلبة ،وسيتم تزويد
ً
الـمــدارس التي تعاني نقصا
ف ــي ال ـك ـت ــب ،وسـ ـح ــب الـكـتــب
الزائدة في المدارس األخرى.
ولفت إلى أن الوزارة تهدف
من هذه اإلجراءات إلى ضبط
ع ـم ـل ـيــة تـ ــوزيـ ــع ال ـك ـت ــب عـلــى
الـ ـ ـم ـ ــدارس وع ــدالـ ـتـ ـه ــا ،حـتــى
ال تـعــانــي مـ ــدارس نقصا في
وقـ ــت ت ـش ـهــد أخ ـ ــرى فــائ ـضــا،
مما يتسبب في ربكة للعملية
التعليمية ،الفتا إلى أن الكتب
الــزائــدة على حاجة المدارس
سيتم إيــداعـهــا فــي الـمـخــازن
وبــإم ـكــان أي مــدرســة تعاني
نقصا الطلب عبر اإلجــراء ات
الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة ،لـ ـيـ ـت ــم ت ــزوي ــده ــا
بــاألعــداد الـتــي تحتاج إليها
فعليا.

األول ،الفتا إلى إصابة  2200حالة بالمرض
كــل سـنــة ،ستتجنب  900حــالــة منها وقــوع
م ــرض ال ـس ــرط ــان بـسـبــب ال ـتــوع ـيــة ،ك ـمــا ان
الـتــوعـيــة تـســاهــم فــي زي ــادة الـشـفــاء بنسبة
 %40أخ ـ ــرى ،ف ـهــي ح ـجــر أس ـ ــاس ،وتـتـمـيــز
بأنها تكلف قليال وتعطي نتائج فعالة ،في
حين أن العالج يكلف كثيرا ويعطي نتائج
أقل فاعلية.

تدشن وزارة الصحة صباح اليوم ،الحملة الوطنية للرعاية الصحية
لكبار السن تحت شعار «رعايتهم سعادة» .وقال وكيل الوزارة المساعد
للشؤون الفنية د .وليد الفالح إن هذه الحملة تأتي انطالقا من التزام
وزارة الصحة بتنفيذ االستراتيجية الصحية الوطنية وخطة العمل
لرعاية كبار السن في الكويت ،الفتا إلى أن الحملة تنظمها إدارة الخدمات
الصحية لكبار السن بالتعاون مع جامعة الكويت ،بهدف نشر التوعية
والتثقيف الصحي للطالب والهيئة التدريسية في الجامعة فيما يتعلق
بالرعاية الصحية المتكاملة لرعاية كبار السن.
وأضاف الفالح في تصريح صحافي أمس إن فعاليات حملة «رعايتهم
سالمة» تتضمن محاضرات عن أكثر األمــراض شيوعا بين كبار السن
ومسؤوليات وأنشطة إدارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة.
من جانب آخــر ،أعلنت مديرة إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة
الصحة د .ياسمين عبدالغفور تفعيل اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة
وجامعة الكويت ممثلة بمركز العلوم الطبية فيما يتعلق ببند البحوث
العلمية.
وذكرت عبدالغفور في تصريح صحافي أن البحوث العلمية تعد أحد
أهم البرامج إلدارة التخطيط والمتابعة لوضع حجر األساس نحو تطوير
استراتيجية وطنية متعددة القطاعات.

إنقاذ مريض من نزيف بالرئة
أع ـ ـل ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاري األش ـ ـعـ ــة
ال ـتــداخ ـل ـيــة واألس ـ ـتـ ــاذ ف ــي قسم
األشـ ـع ــة ب ـك ـل ـيــة ال ـط ــب بـجــامـعــة
ال ـكــويــت د .طـ ــارق س ـنــان نـجــاح
عملية نادرة إلنقاذ حياة مريض
فــي العقد الثالث مــن العمر كان
يعاني نزيفا «غريبا» في الرئة،
أدى إلى حدوث نزيف حاد أثناء
السعال ،وهبوط حــاد في نسبة

الهيموغلوبين بالدم من  14إلى 4
فقط ،مما يعرض حياته للخطر.
وقـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـن ـ ــان فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمس إنه تم وضع لولب
معدني لسد الشريان الرئيسي
الـمــؤدي إلــى مكان الـنــزيــف ،مما
أدى إلى توقف النزيف في الحال،
وك ــان الـمــريــض فــي ه ــذه الحالة
على جهاز تنفس صناعي.

«تعاونية األحمدي» تسلم زكاة «األوقاف»« :بريرة» يهدف إلى تحسين
مالها إلى بيت الزكاة
صورة الكويت الخارجية
●

رئيس مجلس إدارة جمعية األحمدي يسلم زكاة الجمعية لمسؤول «الزكاة»
قام وفد من بيت الزكاة برئاسة مراقب خدمات المتبرعين جاسم
الشيخ يرافقه مراقب شؤون المراكز االيرادية عبداللطيف البصيري
ب ــزي ــارة لـجـمـعـيــة األح ـم ــدي الـتـعــاونـيــة واسـتـقـبـلـهــم رئ ـيــس مجلس
اإلدارة عبدالهادي العازمي وعدد من اعضاء المجلس وقام العازمي
ً
بتسليمهما شيكا بتبرع جمعية األحمدي التعاونية بزكاتها للبيت
بمبلغ  18279دينارا عن زكاة مال الجمعية لعام .2017
وأعــرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن اعـتــزازه وتقديره للدور
الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في
المجتمع من خالل عطائه المشهود ،والسمعة الطيبة التي استحقها
ً
من خالل مشاركته في الجهود الخيرية واإلنسانية سواء داخليا أو
ً
ً
خارجيا ،داعيا الله أن يجعل هذه األعمال المباركة في صالح أعمال
جميع القائمين على هذا الصرح العظيم الذي نفتخر به.
بدوره أعرب الشيخ عن خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية
األحمدي لتعاونه المثمر مع البيت ودعا جميع الجمعيات التعاونية
والشركات والمؤسسات العاملة الى أن تحذو حذو جمعية األحمدي
التعاونية من أجل التواصل في عمل الخير وإتاحة الفرصة لبيت الزكاة
للقيام بدوره في أداء الزكاة وتوزيعها على المحتاجين والمستحقين
مــن أف ــراد المجتمع وتـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــم األســاس ـيــة مــن خ ــال تلك
الفريضة اإلسالمية ،إلى جانب المساهمة في الدور التنموي المتمثل
في قيام البيت بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الخيرية في
العديد من المجاالت الشرعية والخيرية بوجه عام.

محمد راشد

أكـ ــد م ــدي ــر إدارة م ـك ـتــب وك ـي ــل وزارة األوق ـ ــاف
والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة رئ ـي ــس ال ـم ـش ــروع الــوطـنــي
لـتــوعـيــة ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة (ب ــري ــرة) عـبــدالـحـمـيــد
الـمـطـيــري أن «م ــن أه ــم أهـ ــداف ال ـم ـشــروع تحسين
صــورة الكويت أمــام المحافل الدولية ،وخصوصا
المعنية بحقوق االنسان بعد ما أشيع في الفترة
السابقة من أخبار تدعي أن الكويت تقوم بالمتاجرة
في البشر وال تحسن معاملة العمالة المنزلية».
وقــال المطيري في تصريح صحافي بمناسبة
انطالق الموسم الجديد للمشروع الوطني لتوعية
العمالة المنزلية (بريرة) ،ان «المشروع سيقيم أول
فعالية توعوية فــي الموسم الجديد تحت رعاية
وكـيــل وزارة األوق ــاف وال ـشــؤون االســامـيــة رئيس
اللجنة العليا للمشروع فــر يــد عـمــادي فــي مجمع

(ذي جيت مــول) يوم الجمعة القادم بحضور عدد
من الشخصيات االجتماعية وجمعيات النفع العام
وسيتخلل الفعالية أنشطة متعددة» ،موضحا ان
ً
«هذا المشروع الوطني يعد رافدا مهما في تحسين
صورة الكويت الخارجية ،خصوصا ما يتعلق بملف
العمالة المنزلية».
وأشار إلى ان «المشروع حرص منذ انطالقته على
توعية المجتمع في مجال معاملة العمالة المنزلية
من خالل وسطية االسالم واعتدال منهجه الفكري
ورعاية حقوق وواجبات هذه العمالة وإيجاد وعي
ك ــاف ل ــدى الـكـفــاء لتقليص الـعـمــالــة المنزلية مع
إحسان معاملتهم» ،الفتا إلى ان «المشروع سيقوم
في موسمه الجديد وبالتنسيق مع وزارة التربية
بإعداد وتنفيذ محاضرات للطالب بالمدارس تعبر
عــن أهـ ــداف ورؤيـ ــة ورس ــال ــة ال ـم ـشــروع وايـصــالـهــا
بمنهجية بناء على خطة عمل المشروع المعتمدة».

«المساجد» ينظم سماع «صحيح مسلم»
يـنـظــم مـكـتــب ال ـش ــؤون الفنية
م ـج ـلــس سـ ـم ــاع وقـ ـ ـ ــراءة وش ــرح
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـخ ــام ــس واألخـ ـ ـي ـ ــر مــن
ص ـح ـيــح م ـس ـلــم ض ـم ــن م ـش ــروع
مجالس سماع وشــرح الصحاح
وال ـس ـن ــن وال ـم ـســان ـيــد رقـ ــم ()26
وال ــذي بــدأ فــي  3فـبــرايــر الحالي
وي ـس ـت ـم ــر ح ـت ــى  7م ـن ــه بـمـبـنــى
تدريب األئمة والمؤذنين بقطاع
المساجد بمنطقة الرقعي.
وافـتـتــح مــديــر مكتب الـشــؤون
ال ـف ـن ـي ــة س ــال ــم الـ ـعـ ـن ــزي ال ـس ـبــت
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي أول ـ ـ ــى جـ ـلـ ـس ــات ه ــذا

الـمـجـلــس ،وأل ـقــى كلمة االفـتـتــاح
نيابة عــن راعــي مجلس السماع
الوكيل المساعد لشؤون المساجد
داوود العسعوسي ،وأكد خاللها
أنـ ــه «تـ ـق ــرر ع ـق ــد م ـج ـلــس س ـمــاع
ً
صـحـيــح اإلمـ ــام ال ـب ـخــاري كــامــا
بالسند المتصل على ثلة من أهل
العلم المسندين وذلك خالل شهر
أب ــري ــل ال ـق ــادم وسـ ــوف ي ـتــم منح
السند للمشاركين».
وأضاف ان «هذا المجلس تميز
عــن غيره مــن المجالس السابقة
ب ـت ــوف ـي ــر خ ــدم ــة الـ ـب ــث ال ـم ــرئ ــي

الـمـبــاشــر للجلسات عـبــر قـنــوات
مكتب الـشــؤون الفنية المختلفة
(يــوت ـيــوب ،وتــوي ـتــر ،وفـيـسـبــوك)
ب ـه ــدف إت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة ل ـم ــن لــم
يتمكن مــن الـحـضــور ورغ ـبــة في
نـشــر الــوعــي والـثـقــافــة الـشــرعـيــة
وتحقيق الريادة في هذا الشأن»،
م ـض ـي ـفــا ان «ال ـل ـج ـن ــة الـمـنـظـمــة
للمجلس تقوم بتنظيم مسابقة
تثقيفية يومية حــول األحــاديــث
النبوية التي تعرض في مجلس
السماع وسوف يتم توزيع جوائز
فورية للفائزين في السحب».

بلدي
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انتخابات «البلدي» تنتظر مرسوم توزيع المناطق

ً
يصوت فيها الناخبون حتى  2017استنادا ألحكام القانون
حسين العبدالله

ب ـعــد دخـ ــول ق ــان ــون الـبـلــديــة
ال ـجــديــد ،أم ــس ،حـيــز التنفيذ،
عـ ـ ـق ـ ــب ن ـ ـ ـشـ ـ ــره ف ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة
الــرس ـم ـيــة ،ل ــن تـتـمـكــن الـبـلــديــة
مــن إج ــراء انتخابات المجلس
البلدي إال بعد صــدور مرسوم
توزيع المناطق ،الــذي يضيف
المناطق الجديدة ،ومن بعدها
ستتم الدعوة لهذه االنتخابات،
التي يتوقع إجراؤها في مارس
الـمـقـبــل إذا أصـ ــدرت الحكومة
المرسوم.
وح ـ ـ ــذرت مـ ـص ــادر قــانــون ـيــة

الحكومة من التأخير في إصدار
مــرســوم المناطق مــدة طويلة؛
ألن ف ــي ذل ــك تـعـطـيــا ع ــن فتح
جداول الناخبين الذين ينوون
الـ ـقـ ـي ــد فـ ــي ج ـ ـ ــدول "ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي"،
الفتة إلى أن القانون لن يسمح
ب ــال ـم ـش ــارك ــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
المقبلة إال للمقيدين بجداول
 2017ف ـ ـقـ ــط ،أ مـ ـ ــا ا لـ ـن ــا خـ ـب ــون
الـجــدد فــي فبراير الحالي فلن
يسمح لهم بالمشاركة إال في
االنتخابات التي تلي القادمة،
اس ـت ـن ــادا إل ــى أح ـك ــام ل ـقــانــون؛

وذل ـ ـ ــك حـ ـت ــى ال ي ـت ـع ـط ــل عـمــل
المجلس البلدي أكثر من ذلك.
ّ
وبينت المصادر أن انتظار
ال ـنــاخ ـب ـيــن الـ ـج ــدد ل ــن يـسـمــح
بـ ــإجـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات إال بـعــد
ش ـهــر يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،غ ـيــر أن
أحكام القانون الجديد سمحت
لناخبي  2017بالتصويت فقط
إلجراء االنتخابات بأسرع وقت
ممكن ،شريطة صــدور مرسوم
المناطق من الحكومة.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـف ــت
المصادر أن إدارة االنتخابات

baladi@aljarida●com

«البلدية» 124 :إعالن موبي ضمن
حملة «#احتفل_برقي»

ل ـ ــن ت ـس ـم ــح ب ـق ـي ــد ال ـن ــاخ ـب ـي ــن
بجدول "البلدي" إال بعد صدور
مرسوم المناطق من الحكومة،
وذلـ ـ ــك ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى الـ ـج ــداول
الـحــالـيــة لـلـمـجـلــس ،فـضــا عن
تـحــديــد الـقـيــود ال ـجــديــدة وفــق
ال ـم ـنــاطــق ال ـج ــدي ــدة ،ف ــي حين
تـسـتـمــر اإلدارة ف ــي اسـتـقـبــال
القيود االنتخابية لمجلس األمة
بحسب الـمــواعـيــد ،الـتــي بــدأت
الخميس الماضي وتنتهي في
 15مارس المقبل.

 11مخالفة بائع متجول في حملة لبلدية الفروانية

رفع إحدى المخالفات

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية
ا لـكــو يــت عــن قـيــام إدارة ا لـنـظــا فــة العامة
وا شـغــاالت ا لـطــرق بفرع بلدية محافظة
ا لـفــروا نـيــة بحملة وا س ـعــة ا لـنـطــاق على
منطقة غرب عبدالله مبارك.
وأ كـ ـ ـ ــد مـ ــد يـ ــر إدارة ا لـ ـنـ ـظ ــا ف ــة س ـعــد
ا ل ـ ـخـ ــر ي ـ ـنـ ــج أن ا لـ ـحـ ـمـ ـل ــة ا لـ ـ ـت ـ ــي ن ـف ــذ ه ــا
المفتشون هدفت ا لــى اتخاذ اال جــراء ات
القانونية ضــد الباعة الجائلين وازا لــة
كــا فــة التعديات على ا مــاك ا لــدو لــة التي
ت ـق ــع ت ـح ــت ا خ ـت ـص ــاص إدارة ا ل ـن ـظــا فــة
العامة.
وأ ضــاف الخرينج أن الحملة أسفرت
ع ــن ت ـحــريــر  11م ـخــال ـفــة ب ــائ ــع مـتـجــول

إل ــى جــانــب رف ــع وازال ـ ــة  3غ ــرف كـيــربــي
تستغل لبيع المعدات االنشائية والمواد
الغذائية ،وخيمتين لبيع مواد إنشائية،
و 3مــولــدات كـهــربــائـيــة ،ومـضـخــة مـيــاه،
و 4ماكينات محاكة كبيرة و 3ماكينات
محاكة صغيرة.
ودعـ ـ ــا ال ـخ ــري ـن ــج ال ـج ـم ـي ــع ال ـ ــى ع ــدم
ا سـ ـتـ ـغ ــال ا ل ـ ـسـ ــا حـ ــات ا لـ ـع ــا م ــة اال ب ـعــد
الحصول على ترخيص وذلك بعد التأكد
طبقا
من توافر كافة االشتراطات الالزمة
ً
للقرار ا لــوزاري  149لسنة  2006تجنبا
للمخالفة والغرامة.

إعالن للحملة في العاصمة
كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت
النقاب عــن تركيب إعــانــات "الـمــوبــي" لحملتها
اإلعالمية الخاصة باحتفاالت الكويت بأعيادها
الوطنية تحت شعار "#احتفل_برقي" والتي تهدف
إ لــى توعية المواطنين والمقيمين بالمساهمة
ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ن ـظــافــة الـ ـش ــوارع وال ـم ـيــاديــن
والساحات التي تشهد إقامة الفعاليات واألنشطة
المصاحبة لالحتفاالت الوطنية والمحافظة على
الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء إلى
جانب احـتــرام حرية اآلخــريــن وااللـتــزام بــاآلداب
العامة خالل تلك االحتفاالت.
وق ــال مــديــر اإلدارة عـبــدالـمـحـســن أب ــا الخيل
فــي تصريح صحافي ان اإلدارة قامت بتركيب

اإلعالنات التوعوية الخاصة بالحملة في الشوارع
والتقاطعات بجميع المحافظات على مستوى
ال ـكــويــت وال ـت ــي ب ـلــغ ع ــدده ــا  124إعـ ــان مــوبــي
تــوزعــت بين  42إعــانــا فــي محافظة العاصمة،
و 22إعالنا في محافظة الفروانية ،و 20إعالنا في
محافظة حولي ،و 16إعالنا في محافظة الجهراء،
و 15إعــانــا فــي محافظة األحـمــدي و 9إعالنات
بمحافظة مبارك الكبير.
واختتم أبا الخيل تصريحه مناشدا الجميع
ن ـق ــل ص ـ ـ ــورة حـ ـض ــاري ــة لـ ــدولـ ــة الـ ـك ــوي ــت خ ــال
االحتفاالت وذلــك من خالل عدم تشويه المنظر
ال ـعــام بـعـمــل أي ش ــيء يـعـكــر صـفــو االح ـت ـفــاالت
بأعيادنا الوطنية.

١٣
الفصل الثاني بـ«التطبيقي» ...حضور طالبي واعتذار أساتذة
ةديرجلا
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academia@aljarida●com

أكاديميا

ازدحام في مداخل المواقع الدراسية ومخارجها وتجمعات في مكاتب التسجيل
أحمد الشمري
وفيصل متعب

بدأ الفصل الدراسي الثاني في
مختلف كليات ومعاهد الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،بحضور طالبي
واعتذار بعض األساتذة عن
عدم حضور المحاضرات ،مع
انشغال الطلبة في مكاتب
التسجيل الستكمال الجداول
الدراسية.

وسط ازدحام مكثف أمام مداخل
ومخارج المواقع الدراسية ،انطلق
قطار الفصل الدراسي الثاني في
مـخـتـلــف الـكـلـيــات وال ـم ـعــاهــد في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب لعام  ،2018/2017بالتزام
طــابــي واع ـت ــذار بـعــض األســاتــذة
عـ ــن ع ـ ــدم حـ ـض ــور ال ـم ـح ــاض ــرات
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ،ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ان ـش ـغــال
بعض الطلبة في مكاتب التسجيل
بــالـكـلـيــات الـتــي ام ـتــأت بالطلبة
الستكمال الجداول الدراسية عبر
النماذج المخصصة لذلك.
وشهدت الشوارع المؤدية إلى
مــواقــع كـلـيــات منطقة العارضية
ارت ـ ـبـ ــاكـ ــا م ـ ــروري ـ ــا فـ ــي ال ـص ـب ــاح
الباكر ،نظرا لتوافد أعــداد كبيرة
من الطالب والطالبات ،وتحديدا
فــي كـلـيــة الـتــربـيــة األســاس ـيــة رقــم
« »7دون وج ـ ــود تـنـظـيــم م ــروري
مــن قبل إدارة الكلية ،األم ــر الــذي
ادى إلى ركن العديد من المركبات
خ ــارج اس ــوار الكلية فــي الساحة

ال ـتــراب ـيــة الـمـقــابـلــة ل ـهــا ،ليتمكن
الطلبة مــن الــدخــول إلــى القاعات
الــدراس ـيــة س ـيــرا عـلــى االقـ ــدام في
اليوم الدراسي األول ،ولكن الزحمة
المرورية تالشت فيما بعد الساعة
العاشرة.

التربية األساسية
وان ـت ـش ــر ال ـط ـل ـبــة ف ــي مـخـتـلــف
ال ـ ـم ـ ـمـ ــرات ال ـ ـمـ ــؤديـ ــة إلـ ـ ــى م ــواق ــع
الـ ـق ــاع ــات الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ب ــ»ال ـت ــرب ـي ــة
األساسية» ،على الرغم من اعتذار
اعـ ــداد بـسـيـطــة م ــن أع ـض ــاء هيئة
التدريس عن عــدم الحضور ،عبر
ملصق وضع على ابواب القاعات،
م ـمــا أس ـفــر ع ــن تــذمــر الـطـلـبــة في
ظل الحماس واالندفاع للحضور
ف ــي اول ي ــوم دراسـ ــي بـعــد اج ــازة
منتصف العام الدراسي.
وكانت هناك تحركات بسيطة
مــن قبل أعـضــاء القوائم الطالبية
الستدراج المستجدين والمحولين

النجادة 400 :خريج لم يدخلوا
نظام تسجيل المقررات بـ «التطبيقي»
«معالجة جميع الحاالت التي التزمت طباعة النموذج المبرمج»
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدة الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول
والـتـسـجـيــل ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب
د .رب ــاح الـنـجــادة أن  400طالب
وطالبة من الخريجين لم يدخلوا
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ل ـت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات
ال ــدراسـ ـي ــة ن ـهــائ ـيــا وع ـل ــى مــدى
 7مــواع ـيــد ،الف ـتــة ال ــى اعـطــائـهــم
او ل ــو ي ــة خــا صــة للتسجيل على
مدى يومين في كل فترة تسجيل،
باالضافة الى  1964طالبا وطالبة
َ
لم يدخلوا اي موعد ممنوح لهم
لـلـتـسـجـيــل ،نـتـيـجــة ع ــدم ال ـت ــزام
ال ـط ـل ـب ــة ب ــال ـم ــواع ـي ــد ال ـم ـح ــددة
والمتعددة على مدى شهرين.
وأشارت النجادة في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ام ـ ـ ــس ال ـ ـ ــى م ـعــال ـجــة
جميع ح ــاالت الخريجين الذين
الـتــزمــوا بطباعة نـمــوذج خريج
المبرمج لهم على نظام المرشد
االلكتروني ،وتقديمه الى مكاتب
االرشاد في اول موعد لهم بشهر

رباح النجادة

نوفمبر الماضي ،وتمت معالجة
حــاالتـهــم بشكل ف ــوري فــي إدارة
المسجل العام ،كما تمت معالجة
ح ـ ـ ـ ــاالت ت ـح ـس ـي ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــدل مــن
الـخــريـجـيــن وحـس ـبــة مـعــدالتـهــم
الـمـطـلــوب اج ـت ـيــازهــا السـتـيـفــاء
مـتـطـلـبــات الـتـخــرج وتسجيلهم

بالنظام بشكل يدوي في العمادة،
مـضـيـفــة أن ه ـن ــاك  8179طــالـبــا
وطالبة مسجلين فــي  9وحــدات
واقـ ـ ــل لـ ــم ي ـت ـب ـع ــوا ال ـت ـع ـل ـي ـمــات
خ ــال ف ـتــرات الـتـسـجـيــل واالي ــام
المحددة لمراجعة مكاتب االرشاد
االكاديمي للتواصل مع األقسام
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ج ـ ـهـ ــة االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص
بفتح المجاميع التي يحتاجها
طلبتهم.
وأضــافــت أنــه «ط ــوال الـفـتــرات
ال ـس ــاب ـق ــة تـ ــم وض ـ ــع اإلعـ ــانـ ــات
اإلرش ـ ــادي ـ ــة ل ـل ـط ـل ـبــة اوال ب ــاول
عـبــر ال ـمــواقــع الــرسـمـيــة للهيئة،
ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى ت ـ ـعـ ــاون مـعـظــم
األقسام العلمية حسب ميزانيتهم
الـ ـمـ ـت ــاح ــة والـ ـسـ ـع ــة ال ـم ـك ــان ـي ــة،
وحسب ما وصلهم من احتياجات
ا لـطـلـبــة المهتمين والملتزمين
بمواعيد التسجيل والتعليمات
من عمادة القبول والتسجيل.

تجمع الطلبة أمام مكتب التسجيل الستكمال الجداول الدراسية
مــن كليات أخ ــرى وإرشــادهــم إلى
مواقع المحاضرات ،ومساعدتهم
وتوجيهيم وتقديم النصح لهم.
وفي كلية الدراسات التجارية،
كان هناك اقبال كثيف من الطلبة،
ح ـيــث ب ــاش ــر ال ـط ــاق ــم ال ـتــدري ـســي
ت ــدري ــس ال ـم ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة في
ال ـي ــوم األول ،ف ــي ظ ــل ت ــواج ــد كل

«اتحاد التطبيقي»
يستنكر تجاهل
اإلنجازات الطالبية
استنكر نائب رئيس االتحاد
ال ـع ــام لـطـلـبــة وم ـت ــدرب ــي الـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
والتدريب خالد الكندري «تجاهل
اإلدارات واأل قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ا ل ـم ـع ـن ـيــة
ب ــال ـه ـي ـئ ــة اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـع ـل ـم ـيــة
للطلبة ،وعدم اهتمامها بتسليط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ال ـتــي
يـحـقـقـهــا الـطـلـبــة ف ــي الـفـعــالـيــات
العلمية التي تعقد بالعديد من
المؤسسات المحلية والخارجية،
وال ـت ــي ي ـش ــارك فـيـهــا كــوكـبــة من
ً
طلبة الهيئة المتميزين علميا».
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمــس« ،إن هــذا اإلهمال
ي ـت ـض ـمــن ،ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال،
تـ ـج ــا ه ــل إدارات ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة د ع ــم
مـ ـش ــارك ــة ط ـل ـب ــة ق ـس ــم دراس ـ ـ ــات
الـمـعـلــومــات فــي مــؤتـمــر جمعية
ال ـم ـك ـت ـب ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ف ــرع
الخليج العربي ،الذي سيعقد في
مارس المقبل» ،موضحا أن طلبة
الهيئة وضعوا في هذه المشاركة
ال ـع ـل ـم ـيــة ،ب ـكــل ف ـخ ــر ،بصمتهم
العلمية من خالل ابتكار تعريف
علمي جــديــد يـضــاف ال ــى مجال
دراسات المعلومات.

المقاطع :حصول « »KiLAWعلى شهادة
الجودة البريطانية خطوة غير مسبوقة

جانب من حضور اللقاء
أكــد رئيس وعميد كلية الـقــانــون الكويتية
العالمية د .محمد المقاطع ،أن حصول الكلية
ع ـل ــى شـ ـه ــادة ال ـ ـجـ ــودة م ــن م ــؤس ـس ــة ض ـمــان
ال ـجــودة للتعليم الـعــالــي البريطانية ()QAA
خطوة غير مسبوقة بين الجامعات الخاصة
في منطقة الشرق األوسط ،وقد نالتها الكلية
بعد استيفائها كل المعايير الموضوعة من
قـبــل الـمــؤسـســة ،ال ـتــي ال تـتــوافــر إال فــي أرقــى
الجامعات العالمية.

وبين المقاطع ،خالل اللقاء الدوري الذي تم
ً
عقده مــؤخــرا بحضور عــدد مــن أعـضــاء هيئة
التدريس ،أن «هذا األمر يضع على كاهل اإلدارة
واألساتذة والموظفين المزيد من المسؤوليات
لالرتقاء بأداء الكلية للمحافظة حتى نحافظ
على المكانة ا لـتــي نالتها فــي فـتــرة قياسية،
وكل ذلك نتيجة للمثابرة وروح االنتماء التي
نلمسها جميعا».
وأضاف أن «إدارة الكلية واألساتذة تمكنوا

العوضي :اختبار ًالرخصة الطبية
شرط للعمل طبيبا في أميركا
أكد نائب مدير جامعة الكويت
لـمــركــز ال ـع ـلــوم الـطـبـيــة د .ع ــادل
ال ـع ــوض ــي أن اع ـت ـم ــاد الـتـعـلـيــم
الطبي لم يعد اختياريا ،موضحا
أن اللجنة التعليمية لخريجي
كليات الطب األجنبية بالواليات
المتحدة أعلنت أنــه اعتبارا من
 2023سيصبح االلتحاق باختبار
الـ ــرخ ـ ـصـ ــة الـ ـطـ ـبـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وال ـع ـم ــل كـطـبـيــب ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة مقتصرا على خريجي
كـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـطـ ــب الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة مــن
االتحاد العالمي للتعليم الطبي
وفقا لمعايير معادلة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي ،خـ ــال
تنظيم كلية طب الجامعة ممثلة
ف ــي وح ــدة االع ـت ـمــاد األكــادي ـمــي
مؤتمر االعتماد األكاديمي ،أمس،
بالحرم الجامعي في الجابرية،
أن ـ ــه «إذا أردن ـ ـ ــا االسـ ـتـ ـم ــرار فــي

إرس ــال خريجينا إل ــى الــواليــات
المتحدة للعمل كأطباء مقيمين
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ــزم ــال ــة فــإنــه
ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة يـتـعـيــن علينا
الـمـضــي قــدمــا فــي ه ــذه العملية
والبدء اآلن».
مــن جــانـبــه ،أعـلــن عميد كلية
الـطــب د .ع ــادل عــايــد الـتـحــاق ما
يـ ـق ــرب مـ ــن  110ط ـ ــاب س ـنــويــا
بــال ـك ـل ـيــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى تـ ـخ ــرج مــا
يقارب  2248طبيبا حتى اآلن.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ــاي ـ ــد أن «ه ـ ـنـ ــاك
عملية مراقبة للمناهج الدراسية
وتحديثها بشكل مستمر ،وتم
خاللها القيام بتغييرات كبيرة
ل ـن ـت ـمــاشــى م ــع ال ـت ـع ـل ـيــم الـطـبــي
المعاصر» ،مشيرا إلى أن طريقة
التدريس والتقييم يتم تحديثها
بشكل مستمر لتالئم التطورات
الدولية في هذا المجال.

من تحويل حلم تقديم تعليم قانوني متميز
إلــى واقــع يلمسه الطلبة والمجتمع مع تميز
خريجي الكلية في مختلف الوظائف القانونية
التي احتلوها بثقة واقتدار».
و ق ــدم لمحة عــن ا لــرؤ يــة المستقبلية التي
تسعى إدارة الكلية إلى تحقيقها في السنوات
المقبلة من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية،
حتى تحافظ الكلية على تميزها كأول جامعة
أهلية متخصصة بتدريس القانون في الكويت.

موظفي إدارة الكلية لتقديم العون
والمساعدة للطلبة في حال تطلب
ً
األم ـ ــر ،ف ـضــا ع ــن ح ــرص أع ـضــاء
هيئة الـتــدريــس على أخــذ أسماء
ال ـم ـت ـغ ـي ـب ـي ــن رغ ـ ــم ع ـ ــدم وص ـ ــول
الكشوف الخاصة بأسماء الطلبة
المقيدين في المقررات الدراسية.
بينما شـهــدت كلية الــدراســات

جانب من شراء الطلبة للمذكرات الدراسية
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة حـ ـض ــور ال ـط ـل ـبــة
الس ـت ـك ـمــال ج ــداول ـه ــم ال ــدراس ـي ــة،
وذل ـ ــك ن ـت ـي ـجــة ت ــوص ـي ــات ع ـم ــادة
ال ـق ـب ــول وال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي الـكـلـيــة،
بــالـضـغــط عـلــى االق ـس ــام العلمية
لفتح المزيد من الشعب الدراسية
والسماح للطلبة بالتسجيل بها،
وغلب حضور الطالبات في الكلية

عـ ـل ــى ح ـ ـضـ ــور ال ـ ـط ـ ــاب ،وك ــان ــت
حاالت الغياب بسيطة ،فضال عن
ازدحام في مكتبات الطالب لشراء
المذكرات والكتب الدراسية.
وف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ـع ــال ــي لـلـطــاقــة
والـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ــاتـ ـص ــاالت
ال ـ ـمـ ــاحـ ــة ،لـ ــم ت ـخ ـت ـل ــف االجـ ـ ـ ــواء
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـق ــد ال ـ ـتـ ــزم ال ـط ـل ـبــة

بالحضور ،باسثناء حاالت غياب
خفيفة ال تذكر.
إلــى ذلــك ،أعلنت عمادة القبول
والـتـسـجـيــل ف ــي «الـتـطـبـيـقــي» عن
طــرح مــواعـيــد الـسـحــب واإلضــافــة
لـلـطـلـبــة م ـمــن لــدي ـهــم  10وح ــدات
أو أق ــل م ــن خ ــال مــراج ـعــة نـظــام
التسجيل اإللكتروني.

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :دعوة للتأمل
في الميزانية

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

مشروع الميزانية العامة وفخ
الدين العام

بيزا

خيال يفوق االحتمال

أحمد باقر
عندما تتأمل الميزانية القادمة التي أعلنت أرقامها منذ
أيام قليلة ستالحظ أن اإليرادات النفطية مازالت تشكل نحو
 %90من اإليرادات ،وهذا يعني أننا ال نزال نعتمد ،بعد الله
تعالى ،على مصدر يكاد يكون الوحيد للدخل ،حيث تتعرض
ً
أسعارة لالرتفاع والهبوط عالميا .
وعندما تتأمل الميزانية ستجد أن بند الرواتب قد ازداد
زيادة كبيرة ،فوصل إلى  11مليارا ومئتي مليون دينار؛ مما
يعني فشل خطة التنمية التي تهدف إلى تحويل الكويتيين
ً
إ لــى العمل في القطاع الخاص ،و هــذا االر تـفــاع يعلن أيضا
ع ــدم تـطـبـيــق قــانــون ال ـم ـشــروعــات الـمـتــوسـطــة والـصـغـيــرة،
وقانوني حرية المنافسة والخصخصة كذلك ،ألن كل هذه
القوانين تهدف إلى زيادة الكويتيين في القطاع الخاص.
وعندما تتأمل الميزانية ستجد أن تقديرات اإليرادات غير
النفطية قد ازدادت عن جميع السنوات السابقة بمبلغ 300
مليون د يـنــار تقريبا ،وذ لــك بسبب ز يــادة البنزين وز يــادة
الكهرباء وا لـمــاء على القطاعات االستثمارية والتجارية،
ولكن هذه الزيادة معرضة لإللغاء ألن بعض أعضاء مجلس
األ مــة تقدموا باقتراح إلغائها ،وعندها ستعود اإل يــرادات
غير النفطية إلى سابق عهدها في حدود مليار وأربعمئة
ً
مليون دينار تقريبا مما سيزيد من قيمة العجز.
وعـنــدمــا تـتــأمــل الـمـيــزانـيــة سـتـكـتـشــف أن سـعــر الـتـعــادل
يبلغ  72دوالرا ،وإذا لــم يبلغ متوسط سعر برميل النفط
طــوال ا لـعــام هــذا المبلغ فسندخل فــي العجز للعام ا لــرا بــع
على التوالي ،ولكن أعضاء مجلس األمة مازالوا يقترحون
القوانين االستنزافية التي ستزيد العجز ،وعيون بعضهم
تتجه للسحب من احتياطي األجيال المقبلة لكي يدعموا
مشاريعهم االنتخابية بدال من المشاريع االستثمارية التي
تزيد الدخل وتوفر فرص العمل.
وع ـن ــدم ــا ت ـت ــأم ــل ال ـم ـي ــزان ـي ــة الـ ـت ــي ع ــرض ـت ـه ــا ال ـح ـكــومــة
وتوقعت أن يصل العجز فيها إلى  5مليارات دينار ستجد
أن ا ل ـم ـصــرو فــات ال ـج ــار ي ــة فـيـهــا تـشـكــل  %82م ــن إجـمــا لــي
المصروفات التي تبلغ  20مليار دينار ،ومنها مصروفات
كثيرة ال دا عــي لها يتناقلها ا لـنــاس عبر و ســا ئــل اال تـصــال
االجتماعي ،ويسخرون منها وال يصدقون حقيقة العجز
مع وجود هذا البذخ والهدر والهبات والتبرعات الخارجية.
وعندما تتأمل الميزانية ستستنتج أن عجز التأمينات
البالغ نحو  10مليارات دينار غير داخل في المصروفات،
ً
ولو أضيف هذا المبلغ الرتفع العجز أضعافا مضاعفة ،وإذا
أقر قانون تخفيض سن التقاعد فسيزداد عجز التأمينات
مليارات أخرى.
و لــو تأملت الميزانية لوجدت أن ميزانية التسليح غير
داخ ـلــة فـيـهــا ألنـهــا تـســدد مــن االحـتـيــاطــي ال ـعــام ،ول ــو أنها
ً
صرفت من الميزانية العامة الرتفع العجز أيضا .
والخالصة أن على كل كويتي حريص على وطنه وأبنائه
ا لـتــأ مــل فــي الميزانية لكي نحقق اإل ص ــاح وال نستمر في
الخطأ.
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في متجر فاخر للعطور وأدوات التجميل في
أحد موالت الكويت وقفت أنا مستندة إلى طاولة
رخامية طويلة أنظر لليد الصغيرة المعروقة
تلف هدية بخفة ورشاقة .بدت السيدة الفلبينية
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ــدم هـ ــذه ال ـخ ــدم ــة ف ــي منتصف
خمسينياتها ،لربما هو ليس عمرها الحقيقي
ً
ولكنه عمر الشقاء مخطوطا على وجهها ويديها،
هي صغيرة الحجم على شاكلة التكوين الجيني
لمعظم الـسـيــدات الفلبينيات ،شعرها الفاحم
ي ـن ـســدل ع ـلــى كـتـفـيـهــا وق ــد بــزغــت ع ـلــى جنبي
جبهتها خ ـصــات بـيـضــاء كـتـلــك ال ـتــي تهاجم
جبهتي بال رحمة .نظرت لوجهها الرقيق ،بدت
ً
تجاعيده تزيدها جماال ،تتركها حقيقية ،إنسانة
تحيا الحياة بكل جنباتها الشاقة وتحدياتها
المؤلمة.
"كيف تجدين الحياة فــي الـكــويــت؟" سألتها
ً
ً
أنا .رفعت لي رأسا مستغربا ،ونظرت في عيني
وكأنها تستشف الغرض خلف سؤالي ،خفضت
عينيها وتنهدت "الحياة جيدة يا سيدتي ،ها
نحن نعيش" .بادرتها "أتمنى أن تكوني كذلك
بحق ،أتمنى أن تكوني مرتاحة عندنا" .ألقت على
وجهي نظرة طويلة ثم انطلقت "لي في الكويت
ً
ست وعشرون سنة سيدتي ،حياة كاملة .أحيانا
ً
ً
يؤلمني قلبي جدا شوقا لبلدي وأهلي ،ولكنها
الظروف .الحياة هنا طيبة ولكنني أفكر في بيتي
وأهلي طــوال الوقت ،كم أشتاق أن أكــون معهم".
"ن ـعــم أتـفـهــم ذل ــك" قـلــت لـهــا "ال يـمـكــن تعويض
الوطن" .أخبرتها أنني أستشعر معاناتها وأنني
أعــرف أن الظروف تغيرت في السنوات األخيرة
في الكويت" .نعم سيدتي" ،قالتها بتنهيدة "قبل
أيام مرض أخي ،فذهبنا به للمستشفى ودفعنا
ً
 80ديـنــارا ،تخيلي سيدتي ،راتــب شهر ويزيد".
ارتجفت يداي وقد صفعني الرقم المذكور ،للتو
صرفت وصحبتي ضعفه فــي المتجر ،تــرى بم
فكرت هــذه السيدة الرقيقة وهــي تضرب أرقــام
مشترياتنا التي تعادل راتبين لها أو أكثر على
جهاز الكي نت؟ شاركتها ألمها "نعم أعرف ،أدري
ً
أن الرعاية الصحية أصبحت هما ،لكن تأكدي

د .بدر الديحاني

أننا نشعر ونتكلم وندافع" .هزت السيدة الرقيقة
رأسها بخفة كأنها تتساءل عن فائدة شعوري
وكالمي ودفاعي لتباغتني بعدها بسؤال مباشر
"أن ــت كويتية س ـيــدتــي؟" أجبتها بـنـعــم ،فقالت
مستغربة وكأنها تسر لنفسها "كل سنوات عملي،
لم يسألني أحد كيف هي حياتي هنا؟".
في هذه اللحظة تخيلت هذه السيدة "هناك"،
فــي مــزرعــة مــا ،مدينة مــا ،بيت صغير محشور
بين بيوت كثيرة ما .ترى كيف كانت اللحظات
األخ ـيــرة قـبــل مـغــادرتـهــا لــوطـنـهــا؟ كـيــف ودعــت
أهلها ،ما كانت آخر كلماتها لزوجها؟ كيف ّقبلت
أبناءها القبالت األخيرة التي لن تتكرر لربما إلى
ما بعد سنوات؟ الخيال يفوق االحتمال .بلدنا
الصغير مليء بالسيدات الفلبينيات ،في بيوتنا،
في متاجرنا ،في شركاتنا ،في حمامات موالتنا
الفارهة ،تتكرر هياكلهن الصغيرة وشعورهن
الفاحمة ،تتردد لكنتهن التي أصبحت مألوفة
ولربما مفهومة للكثيرين منا .إال أننا ومع هذا
الـتـكــرار المستمر لــوجــودهــن "الـجــانـبــي" ،حيث
يحيين على طــرف حيواتنا الفارهة ،نعاملهن
كأنهن لعب بالستيكية ،كأنهن نسخ مكررة من
ذات الكائن ،وننسى أن خلف كل جسد رقيق منهك
ووجه مستدير مشدود العينين ،والتي نراها كلها
متشابهة لربما بعين عنصرياتنا ،هناك قصص
طويلة ومختلفة ومعقدة التفاصيل .كل سيدة
من هــؤالء السيدات كانت ذات يوم طفلة ،كبرت
في الغالب في بيت فقير .كل واحدة منهن كانت
تذهب للمدرسة محملة بأحالمها وآمالها التي
ً
ستتحطم الحقا على عتبات الفقر والحاجة .ذات
زمــن كــان لكل منهن زوج في الغالب ستخسره
ويخسرها بسبب سفرها الـبــارد الـطــويــل ،لكل
واح ــدة منهن أطـفــال سيتوقفون عــن مناداتها
بماما ،ماما اآلن هي الجدة أو الخالة أو العمة .كل
سيدة من هؤالء ستخسر كل شيء عندما تغادر:
الزوج واألهل واألصدقاء واألحالم واآلمال والعمر
واألبناء ،ثمن باهظ من أجل هدف غائم.
اس ـتــأذن ـت ـنــي" :ه ــل ل ــي أن أض ـم ــك س ـيــدتــي؟"
ً
فسارعت أنا أسبقها بضمها ،ألفلت منها سريعا

راكضة منها ومن قصتها .ال أتذكر أنني سألتها
عن اسمها ،فقط سارعت الى سيارتي وأنا أبتلع
هـ ً
ـواء انـحـشــر فــي بـلـعــومــي ،وك ـعــادتــي ،أخــذنــي
خيالي لقصة طويلة .ماذا لو أن الدنيا ،بضربة
حظ جينية ،أبدلت أماكننا فكنت أنا هي وهي
أن ــا؟ كيف كنت ســأغــادر بـلــدي للعمل خــارجــه؟
كيف ستكون القبلة األخ ـيــرة أطبعها على يد
والدي ّ
وخد أمي؟ ماذا كنت ألقول لزوجي؟ كيف
ُ
كنت ألفهم أبنائي أنني سأغادرهم ،ليس أليام
ً
أو أسابيع أو شهور ،بل لسنوات ،سأربي صغارا
غيرهم وأعمل في بلد غير بلدهم وأتكلم بحديث
غير حديثهم ،هل كانوا ليغفروا لي؟ كنت سأبكي
بكل تأكيد ،لكنني لربما كنت ألبكي فراق زوجي
أكثر مــن أبـنــائــي .داهمتني الضحكات ،تذكرت
ً
كيف يتهمني أوالدي دوم ــا بأنني أضعهم في
موقع متأخر بعد والدهم وكيف أن اتهامهم هذا
هو صحيح في الواقع .لكن ماذا كان سيحدث لو
أتاني خبر زواج زوجي بعد أن فرقتنا السنوات؟
ال ،لن يحدث ،هو رجل صعب التأقلم ،ال يستطيع
االعتياد على الغرباء بسهولة .هل كانت صغيرتي
ياسمين ستنساني؟ بالتأكيد ستنسى شكلي،
هل كانت لتعتبرني ُسلطة في حياتها؟ أنا لست
سلطة اآلن ،كيف يمكن أن أكون كذلك وأنا بعيدة؟
داهمت نفسي وأنا أضحك بصوت عال .اكتشفت
ّ
أنني ألفت قصة وعشتها مسافة الثالثين دقيقة
من السالمية لبيتي .توقف الخيال فور وصولي
ً
حيث عدت سريعا لحياتي آمنة ،وتركت السيدة
الرقيقة لحياة معقدة مـهــددة ،ذاك قدرها وهذا
قدري.
ليس في هذه الحياة عدل كثير ،العدل عسير
على التحقق ،ما هو سهل التحقيق هي الرحمة،
فــإذا ما كنا ال نستطيع أن نقدم العدالة ونغير
األقدار ،فلنقدم الرحمة ونغير وجه األلم .سؤال،
لمسة يد ،ابتسامة حقيقية ،لربما تذكر المغتربين
ال ـم ـح ــروق ــة ق ـل ــوب ـه ــم ب ــاالب ـت ـس ــام ــات ال ـب ـع ـيــدة
والضحكات الماضية والدفء الذي كان.

كتبت د .موضي الحمود يــوم السبت أ نــه فــي عــام 2009
قــدمــت نــائ ـبــات ف ــي مـجـلــس األم ــة مـقـتــرحــا لـتـعــديــل قــانــون
الخدمة المدنية لتمنح ا لـمــرأة إ جــازة أ مــو مــة أر بـعــة أشهر،
الشهر األول براتب كامل واأل شـهــر الثالثة التالية بنصف
راتب بعد إجازة الوضع شهرين براتب كامل ،وتمت الموافقة
على هذا االقتراح.
ولكن الصحيح أن إجازة األمومة قد أقرت في مجلس 92
باقتراح مني شخصيا وبموافقة من األخ مشاري العنجري
ً
ً
ا لــذي كــان وز يــرا للعدل ورئيسا لمجلس الخدمة المدنية،
حيث تمت الموافقة على إجازة األمومة لتكون أربعة أشهر
بنصف الراتب بعد إجازة الوضع شهرين براتب كامل ،وتم
العمل بها منذ ذ لــك ا لــو قــت ،أ مــا ا قـتــراح ا لـعـضــوات فــي عام
 2009فقد أ ضــاف نصف را تــب إ لــى الشهر األول مــن إ جــازة
ً
األمــومــة لـتـكــون ش ـهــرا بــراتــب كــامــل وثــاثــة أش ـهــر بنصف
الراتب.
هذا للتوضيح مع خالص الشكر والتقدير لكل من خدم
قضية األمومة في المجلس وفي الحكومة.

زيارة تيريزا ماي للصين أظهرت ضعف بريطانيا
رفض زعيم بريطانيا جورج ماكارتني الخضوع لسلطة اإلمبراطور
ّ
أثناء البعثة األولى لبريطانيا إلى الصين عام  ،1793ومع ذلك فإن
محاوالته للحفاظ على كرامة بريطانيا بدت فاشلة كما ظهر في
الرسالة المكتوبة على أشرعة المراكب اإلمبراطورية التي كانت تنقل
الدبلوماسيين والسلع التجارية إلى بكين ،وكانت تقول" :يحمل
ً
السفير تحية من إنكلترا".
وجدت تيريزا ماي خالل زيارتها إلى الصين التي استمرت ثالثة
ً
ً
أيام أن التعامل مع ٌالحكومة الصينية نادرا ما يكون سهال ،فمهمة
ً
رئيس الوزراء صعبة حقا.
ّ
فمن جهة أرادت ماي التأكد من أن بريطانيا والصين ما زالتا
في "العصر الذهبي" الذي أعلنه رئيس جمهورية الصين ،شي جين
بينغ ،ورئيس ال ــوزراء السابق ديفيد كاميرون ،الــذي كــان يحاول
ً
مــرارا ومنذ تركه لمنصبه إنشاء صندوق استثماري بين الصين
وبريطانيا.
ّ
ومن جهة ثانية أرادت تيريزا ماي أن تظهر أن بريطانيا ملتزمة
استثمارات بمقدار
بجدية بمبادرة "الحزام والطريق" ،وهي عبارة عن
ّ ٍ
 4تريليونات دوالر في شبكة مشاريع للبنى التحتية تشكل مشروع
ّ
شي األساسي لسياسة الصين الخارجية ،وكان كاميرون ركز عليه
ّ
لضمان نجاح الصندوق االستثماري ،ولهذه الغاية بذلت ماي كل
الجهود الضرورية للوصول الى الهدف المنشود ،وعين مستشار
ماي فيليب هاموند مندوبا لهذه المبادرة وهو دوغالس فلينت،
الرئيس السابق للـ HSBCوبتشكيل "مجلس" هدفه تمويل مشاريع
"الحزام والطريق" بمعايير دولية.
ّ ّ
تبين أن كالمها-
وأرادت ماي عبر تحسين العالقات مع الصين أن
عن بريطانيا منفتحة على األعـمــال خصوصا بعد خروجها من
االتحاد األوروبي -ليس ّ
مجر ّد هراء.
ع ـلــى غـ ــرار مــاكــارت ـنــي ت ـفــضــل م ــاي تـحـقـيــق غــاي ـت ـهــا م ــن دون
ً ّ
الخضوع ألحد ،وهي على علم أيضا بأن البلدان األوروبية حذرة
من التمويل الغامض لمشاريع "الحزام والطريق" ،وقلقة حيال خطط
الصين لتوسيع نفوذها في أوروبا الوسطى والشرقية .ووصفت
اإلدارة األميركية الصين بالـ"منافس االسـتــراتـيـجــي" ،مما يعني
استحالة استمالة ماي لمضيفها من دون اإلساءة إلى األوروبيين
واألميركيين.
ً
ّ
وكانت ماي شبه متأكدة من أن السفارة الصينية لن تطلب شيئا
ّ
مقابل تحقيق رغباتها ،لكن أملها قد خــاب ،فقد طلب الصينيون
منها تأييد مبادرة "الحزام والطريق" عبر التكلم عنها بإيجابية في
كقائد
مختلف مذكرات ّ التفاهم ،وأرادوا كذلك دعم بريطانيا لشي
ٍ
للعولمة عبر تبني شعاره الالفت "مستقبل مشترك بين البشرية".
ّ ً
ّ
ـرددة شعار السيد
بصدق عن ّ"الحلم البريطاني" مـ
تكلمت ماي
ٍ
بلباقة ذكر موضوع حقوق اإلنسان
شي "الحلم الصيني" ،وتجنبت ّ ٍ
ً
خصوصا في خطاباتها العامة ،لكنها لم تذكر "العصر الذهبي" أبدا،
ً
ّ
الدولية،
ووجهت تحذيرا للصين بضرورة احترامها لقواعد التجارة
ّ
ّ
ولعل شي كان يعتقد أنها ستستسلم أمام الضغوط الصينية ألنها
ّ
ً
ضعيفة على الصعيد المحلي .لعل مــاي بلغت مــن الضعف حــدا
ً
ً
يجعلها أساسا عاجزة عن االستسالم نفسه!

ُ
من المفترض أن تبنى خطة التنمية اإلنسانية المستدامة
على معلومات وافية وبيانات مالية دقيقة وإحصاءات حديثة
واحتياجات عامة فعلية ،وتكون أهدافها في غاية الوضوح
وواقعية ويمكن تنفيذها ،أما في حالة عجز الميزانية العامة
للدولة عن تلبية متطلبات خطة التنمية الشاملة فإن أول ما
يفترض أن تقوم به الحكومة هو وقف عملية الهدر المالي عن
ّ
الحد من الفساد المؤسسي السياسي واإلداري والمالي،
طريق
وإعادة هيكلة وزاراتها ومؤسساتها العامة وأجهزتها اإلدارية
ً
ُ ّ
كي تتخلص من األجهزة التي ال حاجة فعلية لها وتشكل عبئا
ً
ً
ماليا ثقيال على ميزانية الــدولــة ،ثم ضبط اإلنـفــاق الجاري
والمصروفات المالية ،وإعــادة هندسة العمليات والـقــرارات
اإلدارية والمالية كي توقف الهدر المالي.
أما الغريب والعجيب فهو أن تعلن الحكومة في مشروع
ميزانية السنة المالية  2019-2018استمرار العجز المالي في
ُ
صر على االستمرار
الميزانية العامة للدولة ،ومع هذا فإنها ت ِ
في تبني سياساتها االقتصادية واإلدارية والمالية الفاشلة
ذاتها التي سببت العجز المالي بعد انخفاض أسعار النفط
ُ ّ
التي كانت في الماضي تغطي على الفساد السياسي وسوء
اإلدارة العامة.
بـ ـعـ ـب ــارات أخـ ـ ــرى فـ ــإن ال ـح ـك ــوم ــة سـتـسـتـمــر ف ــي تـحـمـيــل
المواطنين والمقيمين من الفئات الوسطى والطبقة الفقيرة
تبعات فشلها الــذي كانت نتيجته عجزا ماليا متكررا لعدة
سنوات وخدمات عامة سيئة ،وستلجأ لالستدانة الخارجية
ورفع سقف الدين العام على الرغم من أنه لن ُي ّ
مول مشاريع
حيوية لها جدوى اقتصادية ،ولن يقابله إنتاج أو تصدير كي
ُ
ُي ّ
سدد بسرعة قبل تراكم فوائد خدمة الدين العام التي ترهق
ميزانية الدولة ،وقد تؤدي إلى إعالن إفالسها ،بل سيستخدم،
في الغالب ،للتغطية على الفساد المؤسسي وعمليات النهب
والتنفيع السياسي واستنزاف المال العام.
وهــذا معناه ،السيما مــع اسـتـمــرار تــذبــذب أسـعــار النفط
واكتشافات الطاقة البديلة ،أننا نسير بسرعة مذهلة في اتجاه
الوقوع في فخ الدين العام وإمالءات مؤسسات اإلقراض المالي
الرأسمالية المتوحشة التي تتجنبها الدول الناجحة فتقوم،
ً
ب ــدال مــن ذل ــك ،بتبني مـشــروع إص ــاح سياسي وديمقراطي
ّ
يحقق كفاء ة اإلدارة العامة ،ويوسع المشاركة الشعبية في
وي ّ
صنع السياسات العامة واتخاذ القراراتُ ،
فعل المؤسسات
الدستورية ،ويضمن محاسبة مافيا الفساد المؤسسي وسراق
الثروة الوطنية ،وهو األمر الذي سيؤدي إلى إصالح اإلدراة
العامة واالقتصاد والمالية العامة والتعليم والصحة وتغيير
السياسات الفاشلة التي سببت العجز المالي والتراجع العام،
وتحديد أولويات تنموية حقيقية وواقعية ،ثم إعادة هيكلة
األجهزة الحكومية كي تقوم بتنفيذها بكفاءة وفعالية.

في هجاء ثورات العرب
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ُ
بغياب الهجرة ستصاب أميركا بالركود
أعتقد أنه من الضروري إبقاء أبوابنا مشرعة أمام المهاجرين
ألن ذلك جزء ال يتجزأ من هوية ّأمتناّ ،
ّ
فكل جيل من الوافدين
ّ
الجدد ،وخصوصا أولئك الذين يتحلون بالجرأة والقدرة على
تحمل المخاطر ،قد أثرى مجتمعنا ّ
وحسنه.
رسالة إلى الجمهوريين :لك أن تكون مؤيدا للنمو ،ولك أن تكون
مناهضا للهجرة ،ولكن في الواقع ال يعقل أن تكون مؤيدا لالثنين
ُ
معا ،وفي إطــار النقاش حول الهجرة ،تطرح اليوم أسئلة عـ ّـدة ليس
ّ
لها إجابات واضحة وصريحة ،فكيف يتم تحقيق التوازن الالزم بين
المهاجرين المقبولين لتمتعهم بالمهارات المطلوبة والمهاجرين
ّ
الذين يسمح لهم بالدخول ألن لهم أقارب في البلد؟
ُ
ومــا مقدار الجهود التي ينبغي أن تبذل لتعقب المهاجرين غير
الموثقين من جهة ولمعاقبة الشركات التي توظفهم من جهة أخرى؟
وما اإلجراءات التي ينبغي لنا اتخاذها بخصوص ماليين المهاجرين
الذين أتــوا إلــى أرضنا بشكل غير شرعي منذ عشر سنوات أو أكثر
ّ
واستقروا في مجتمعاتنا؟ ومــاذا ينبغي أن يكون عــدد المهاجرين
ّ
ً
في كل سنة من اآلن فصاعدا؟
الشرعي ّ
ّ
ال ريب أنها أسئلة كبيرة ومعقدة؛ لذا ينبغي على الكونغرس أل
ّ
يحاول حــل جميع هــذه المسائل بين اليوم و 8فبراير ،وهــي المهلة
التي حددها بنفسه لتسوية مسألة "الحالمين" ،وفــي األيــام القليلة
ّ
المتبقية ،أفضل ما يمكن للكونغرس القيام به هو ،في الواقع ،أن يحل
مسألة الحالمين ،أي المهاجرين غير الموثقين الذين جيء بهم إلى هنا
وهم أطفال صغار ليس في يدهم حيلة ،علما أنهم يطيعون القانون
ويرتادون المدرسة أو يذهبون إلى العمل أو يخدمون في الجيش.
ّ
إن ـهــم أمـيــركـيــون مــن جميع الـنــواحــي إال مــن الـنــاحـيــة الـقــانــونـيــة،
فــأفـسـحــوا أمــامـهــم الـطــريــق نـحــو الـمــواطـنــة ،عـلــى ح ـ ّـد ق ــول الــرئـيــس
ترامبّ ،
وقدموا لترامب األموال الالزمة لبناء جداره المنشود (إلى أن
يحصل على الشيك المنتظر من المكسيك) ،وكم يبرع الكونغرس في
المراهنة على األسئلة الكبيرة والمعقدة ،فيعلن الجميع النصر وال
تغلق الحكومة أبوابها.
وبالطبع ،نبقى في نهاية المطاف في مواجهة األسئلة الكبيرة،
ً
موعدا إلجــراء نقاش ّ
جدي
وفي أحسن الحاالت سيحدد الكونغرس
ّ
حولها في الربيع ّ ،وفي أحسن الحاالت سيدور النقاش بروح بناء ة،
ً
باالعتراف مثال بأنه يمكن لألشخاص المنطقيين أن يختلفوا بالرأي
حيال مسألة المهارات مقابل األسرة.
ولكن أيضا في أحسن الـحــاالت سيدور النقاش باالتفاق على أن
من يفضل حصول هبوط جذري وتام على مستوى عدد المهاجرين،
الجمهوريين ،يكون في صــدد اتخاذ خيار
كما هي حــال الكثير من
بشأن مستقبل أميركا .قل ّإنهم ّ
يحولون بلدنا إلى اليابان ،ومن باب
ّ
التوضيح ،ال ّ
بد من اإلشارة إلى أن اليابان ّأمة مذهلة ،تتمتع بثقافة
ّ
عريقة ومعقدة ،وتــرحــب بالناس وبالصناعة المبتكرة ،فهي قــدوة
يحتذى بها.

ّ ّ
إل أن اليابان دولــة ال تستقبل سوى القليل من المهاجرين ،وهي
ّ
ّ
بالتالي أمة عجوز متضائلة ،فبحلول عام  ،2030سيتخطى عمر أكثر
من نصف سكانها الخمسين سنة ،وبحلول  2050سيزداد عدد المسنين
(الـبــالـغـيــن مــن الـعـمــر  65سـنــة أو أك ـثــر) ثــاثــة أض ـعــاف ع ــدد األوالد
(البالغين من العمر  14سنة أو أقــل) ،ومن اليوم يفوق عدد الوفيات
ّ
بشكل ملحوظ ،ومن المتوقع أن يتقلص عدد سكانها
عدد الــوالدات
ٍ
البالغ  127مليون نسمة بنسبة الثلث على مدى نصف القرن القادم.
ّ
متطرفة لمصير دول
وفــي الــواقــع تعتبر الـيــابــان رائ ــدة وص ــورة
العالم األول من جهة زيادة أمد الحياة وانخفاض مستوى الخصوبة،
ّأما النتائج المحتملة لذلك فهي تباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض
مـسـتــوى االب ـت ـكــار ونـقــص فــي الـعـمــالــة وضـغــط هــائــل عـلــى الــرواتــب
ّ
التقاعدية ،فــإذا كنتم تخالون أن سياسات االستحقاقات في بلدنا
ّ
معززةّ ،
أود لفت نظركم إلى التالي :في عام  2050من المتوقع أن يبلغ
ّ
معدل إعالة المسنين– أي نسبة عدد األشخاص الذين يبلغون من العمر
 65سنة أو أكثر من عدد األشخاص الذين يبلغون من العمر بين 15
و 64سنة–  71.2في المئة.
ّأمــا الرقم المقارن في الواليات المتحدة فهو  36.4في المئة وهي
نسبة أعـلــى مــن نسبة  25.7فــي المئة لـعــام  ،2020فــاألرقــام مرتفعة
من دون شك ولكن إن تمت السيطرة عليها فالفضل بذلك يعود إلى
الهجرة ،وفي هذا السياق أتى في بحوث أجراها مركز بيو للدراسات
ّ
وصندوق النقد الدولي أن أميركا ال تزال تستقطب األشخاص الدؤوبين
ّ
والمفعمين بالحيوية من شتى أنحاء العالم الذين يساهمون وأوالدهم
ّ
بنمو سكاننا واقتصادنا.
ّ
إضافة إلــى ذلــك ،بدلت موجة الهجرة التي اجتاحت نصف القرن
ّ
الـمــاضــي وجــه األم ــة ،فتقلصت نسبة الـسـكــان البيض بالنسبة إلى
المستويات التي كانت ستبلغها ،وازدادت نسبة اآلسيويين وأصحاب
األصــول الالتينية ،وليس من المستغرب أن يجد بعض الناس ذلك
ً
ً
أمرا مربكا.
ولكن مــن المعهود فــي مثل هــذه المناقشات أن تكون التصورات
متأخرة عن الــواقــع ،فباالستناد إلــى الصحيفة الوقائعية الصادرة
عــن معهد سياسات الهجرة فــي الـعــام الـمــاضــي ،يحمل نحو نصف
المهاجرين ( 48في المئة) شهادات جامعية .إضافة إلى ذلك ّ
ضم ربع
ً
ً
ً
عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مؤسسا أجنبيا واحدا
على األق ــل بين عــامــي  2008و ،2012فمع ارت ـفــاع مستويات الدخل
والتعليم فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم ب ــدأ مــزيــج ال ـم ـهــارات مــن الهجرة
بالفعل ،ومن دون أن يقابل ذلك أي تغيير في قوانيننا.
األميركية يتغير
ّ
وخــاصــة الـقــول أنـنــي أعتقد بـضــرورة إبـقــاء أبوابنا مشرعة أمــام
ّ
ّ
المهاجرين ألن ذلك جزء ال يتجزأ من هوية ّأمتنا ،فكل جيل من الوافدين
ّ
الجدد ،وخصوصا أولئك الذين يتحلون بالجرأة والقدرة على تحمل
ّ
وحسنه.
المخاطر ،قد أثرى مجتمعنا
ولكن ال تدعو الحاجة إلــى تبني أي مــن أكــاذيــب "تمثال الحرية"
ّ
كــذريـعــة لتشجيع الـهـجــرة ،ذل ــك أن الـمـصــالــح الــذاتـيــة البحتة تقول
ّ
باالستنتاجات نفسها ،وإن قــرار خنق الهجرة هــو حكم على البلد
بالركود والتدهور.
* «واشنطن بوست»

تـمــر سـبــع س ـنــوات عـلــى ان ـطــاق شـ ــرارة مــا سـمــي ثـ ــورات الــربـيــع
العربي ،من مدينة سيدي بوزيد التونسية ،البائسة المهمشة ،وما زال
ً
الجدل مستمرا حول :انطالقتها ،وأسبابها ،ومن وراءها ،وشرعيتها،
ً
وتداعياتها ،ونتائجها ،ما زال الخالف محتدما حول حقيقة الصفعة
التي وجهتها مفتشة بالبلدية إ لــى بائع الخضار المتجول محمد
بوعزيزي ،وصدقنا أن صفعة امرأة أشعلت ثورة ،كما صدقنا أسطورة
أن استغاثة امرأة فتحت عمورية! "فتش عن المرأة" هل حصلت الصفعة
ً
فعال؟ وهل انتحر البوعزيزي بسبب صفعة امرأة؟!
ما أسباب ثورات الربيع العربي؟!
ال يزال الجدل يتجدد ،هناك من يركز على األسباب المادية :شيوع
الفقر والجوع والبطالة ،واستشراء الفساد ،وتغول األســر الحاكمة،
واإلثراء غير المشروع ،وممارسات السلب والنهب واالحتكار والرشوة
للقلة المتنفذة المحيطة بالحكام ،ومحاباة األقارب وتنفيع أصحاب
النفوذ المقربين .ويغلب آخرون األسباب السياسية :غياب الحريات،
وقمع األجهزة األمنية للمعارضة والتعذيب ،وانسداد األفق السياسي
أمام الشباب ،وفقدانهم األمل في حصول أي تغيير سياسي ،بالطرق
السلمية .ويرى آخرون :أنها ثورات في سبيل الكرامة ،منشؤها تعاظم
إحساس المواطنين بالمهانة ،نتيجة إهدار األجهزة األمنية المتسلطة
لكرامتهم ،ألن الشعوب قد تتحمل الفقر والجوع والبطالة وحتى الظلم
وغـيــاب الـحــريــات ،لكنها لــن تستطيع الصبر على المهانة واإلذالل
ً
وانتهاك الكرامات طويال.
هل كان الربيع العربي مؤامرة خارجية؟
ً
هناك أكثرية ترى ذلك وتؤكده ،انطالقا من نظرية "الفوضى الخالقة"
لصاحبتها وزي ــرة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة راي ــس ،وراع ـي ـهــا الرئيس
األم ـيــركــي األس ـبــق ب ــوش ،لكني أت ـصــور أن ــه مــن الـظـلــم الـبـيــن لـلــذات
الجمعية العربية ،أن نقول إنها مؤامرة ،ذلك استخفاف بأرواح الشهداء،
وإهانة كبرى لتضحيات الجماهير في سبيل الحرية والكرامة والعدالة
االجتماعية ،يؤكده أنه لم تكن هناك مخططات مسبقة لهذه الثورات،
بدليل أن القوى الكبرى فوجئت بها ،ثم ما مصلحة أميركا في التخلي
عن حلفاء موثوقين لمصلحة أيديولوجيين معادين لمصالحها؟!
محصلة ثورات العرب:
كتب الصديق د .إبراهيم عرفات "عن لعن الثورات العربية" ،وقال:
ً
ليس غريبا أن تلعن الثورات من خصومها ،المتضررين منها ،فهذه
ً
مسلمة ،لكن الثورات يلعنها أيضا بعض من شارك فيها ،وقد لعن ثوار
ً
الربيع العربي بعضهم بعضا عندما أكلت الثورة أبناءها ،وال تلعن
الثورات إال عندما تفشل.
نعم ،مــن يتأمل المحصلة النهائية لـثــورات الــربـيــع ،وتداعياتها
الـكــارثـيــة عـلــى الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة ودول ـه ــا ،ال يـمـلــك إال أن يلعن
ً
ثورات الربيع ،وثورات العرب قبلها ،بدءا بسورية  1949فمصر 1952
ً
ً
ومرورا بالعراق والسودان  1958فاليمن  1962وانتهاء بليبيا ،1969
قاد الثوريون دولهم إلى البؤس والخراب والهزائم المنكرة ،وفشلوا
في كل وعودهم :ال الوحدة تحققت ،وال فلسطين تحررت ،وال العدالة
االجتماعية أنجزت ،وال التنمية نجحت ،تحكموا في البالد ،وأكثروا
فيها الفساد ،وانتهكوا الكرامات ،وصادروا الحريات ،وأذاقوا شعوبهم
الــويــات ،وب ــددوا الـمــوارد والـثــروات ،ومــا ثــورات الربيع إال ردة فعل
على تلك الثورات التي أذلت البالد والعباد ،لكنها وقعت في األخطاء
والـخـطــايــا نـفـسـهــا ،لـتـصــدق مـقــولــة "ال ـث ــورة يـفـجــرهــا حــالــم مـغــامــر،
ووقودها الفقراء والمظلومونّ ،لكن يقطف ثمارها االنتهازيون".
ً
قديما ،في تراثنا الديني ،حذر جمهور فقهاء السنة ،من الخروج
ً
ّ
على الحاكم الظالم ،وحــرمــوه ،وطالبوا بالصبر عليه إيـثــارا َلألمن
ً
ً
ْ
واالستقرار ،وحفظا لوحدة المسلمين وحقنا لدمائهم ،والقبول بأه َون
الشرين :شرور الحاكم الظالم ،وشرور الفتن والفوضى ،وما دفعهم إلى
ذلك إال لما رأوه من أنهار الدماء المسالة ،بسبب الصراع على السلطة،
وفي العصر الحديث ،قبل قرن ،لعن اإلمام محمد
بعد الفتنة الكبرىِ .
عبده الثورة ،بعد أن شارك في الثورة العرابية الفاشلة ،وطلق السياسة
ً
بالثالث ،مناديا باألسلوب اإلصالحي التدريجي ،بديال عن األسلوب
الثوري ألستاذه األفغاني.
ً
أخيرا :وصدق أو ال تصدق! فإن أشد الالعنين للثورات كلها :العربية
والعالمية ،هو نفسه الثائر األكبر على تراث العرب :الديني والثقافي،
من أجل اإلنسان وعذاباته وجــدوى وجــوده "عبدالله القصيمي" في
ً
كتابه المشهور "عاشق لعار التاريخ" ،إذ اعتبر الثوار لصوصا وقتلة
ً
وطغاة ،يعادون بعضهم بعضا أشد العداء ،يثورون بالحكام الظلمة
ليحلوا محلهم ،وال مـكــان فــي ال ـث ــورات لــأحــرار وأص ـحــاب العقول
واألخالق "إني أخاف الثورات ألني أخاف على الحرية والذكاء والكرامة
والمعارضة الشجاعة والتمرد الخالق".
* كاتب قطري
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.670

411

940

2.362 2.678 3.336

ً ً
 3مؤشرات للبورصة بنقطة أساس  ...5000و 13مؤشرا وزنيا للقطاعات

ً
تعكس واقع السوق وتعالج المثالب التي يعكسها «السعري» حاليا
محمد اإلتربي

ً
كثيرا
دقة المؤشرات ستنظم ً
التعامل في السوق خصوصا
التأثيرات النفسية ،التي تقع
يعكسها
تحت األرقام ،التي ً
المؤشر ،وتحدث هلعا في كثير
من األحيان بين صفوف صغار
المستثمرين ،الذين يبادرون
لسرعة البيع دون معرفة أسباب
هبوط المؤشر الحاد ،الذي قد
يكون نتيجة بيع خمسة أسهم
بالحد األدنى أو العكس لناحية
الصعود.

أف ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـص ـ ــادر ب ـ ـ ــأن ه ـن ــاك
اخـ ـتـ ـب ــارات ف ـن ـيــة ق ــائ ـم ــة تـشـمــل
األطراف المعنية بمنظومة تطوير
السوق تحت إشراف هيئة أسواق
المال ،ومن أهم وأبرز محاورها،
تجهيز وإعداد منظومة مؤشرات
السوق التي سوف تكون مؤشرات
قياس دقيقة ووفق معادالت فنية
مختلفة عــن الـمــؤشــرات الحالية
التي تخضع للتالعبات وتحكمات
اإلقفاالت وتوجهات المضاربين.
وفـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،س ـت ـكــون
هناك ثالثة مؤشرات أساسية،
ً
وفقا لتقسيم الـســوق ،المؤشر
األول وسيكون مستوى األساس
 5000نقطة ،والمؤشر الرئيسي
ً
وأي ـضــا سـيـبــدأ ب ـ  5000نقطة،
ً
والمؤشر العام ويبدأ أيضا بـ
 5000نقطة.
وسـ ـتـ ـعـ ـن ــى تـ ـل ــك ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
بعكس الـســوق المحددة لــه ،لكن
ال ـن ـق ـل ــة ال ـن ــوع ـي ــة س ـت ـت ـم ـثــل فــي
ً
ً
اس ـت ـح ــداث  13م ــؤش ــرا قـطــاعـيــا
ً
وزن ـ ـيـ ــا ،وهـ ــي الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى في
ال ـب ــورص ــة ،ال ـتــي يـتــم اسـتـحــداث
مؤشرات وزنية للقطاعات لتكون
أك ـثــر دق ــة وت ـحــول دون عمليات
التالعب ،التي تحدث من تحكم في
اإلقفاالت سواء للمؤشر السعري
ً
الحالي أو القطاعي أيضا.

في السياق ،أشار مصدر إلى
ً
أن دقة المؤشرات ستنظم كثيرا
ً
من التعامل في السوق خصوصا
ال ـتــأث ـيــرات الـنـفـسـيــة ،ال ـتــي تقع
تـ ـح ــت األرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي يـعـكـسـهــا
ً
المؤشر وتحدث هلعا في كثير
من األحيان بين صفوف صغار
الـمـسـتـثـمــريــن ،ال ــذي ــن ي ـب ــادرون
بـســرعــة إل ــى الـبـيــع دون معرفة
أس ـبــاب ه ـبــوط الـمــؤشــر ال ـحــاد،
الذي قد يكون نتيجة بيع خمسة
أسهم بالحد األدن ــى أو العكس
لناحية الصعود.
وقالت مصادر ،إن المؤشرات
اإلج ـم ــال ـي ــة ،ال ـت ــي سـتـنـطـلــق مع
ً
مرحلة التطوير تبلغ  16مؤشرا،
ً
 3مؤشرات أساسية و 13مؤشرا
ً
قطاعيا.
ً
ع ـ ـل ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـ ــه س ـ ـت ـ ـكـ ــون هـ ـن ــاك
مؤشرات أخرى نوعية كمؤشرات
إسالمية ومــؤشــرات للصناديق
وغ ـي ــره ــا ح ـس ــب م ـت ـط ـل ـبــات كــل
مرحلة.
وع ـ ـلـ ــم أن ه ـ ـنـ ــاك اخـ ـتـ ـب ــارات
مكثفة وتنسيق على قدم وساق،
ل ـض ـم ــان ال ـ ـخـ ــروج م ـب ــاش ــرة مــن
دون أي أخطاء ،إذ ستكون هناك
فترة إعــان وتوعية تسبق ذلك
التطبيق.
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف أن مـ ــؤشـ ــرات

عمومية «المقاصة العقارية» :مد أجل
التصفية  6أشهر
●

سند الشمري

واف ـق ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ل ـشــركــة الـمـقــاصــة
العقارية على تمديد أجل تصفية الشركة فترة ستة
أشهر أخرى ،إلنهاء بعض المطالبات العمالية.
وقال أمين سر الشركة أحمد الزنكوي ،إن إجراءات
الـتـصـفـيــة كــافــة تــم االن ـت ـهــاء مـنـهــا ،وبـقـيــت بعض
ُ
ً
المطالبات العمالية ،التي استجيبت أدبيا الموافقة
على تمديد أجل التصفية فترة  6أشهر ،إلى حين
االنتهاء منها.
وأض ـ ــاف ال ــزن ـك ــوي أن ــه ف ــي ال ـســابــق ك ــان هـنــاك
ً
تحفظ على تمديد أجل تصفية المقاصة ،خوفا من
استنزاف المزيد من ميزانية ورأس المال الشركة،
لكن مكتب عماد السلطا،ن المعني في التصفية أفاد
بــأنــه لــن تـكــون هـنــاك الـتــزامــات مالية خــال الفترة

المقبلة على الشركة .وأوضح أن رأسمال «المقاصة»
ً
تآكل بنسبة كبيرة جــدا ،إذ إن المتبقي منه حاليا
يبلغ  360ألف دينار ،من أصل  1.20مليون دينار،
وه ـن ــاك م ـصــاريــف عــال ـيــة حـمـلـهــا مـجـلــس اإلدارة
السابق على الشركة ،دون أي إنتاجية ،أو وجــود
أي مصدر دخل.
وأفاد الزنكوي بأن من المفترض تصفية المقاصة
ال ـع ـق ــاري ــة فـ ــور اك ـت ـش ــاف عـ ــدم قــانــون ـي ـت ـهــا ،وع ــدم
االنتظار إلــى حين تأكل رأس المال بنسبة كبيرة
ً
جدا ،متسائال عن المسؤول عن هذا الخلل؟
يذكر أن المقاصة العقارية تم انشاؤها عام ،2004
لكنها واجهت العديد من المشاكل والمعوقات ،مما
تسبب في توقفها عن العمل ،وتآكل جزء كبير من
رأس المال ،وكان من أبرز تلك المعوقات عدم الزامية
التعامل معها.

ارتفاع اليورو وتراجع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
األمـ ـي ــرك ــي م ـق ــاب ــل ال ــدي ـن ــار
الكويتي أمس ،عند مستوى
 0.299ديـ ـن ــار ،فـيـمــا ارت ـفــع
الـيــورو إلــى مستوى 0.373
دينار مقارنة بأسعار صرف
يوم الخميس الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
المركزي في نشرته اليومية
ع ـل ــى م ــوق ـع ــه اإلل ـك ـت ــرون ــي،
إن س ـ ـعـ ــر صـ ـ ـ ــرف ا ل ـج ـن ـي ــه
اإلس ـتــرل ـي ـنــي ان ـخ ـفــض إلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  0.423د يـ ـ ـن ـ ــار،
ف ـ ــي حـ ـي ــن اسـ ـتـ ـق ــر الـ ـف ــرن ــك
ال ـس ــوي ـس ــري ع ـنــد مـسـتــوى
 0.321دي ـ ـنـ ــار ،وب ـق ــي الـيــن
الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.
وفــي الــواليــات المتحدة،

ارت ـفــع سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
مـقــابــل ال ـع ـمــات الــرئـيـسـيــة
األخـ ـ ــرى ف ــي ت ـع ــام ــات يــوم
الـجـمـعــة ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد أن
أ ش ــار المجلس االحتياطي
الفدرالي األميركي في ختام
اجـتـمــاع الـسـيــاســة النقدية
األخ ـيــر إل ــى ثقته بمعدالت
الـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ف ــي
الواليات المتحدة.

ً
ً
الـســوق كانت مطلبا أساسيا
ً
ورئ ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـ ـنـ ـ ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات
طويلة ،السيما إلغاء المؤشر
السعري ،الــذي يشهد فجوات
ً
ً
كبيرة صعودا ونــزوال بسبب
الـ ـم ـ ـضـ ــاربـ ــات ال ـع ـن ـي ـف ــة عـلــى

بـ ـ ـع ـ ــض األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والشعبية.
ً
ووفقا لمصادر فنية ستعالج
ً
ال ـم ــؤش ــرات ال ـج ــدي ــدة ك ـث ـيــرا من
المثالب السيما ت ــداوالت السهم
الواحد والحد األعلى حسب نسبة

الـ ـصـ ـع ــود ،إذ أكـ ــد أنـ ــه بـبـســاطــة
سـتـكــون ه ـنــاك مـقــايـيــس دقـيـقــة،
وواق ــع جــديــد لـلـســوق بمقاييس
عالمية.
وأكدت المصادر أن المعادالت
ً
ً
مـخـتـلـفــة ت ـم ــام ــا وس ـت ـم ـيــل كـلـيــا

أخبار الشركات
الوطنية العقارية :تحويل دين «أجيليتي» إلى أسهم

تأجيل دعوى
«بوبيان ب» ضد نفائس
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة بـ ــوب ـ ـيـ ــان
للبتروكيماويات أنه باإلشارة
إل ـ ــى إفـ ـص ــاح ش ــرك ــة ن ـفــائــس
ب ـ ـشـ ــأن الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ال ـمــرفــوعــة ضــدهــا م ــن شــركــة
«بوبيان ب» بشأن إلغاء قرار
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب االخ ـ ـي ـ ـتـ ــاري مــن
بورصة الكويت ،إذ تم تأجيل
ال ـن ـظــر ف ــي ه ــذه ال ــدع ــوى الــى
ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة والـ ـمـ ـق ــرر
عـ ـق ــده ــا بـ ـت ــاري ــخ  22مـ ــارس
.2018

أفـ ــادت الـشــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة ب ــأن مجلس
اإلدارة وافق بالتمرير على البدء في اتخاذ اإلجراءات
الــازمــة للحصول عـلــى مــوافـقــة الـجـهــات الرقابية
الـمـخـتـصــة لتنفيذ تـحــويــل دي ــن شــركــة أجيليتي

تعيين رئيس تنفيذي
في «بيت الطاقة»
ق ـ ــال ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة بـ ـي ــت الـ ـط ــاق ــة
ال ـقــاب ـضــة ،إن ــه ت ــم تـعـيـيــن حمد
ً
ً
القحطاني رئيسا تنفيذيا اعتبار
من  1فبراير .2018

إنفست منت هولدنغ ليميتد القائم الى أسهم في
رأسـمــال الشركة استيفاء للدين مــن خــال إصــدار
أسهم جديدة لمصلحة شركة أجيليتي إنفست منت،
واتباع اإلجراءات القانونية في هذا الشأن.

تأجيل دعوى «الوطنية للوساطة» ضد «سنام»
كشفت شــركــة سـنــام العقارية أن المحكمة ق ــررت تأجيل الــدعــوى
المرفوعة من الشركة الوطنية للوساطة المالية ضد سنام وموضعها
طلب تعويض مدني مؤقت بمبلغ  5001د يـنــار ،للحكم بجلسة 14
فبراير .2018

ً
«أسس» تربح  1.13مليون دينار وتوزع  %10نقدا
قـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
شركة مجموعة أسس القابضة
أسامة الجارالله إن المجموعة
ً
ً
حققت ربحا صافيا خالل عام
 2017بلغ  1.13مليون ديـنــار،
مـقــارنــة بــالـعــام ال ـســابــق ،الــذي
ب ـل ــغ ف ـي ــه ص ــاف ــي ال ــرب ــح 2.88
مـلـيــون دي ـن ــار ،أي بــانـخـفــاض
 61في المئة.
وأضــاف الجارالله ،في بيان
صحافي عقب اجتماع مجلس
اإلدارة ل ـم ـن ــا ق ـش ــة ا ل ـب ـي ــا ن ــات
الـمــالـيــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة 2017
ودعوة الجمعية العامة العادية
لعام  ،2017أن المجلس أوصى
الـجـمـعـيــة بــاع ـت ـمــاد الـبـيــانــات
المالية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2017وتوزيع أرباح
نقدية بمقدار  10في المئة من
الـقـيـمــة االس ـم ـيــة لـلـسـهــم ،على

لناحية القياس الوزني بالدرجة
األولـ ـ ــى ،أي إن ال ـتــأث ـيــر سـيـكــون
بالحجم والقيمة.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،أوض ـ ـحـ ــت
الـمـصــادر أن مــؤشــرات الشركات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـ ـتـ ــي أس ـس ـت ـهــا

الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات
الماضية ستبقى لــدى كل شركة
الحرية في اعتمادها أو االعتماد
ع ـلــى م ــؤش ــرات الـ ـس ــوق وإج ـ ــراء
ً
الـ ـمـ ـق ــارن ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ،ع ـل ـم ــا أن
ً
مؤشرات الشركات تكون داخليا.

أن تخصم من األرباح المرحلة
للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر.2017
وذكر أن مجلس اإلدارة اعتمد
دعوة المساهمين لعقد اجتماع
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـص ـف ـت ـهــا
الـ ـع ــادي ــة ل ـم ـنــاق ـشــة ال ـب ـيــانــات
الـمــالـيــة الـسـنــويــة ضـمــن بنود
اعتيادية أخرى.
من جانب آخر ،أفاد الرئيس
التنفيذي م .خالد النوري بأن
المجموعة وا صـلــت مسيرتها
نـ ـح ــو الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى ت ـن ــوي ــع
ال ـم ـخــاطــر ،واق ـت ـنــاص ال ـفــرص
المناسبة ،رغم الظروف الصعبة
التي تمر بها المنطقة ،مرتكزة
فــي ذل ــك عـلــى سـيــاســة مجلس
اإلدارة ،وج ـ ـهـ ــوده ف ــي تـنـفـيــذ
توجهات الشركة وسياساتها
القتناص أنسب الفرص ،سواء

كـ ــانـ ــت بـ ــال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي أو
العالمي.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوري أن
المجموعة مارست أيضا تنويع
استثماراتها ،هادفة بذلك إلى
تنويع مصادر الدخل ومخاطر
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ،إذ ن ـ ــوع ـ ــت مــن
مخاطر تعرضها لالستثمارات
المتاحة للبيع من خالل زيادة
استثمارها في مشاريع عقارية
بــالــواليــات ال ـم ـت ـحــدة ،ونــوعــت
أيـ ـض ــا م ــن م ـخ ــاط ــر تـعــرضـهــا
لالستثمارات بالقيمة العادلة
م ــن خ ــال ب ـيــان ال ــدخ ــل ،وذل ــك
عـ ـب ــر زيـ ـ ـ ــادة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا فــي
محافظ مدارة من جانب شركات
متخصصة في إدارة المحافظ
المحلية.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـمــوعــة
رك ـ ـ ــزت عـ ـل ــى اقـ ـتـ ـن ــاص بـعــض

العقارات المحلية ،إذ حرصت
ً
عـلــى الـتـنــوع محليا مــن خــال
ط ـب ـي ـعــة اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـعـ ـق ــارات
ومــواقــع تلك ال ـع ـقــارات ،هادفة
ب ــذل ــك إلـ ـ ــى تـ ـن ــوي ــع ال ـم ـخــاطــر
ومصادر الدخل.
ّ
وبين أن المجموعة تمكنت
من استبعاد أحد استثماراتها
في القطاع التكنولوجي ،والذي
ً
ً
ك ــان حـمــا ثـقـيــا عـلــى عاتقها
خــال السنوات السابقة ،األمر
الذي أدى إلى خفض التزامات
المجموعة بشكل ملحوظ خالل
عام .2017

نابيسكو :عقد بـ 18.3مليون
دينار مع نفط الكويت
أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
للخدمات البترولية «نابيسكو»
تسلمها خـطــاب إسـنــاد مباشر
ل ـ ـع ـ ـقـ ــد خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـسـ ـمـ ـي ــت
والـخــدمــات المساندة لعمليات
ال ـح ـفــر وإص ـ ــاح اآلب ـ ــار لشركة
نفط الكويت بقيمة  18.38مليون
دينار ،مدة سنة واحدة تبدأ من 1
فبراير  .2018وقالت الشركة ،إن
الغرض من هذا العقد ،هو تمكين
ال ـشــركــة م ــن اس ـت ـمــرار أعـمــالـهــا
الحالية مع شركة نفط الكويت.

«نفط الكويت» :توقيع عقود
«الجون» بداية أبريل المقبل
●

أشرف عجمي

علمت «ال ـجــريــدة» مــن م ـصــادر نفطية أن شــركــة نـفــط الكويت
ستوقع العقود الخاصة بمشروع الحفر البحري في منطقة جون
الكويت فــي األول مــن أبــريــل المقبل ،وذلــك ضمن االستكشافات
البرية والبحرية ،في إطار دعم طاقة الشركة االنتاجية ،وذلك بعد
طرحها المناقصة الخاصة بذلك المشروع في أوائل العام الحالي
على ثالث شركات عالمية .وقالت المصادر إن موعد توقيع العقود
يعد مناسبا ،حيث ستتضح الرؤية الخاصة بالمناقصة في ذلك
التاريخ على أن تبدأ أعمال الحفر مع نهاية عام  ،2018كما هو
مخطط للمشروع الذي من المتوقع أن يمد الطاقة اإلنتاجية للشركة
بنحو  700الف برميل يوميا إضافية؛ علما بأن عمليات البحث
والتنقيب ستدور خارج منطقة الجون ،لكونها محمية طبيعية.
وأشــارت المصادر الى أن الشركة عكفت منذ فترة طويلة قبل
طرح المناقصة على دراسة الحقول الواقعة في تلك المنطقة بشكل
واف ،ولديها كافة التفاصيل حول المكامن النفطية في المنطقة.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة والسيولة حوالي  9ماليين دينار

ً ً
األسهم القيادية تفقد جزءا مهما من نشاطها ودعمها للسوق
تراجعت جميع مؤشرات أسواق
المال في دول مجلس التعاون
الخليجي بنسب واضحة ،واللون
األخضر في مسقط فقط ،بعد
تراجعات تاريخية لـ«داو جونز»
نهاية األسبوع الماضي.

●

علي العنزي

سجلت المؤشرات الرئيسية الثالثة لبورصة
الـكــويــت خسائر فــي تـعــامــات جلسة األمــس،
وهي أولى جلسات األسبوع ،إذ تراجع المؤشر
السعري بنسبة  0.22في المئة ،تعادل 14.39
نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى  6670.84نقطة،
وانخفض كذلك المؤشر الوزني بنسبة 0.31
ً
في المئة هي  1.28نقطة ،مقفال على مستوى
 411.54نقطة ،وخسر مؤشر «كويت  »15بنسبة
 0.33في المئة تساوي  3.07نقاط ليقفل على
مستوى  940.51نقطة.
وتراجعت حركة التداوالت بشكل كبير ،إذ
انخفضت السيولة عن مستويات األسبوع
ال ـمــاضــي ،إذ بـلـغــت أم ــس فـقــط  8.9ماليين
دينار ،كذلك انخفضت كمية األسهم المتداولة
لـتـبـلــغ  71.2مـلـيــون س ـهــم ،ن ـفــذت م ــن خــال
 2975صفقة.

بعد نهاية شهر متذبذب تقلب األداء خاللها
بين بداية نشيطة ومكاسب لمدة ثالثة أسابيع
وبين نهاية حمراء سادها الترقب والتوجس،
ً
إذ انخفض النشاط والسيولة خصوصا على
مستوى الشركات القيادية ،التي واصلت نزيفها
وتــراجــع معظمها على مستوى نـشــاط أقــل لم
يــدعــم الـسـيــولــة ال ـتــي تـنــازلــت عــن مـسـتــوى 10
ماليين دينار ،وعدا سهمي االثمار والرابطة إذ
سجال تعامالت إيجابية ،فإن الرغبة تراجعت في
تعامالت األسهم الصغيرة بدورها ،ولم تستطع
تعويض ولــو جــزء مــن فـتــور األسـهــم القيادية
ليلف التعامالت اللون األخضر وتنتهي الجلسة
حمراء بامتياز.
ً
وعلى الطرف اآلخر ،لم يكن األمر أفضل حاال
من تعامالت بورصة الكويت ،إذ طغت التداوالت
السلبية على تـعــامــات مــؤشــرات أس ــواق دول
مجلس التعاون الخليجي ،وكــان مؤشر سوق
قطر أكثرها خسارة وبنسبة فاقت  2.5في المئة،

ً
ليكسر مستوى  9آالف نقطة مجددا ،وخسرت
كذلك أســواق السعودية واإلم ــارات والبحرين،
ً
وكان اللون األخضر حليفا لمؤشر سوق مسقط،
بعد خسارة كبيرة انتهى بها مؤشر داو جونز
ليلة السبت الماضي ،إذ سجل أكبر خسارة خالل
 10أعوام ماضية ،وتراجع بحوالي  660نقطة.

أداء القطاعات
ساد اللون األحمر والسلبية على أداء قطاعات
بورصة الكويت في جلسة األمس ،إذ انخفضت
مؤشرات ثمانية قطاعات هي مواد أساسية بـ 10
نقاط واتصاالت بـ  5.4نقاط وعقار بـ  3.3نقاط
وخدمات مالية بـ  2.7نقطة وخدمات استهالكية
بـ  1.7نقطة وسلع استهالكية بـ  0.4نقطة وبنوك
بـ  0.3نقطة والنفط والغاز بـ  0.2نقطة ،بينما
ارتفعت مؤشرات ثالثة قطاعات هي صناعية
بـ  2.6نقطة وتكنولوجيا بـ  0.8نقطة وتأمين

بـ  0.4نقطة ،واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات
هي منافع وأدوات مالية ورعاية صحية وبقيت
دون تغير.
وتـصــدر سهم «بيتك» قائمة األسـهــم األكثر
قيمة ،إذ بلغت تداوالته  2مليون دينار ،وبقي
ً
الـسـهــم مـسـتـقــرا دون تـغـيــر ت ــاه سـهــم وطني
بتداول  1.2مليون دينار ،وبتراجع بنسبة 0.27
ً
فــي الـمـئــة ،ثــم سـهــم االث ـمــار م ـت ــداوال  1مليون
ً
دينار وبأرباح بنسبة  6.35في المئة ،ورابعا
سهم مزايا بتداول  689ألف دينار وبانخفاض
ً
بـنـسـبــة  3.5ف ــي الـمـئــة وأخـ ـي ــرا سـهــم الــرابـطــة
بتداول  559ألف دينار ،وبمكاسب بنسبة 8.3
في المئة.
ومــن حيث قائمة األسـهــم األكـثــر كمية ،جاء
ً
أوال سهم االثـمــار إذ ت ــداول بكمية بلغت 17.5
مليون سهم وبــارتـفــاع بنسبة  6.35فــي المئة
ً
وجاء ثانيا سهم مزايا بتداول  6.2مليون سهم
ً
وبتراجع بنسبة  3.5في المئة وجاء ثالثا سهم

ً
الــراب ـطــة م ـت ــداوال  4.9مــايـيــن سـهــم وبــارتـفــاع
ً
بنسبة  8.3في المئة وجــاء رابـعــا سهم أجــوان
بتداوالت بلغت  4.4ماليين سهم وبانخفاض
ً
بنسبة  2.75فــي الـمـئــة وج ــاء خــامـســا سـهــم م
ً
األع ـمــال ب ـتــداول  3.6مــايـيــن سـهــم ومـتــراجـعــا
بنسبة  1.39في المئة.
ً
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكـثــر ارتـفــاعــا سهم
ص ـيــرفــة ،إذ ارت ـفــع بنسبة  20فــي ال ـم ـئــة ،تــاه
س ـهــم تـحـصـيــات بـنـسـبــة  15.6ف ــي ال ـم ـئــة ،ثم
ً
سهم معادن بنسبة  12.7في المئة ،ورابعا سهم
ً
فيوتشر كيد بنسبة  11.7في المئة وأخيرا سهم
الرابطة بنسبة  8.3في المئة.
ً
وكــان أكثر األسـهــم انخفاضا أمــس ،سهم ك
تلفزيوني ،إذ انخفض بنسبة  14.47في المئة،
تــاه سهم امتيازات بنسبة  9.86في المئة ،ثم
ً
سهم تمكين بنسبة  7.39في المئة ورابعا سهم
ً
أرزان بنسبة  6.06في المئة وأخيرا سهم آسيا
بنس.
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اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

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

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺿﺌﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١.٢ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر »ﻋﻘﺎرﻳﺔ« ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات ﻣﻨﺬ  ٧ﺳﻨﻮات!
ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﺨﺎص ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺘﺠﺎر
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻴﻪ ،إذ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وإﻳﺮاداﺗﻬﻢ.

ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻮاﺋﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺤﻤﻲ
اﻟﻘﻄﺎع وﻳﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت

أ ﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ اﻷ ﺳـ ـﺒ ــﻮع
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ " "٢٠١٩ - ٢٠١٨
وﺗﻀﻤﻨﺖ إ ﻳــﺮادات ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 15
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻨﻬﺎ  1.77ﻣﻠﻴﺎر إﻳﺮادات
ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻠﻐﺖ
ً
 20ﻣـﻠـﻴــﺎرا ،وﺑـﻠــﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﻤـﻘــﺪر ﺑﻌﺪ
اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎع ﻧـﺴـﺒــﺔ اﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻷﺟ ـﻴــﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ  6.5ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.
وﺗــﻮﺟـﻬــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧــﻼل اﻷﻋ ــﻮام
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ رﻓـ ــﻊ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮم
ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺮوﻗـ ــﺎت وإﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت
ﻟـ ـﻔ ــﺮض اﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋ ــﺐ ،ﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ
اﻹﺻ ــﻼح اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ،ﺑـﻬــﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ،إذ
أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ 90
ً
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ﻻ ﺗ ـﻐ ـﻄ ــﻲ ﺑ ـﻨــﻮد
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ً
وﻓ ـﻌــﻼ رﻓـﻌــﺖ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻋﻦ
اﻟـﻤـﺤــﺮوﻗــﺎت ،ﻣـﺜــﻞ اﻟــﺪﻳــﺰل واﻟـﺒـﻨــﺰﻳــﻦ،
وأﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ وزارة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ وﻓ ــﺮت
ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  100ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻣــﻦ رﻓﻊ
اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ،ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2016و ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ أ ﺑـ ــﺮ ﻳـ ــﻞ ،2017
ً
وأﻳﻀﺎ رﻓﻌﺖ ﺗﻌﺮﻓﺘﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨــﻲ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ رﻓـ ــﻊ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم ﻓــﻲ
ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـ ــﻮزارات وﻋ ـﻠــﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ،وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺮﻏـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ــﻦ ﺳ ـﻌ ــﻲ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ إﻟ ــﻰ ﺧ ـﻠــﻖ إﻳ ـ ــﺮادات
ﺑـ ــﺪﻳ ـ ـﻠـ ــﺔ وإﺿ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﻞ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر
أﺳﺎﺳﻲ ﻹﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت واﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻂ اﻟ ـﺘ ــﻲ
أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺘـ ـﻄ ــﺮق إﻟ ــﻰ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري.
"اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة" ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض
ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ أﺑ ــﺮز اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ
اﻟـﻤـﻔــﺮوﺿــﺔ ﻓــﻲ ﺑ ـﻠــﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﻌﻘﺎري ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ،
ً
ً
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻓﺮض
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ا ﻟـﻌـﻘــﺎري ،ﻓﻴﻪ
ﺿـ ــﺮر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر وﻋ ـﻠــﻰ
ﺳ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،وﻫ ـ ــﺬا اﻻﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺎد،
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑــﻞ إن ﻓــﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻳ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪ واﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻀــﺎرﺑــﺎت وإﺛ ـﺒــﺎت ﺟــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري.

رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ً
ﺗﻔﺮض ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ رﺳﻮﻣﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،وﺗـﺴــﺎﻫــﻢ
ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤــﺪ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﺎرﺑ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ،إذ إن
ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق
وﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺗﺼﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم
ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـﺒـﻠــﺪان اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ اﻟــﻰ 10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ر ﺳــﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري
وا ﻟـﻀــﺮا ﺋــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻷﻗ ــﻞ ﺧـﻠـﻴـﺠـﻴــﺎ ،إذ ﺗﺒﻠﻎ
ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬــﺎ  0.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻠﻎ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ وﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن  3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وأﻣــﺎ اﻟﻤﺘﻬﺮﺑﻮن ﻣــﻦ اﻟــﺪﻓــﻊ ﻓﻴﺘﻢ
اﺣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب  8ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،ﻓــﻲ
ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺮ 2.5
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ 2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
أﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟـ ـ ـ ــﺪول اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن
اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺔ اﻷردﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ

اﻟـﻬــﺎﺷـﻤـﻴــﺔ  5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن
 6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻘــﻮم ﺑـﻌــﺾ اﻟ ــﺪول
اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة وﺑ ـﻨ ـﺴــﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ً
وﻟ ــﻮ ﻓــﺮﺿــﺖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ رﺳــﻮﻣــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻤــﺖ ﻣﻨﺬ
ﻋـ ــﺎم  2010ﺣ ـﺘــﻰ ﻧ ـﻬــﺎ ﻳــﺔ ﻋـ ــﺎم ،2017
ً
ّ
ﻟﺤﺼﻠﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  5ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ـﺜــﻼ ،
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.2
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة 24.06
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

»ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر«
ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻘﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ
ﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر ﻣ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ــﺪة ﻋ ــﻮاﻣ ــﻞ ،أﺑــﺮزﻫــﺎ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﺳﻨﺔ إﻧﺸﺎﺋﻪ ،وإﻳﺮاداﺗﻪ
اﻹﻳ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ،وﻳـﺼـﻌــﺐ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻹﻳ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻋــﺪم
و ﺟــﻮد ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،إذ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ.
وﺷـ ــﺮﻋـ ــﺖ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﺪول ﻓــﻲ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮد اﻹﻳ ـ ـﺠ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺪة
اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ  ،وﻫ ـ ـ ــﺬا اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺟ ــﺎء
ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت
واﻹﺟـ ـ ــﺮاء ات اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻠﺤﻖ
اﻟ ـﻀــﺮر ﺑــﺎﻟ ـﺴــﻮق ،ﻛـﻤــﺎ ﺗ ـﻔــﺮض اﻟ ــﺪول
ً
رﺳﻮﻣﺎ ﺟﺮاء إﺻﺪار ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ،ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
أو اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻹﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻹﻳ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ،وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻣــﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،إذ إن ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻟﻌﻘﻮد ﺳﻴﻨﻬﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻼك واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ،
ً
ً
ﻓﻴﺘﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ إ ﺑ ــﺮام ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﺟــﺪا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد اﻻﻳ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ أن

ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ و ﻓ ــﺮض ر ﺳــﻮم
ً
وإن ﻛﺎﻧﺖ رﻣــﺰﻳــﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻳ ــﺮادا
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ اﻟﺒﻨﺎء
ﺗﻌﺘﺒﺮ ا ﻟـﻌـﻘــﺎرات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻇﺎﻫﺮة
ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﺗ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ــﺪول  ،ﻛـﻤــﺎ ﺗـﺴـﻌــﻰ إﻟ ــﻰ ﻣـﺤــﺎرﺑـﺘـﻬــﺎ،
ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ
ً
ً
اﻟﻌﻘﺎر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ
ﻟـ ــﻼزدﺣـ ــﺎﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮورﻳـ ــﺔ واﻛ ـﺘ ـﻈ ــﺎظ
اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول وﺿـﻌــﺖ اﻟﺤﻠﻮل
وﺗ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ـﻤ ــﻞ ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺎت ﻣــﻊ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻏـﻴــﺮ ﺟـﺴـﻴـﻤــﺔ وﻻ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﻟ ـﻬــﺎ ،ﻛــﺎﻟــﺬي
ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺰن
ً
ً
ﻣﺜﻼ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ أو
أن ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟـﺠـﺴـﻴـﻤــﺔ ﻛﺘﺸﻴﻴﺪ
اﻷدوار اﻹﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت
ﺗ ـﻔ ــﺮض ﻏ ــﺮاﻣ ــﺎت ﺗ ـﺼــﻞ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﺟﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
ﻋـﻠــﻰ إزاﻟ ــﺔ اﻻﺟ ــﺰاء اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ،وﺑﺘﻠﻚ
اﻟ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـ ــﺮدود ﻣ ــﺎدي
ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣـ ــﻊ إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء أزﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص
ﺗﻌﻤﻞ ﻛــﻞ دول ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻣـ ــﻦ دﺧـ ــﻮل
اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻴﻪ ،إذ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﻳـ ـ ـ ــﺆﺛـ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أﺳ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻮب ﺣـ ـﻴ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ
وإﻳﺮاداﺗﻬﻢ.
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﺻ ـﺒــﺢ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ،
ً
وﺧـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ
اﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ
أﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻷراﺿـ ـ ـ ــﻲ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ،
ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻀﻴﻒ  ٨آﻻف وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﺴﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻘﺎري
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﻴﻒ ﻧﺤﻮ  8آﻻف وﺣﺪة
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﺴــﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺧـ ــﻼل أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ  ،2017أﻃﻠﻘﺖ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺮوع "ذا
ﺑــﺮدﺟــﺰ" ﻓــﻲ ﺟــﺰﻳــﺮة اﻟــﺮﻳــﻢ ،اﻟــﺬي
ﻳﻮﻓﺮ  1272وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
 1.3ﻣـﻠـﻴــﺎر درﻫ ــﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ
ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﺸﺮوع "وﺗﺮز أج"
اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻳﺎس ،واﻟﺬي

ﻳـﺘــﺄﻟــﻒ ﻣــﻦ  2255وﺣ ــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﺿﻤﻦ  13ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
 2.4ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺘﻲ
ﺳﻜﻴﺐ أﺑﻮﻇﺒﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻛﺸﻔﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ "إﻣ ـﻜــﺎن" ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري ﻋـ ــﻦ إﻃـ ـ ـ ــﻼق ﻣـ ـﺸ ــﺮوع
"ﻣـ ـﻴـ ـﻜ ــﺮز دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﺖ" ،ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪد
اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت ﺑ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة اﻟ ــﺮﻳ ــﻢ،
واﻟ ــﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻧﺤﻮ  4آﻻف وﺣــﺪة
ﺳـﻜـﻨـﻴــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت
ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﺘﺠﺮ ﺗﺠﺰﺋﺔ وﻓﻨﺎدق،

ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺠﺎزه ﻋﺒﺮ  3ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2023
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ رأس
اﻟﺨﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة
اﻟﺮﻳﻢ ﻳﻀﻢ  266ﺷﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
إﻃﻼق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻄﻠﻊ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ أﻃ ـﻠ ـﻘــﺖ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ واﺣـ ــﺔ اﻟ ــﺰاوﻳ ــﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا
ﻣﺸﺮوع "ﻋــﻮد" اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

"دﻳﺴﺘﺮﻛﺖ  ،"200ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
واﺣ ــﺔ اﻟ ــﺰاوﻳ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻘﻊ
ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻴــﻦ ،واﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻀــﻢ 7
ﻣﺒﺎن ،وﻳﻮﻓﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  600وﺣﺪة
ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ "رﻳﺒﻮرﺗﺎج
ﻟﻠﻌﻘﺎرات" ﻋﻦ ﺑــﺪء أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺮوع "اﻟ ــﻮاﺣ ــﺔ رزﻳ ــﺪﻧ ــﺲ"
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺼﺪر ،واﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
 600وﺣــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2020

اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮات اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨــﻲ ﻣ ــﻦ رﻓ ــﻊ
ﺗﻌﺮﻓﺘﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وا ﻟـﻤــﺎء ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ
أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى.
ﻓـﻤـﻨــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻟ ـﻴــﺲ ﺑــﺎﻷﻣــﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻞ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺗ ـﻠ ـﺠــﺄ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت إﻟــﻰ
ﻓ ــﺮض ﺿ ــﺮاﺋ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺎﻟ ـﻜــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر،
وﻋ ـﻠــﻰ دﺧ ــﻞ اﻟـﻌـﻘــﺎر اﻟـﺴـﻜــﻦ اﻟ ـﺨــﺎص،
وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻖ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺣــﺪ ،وﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﺗﻠﻚ
اﻟــﺮﺳــﻮم ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺪ ﻣــﻦ ارﺗ ـﻔــﺎع أﺳـﻌــﺎر
ً
ا ﻟـﻌـﻘــﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وأ ﻳـﻀــﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﺻﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺤــﻮاذ ﻋـﻠــﻰ اﻷراﺿ ــﻲ
وﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ،إذ ﺗﻔﺮض ﻛﺎﻓﺔ دول
ً
اﻟﻌﺎم رﺳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء،
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻼك ﺳﻮاء
اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت.

أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
أﻗـ ــﺮ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء ﺧـ ــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ
اﻷول ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  2016زﻳ ــﺎدة إﻳ ـﺠــﺎرات
وﺑﺪل اﺳﺘﻐﻼل أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ،ﺗــﺮﺟـﻤــﺔ ﻟـﻤـﻀــﺎﻣـﻴــﻦ وﺛـﻴـﻘــﺔ
اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،إذ إﻧﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻛــﺎن ﻳﺘﻢ اﺳـﺘـﻐــﻼل أﻣــﻼك
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻣــﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻷﻣـ ـ ــﺮ إﻟـ ــﻰ إﻋ ـ ـ ــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠــﺔ
وﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ ﺷــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺠــﻮاﻧــﺐ،
ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻳ ـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ واﺣ ــﺪ،
ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
واﻟﻤﻌﻨﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
إذ ﻳ ـﻘــﻮم اﻷول ﺑـﺘــﺮﺳـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ آﺧﺮ وﻳﻘﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺮﺳﻴﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻜﺬا ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أي
زﻳﺎدة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎرات ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.

إﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ،أﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ
أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة

ً
ﺟـ ـ ــﺪا ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ــﺎري ،وﻓ ـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺐ ،إذ
ﺷــﺮ ﻋــﺖ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺨﺺ
اﻟﻘﻄﺎع ا ﻟـﻌـﻘــﺎري ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮﺳﻮم
واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋ ـﻤــﺎن ﺳـﺒــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل ،إذ أﺳــﺮﻋــﺖ إﻟــﻰ إﺻــﺪار
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ،وأﺻﺪرت
ً
ﻗـ ـ ـ ــﺮارا ﻧـ ـ ّـﺺ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎل ﻋ ــﺪم
اﺳـﺘـﻐــﻼل اﻷرض ﺧــﻼل أرﺑ ــﻊ ﺳﻨﻮات
ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺷــﺮاﺋـﻬــﺎ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ا ﻟ ـ ـﺤ ـ ــﻖ ا ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻷرض ﻣ ــﻊ
ﺗـﻌــﻮﻳــﺾ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻚ ،وﻛ ــﺎن ﻟــﺬﻟــﻚ اﻟ ـﻘــﺮار
ً
ﺻـ ـ ــﺪى إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺎ إذ ﺳ ـﻴ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺮ ا ﻟـﺘــﻮ ﺟــﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
ً
اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﺮﺿـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
ً
ً
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ رﺳﻮﻣﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻫﺬا
ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ً
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ إﻗــﺮارﻫــﺎ أﺧ ـﻴــﺮا ،إذ أﺻﺒﺤﺖ
ﻫـ ـﻨ ــﺎك إﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﺗ ــﺪﺧ ــﻞ إﻟ ــﻰ
ً
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،ﻓﺎن
إ ﻣ ــﺎرة د ﺑــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ،إذ
ﺗﻘﻮم اﻹﻣﺎرة ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري،
وﻣـﻨـﻬــﺎ ﻃـﻠــﺐ اﻋـﺘـﻤــﺎد ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺟ ــﺮاء
ﻋـﻘــﺎر ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ "اﻳ ـﺠــﺎره"،
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻃ ـﻠ ــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات
اﻟ ـﻤ ــﺆﺟ ـﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺠ ــﻞ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻲ "ﺑ ـﻴــﻊ
ﻣــﺆ ﺟــﻞ" ،وﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺴﺠﻴﻞ
إﺟـ ـ ـ ــﺮاء ﻋـ ـﻘ ــﺎر ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺠ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺪﺋــﻲ
"ﺑـﻴــﻊ ﻣﻘﺘﺮن ﺑــﺎﻟــﺮﻫــﻦ" وﻃـﻠــﺐ اﻋﺘﻤﺎد
اﻹﺟـ ــﺮاء اﻟ ـﻤــﺆﺟــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠــﻞ اﻷوﻟ ــﻲ
"ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺟﻞ" وﻃﻠﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﻋﻼﻧﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻐــﺎﻟــﺐ ﺗـﺤـﻤــﻞ دﺑــﻲ
اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺻ ـﻔ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺒ ــﺎﺋ ــﻊ
واﻟﻤﺸﺘﺮي.

ازدﻫﺎر ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
ﻛـﺸـﻔــﺖ أرﻗ ـ ــﺎم رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎل أن أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش ،ﻓﻲ ﻇﻞ ازدﻫﺎر
ﻣﻠﺤﻮظ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﻣﻜﺘﺐ إﺣـﺼــﺎء ات اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل أن
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻌـﻘــﺎرات ارﺗـﻔــﻊ ﻣــﺮة أﺧ ــﺮى ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم .2017
وأﻋﻠﻨﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ "دي ﺑﻲ آر
إس" أن اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﺳﺠﻠﺖ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ
أوروﺑ ـ ــﺎ ،وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ أﺣ ــﺪث ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻟـﻬــﺎ "إن
اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎل ﺗ ـﻨــﺪرج ﺿـﻤــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻟﺘﻲ
أﻇﻬﺮت ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻨﺬ
اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺒﻞ  10ﺳﻨﻮات".

وأﺷــﺎرت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺑﻮرﺗﻮﺟﺎل ﻧﻴﻮز" اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ
 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  -إﻟــﻰ أن اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﺣﻘﻘﺖ زﻳــﺎدةﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎءت ﺑﻌﺪ أﻳﺮﻟﻨﺪا ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺘﻲ ﻗﻔﺰت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻓﺎدت اﻷرﻗﺎم ﺑﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎزل ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺪن اﻟـﻜـﺒــﺮى ،ﺣﻴﺚ ﻳـﺒــﺎع ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻨﺰل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ﺑﺰﻳﺎدة  15.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2016

أﻛﺴﻔﻮرد ﺗﻨﺘﺰع ﻣﻦ ﻟﻨﺪن ﻟﻘﺐ أﻏﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
إذا أردت ﺷــﺮاء ﻣﻨﺰل ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﺎﻋﻠﻢ
أن أﻛ ـﺴ ـﻔــﻮرد ﻫــﻲ اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻷﻏ ـﻠ ــﻰ ،ﻓــﺄﺳـﻌــﺎر
اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﺘﻰ ان
ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻨﺰل إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات
 10.2أﺿﻌﺎف ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮواﺗﺐ ،وﻓﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺟﺪﻳﺪ أﺟﺮاه ﺑﻨﻚ ﻟﻮﻳﺪز.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺰل
ﻓــﻲ أ ﻛـ ُﺴـﻔــﻮرد  429.775ﺟﻨﻴﻬﺎ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗــﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﺮ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
آﻧﺬاك ﺑﻨﺤﻮ  37000ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
وارﺗـﻔـﻌــﺖ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻤـﻨــﺎزل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺪن وأﻛﺴﻔﻮرد ،اﻟﺬﻳﻦ

ﻗﺮروا اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎزل.
أﻣﺎ ﻛﺎﻣﺒﺮدج ،ﻣﻮﻃﻦ أﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻓﻬﻲ ﺛﺎﻧﻲ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﺗـﺤـﻤــﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟـﺴـﻜــﻦ ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻣـﻌــﺪل اﻟـﺴـﻌــﺮ إﻟــﻰ
اﻟﺪﺧﻞ .10.5
وﻣ ـ ــﻦ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ أﻏـ ـﻠ ــﻰ  5ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﻓــﻲ
ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣ ـﻌــﺪل ﺳـﻌــﺮ اﻟـﻤـﻨــﺰل
إﻟ ــﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  ،10ﻇـﻬــﺮت ﻣ ــﺪن أﺧــﺮى
ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻳﺘﻮن آﻧــﺪ ﻫــﻮف ) (10.2وﺑــﺎث )(10.1
ووﻧﺸﺴﺘﺮ ).(10
ووﺟ ــﺪ ﺑـﻨــﻚ ﻟــﻮﻳــﺪز أن اﻟ ـﻘــﺪرة ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﻤـﻨــﺎزل ﻓــﻲ ﻣــﺪن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻫــﻲ ﻋﻨﺪ أﺳ ــﻮأ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ،2007
ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎزل أﺿﻌﺎف ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ  5.6ﻓﻲ ﻋﺎم  2012إﻟﻰ 7.0
ﻓﻲ .2017
وﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟـﺨـﻤــﺲ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ارﺗـﻔــﻊ
ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ ﺳـﻌــﺮ اﻟـﻤـﻨــﺎزل داﺧ ــﻞ ﻣ ــﺪن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  36ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻦ 171.745
ﺟﻨﻴﻬﺎ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺎ ﻋــﺎم  2012إﻟــﻰ 232.945
ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻋﺎم  ،2017وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ارﺗﻔﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 33.420
ﺟﻨﻴﻬﺎ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺎ.

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺻﻤﺦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ إن ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻳﺸﻬﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻋـ ـﻤ ــﻼﻗ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺗـ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻧـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎش ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮه ،وﻣ ـ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻠﺆﻟﺆة ﻗﻄﺮ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﻘﻊ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠﺆﻟﺆة ﻗﻄﺮ واﻷﺑــﺮاج
اﻟـﻤـﺘـﻌــﺮﺟــﺔ واﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ،
وﻗ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮرت ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪى اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟـﺨـﻤــﺲ

اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ وﻋـﻤـﻠــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ــﺮاﻗ ــﻲ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ﻳﺘﻢ ﻋﺮض أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات
ﻟـ ــﻺﻳ ـ ـﺠـ ــﺎر ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ـ ـ ــﺎس أﻧ ـﻬ ــﺎ
ً
ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا
ً
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮ ﺳـ ــﻂ
اﻟﺸﻬﺮي ﻹﻳﺠﺎر ﺷﻘﺔ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ رﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ،
ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟـ ـﻠ ــﺆﻟ ــﺆة ﻗ ـﻄ ــﺮ واﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ
اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﺷﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎ

ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،2017
وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺑﻴﻊ
اﻟﺸﻘﻖ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻄﻮر اﻟﻌﻘﺎري.
وﺑـ ّـﻴــﻦ أن أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﺸـﻘــﻖ ﻓﻲ
ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﻠــﺆﻟــﺆة ﻗـﻄــﺮ ﺷـﻬــﺪت
اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮارا ﻣ ـﻨ ــﺬ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻣــﺮﺟـﺤــﺎ
أن ﻳـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار
ﻃ ــﻮال اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،وﺧــﺎﺻــﺔ
ﻣـ ــﻊ اﻛـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ﻣـ ــﺮاﻓـ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮق
واﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ
ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن.
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﻫﻨﺎﻟﻚ إﻗﺒﺎﻻ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪات اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻠﺆﻟﺆة ،ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻮي ﻣﻦ
ﻣﻤﻴﺰات ﻋﺪﻳﺪة ،إذ ﻳﻘﺪم ﻣﺰﻳﺠﺎ
ﻣـ ــﻦ أﻣـ ــﺎﻛـ ــﻦ اﻹﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ
ﻗﺪ ﺗﻠﺒﻲ ﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس
ً
ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،ﺳ ــﻮاء أﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺷـﻘــﺔ أو
اﺳﺘﺪﻳﻮ أو ﻓﻴﻼ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﺎﺧﺮة
ﻣﻊ ﺷﺎﻃﺊ ﺧﺎص.
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اقتصاد

الروضان :منح أصحابها «دعم العمالة» معروض على «الخدمة المدنية»
جراح الناصر

المرخص له
ملزم بتركيب
جهاز  GPSفي
المركبة المتنقلة

العويصي

ذك ــر وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
وزير الدولة لشؤون الشباب خالد
ال ـ ــروض ـ ــان أن ت ــدش ـي ــن ال ـع ــرب ــات
المتنقلة يهدف إلــى توفير حاجة
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ،م ــؤك ــدا ت ـعــاون
وت ـ ـضـ ــافـ ــر ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة
للوصول إلى تحقيق هذا النشاط
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـلـ ـب ــي م ـت ـط ـل ـب ــات ورغـ ـب ــة
الشباب.
وبين الروضان ،خالل تصريحه
عقب تدشين تراخيص المركبات
الـتـجــاريــة «الـمـتـنـقـلــة» رس ـم ـيــا ،ان
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة والـمـجـتـمــع
الـ ـم ــدن ــي ع ـم ـل ــت ب ـ ـهـ ــذا االنـ ـ ـج ـ ــاز،
م ــوض ـح ــا ان ال ـل ـج ـنــة الـمـخـتـصــة
بــال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي وافـ ـق ــت عـلــى
هــذه التراخيص ،وستتم مناقشة
الموافقات االخيرة لتحديد المواقع
المختلفة ،وتم وضع نافذة واحدة
لهذه التراخيص ،الى جانب نافذة
اخرى الشتراطات االمن والسالمة.
وفيما يتعلق بمنح دعم العمالة
الصـ ـح ــاب هـ ــذه ال ــرخ ــص ،قـ ــال إن
االمر معروض على مجلس الخدمة
ال ـمــدن ـيــة ،لـيـتــم رف ـعــه إل ــى مجلس
ال ــوزراء ألخــذ الـقــرار ،مبينا انــه تم

االتفاق مع القوى العاملة لكن هناك
خـ ـط ــوات اخ ـ ــرى تـتـعـلــق بمجلس
الخدمة المدنية ،ومجلس الوزراء.

تمويل المشاريع
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـن ـ ــح تـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ل ـت ـل ــك
الـمـشــاريــع ،لـفــت ال ــروض ــان ال ــى ان
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـم ـشــاريــع
الصغيرة والمتوسطة من طبيعة
عمله تمويل أي فرصة أو رخصة
تـ ـج ــاري ــة تـ ـت ــواف ــق مـ ــع مـتـطـلـبــات
الـصـنــدوق ،مــؤكــدا انــه سيتم عمل
ب ــرام ــج خ ــاص ــة لـلـتـمــويــل ف ــي هــذا
النوع من الرخص.
وأفـ ـ ــاد ب ــأن ــه ت ــم االس ـت ـم ــاع إلــى
آراء واق ـ ـتـ ــراحـ ــات الـ ـشـ ـب ــاب ح ــول
هــذا الـمـشــروع فــي ورش ــة العصف
الــذهـنــي الـتــي اقيمت فــي السابق،
م ــوضـ ـح ــا ان م ـ ـشـ ــروع الـ ـع ــرب ــات
المتنقلة سيساعد بشكل كبير في
المشروعات الصغيرة ،السيما أن
العربة المتنقلة بتكلفة أقل.
وكشف انــه تم اطــاق تراخيص
ومركبات التجارية المتنقلة بأقل
التكاليف لتندرج ضمن منظومة

إجراءات التأسيس
حـ ــول إج ـ ـ ــراءات تــأس ـيــس وت ــرخ ـي ــص ال ـمــرك ـبــات
التجارية ،ذكر انه يجب أن يكون مالك المركبة شخصا
طبيعيا كــويـتـيــا ،وان ي ـكــون مــديــر ال ـشــركــة كويتي
الجنسية مـقـيــدا فــي الـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االجتماعية ،وفــي حــال حصوله على الترخيص أو
التصريح وفقا لمواد قانون التأمينات االجتماعية،
ويستثنى من شرط القيد العاملون بالقطاع الحكومي

إجراءات تأسيس وترخيص وزارة
التجارة يهدف إلى تلبية متطلبات
ورغبات المواطنين لهذه النوعية
مــن الـمـشــاريــع ،مبينا ان الكويت
ت ــرك ــز ع ـلــى ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ،وتــولـيـهــا اهـتـمــامــا
كـ ـبـ ـي ــرا ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي ت ـح ـف ـيــز
الشباب لعدم دفع ايجارات مرتفعة
في المحالت التجارية.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر
تخصيصها لتراخيص المركبات
المتنقلة ،قال إن هناك اشتراطات
لدى البلدية ،وسوف تعلنها ،علما
ان «التجارة» حددت بالتعاون مع
البلدية عــددا من المواقع ،وسيتم
خالل الفترة المقبلة اضافة مواقع
اخرى.

لجنة مشتركة
من جانبه ،أكد الوكيل المساعد
لـشــؤون الــدعــم الفني والتخطيط
ف ــي وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
د .عبدالله العويصي انه تم تشكيل

لجنة مــن مختلف وزارات الــدولــة،
بناء على توجيهات وزير التجارة
والصناعة ،خالل يوليو الماضي،
لدراسة وبحث تراخيص العربات
الـمـتـنـقـلــة ح ـتــى ت ــم ال ــوص ــول الــى
إطالق رخص العربات المتنقلة.
وب ـي ــن ال ـع ــوي ـص ــي أن ال ـج ـهــات
ال ـ ـتـ ــي ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة هــي
ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت وال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للقوى العاملة والمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،وبرنامج
إعــادة الهيكلة والجهاز التنفيذي

للدولة ووزارة الداخلية والجمعية
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة والـهـيـئــة
الـعــامــة لـلـغــذاء والـتـغــذيــة والهيئة
العامة للمعلومات المدنية واإلدارة
ال ـعــامــة لــاط ـفــاء وال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للطرق والنقل.
واضـ ـ ـ ــاف ان ه ـ ــذه ال ـت ــراخ ـي ــص
الـمـتـعـلـقــة بــال ـمــرك ـبــات ال ـت ـجــاريــة
الـمـتـنـقـلــة ج ـ ــاءت ب ـعــد مـنــاقـشــات
فــي اجـتـمــاعــات ع ـقــدت مــع الــوزيــر
الس ـت ـطــاع رؤى ال ـش ـبــاب فــي هــذا
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع مـ ـ ــن ال ـ ـ ــرخ ـ ـ ــص ،ح ـ ـتـ ــى تــم

التوصل الى اطــاق هذه االنشطة،
مـبـيـنــا ان ال ـتــراخ ـيــص ل ــن تتوقف
عـ ـن ــد  ١٩نـ ـش ــاط ــا« ،بـ ـ ــل سـنـبـحــث
أنشطة إضافية ومقترحة والموافقة
عليها».

مواقع الترخيص
وفيما يخص األشخاص الذين
تمنح لهم هذه التراخيص ،أفاد بأن
التراخيص تمنح للمسجلين في
البابين الخامس والثالث.

أنشطة المركبات
والحاصلون على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأك ــد ان ع ــدد الـمــركـبــات ال يـتـجــاوز واحـ ــدة كحد
أقصى للمتقاعد ،ومركبتين للباب الخامس ،شريطة
الحصول على رخـصــة للمركبات المتنقلة لمزاولة
االنشطة ،وموافقة مــن وزارة الداخلية للمواصفات
الفنية للمركبة ،وموافقة االدارة العامة لالطفاء.

االنـشـطــة الـ ــ 19الـتــي تـمــت الـمــوافـقــة عليها
لرخض العربات المتنقلة هي أنشطة منتجات
الـحــرف الـيــدويــة المكونة مــن مــواد أولـيــة غير
مصنعة كالمشغوالت الخشبية ونحت الشمع
والـخــزف واالكـسـســوارات والــرســام واالغــراض
الـمـصــرحــة لبيع االغــذيــة ســريـعــة االسـتـهــاك،
كالفشار والدونات والذرة والبان كيك ووافلز

«بيتك كابيتال» :إدارة وترتيب إصدار صكوك
بمليار دوالر لمصلحة بنك دبى اإلسالمي
قال رئيس الخدمات االستثمارية المصرفية
في شركة «بيتك كابيتال» ،الذراع االستثمارية
لـمـجـمــوعــة ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (ب ـي ـتــك)،
عبدالله الحداد ،إن الشركة نجحت في ترتيب
إص ــدار صكوك بقيمة مليار دوالر لمصلحة
بنك دبي اإلسالمي ،من خالل قيامها كمنظم
رئـيــس بــإصــدار صـكــوك تـحــت مظلة برنامج
الصكوك الخاص ببنك دبي اإلسالمي البالغ
 5مليارات دوالر ،في تأكيد جديد على ريادة
مجموعة «بيتك» والثقة بدورها المتميز في
ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل،
سواء للحكومات أو الشركات ،ومواكبة اإلقبال
على هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل
المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات
والمشاريع التنموية الكبرى.
وأش ــار الـحــداد ،فــي تصريح صحافي ،إلى
أن «ب ـي ـتــك كــاب ـي ـتــال» رت ـب ــت صـفـقــة الـصـكــوك
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع  7بـ ـن ــوك ع ــال ـم ـي ــة ،ح ـي ــث مــن
المتوقع أن يحظى اإل ص ــدار بتصنيفها A3
من وكالة موديز و Aمن وكالة فيتش ومدتها
 5سنوات ،وبعائد ثابت  3.625في المئة ،وهى
ص ـكــوك بهيكلة الــوكــالــة سـيـتــم إدراج ـه ــا في
سوق أيرلندا لألوراق المالية وسوق ناسداك
دبي ،وقد تم تسعير اإلصدار بمعدل ربح 115
نـقـطــة أس ــاس ف ــوق مـتــوســط سـعــر الـمـبــادلــة،
حيث بــدأ تسويق اإلصــدار بسعر  130نقطة،
لينخفض إل ــى ه ــذه الـمـسـتــويــات اإليـجــابـيــة،

ً
الروضان متحدثا خالل المؤتمر

عبدالله الحداد
وبلغت األموال المستقطبة أثناء فترة االكتتاب
 1.75مـلـيــار دوالر ،ب ــزي ــادة  75فــي الـمـئــة عن
المبلغ المصدر وبطلبات اكتتاب تجاوزت 115
مستثمرا ،معظمهم من منطقة الشرق األوسط،
حيث يعكس هذا اإلقبال الكبير الثقة ببنك دبى
اإلســامــي وإم ـكــانــات «بيتك كــابـيـتــال» ب ــإدارة
اإلصـ ــدارات ،إضــافــة الــى اهتمام المستثمرين
ب ــإص ــدارات الـصـكــوك بشكل ع ــام والخليجية
خاصة.
وقـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــداد إن ال ـ ـقـ ــراءة األول ـ ـيـ ــة لـســوق
الصكوك هذا العام تشير الى أنه من المتوقع أن
تستمر وتيرة إصدار الصكوك بشكل جيد خالل

الــربــع األول مــن الـعــام الحالي فــي ضــوء إقبال
متزايد وثقة متواصلة من الشركات والحكومات
صاحبة أكبر وأهم اإلصــدارات العام الماضي،
والتي أبدت استحسانها لمنتج الصكوك كأداة
تمويل متميزة ،كما يتوقع أن يزداد الزخم في
سوق الصكوك بدخول دول جديدة الى مجال
اإلص ــدار ،واعتماد كثير من الشركات الكبرى
والبنوك في تغطية احتياجاتها التمويلية من
خالل الصكوك.
وشـ ــدد الـ ـح ــداد ع ـلــى أن مـجـمــوعــة «بـيـتــك»
تقوم بــدور رائــد في قطاع التمويل اإلسالمي
بــاب ـت ـكــار ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات اإلســام ـيــة
الجديدة التي تقدم كبديل للمنتجات المصرفية
التقليدية ،في وقت تستهدف هذه األدوات دورا
أوســع فــي تمويل خطط التنمية فــي المنطقة
واألس ــواق العالمية ،ولذلك توصف مجموعة
«ب ـي ـتــك» بــالـمــرجــع وال ــرائ ــد الـ ــذي اس ـت ـطــاع أن
يـمـهــد ال ـط ــري ــق ل ـص ـنــاعــة م ـت ـكــام ـلــة ،م ــن أب ــرز
منتجاتها اآلن الصكوك ،مشيرا الى أن التجارب
الواسعة لمجموعة «بيتك» في إصدار الصكوك
يجعلها محل ثقة وتقدير من الشركات الكبرى
والحكومات حــول العالم ،خاصة أن النماذج
والتطبيقات التي تستخدمها مجموعة «بيتك»
فــي تــرتـيــب أنـ ــواع الـصـكــوك المختلفة ،ســواء
إجارة أو وكالة وغيرها تتمتع بمرونة وكفاءة
وتنافسية تجعلها األفضل أمــام نظيرتها من
أدوات التمويل التقليدية.

«اإلحصاء» :ارتفاع
الرقم القياسي ألسعار
المنتجين %2.28
قـ ــا لـ ــت اإلدارة ا لـ ـم ــر ك ــز ي ــة
لــإح ـصــاء إن الــرقــم الـقـيــاســي
ألسعار المنتجين محليا ارتفع
خ ــال الــربــع األخ ـيــر مــن 2017
بـنـحــو  2.28فــي الـمـئــة ،ليبلغ
 76.3ن ـق ـطــة ،م ـق ــارن ــة بــالــربــع
الثالث من العام ذاته.
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت اإلدارة ،ف ــي
إحـ ـص ــائـ ـيـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــة ،أن
الـ ــرقـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي ل ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـصـ ـن ــاع ــات االس ـت ـخ ــراج ـي ــة
ارتـفــع بنسبة  4.12فــي المئة،
نتيجة ارتـفــاع الرقم القياسي
ألسعار استخراج النفط بنحو
 4.28فــي المئة .وأوضـحــت أن
أس ـع ــار الـصـنــاعــة التحويلية
حققت ارتفاعا بنسبة  0.24في
المئة ،نتيجة الرتـفــاع أسعار
مجموعة تكرير النفط بنحو
 0.69في المئة.
وذك ــرت أن ــه بـمـقــارنــة الــرقــم
الـقـيــاســي ألس ـعــار المنتجين،
ف ـقــد أظ ـه ــر ال ــرب ــع األخـ ـي ــر من
 2017وال ـف ـت ــرة ال ـم ـمــاث ـلــة من
 2016ارت ـفــاعــا بـنـسـبــة 18.85
في المئة ،إذ ارتفعت مجموعة
الصناعة االستخراجية 23.99
فــي الـمـئــة نتيجة نـمــو أسـعــار
م ـج ـم ــوع ــة اسـ ـتـ ـخ ــراج ال ـن ـفــط
بنحو  24.25في المئة.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت «اإلحـ ـ ـص ـ ــاء» ب ــأن
مجموعة «الصناعة التحويلية»
ارتـفـعــت  14.21فــي الـمـئــة ،من
ج ـ ــراء ن ـم ــو أسـ ـع ــار مـجـمــوعــة
ت ـكــريــر ال ـن ـفــط بـنـسـبــة 22.43
في المئة.

والمشروبات الباردة والساخنة والسندويشات
واآلي ـ ــس كــريــم والـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة كــالـبـقــاالت
وبيع الثلج ،إضافة الــى أنشطة بيع االسماك
والعروض التعليمية الهادفة وتلميع السيارات
البوليش والكهربائي وصيانة واصالح وتبديل
إطارات السيارات كالبنشر والهدايا والكماليات
والعطور وبيع الخضراوات والفواكه والتمور

وتـصـلـيــح االلـكـتــرونـيــات والـبــرمـجــة ومصمم
الجرافيك والـمـصــور الفوتوغرافي والطباعة
والتصوير وتصليح الـهــواتــف واكـسـســوارات
البر والبحر والستااليت والــزهــور والنباتات
والعناية بالحيوانات االليفة والتدريب ولعب
وادوات االطفال.

واشار الى ان البلدية بالتنسيق
مــع وزارة الـتـجــارة ح ــددت مــواقــع
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــر وال ـ ـ ـط ـ ـ ــرق الـ ـس ــريـ ـع ــة
والـمـنــاطــق تحت االن ـشــاء ،إضافة
الى أماكن االحتفاالت والشاليهات
والمخيمات.
وذكر ان الحصول على رخصة
الـعــربــات المتنقلة يتم عــن طريق
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــوزارة
التجارة او النافذة الواحدة ،حيث
ي ـتــم ت ـقــديــم ط ـلــب لـلـحـصــول على
الرخصة مرفق بصورة عن المركبة،
تمهيدا إلرسالها لوزارة الداخلية
للحصول على الموافقات ،مشيدا
بـجـهــود «الــداخ ـل ـيــة» ،حـيــث وفــرت
مــواقــع تــابـعــة ألمــاكــن التراخيص
في وزارة التجارة لضمان سرعة
انهاء االجراءات.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول االشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــات ،اك ـ ــد
ال ـع ــوي ـص ــي ال ـ ـتـ ــزام ال ـم ــرخ ــص لــه
ب ـت ــرك ـي ــب جـ ـه ــاز  GPSبــال ـمــرك ـبــة
المتنقلة ،معتمد من وزارة التجارة
والصناعة ،لتحديد موقعها ،وفقا
للموقع المرخص به من الجهات
الرقابية.

 800مليون دوالر أصول عقارية تديرها «ديمه كابيتال»
قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة ،الــرئـيــس
التنفيذي في شركة ديمه كابيتال لالستثمار حسام
المزيعل إن االستراتيجية التي تم تنفيذها بنجاح
خ ــال الـسـنــوات الـثــاث الماضية وجـهــت أعمال
الشركة نحو التركيز على االستثمار العقاري في
األسواق الدولية.
وأضاف المزيعل ،في لقاء مع قناة سي إن بي
سي عربية ،إن ذلك ساهم في تطوير األداء ،وتوسيع
ً
ً
أنشطة الشركة ،وتنويعها جغرافيا وقطاعيا للحد

من المخاطر ،وتحقيق األرباح المستدامة ،والتنويع
بين مجاالت االستثمار القصير والمتوسط األجل،
ً
موضحا أن الشركة أصبحت تدير أصوال عقارية
ً
بقيمة  800مليون دوالر تقريبا مــن خــال عدة
محافظ في الــواليــات المتحدة وأوروب ــا ،وتحقق
أفضل معدالت العوائد على مستوى السوق.
وذكر أن الشركة تدرس بشكل دائم العديد من
الـفــرص االستثمارية ذات النوعية الجيدة ،وقد
اسـتـحــوذت على محفظة عقارية تتخصص في

ً
الخدمات اللوجستية ،مكونة من  26عقارا تتوزع
بين  16والية أميركية في الغرب األوسط والساحل
الشرقي للواليات المتحدة ،وتصل قيمتها إلى 160
ً
مليون دوالر تقريبا ،وهي مؤجرة بالكامل ،ويتوقع
ً
ً
أن تحقق عائدا سنويا ال يقل عن  9في المئة يوزع
ً
شهريا ،في حين قد يصل العائد الداخلي المتوقع
إلى نحو  10.25في المئة في نهاية مدة االستثمار
التي تتراوح بين  3و 5سنوات.
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اإلبراهيم 16 :مليار دوالر عمليات «ضمان االستثمار»
في كلمته أمام الدورة الثالثة لملتقى مصر لالستثمار في القاهرة
ذكر فهد اإلبراهيم أنه رغم
التحديات ،التي واجهتها مصر
خالل السنوات األخيرة ،فإنها
نجحت بفضل العناصر الجاذبة
الكامنة فيها في استقطاب
استثمارات عربية وأجنبية
مباشرة تزيد على  102مليار
دوالر تمثل نحو  12.3في المئة
من إجمالي األرصدة المتراكمة
لدى مجمل الدول العربية،
وفق آخر البيانات المتوفرة لدى
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية «أونكتاد».

مصر استفادت بـ 1.4
مليار خالل السنوات
العشر األخيرة

ت ــوق ـع ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــرب ـي ــة لـضـمــان
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وائ ـ ـت ـ ـمـ ــان ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات ،أن
ً
تـ ـشـ ـه ــد مـ ـص ــر تـ ـحـ ـسـ ـن ــا عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة مــع
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـخـ ـط ــط وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ــرامـ ـي ــة
لتحسين مناخ االستثمار وتكثيف جهود
الترويج الستقطاب المزيد من التدفقات
الرأسمالية.
وقـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـمــؤس ـســة فـهــد
اإلبراهيم ،في كلمته أمام ا لــدورة الثالثة
لـمـلـتـقــى م ـصــر لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـقــاهــرة
أم ـ ــس ،إن ال ـم ـل ـت ـقــى ي ـت ــواك ــب م ــع ص ــدور
قانوني االستثمار والتراخيص الصناعية
ولوائحهما التنفيذية ،وافتتاح الشباك
الواحد بهيئة االستثمار وهيئة التنمية
الصناعية ووزارة الكهرباء ،كمثال للنقلة
النوعية التشريعية واإل جــرا ئـيــة الرامية
لتحسين بيئة أداء األعمال وجذب المزيد
من التدفقات الرأسمالية وتثبيت مسيرة
النمو والتقدم في مصر.
وأوضح اإلبراهيم ،أنه رغم التحديات
الـ ـت ــي واج ـه ـت ـه ــا م ـص ــر خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األ خـيــرة ،لكنها نجحت بفضل العناصر
ال ـجــاذبــة الـكــامـنــة لــدي ـهــا فــي اسـتـقـطــاب
استثمارات عربية وأجنبية مباشرة تزيد
على  102مليار دوالر تمثل نحو  12.3في
المئة من إجمالي األرصدة المتراكمة لدى
مجمل الدول العربية ،وفق آخر البيانات
ال ـم ـت ــوف ــرة لـ ــدى م ــؤت ـم ــر األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
للتجارة والتنمية «األونكتاد».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـ ـص ـ ــر ن ـ ـج ـ ـحـ ــت خ ـ ــال
ا لـسـنــوات ا لـ ـ  15ا لـمــا ضـيــة فــي استقطاب
 675ش ــر ك ــة أ ج ـن ـب ـيــة مـهـمــة م ــن  61دو ل ــة
ً
ً
ً
نـفــذت  947مـشــروعــا اسـتـثـمــاريــا جــديــدا،
ف ــي ق ـطــاعــات أب ــرزه ــا ال ـع ـق ــارات والـنـفــط
والغاز والصناعات الغذائية والسياحة
والفندقة واالتصاالت والخدمات المالية،
وبمتوسط تكلفة استثمارية للمشروع
يقدربـ  200مليون دوالر.

فهد اإلبراهيم
و كـشــف أن ا ل ـتــوز يــع ا لـجـغــرا فــي لقيمة
محفظة عقود الضمان للمؤسسة ،يوضح
الــوضــع الـمـتـقــدم لـمـصــر ،ال ـتــي حـلــت في
ال ـمــرت ـبــة األول ـ ــى ،إذ ب ـلــغ ح ـجــم عـمـلـيــات
الـضـمــان ال ـتــي قــدمـتـهــا الـمــؤسـســة خــال
ا لـسـنــوات العشر الممتدة مــا بين عامي
 2008و  2017وا سـ ـتـ ـف ــادت م ـن ـهــا مـصــر
كــدولــة مـضـيـفــة لــاسـتـثـمــار وم ـس ـتــوردة
لـلـسـلــع ن ـحــو  1103مــا ي ـيــن دوالر ،كـمــا
استفادت مصر كدولة مصدرة لالستثمار
والسلع خالل نفس الفترة بما يزيد على
 313مليون دوالر ،ليصل إجمالي عقود
الضمان إلى  1.4مليار دوالر.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ح ــرص
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار دعـ ـمـ ـه ــا
المتواصل لمصر مــن أ جــل جــذب المزيد
مـ ــن الـ ـت ــدفـ ـق ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة وت ـش ـج ـيــع
ص ــادرا ت ـه ــا إ ل ــى جـمـيــع دول ا ل ـعــا لــم ،من
خـ ــال م ــا ت ـق ــدم ــه م ــن خ ــدم ــات تــأمـيـنـيــة
متنوعة أبرزها ما يلي:
* تــوفـيــر ال ـغ ـطــاء الـتــأمـيـنــي ل ـل ــواردات

المصرية مــن ا لـمــواد األ ســا سـيــة والسلع
االستراتيجية من مختلف دول العالم.
* توفير الضمان لالستثمارات العربية
واألجـنـبـيــة الـقــائـمــة وال ـجــديــدة فــي مصر
ً
وأيـ ـض ــا اس ـت ـث ـم ــارات األم ـ ـ ــوال ال ـم ـصــريــة
المهاجرة ،ضد المخاطر غير التجارية.
* ت ــوف ـي ــر ال ـغ ـط ــاء ال ـتــأم ـي ـنــي الئ ـت ـمــان
الصادرات المصرية المتجهة إلى مختلف
دول العالم ،ضد المخاطر غير التجارية،
إضافة إ لــى المخاطر التجارية المتمثلة
فــي إف ــاس الـمـسـتــورد أو إع ـســاره ،وعــدم
وفائه بقيمة البضاعة ،مع إمكانية تغطية
واردات ا لـسـلــع ا لــرأ س ـمــا ل ـيــة وا ل ـمــد خــات
األساسية في الصناعة المصرية وكذلك
واردات السلع االستراتيجية.
* تـقــديــم خــدمــات الـبـحــوث والــدراســات
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن مـ ـن ــاخ
ً
االستثمار في مصر عموما .
وشدد اإلبراهيم على أن دور المؤسسة
ي ـ ـ ـ ـ ــزداد ،ح ـي ـن ـم ــا ت ـ ـتـ ــراجـ ــع درجـ ـ ـ ــة ال ـث ـق ــة
وتتصاعد المخاطر التجارية والسياسية
ً
خصوصا في الظروف االستثنائية ،التي
تشهدها المنطقة ،لذا سارعت المؤسسة
إلى تنويع وتطوير منتجاتها التأمينية
وتعزيز أنشطتها المكملة وآلية رصدها
لمناخ االستثمار واألعمال.
وأ ش ـ ــار إ ل ــى أن ا ل ـمــؤ س ـســة تـمـكـنــت من
زي ـ ــادة ق ــدرت ـه ــا ع ـلــى ال ـن ـف ــاذ إل ــى أس ــواق
ضـمــان االسـتـثـمــار ،وائـتـمــان ال ـص ــادرات،
وت ــأمـ ـي ــن خـ ـط ــاب ــات االعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـمـ ـع ــززة،
وإ ع ــادة التأمين لتبلغ القيمة اإلجمالية
لعملياتها ا لـتــرا كـمـيــة بنهاية عــام 2017
ن ـحــو 16مـلـيــار دوالر ،أ كـثــر  78فــي المئة
م ـن ـهــا خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر األخـ ـي ــرة،
بالتزامن مع تثبيت تصنيفها االئتماني
ال ـمــرت ـفــع لـلـسـنــة ال ـع ــاش ــرة ع ـلــى ال ـتــوالــي
ب ــدرج ــة « »AAم ــن ط ــرف وك ــال ــة «سـتــانــدر
آند بورز».
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الحوطي« :كوفبيك» انتهت من تطوير البنية
التحتية لمركز البيانات وأنظمة الشبكات

ممثلو شركة كوفبيك وكمبيوتر داتا نتوركس
أع ـل ــن م ــدي ــر إدارة ال ـعــاقــات
الـعــامــة وال ـخــدمــات فــي الـشــركــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــافـ ــات
البترولية الخارجية (كوفبيك)
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـح ــوط ــي ان ـت ـهــاء
الشركة من تنفيذ مشروع تطوير
وتحديث البنية التحتية لمركز
الـ ـبـ ـي ــان ــات وأنـ ـظـ ـم ــة ال ـش ـب ـكــات
إل ــى نـظــام Cisco Application
 Centric Infrastructureفي
وقت قياسي لم يتعد ستة أشهر،
وب ــذل ــك ت ـع ـت ـبــر «ك ــوف ـب ـي ــك» أول
شــر كــة تنفذ هــذه التكنولوجيا
في الكويت.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــوطـ ــي ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي ،إن ت ـط ــوي ــر م ـه ــارات
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
واالت ـصــاالت المحلية يعد أمــرا
محوريا بالنسبة للشركة ،مشددا
ع ـلــى ان ال ـش ــرك ــة لــدي ـهــا إي ـمــان
راسخ بأن االستثمار في الجيل
القادم من قادة التكنولوجيا هو
استثمار في المستقبل.

واع ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه بـ ــأن
تكون «الكويتية لالستكشافات
الخارجية» (كوفبيك) في صدارة
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـطـ ـب ــق هـ ــذه
التكنولوجيا في الكويت ،مؤكدا
الدور البارز والدعم الالمحدود
من الشركاء المحليين الحاليين
ا لـثــا بــت والمستمر للشركة في
ذلــك المجال .واوض ــح الحوطي
ان تطوير مـهــارات تكنولوجيا
الـمـعـلــومــات واالتـ ـص ــاالت يأتي
ت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ش ــرك ــة
كــوف ـب ـيــك ب ــدع ــم رؤيـ ـ ــة ال ـكــويــت
ل ـع ــام  ،2035لـنـمــو الـصـنــاعــات
الحيوية واالستراتيجية الرقمية
الحكومية ،السيما مع االهمية
االستراتيجية لمواكبة كل جديد
فـ ــي ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
الـ ـ ــرق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل االعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
واالنشطة.
ولفت الى ان المشروع يعتبر
م ـبــادرة مهمة على صعيد رفع
م ـس ـتــوى ال ـخ ـب ــرات وال ـم ـه ــارات

ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـب ـغ ــي ت ـ ــواف ـ ــره ـ ــا ل ــدى
خبراء قطاع تقنية المعلومات
واالت ـص ــاالت مستقبال ،والــذيــن
يتوقع منهم لعب دور أساسي
في دعم الجهود الوطنية الرامية
إلى تحفيز عجلة نمو القطاعات
ال ـح ـي ــوي ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وب ـن ــاء
اقتصاديات مستدامة قائمة على
ال ـم ـعــرفــة ،م ــن خ ــال االس ـت ـفــادة
م ــن أحـ ــدث ال ـح ـلــول وال ـخــدمــات
التقنية.
بدورها ،اشــادت مديرة إدارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ب ـش ــرك ــة كـمـبـيــوتــر
دات ـ ــا ن ـت ــورك ــس ال ـم ـس ــؤول ــة عن
تنفيذ المشروع لشركة كوفبيك
هناء النشوان بالدعم المتواصل
م ــن ش ــرك ــة كــوف ـب ـيــك ط ـ ــوال مــدة
تنفيذ ال ـم ـشــروع ،والـعـمــل على
تيسير أي عقبات ،مؤكدة التزام
« »CDNالمتواصل ،بالتعاون مع
المؤسسات والشركات وغيرها،
لدفع التحول الرقمي في البالد
إلى األمام.

ً
مؤتمر «تحويل الكويت مركزا لتطوير الصناعات النفطية» ينطلق بعد غد

برعاية وزير النفط ،م .بخيت الرشيدي،
تنطلق أعمال وفعاليات مؤتمر استراتيجية
تحويل الكويت مركزا لتطوير الصناعات
ال ـن ـف ـط ـيــة «ال ـ ـفـ ــرص ال ـص ـنــاع ـيــة الـم ـتــرت ـبــة
عـلــى ال ـم ـشــاريــع الـنـفـطـيــة» ،وذلـ ــك بـعــد غد
األربعاء في فندق شيراتون الكويت ،حيث
س ـي ـنــاقــش واحـ ـ ــدا م ــن أهـ ــم ال ـم ـل ـفــات الـتــي
تهم القطاع الخاص ،وهي الرؤية الطموح
ال ـتــي تـنـتـهـجـهــا مــؤســة ال ـب ـت ــرول ،السـيـمــا
مــع بــدء إرس ــاء اإلستراتيجة الرابعة حتى
عام  ،2040التي سيكون من أهم مرتكزاتها
تـعــزيــز ال ـص ـنــاعــات الـنـفـطـيــة لـتـجـنــب آث ــار
تذبذب أسعار النفط ،إضافة الى أن التوسع
فــي مـجــاالت الـصـنــاعــات النفطية ،السيما
البتروكيماويات ومشتقاتها ،يمثل خيارا
اسـتــراتـيـجـيــا وه ــدف ــا ل ـق ـي ــادات الـمــؤسـســة
والقطاع النفطي عموما التي تعمل من خالل
ن ـظــرة طــويـلــة األج ــل تـسـتـقــرئ الـمـتـغـيــرات
االقتصادية محليا وإقليميا وعالميا.
وسيكرس المؤتمر الذي يناقش ألول مرة
بالتعاون بين الـقـطــاع الـخــاص ومؤسسة

البترول خيار التوسع في جانب الصناعات
النفطية والرؤية الطموحة الرامية لتعزيز
مكانة الـكــويــت إقليميا ودول ـيــا فــي مجال
تـطــويــر ال ـص ـنــاعــات الـنـفـطـيــة ،السـيـمــا في
مجال الصناعات البتروكيماوية ،خصوصا
أن هـ ــذا ال ـم ـن ـحــى س ـي ــول ــد ف ــرص ــا ضـخـمــة
للقطاع ا لـخــاص المحلي بكافة قطاعاته،
س ـ ـ ــواء الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ال ـعــام ـلــة
فــي الـمـجــال النفطي او الـقـطــاع المصرفي
وغيرها من الشركات في المجاالت المساندة
واللوجستية.
وس ـي ـش ــارك ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ال ـ ــذي تنظمه
إن إف إم لــاسـتـشــارات الــدولـيــة نخبة من
رواد وخـ ـب ــراء ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لـمـنــاقـشــة
استراتيجية تحويل الكويت مركزا لتطوير
الصناعات النفطية عموما والبتروكيماوية،
نظرا للدور المهم لهذه المشاريع في دعم
االقتصاد الكويتي وتعزيز مكانته في ظل
تذبذب أسعار النفط ،إضافة الى التحديات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة وال ـس ـب ـي ــل إلن ـ ـجـ ــاح ال ــرؤي ــة
المشتركة ،حيث إن تطوير هذا القطاع من

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

خالل رؤية طويلة األجل تستهدف أن تكون
الكويت مركزا رائدا للصناعات النفطية هي
خطوة بناءة في ظل أزمة أسعار النفط التي
تتعرض للتقلبات الشديدة ،كما ستسلط
العديد من أوراق العمل على أهمية الدخول
ف ــي م ـج ــاالت تـطــويــر ال ـص ـنــاعــات النفطية
ومشتقاتها هــو الـضـمــانــة نـحــو اسـتـقــرارا
واستدامة للنمو االقتصادي ،الذي من شأنه
أن يشكل قيمة مضافة لالقتصاد الكويتي
حاضرا ومستقبال عبر التنويع الحقيقي
لمصادر الدخل.

 508مليارات دوالر حتى 2040
ويأتي المؤتمر ايضا تماشيا مع األهداف
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـتـنـمـيــة ح ـتــى ع ــام 2035
الواردة في الخطة اإلنمائية متوسطة األجل
للدولة على رفع معدالت النمو االقتصادي
وإحياء الدور الريادي للقطاع الخاص في
ق ـيــادة الـتـنـمـيــة ،ورف ــع مـســاهـمــة الصناعة
التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي من

خالل تطوير الصناعات النفطية إلى نحو 25
في المئة ،مما يتطلب رؤية مشتركة وتحديد
األدوار واألولـ ــويـ ــات وتـشـخـيــص العقبات
وتحديد المطالب بخطى حثيثة وجديدة،
ووضــع وثيقة مشتركة مع القطاع الخاص
ت ـحــدد أس ــس وس ـبــل ال ـت ـع ــاون وال ـش ــراك ــات
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وم ـنــاق ـشــة فـ ــرص وم ـشــاريــع
تطوير الصناعات النفطية لالستعداد لها
فنيا عبر ال ـشــراكــات ،ومــالـيــا بالتعاون مع
القطاع المصرفي.
وكــذلــك مــواكـبــة االسـتــراتـيـجـيــة الــرابـعــة،
وال ـمــرصــود لـهــا  508مـلـيــارات دوالر حتى
عام  ،2040منها  114مليارا خالل السنوات
الـخـمــس الـمـقـبـلــة ،وب ـمــا يــؤكــد أن مـشــاريــع
ال ـمــؤس ـســة تـعـتـبــر ص ـم ــام أم ـ ــان االق ـت ـصــاد
الكويتي ،حيث شكلت سياج أمــان له خالل
سنوات األزمة المالية العالمية .في حين أن
الـ  394مليارا تبدأ من نهاية السنوات الخمس
المقبلة ،وتستهدف تنوعا استراتيجيا في
المشاريع المستهدفة.
وتأكيدا للجدية في رؤية القطاع النفطي،

«التجاري» يجري سحب «النجمة» المخيزيم :تعاون «الوطني كابيتال» مع «زاك
سلوشنز» من الشراكات االقتصادية الناجحة

أجرى البنك التجاري الكويتي
الـسـحــب ال ـيــومــي عـلــى «حـســاب
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة» ،أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي ال ـم ــرك ــز
الرئيسي للبنك ،الختيار  5من
الـعـمــاء أص ـحــاب ه ــذا الحساب
للفوز بجائزة قدرها  7000دينار
لكل واحد منهم ،وأسفر السحب
الذي تم بحضور وزارة التجارة
عن فوز:
 -1علي محمد محمد
 -2ح ـ ـمـ ــزة ع ـ ـمـ ــاد م ـح ـم ــود
الدرعاوي
 -3صالح عبدالله الخرينج
 -4عبدالرحيم محمد صادق
 -5أمير جيد عبدالمالك تايه
ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـن ـج ـم ــة
بتأهيل عـمــائــه لـلـفــوز بجائزة
يومية قدرها  7000ديـنــار ،تعد
أك ـب ــر ج ــائ ــزة س ـحــب ي ــوم ــي في
الكويت ،باإلضافة إلى ذلك يقدم
الحساب سحوبات ربــع سنوية
ت ـت ـيــح ل ـل ـع ـمــاء الـ ـف ــوز ب ـجــوائــز
كبرى تمكنهم من تحقيق جميع

أبوالخير« :زاك» نفذت مشاريع كبرى مميزة في القطاعات الكويتية

أحالمهم ،تبدأ من  100ألف دينار
للربع األول ،ثم تزيد بمعدل 50
ألفا لكل فترة فصلية ،لتصل إلى
 250ألف دينار في الربع األخير
من العام.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـي ــل ال ـت ـم ـت ــع
ب ـ ــال ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا اإلض ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـت ــي
يــوفــرهــا ح ـســاب الـنـجـمــة ،وهــي
الحصول على بطاقة سحب آلي،
والـحـصــول عـلــى بـطــاقــة ائتمان
بـ ـضـ ـم ــان ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ،وال ـت ـم ـت ــع
بجميع الخدمات المصرفية التي
يوفرها البنك.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أسعار المعادن الثمينة والنفط

أطلق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول
ن ــزار العدساني الــدراســة األولـيــة للجدوى،
ب ـ ـهـ ــدف ت ــوسـ ـي ــع طـ ــاقـ ــة الـ ـتـ ـك ــري ــر م ـح ـل ـيــا،
ً
إلضافة طاقة نحو  300ألــف برميل يوميا،
وم ـش ــروع ــا لـلـبـتــروكـيـمــاويــات ،بـمــا يـهــدف
إلــى تحقيق التكامل بين عمليات التكرير
والـبـتــروكـيـمــاويــات محليا ،كما هــي الحال
في مشاريع الكويت النفطية الخارجية مثل
فيتنام ،والزور ،والدقم في سلطنة عمان.
وسيقود القطاع الخاص الكويتي الرؤية
المستقبلية ،حيث سيكون له نصيب وافر
من المشاريع الحيوية واالستراتيجية ،وقد
ترجمت مؤسسة البترول ذلك التوجه عمليا
من خالل الفرص التي تمت إتاحتها للقطاع
الخاص ،مثل مشروع السترجاع غاز ثاني
أكسيد الكربون من مصافي شركة البترول
الوطنية ،وإرســالــه إلــى شركة نفط الكويت
ليتم استخدامه في تعزيز استرجاع النفط،
إضافة إلى مشروع إنشاء مصنع الستخالص
المعادن كالفاناديوم والموليبدنوم من المواد
الحافزة المستهلكة.

أيـ ـض ــا إنـ ـش ــاء م ـص ـنــع إلنـ ـت ــاج صـفــائــح
البولي بروبيلين إلنتاج منتجات متعلقة
بــالـصـحــة وال ـن ـظــافــة وإنـ ـش ــاء مـصـنــع آخــر
أللياف البولي بروبيلين إلنتاج منتجات
متعلقة بمجاالت البناء وأكياس األسمدة،
م ـث ــل أك ـ ـيـ ــاس اإلسـ ـمـ ـن ــت وأكـ ـ ـي ـ ــاس ال ــرم ــل
الضخمة وأكياس منتج اليوريا.
وتأتي تلك الجهود من جانب المؤسسة
إيـمــانــا مـنـهــا بــأهـمـيــة تـعــزيــز ال ـت ـعــاون مع
القطاع الخاص ومنحه فرصة أوسع وأكبر
في مشاريع القطاع النفطي التي تعد أكبر
وأ ه ــم محفز لــا قـتـصــاد المحلي وتطبيقا
لبنود استراتيجيتها المتكاملة.
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة م ــن
الـشــركــات النفطية أبــرزهــا شــركــة إيكويت
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات وشــركــة خــدمــات حقول
النفط والـغــاز (جوفيسكو) ،وشركة برقان
لحفر اآلبــار والتجارة ،والمصنع الكويتي
للصمامات الصناعية.

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان ،أسـ ـم ــاء
الفائزين في السحوبات اليومية
على حساب يومي ،وقــد فــاز كل
واحد منهم بجائزة  5000د.ك
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــظ ف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
السحوبات من نصيب:
 -1حـ ـ ـم ـ ــود ع ـ ــاي ـ ــد رشـ ـ ـي ـ ــدان
السليماني
 - 2س ـ ـم ـ ـيـ ــره مـ ـحـ ـم ــد غ ـيــث
المطوع
 - 3عبداللطيف محمد ناصر
الحمد
 - 4ث ـل ــث الـ ـم ــرح ــوم  /مـحـمــد
جواد معرفي
 - 5كمال سليم حبيب كلكاوي
بــاإلضــافــة لـلـسـحــب الـيــومــي،
ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان ي ــوف ــر س ـح ــب رب ــع
س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي ل ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب «يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي»
ل ـل ـف ــوز بـ ـج ــائ ــزة ن ـق ــدي ــة بـقـيـمــة

 125,000دينار كويتي .وللتأهل
للسحوبات الربع سنوية يتعين
على العمالء أن ال يقل رصيدهم
عن 500د.ك لمدة شهرين كاملين
قبل تاريخ السحب و كما أن كل10
د.ك تمثل فــرصــة واح ــده لدخول
السحب .وإذا كان رصيد الحساب
 500دينار كويتي وما فوق ،سوف
ي ـك ــون ص ــاح ــب ال ـح ـس ــاب مــؤهــل
لـلــدخــول فــي كــل مــن الـسـحــوبــات
اليومية والربع سنوية.

ً
متوسطا أبوالخير ومختار
المخيزيم
قـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ ــ«الـ ــوط ـ ـنـ ــي ك ــاب ـي ـت ــال»
عبدالمحسن المخيزيم ،إن الشراكة التي تربط الشركة
مع «زاك سلوشنز» ألنظمة الكمبيوتر منذ  2008أي
حوالي  10سنوات حتى اآلن تعتبر من أنجح الشراكات
ً
االقتصادية خصوصا أنها تمتلك مــاء ة مالية قوية
للدخول في مناقصات كبرى واستحوذات عالمية.
وأكــد المخيزيم في مؤتمر صحافي عقدته شركة
«زاك سلوشنز» في مقرها بحضور نائب رئيس مجلس
اإلدارة ورئيسها التنفيذي م .أشــرف أبوالخير ،كذلك
مدير فرع الشركة في تنزانيا م .أسامة مختار أن «زاك»
إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في تكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات ون ـف ــذت م ـشــاريــع ف ــي مـعـظــم مــؤسـســات
القطاعين العام والخاص في الكويت وتفوقت بمراحل
على كل الشركات المنافسة لها.
وأضــاف أن الشركة مصنفة مــن األجــدر فــي إسناد
ال ـم ـش ــاري ــع إل ـي ـهــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـن ـط ـقــة الـعــربـيــة
ً
والشرق األوسط نظرا إلى ما تمتلكه من موارد بشرية
ً
وإمكانات تكنولوجيا عالية المستوى ،مبينا أن «زاك»
عقدت اتفاقات شراكة مع مؤسسات أميركية وعالمية
حصلت من خاللها على أحدث الخدمات التكنولوجية
ً
خـصــوصــا فــي مـجــال الـمـعـلــومــات اآلمـنــة والمتوافقة
مع األعمال .وأشــار المخزيم إلى الشراكات الناجحة،
التي أنجزتها «زاك» في تنزانيا ووضعتها في مصاف
الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا هناك ،مما دفع
ً
عددا ال بأس به من الهيئات والمؤسسات الكبرى في
تنزانيا إلى إبرام تعاقدات معها للمشاركة في تصميم
وتركيب وتشغيل البنية التحتية وخلق الحلول التقنية
لمشروعات عمالقة في مجال المباني الذكية واألبراج
ً
خصوصا في العاصمة التنزانية دار السالم ،مثل برج
«غولدن جوبيلي» وبرج «مافاو هاوس».

مــن جانبه ،أكــد مهندس أش ــرف أبوالخير نائب
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة «زاك
سلوشنز» أن الشركة تبنت مفاهيم التقنية العالية
المبتكرة ،وقدمتها لسوق الكويت مثل الحوسبة
السحابية  Cloud Computingوالـتـحــول الرقمي
 Digital Transformationوأنظمة األبنية الذكية
 Smart Buildingوال ـج ـيــل ال ـجــديــد مــن اإلنـتــرنــت
 ،IoTكما طــورت الشركة حزمة من الخدمات الفنية
واألمـ ـنـ ـي ــة Managed Servicesالـتــي تـقــدم خــدمــات
مـتــابـعــة ومــراق ـبــة األن ـظ ـمــة الـتـكـنــولــوجـيــة للعمالء
ً
ً
لضمان عملها بكفاء ة  24ساعة يوميا و 365يوما
في السنة.
وأشـ ــار أبــوال ـخ ـيــر إل ــى نـيــة ال ـشــركــة ال ـتــوســع في
إحدى دول غرب إفريقيا ،من خالل االستحواذ على
شركة كبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد
نجاحاتها في تنزانيا ومصر السيما أنها تتطلع إلى
زيادة استثمارها في تنزانيا بعد أن ترسخت أقدامها
هناك ،وأصبحت من أكبر الشركات التي تقدم الحلول
المتكاملة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.
وات ـفــق مــديــر ف ــرع الـشــركــة فــي تـنــزانـيــا مهندس
أسامة مختار مع رئيس الشركة التنفيذي على أن
الحكومة في تنزانيا أبدت رغبتها بالشراكة معها
في الكثير من المشاريع المستقبلية ،ومنها قطاع
ال ـص ـنــاعــة الـ ــذى يـمـثــل أك ـب ــر ات ـج ــاه ــات ال ــدول ــة في
ً
ً
الوقت الحالي ،علما أن الشركة تملك فرصا تنافسية
لـلـشــراكــة مــع الـقـطــاع الـحـكــومــي فــي تـقــديــم الحلول
المتعلقة بIoT
و Security Solutionsالتي تصل قيمتها إلى 90
مليون دوالر من ضمن إنشاء ثالثة من أكبر المصانع
في البالد بتكلفة إجمالية تصل إلى  600مليون دوالر.
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اقتصاد

«الكويتي» يواصل ارتفاعه التدريجي و«القطري» األفضل أداء وسط أجواء هادئة
مجلس ً
تلقت أسواق دول ً
التعاون الخليجي دعما إيجابيا
من أسعار النفط ،التي وصلت
إلى أعلى مستوياتها منذ ثالث
سنوات على خلفية تشديد
أوضاع السوق بدعم إضافي
من تحسن النمو االقتصادي
العالمي.

قــال التقرير الـشـهــري ال ـصــادر عن
شــركــة "كــام ـكــو" لــاسـتـثـمــار ،إن أداء
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
ً
كان إيجابيا إلى حد كبير خالل شهر
يناير  ،2018إذ لم يتراجع أداء أي من
األسواق باستثناء سوق مسقط ،الذي
ً
ً
شهد انخفاضا شهريا  .كما انعكس
األداء اإليجابي على مؤشر "مورغان
ستانلي" الخليجي ،إذ ارتفع بنسبة
 5.8في المئة خالل الشهر.
وحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر ،ت ـل ـق ــت أس ـ ــواق
دول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
ً
ً
دعما ايجابيا من أسعار النفط ،التي
وصلت ألعلى مستوياتها منذ ثالث
سـنــوات على خلفية تشديد أوضــاع
السوق بدعم إضافي من تحسن النمو
االقتصادي العالمي.
وفي التفاصيل ،ظل نشاط التداول
ً
ً
خالل الشهر ثابتا تقريبا إذ بلغت قيمة
التداوالت الشهرية  28مليار دوالر ،فيما
ارتفعت كمية األسهم المتداولة بنسبة
 15.5في المئة وبلغت  14.6مليار سهم.

وكانت البورصة القطرية األفضل
ً
أداء عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ا ل ـم ـن ـط ـق ــة ،إذ
واص ـ ـلـ ــت اتـ ـج ــاهـ ـه ــا ،الـ ـ ــذي سـلـكـتــه
منذ نهاية الـعــام الـمــاضــي وتبعها
الـ ـس ــوق الـ ـسـ ـع ــودي .ك ـم ــا ك ـ ــان أداء
ً
األسـ ـ ــواق اإلم ــارات ـي ــة ج ـي ــدا وسـجــل
ً
ً
س ــوق أبــوظـبــي ن ـمــوا هــائــا بنسبة
 4.6في المئة ،في حين ارتفع سوق
دبي المالي بنسبة  5.1في المئة في
ً
منتصف الشهر لكنه شهد ضغوطا
ب ـي ـع ـيــة خ ـ ــال ال ـن ـص ــف ال ـث ــان ــي مــن
الشهر مما أدى إلى تقليص مكاسبه
إل ـ ــى ن ـس ـبــة  0.7ف ــي ال ـم ـئ ــة بـنـهــايــة
الشهر.
ً
وكان أداء بورصة الكويت مستقرا
عـلــى مـ ــدار الـشـهــر وس ـجــل الـمــؤشــر
ً
ً
السعري ارتفاعا شهريا بنسبة 4.4
ف ــي ال ـم ـئــة .أم ــا م ــن جــانــب األسـ ــواق
الـخــاســرة ،فقد واصــل ســوق مسقط
موجة الخسائر التي بــدأهــا الشهر
الماضي ،وإن كان بوتيرة أبطأ بلغت
 1.9في المئة.

وجاء هذا النمو بقيادة القطاعات
الكبرى ،بما في ذلك البنوك والنفط
والـغــاز بصفة أساسية على خلفية
ال ـن ـتــائــج ال ـمــال ـيــة اإلي ـج ــاب ـي ــة ،الـتــي
أعلنتها الشركات عن عام .2017
ك ـمــا كـ ــان أداء ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت
ً
إيجابيا خالل الشهر ،مع ارتفاع سعر
سهمي "زين" و"أريدو" المدرجين في
بــورصــة الـكــويــت نتيجة أرباحهما
الجيدة.
مــن جــانــب آخ ــر ،كــان أداء البنوك
ال ـس ـع ــودي ــة األفـ ـض ــل ع ـلــى مـسـتــوى
المملكة مع ارتفاع أداء القطاع ككل
بنسبة  11.2فــي الـمـئــة ،وأن ـهــت كل
البنوك أداء الشهر على ارتفاع جيد
على خلفية النتائج المالية الصحية.
وشـمــل ه ــذا األداء الـجـيــد البنوك
القطرية مــع ارتـفــاع مــؤشــر بورصة
قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية
بنسبة  5.7فــي الـمـئــة .أم ــا مــن جهة
النتائج المالية لقطاع البنوك عن
عام  ،2017فقد ارتفع صافي دخل 29

ً
بنكا بما يقرب من نسبة  15في المئة
ً
تقريبا بنهاية الشهر.

الكويت
واص ـ ــل الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ارت ـف ــاع ــه
التدريجي خالل يناير  2018مع ارتفاع
المؤشر السعري بنسبة  4.4في المئة
ً
في حين سجل المؤشر الوزني نموا أقل
بلغت نسبته  2.6في المئة .أما مؤشر
"كويت  "15الــذي يقيس أداء الشركات
ذات القيمة السوقية الكبرى فقد ارتفع
بنسبة  2.8في المئة خالل الشهر على
خـلـفـيــة ال ـن ـم ــو ،ال ـ ــذي سـجـلـتــه معظم
األسهم المدرجة ضمن المؤشر.
وج ــاء مــؤشــر قـطــاع االت ـص ــاالت في
ص ــدارة القطاعات الــرابـحــة بتسجيله
ً
نـمــوا بلغت نسبته  6.8فــي المئة بعد
ارتـ ـف ــاع س ـعــر س ـهــم زيـ ــن بـنـسـبــة 8.8
ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـح ـق ـيــق زي ــن
السعودية ألرباح للمرة األولى.
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ارت ـفــع سـعــر سهم

"أري ــدو" الكويتية بنسبة  6فــي المئة،
مـ ـم ــا أدى إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز أرب ـ ـ ـ ــاح ق ـط ــاع
االتـصــاالت .وجــاء مؤشر قطاع العقار
ً
ثانيا بنمو بلغت نسبته  4.9في المئة
على الرغم من التراجع ،الذي منيت به
عــدة أسهم قيادية ضمن القطاع ،لكن
ذلــك عادله ارتفاع سعر سهم "مباني"
بنسبة  4.3في المئة.
ً
كما كان أداء قطاع البنوك ايجابيا
خ ــال ا لـشـهــر بنمو بلغت نسبته 2.3
فــي المئة بعد أن تمت معادلة تراجع
سعر سهم بنك الكويت الــدولــي (-1.3
في المئة) وبنك وربــة ( -2.6في المئة)
باألداء اإليجابي لبقية أسهم القطاع.
كما ارتفعت كمية األسهم المتداولة
خالل الشهر بأكثر من الضعف وبلغت
 2.6مليار سهم مقابل  1.2مليار سهم
تــم تــداولـهــا الـشـهــر الـســابــق ،فــي حين
تحسن إجمالي قيمة األسهم المتداولة
بأكثر من الثلثين وبلغت قيمتها 322
ً
مـلـيــون دي ـنــار مـقــابــل  192مـلـيــونــا في
ديسمبر .2017

 7.22ماليين دينار أرباح «المزايا القابضة» في 2017

«غلوبل» تتخارج من عقار
في بريطانيا بعوائد %23.6

النفيسي :الشركة تدعم ميزانيتها للسنوات المقبلة باتباع سياسات متحفظة
أعلنت شركة المزايا القابضة
ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـم ــال ـي ــة ل ـن ـهــايــة ع ــام
 2017في أعقاب اجتماع مجلس
اإلدارة ،يــوم الخميس الماضي،
بــرئــاســة رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
رشيد النفيسي ،وحضور أعضاء
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
للمجموعة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة ،إن
ال ـمــزايــا الـقــابـضــة واص ـلــت خــال
عام  2017المحافظة على نشاطها
ً
التشغيلي ،مؤكدا متانة الشركة
وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى م ــواص ـل ــة الـنـمــو
ً
والـتـطــور وف ـقــا الستراتيجيتها
ً
الرامية إلى ريــادة السوق محليا
ً
وإق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــا ،م ـح ـق ـق ــة ال ـت ـن ــوي ــع
والتوازن بين مصادر الدخل.
وأضاف النفيسي ،أن "المزايا"
ً
حـقـقــت خ ــال ع ــام  2017أربــاحــا

صافية بواقع  7.22ماليين دينار
ً
وربحية سهم  11.60فلسا ،بفضل
تركيز الشركة على "إنجاز وتنفيذ
وت ـس ـل ـيــم ال ـم ـش ــاري ــع ف ــي وقـتـهــا
المحدد ،وعلى عمليات البيع في
مشاريعها المتاحة للبيع وزيادة
نـس ـبــة اإلشـ ـغ ــال ف ــي مـشــاريـعـهــا
المدرة للدخل.
وأوضـ ـ ــح أن م ـج ـمــل ذلـ ــك أدى
إلى بلوغ إجمالي إيرادات الشركة
الـتـشـغـيـلـيــة نـحــو  68.61مليون
دي ـنــار بنهاية عـ ــام 2017مقارنة
بـ  55.17مليون دينار نهاية عام
 2016وبنسبة زي ــادة  24.36في
الـمـئــة ،بـعــد تحقيق إي ـ ــرادات من
عمليات البيع بواقع  60.83مليون
دينار عام  2017مقارنة بـ 47.81
ً
مليونا بنهاية عام  2016وبنسبة
زيادة  27.22في المئة ،فيما قفزت

رشيد النفيسي

إبراهيم الصقعبي

اإليـ ـ ــرادات الـنــاجـمــة عــن عمليات
التأجير بنسبة  6.80فــي المئة،
وبواقع  7.60ماليين دينار بنهاية
عام  2017مقارنة بـ  7.11ماليين

دينار للفترة نفسها من عام .2016
وعن البيانات المالية للشركة
خالل عام  ،2017قال النفيسي ،إن
ً
المزايا حافظت دوما على موقعها

«الوطني» :ننفرد بأفضل برنامج مكافآت
على مستوى الكويت
قــال بنك الـكــويــت الــوطـنــي إنــه ينفرد بتقديم
أفضل برنامج والء على مستوى الكويت لعمالء
بطاقات الوطني االئتمانية ،ويتميز باسترجاع
ف ـ ــوري ل ـل ـن ـقــود ،م ــن خـ ــال م ـنــح ال ـع ـم ــاء نـقــاط
المكافآت (وجــوائــز االسـتــرجــاع الـفــوري للنقد)
مقابل كل دينار يتم إنفاقه.
ويرتقي بنك الكويت الوطني بمفهوم برنامج
المكافآت إلى مستويات غير مسبوقة ،من خالل
توسيعه لنطاق تغطيته ليشمل معظم العالمات
الـتـجــاريــة الـمـحـلـيــة والـعــالـمـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
االنفراد بتوفير أفضل خدمة ممكنة للعمالء.
وتمكن بنك الكويت الوطني من توسيع إطار
تغطية برنامج مكافآت الوطني ،ليشمل أكثر من
 700محل تجاري مشارك من العالمات التجارية
المحلية والعالمية لــأزيــاء ،إضــافــة إلــى أماكن
الترفيه وغيرها من الوجهات التي تناسب جميع
أنماط الحياة.

ويمكن للعمالء التسوق في أي من محالتهم
المفضلة من الماركات العالمية والمحلية ،وكذلك
ت ـنــاول الـطـعــام فــي أي مــن مطاعمهم المفضلة
وق ـضــاء أسـعــد األوقـ ــات فــي األمــاكــن الترفيهية
مع أفــراد العائلة واألصــدقــاء ،وممارسة أي من
نـشــاطــاتـهــم الـمـفـضـلــة ،وكـســب نـقــاط الـمـكــافــآت
الستخدامها في المرات القادمة ،علما أن برنامج
مكافآت الوطني متاح لكل عمالء بطاقات الوطني
االئتمانية.

الريادي في السوق على مستوى
كل قطاعات األعمال ،إذ إنه خالل
عام  2017تسارعت وتيرة أنشطة
األع ـم ــال بـعــد ن ـجــاح ال ـشــركــة في
ح ـص ــاد ن ـتــائــج ال ـم ـشــاريــع الـتــي
طــورتـهــا فــي األسـ ــواق الـجــديــدة،
التي طرقت أبوابها في السنوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،مـ ـم ــا انـ ـعـ ـك ــس ع ـلــى
إجمالي أصول الشركة ،التي بلغت
 229.81مليون دينار بنهاية عام
 ،2017في حين بلغ إجمالي حقوق
المساهمين 119.11مليون دينار
بنهاية عام .2017
بــدوره ،قال الرئيس التنفيذي
لـلـمـجـمــوعــة ال ـم ـه ـنــدس إبــراه ـيــم
ال ـص ـق ـع ـب ــي ،إن ن ـت ــائ ــج ال ـشــركــة
ال ـم ــال ـي ــة فـ ــي ع ـ ــام  2017جـ ــاء ت
مدعومة بمؤشرات إيجابية على
مستوى نشاط الشركة التشغيلي،

أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
عبدالله التويجري حرص البنك على تشجيع
األع ـمــال ال ـحــرة والـمـشــاريــع الـصـغـيــرة التي
ينفذها ويـقــوم عليها الـشـبــاب الكويتيون،
ان ـطــاقــا م ــن دوره االج ـت ـمــاعــي وك ـج ــزء من
مسؤوليته االجتماعية.
جاء ذلك تعليقا على توقيع البنك اتفاقية
تـعــاون مشترك مــع شــركــة  ،niuالـتــي تعتبر
ن ـمــوذجــا لـلـجـهــات ال ـتــي تـعـمــل عـلــى توفير
البيئة الداعمة للمبادرين وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بها الشباب
الكويتي ،بحيث توفر لهم الكثير من الخدمات
واالستشارات التي تسعى إلى تطوير أعمالهم.
وأض ـ ــاف ال ـتــوي ـجــري" :حــرص ـنــا ف ــي بنك
بــوب ـيــان عـلــى تحفيز ال ـم ـب ــادرات الشبابية
يأتي من خالل إيماننا بأهمية المشروعات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة فــي دع ــم االقـتـصــاد
المحلي ،وخلق روافد جديدة تقلل من االعتماد
على النفط كمصدر أساسي لالقتصاد".
وتابع" :تشجيعنا للمشروعات الصغيرة
ليس بــاألمــر الـجــديــد ،حيث كنا مــن األوائ ــل

التويجري والحواج أثناء توقيع االتفاقية
فــي دعمهم مــن خــال التسويق لمنتجاتهم
وخدماتهم عبر وسائل التواصل االجتماعي
الخاصة بالبنك ،الــى جانب مساعدتهم في
عمليات التسويق الفعلي ،من خالل منحهم
أولوية للتعامل والتعاون معهم".
من جانبه ،قــال الشريك المؤسس لشركة

منظمة مستقلة
وتـعــد منظمة ن ــوادي بورشه
أفـ ـض ــل م ـن ـظ ـمــة م ــن ن ــوع ـه ــا فــي

لقطة جماعية
العالم ،حيث إنها مستقلة بذاتها،
وتحت إدارة أعضائها المالكين
لسيارات بــورشــه ،لذلك لكل ناد
مـ ــن نـ ـ ـ ــوادي بـ ــورشـ ــه بــرنــام ـجــه
ونـ ـط ــاق خ ــدم ــات ــه ال ـخ ــاص ــة ب ــه،
ورغم ذلك تتشارك جميع النوادي
ف ــي ت ــراب ـط ـه ــم الـ ـق ــوي ووالئـ ـه ــم
ل ـعــامــة ب ــورش ــه ،وتـ ــم تــأسـيــس
نـ ــادي ب ــورش ــه ال ـكــويــت ف ــي عــام
 2003اح ـت ـفــاال بـقـيــم وأس ـط ــورة
هـ ــذه ال ـع ــام ــة ال ـع ــري ـق ــة ،وي ـقــدم
ال ـ ـنـ ــادي ف ــرص ــة خـ ــوض تـجــربــة
ح ـق ـي ـق ـيــة ذات ط ــاب ــع م ـم ـيــز مــع
جميع أعضائه.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــديـ ـ ــر إدارة
ك ـبــار الـشـخـصـيــات والـمـبـيـعــات
المباشرة في  ooredooالكويت

ج ـ ــاس ـ ــم ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـيـ ــم أن هـ ــذه
الـفـعــالـيــة تـثـبــت الـ ـت ــزام الـشــركــة
بــإ ثــراء تجربة عمالئها وتقديم
عروض تتناسب مع تطلعاتهم،
انبثاقا من قيم الشركة األساسية
وه ـ ـ ـ ــي االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
والتحدي.
وأض ـ ـ ــاف ع ـب ــدال ــرح ـي ــم" :ان ـن ــا
في  Ooredooمن خالل برنامج
الـنـخـبــة نـسـعــى لـتـقــديــم تـجــربــة
متكاملة تتناسب مــع نمط فئة
م ـحــددة مــن ال ـع ـمــاء تـبـحــث عن
الـخــدمــات الـفــارهــة الـتــي تتناغم
م ــع أس ـل ــوب ح ـيــات ـهــم ،ووج ــدن ــا
أن أص ـح ــاب سـ ـي ــارات ال ـبــورشــه
وأعضاء النادي يعدون األنسب
لتحقيق هذا الهدف الذي نسعى

إذ انتهت الشركة في عام  2017من
تطوير وتسليم  6مشاريع كانت
طــرحـتـهــا ع ــام  2016ع ــاوة على
بيع  480شقة سكنية وتسليمها
لـعـمــائـهــا ،واس ـت ـطــاعــت بـنـجــاح
كبير أن تطلق  6مشاريع جديدة
وص ـلــت قـيـمـتـهــا إل ــى  88مـلـيــون
دينار.
وأضاف الصقعبي أن عام 2018
س ـي ـكــون نـقـطــة ان ـطــاقــة جــديــدة
للشركة تؤسس لخمس سنوات
م ـق ـب ـلــة مـ ــزدهـ ــرة ،إذ اس ـت ـب ـشــرت
الشركة بداية العام بتأهيلها في
 6مشاريع حكومية ضمن مشاريع
ال ـم ـشــاركــة م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
إض ــاف ــة إلـ ــى دخ ـ ــول ال ـش ــرك ــة في
استثمار جديد في القطاع الطبي.

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــت االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
العالمي (غلوبل) أن فريق إدارة
األص ــول الـعـقــاريــة أت ــم عملية
ب ـي ــع عـ ـق ــار م ـم ـل ــوك لـعـمــائــه
ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج االس ـت ـث ـم ــار
العقاري في المملكة المتحدة
لصندوق تقاعدي يدار من قبل
أحــد أكـبــر الـبـنــوك األوروب ـيــة،
محققا إجمالي عوائد للعمالء
ب ـن ـس ـبــة  23.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أي
ب ـم ـعــدل ع ــائ ــد داخ ـل ــي 10.55
فــي الـمـئــة سـنــويــا خ ــال فترة
االستثمار ،وتمثل التوزيعات
ال ـن ـقــديــة ال ـت ــي ح ـصــل عليها
العمالء  9.3في المئة سنويا.
وكانت "غلوبل" أتمت عملية
االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ال ـع ـقــار في
س ـب ـت ـم ـبــر  ،2015ب ــا ل ـت ـع ــاون
مــع شــركــة جــريـنــريــدج إلدارة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،وه ـ ــي شــركــة

ذات خ ـبــرة فــي االسـتـثـمــارات
الـعـقــاريــة الـمـمــاثـلــة ،وتتمتع
بسجل حافل في تنفيذ وإدارة
العديد من الصفقات اإلقليمية
خارج العاصمة لندن.
ويتألف العقار من  5مبان
حديثة متصلة ذات مواصفات
ع ــالـ ـي ــة م ـ ــؤج ـ ــرة إل ـ ـ ــى ش ــرك ــة
خ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـمـ ــاحـ ــة الـ ـج ــوي ــة
ال ــوط ـن ـي ــة ،وهـ ــي ش ــرك ــة شبه
ح ـكــوم ـيــة ورائـ ـ ـ ــدة ف ــي م ـجــال
إدارة حــركــة الـمــاحــة الجوية
في المملكة المتحدة.

«بوبيان» يبرم اتفاقية مع «نيو» لتطوير بيئة األعمال

 :Ooredooعرض لـ «هواوي» مع «النخبة»
قامت  Ooredooبدعوة أعضاء
نــادي بــورشــه الكويت إلــى قاعة
النخبة في مقر الشركة الرئيسي،
لالحتفال بإطالق جهاز هواوي
 Mate 10 Porsche Designلمدة
يوم واحد ،حيث تم تقديم عرض
حصري صمم خصيصا ألعضاء
ال ـن ــادي ،وتــوفـيــر ج ـهــاز ه ــواوي
 Porsche Designالجديد ،وأتت
ه ــذه ال ـب ــاق ــات ب ــأرق ــام بالتينية
فريدة من نوعها.
واجتمع رئيس نــادي بورشه
الكويت المهندس زكريا دشتي
وأعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي فـ ـ ــي ال ـم ـق ــر
الرئيسي لشركة  Ooredooمع
سـ ـي ــاراتـ ـه ــم ال ـ ـبـ ــورشـ ــه لـجـلـســة
ت ـ ـصـ ــو يـ ــر جـ ـم ــا عـ ـي ــة مـ ـ ــع إدارة
 ،Ooredooوبعدها قاموا بجولة
رسـمـيــة فــي قــاعــة النخبة لكبار
الشخصيات.
وأثـ ـن ــاء ال ـت ـج ـمــع ،قـ ــدم ممثل
شركة هواوي عرضا توضيحيا
ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز Huawei Mate 10
 ،Porsche Designوبعد ذلك شرح
فريق مبيعات النخبة تفاصيل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــري ألع ـ ـضـ ــاء
الـ ـن ــادي ،وت ـمــت اإلج ــاب ــة ع ــن كل
أسئلتهم.

وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي
( +1.6فــي الـمـئــة) قــائـمــة أك ـثــر األسـهــم
ً
تداوال من حيث قيمة التداوالت ،والتي
بلغت  44.2مليون دينار ،تبعه سهما
بنك الكويت الوطني ( +1.6في المئة)
وزين ( +8.8في المئة) بتداوالت بلغت
قيمتها  36.3مليون دينار و 27.9مليون
دينار ،على التوالي.
أم ــا مــن جـهــة األس ـهــم الــراب ـحــة ،فقد
تصدرها سهم أموال الدولية لالستثمار
بـنـمــو بـلـغــت نـسـبـتــه  77.7ف ــي الـمـئــة،
تبعه سهما ريم وشركة رابطة الكويت
والخليج للنقل بنمو بلغت نسبته 68.8
في المئة و 66.7في المئة ،على التوالي.
أما على صعيد األسهم المتراجعة،
ف ـقــد جـ ــاء ف ــي ص ــدارت ـه ــا س ـهــم شــركــة
أسمنت ا لـهــال بتراجع بلغت نسبته
 35.9فــي الـمـئــة فــي حـيــن كــانــت نسب
التراجع قليلة لبقية الشركات الخاسرة
مثل تراجع سعر سهم آبار بنسبة 16.7
في المئة ومجموعة الخليج للتأمين
بنسبة  15في المئة.

للوصول له ،والمبني على تقديم
تجربة عميل مميزة وحصرية".

مظهر متألق
واجـتـمـعــت هـ ــواوي وبــورشــه
ديــزايــن لتصميم الهاتف األكثر
ذك ــاء واالكـثــر فخامة حتى اآلن.
بـتـصـمـيــم مـسـتــوحــى م ــن ال ـقــوة
وأسلوب تصنيع رائق من قطعة
زج ــاج ـي ــة واحـ ـ ــدة تـنـتــج تـجــربــة
شعورية مميزة ومظهر خارجي
متألق ،ومتوفر حصريا في اللون
األسود المتأللئ.
وي ـت ـم ـي ــز ال ـت ـص ـم ـي ــم ب ــذاك ــرة
خ ــاص ــة ذات ق ـ ـ ــدرات م ـم ـت ــازة 6
غيغا بايت من الذاكرة العشوائية

وم ـس ــاح ــة داخ ـل ـي ــة ب ـح ـجــم 256
غيغا بايت ،وهي أعلى مواصفات
سلسلة مايت  .10ويأتي بورشه
دي ــزاي ــن مــع م ـحــول مــن الـمـخــرج
نوع يو إس بي سي إلى  3.5مم
لمخرج الـسـمــاعــات ،إضــافــة إلى
حافظة جلدية للهاتف مصممة
خصيصا لهذه الباقة الفاخرة.
ي ـجــدر بــالــذكــر أن Ooredoo
ت ـق ــدم م ــزاي ــا ح ـصــريــة لـلـنـخـبــة،
إيمانا بــدورهــا في إثــراء تجربة
ع ـم ــائ ـه ــا ،وي ـس ـت ـط ـيــع ال ـع ـمــاء
االس ـت ـف ــادة م ــن م ــزاي ــا حـصــريــة،
إضافة إلى حصولهم على أحدث
أجهزة الهواتف الذكية مع باقات
النخبة.

 niuه ـي ـثــم ال ـ ـحـ ــواج إن "الـ ـتـ ـع ــاون م ــع بنك
بوبيان نابع مــن اهتمامنا بــإشــراك القطاع
الـخــاص وخصوصا القطاع المصرفي ،في
إطــار تنمية األعمال وخلق فرص ذات طابع
ابـ ــداعـ ــي ،لـتـمـكـيــن ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة من االنطالق والتوسع في السوق

الكويتي واألسواق العالمية" .وأبدى الطرفان
سعادتهما بهذا التعاون االستراتيجي الذي
يساعد فــي تحقيق الــرؤيــة المشتركة ،وهي
تطوير بيئة االعمال ،حيث إنها تتطلب تعاونا
مستمرا بـيــن مختلف الـقـطــاعــات لتشجيع
الشباب الكويتي على اإلقبال على العمل في
المشروعات الصغيرة واألعمال الحرة.
من ناحية اخرى ،قال التويجري إن المرحلة
المقبلة ستشهد الـمــزيــد مــن ال ـت ـعــاون بين
بوبيان والمشاريع الشبابية الكويتية ،وبما
يحقق لها المزيد من التوسع بعد أن اثبتت
قدرتها على التفوق وإدخ ــال كــل جديد الى
الـســوق الكويتي ،وبما ينعكس فــي النهاية
على المستهلك.
يذكر أن بنك بوبيان بــرز خــال السنوات
االخـيــرة كواحد من أهــم البنوك ومؤسسات
القطاع الخاص التي تقدم كل الدعم للمشاريع
الصغيرة ،وبما يحقق لها المزيد من التقدم
وال ـت ـط ــور ،الس ـي ـمــا م ــع ت ــزاي ــد اإلقـ ـب ــال على
هذه النوعية من المشاريع من قبل الشباب
الكويتي.

ُ
«زين» تطلق حملة «وصلوا السالم»
لعمالء الدفع اآلجل والمسبق
أط ـل ـقــت ش ــرك ــة زيـ ــن حملتها
الـتـســويـقـيــة ال ـج ــدي ــدة "وص ـل ــوا
ُ
ال ـســام" ،الـتــي تـقــدم مــن خاللها
لـعـمــاء ال ــدف ــع اآلج ــل والـمـسـبــق
م ـك ــال ـم ــات م ـح ـل ـيــة ب ـش ـك ــل غـيــر
مـحــدود ضمن شبكتها ،إضافة
إلى العديد من المميزات الرائعة
األخـ ـ ـ ــرى ،ب ـم ـنــاس ـبــة اح ـت ـف ــاالت
الـكــويــت بــأعـيــادهــا الوطنية في
شهر فبراير.
وأف ـ ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،بــأن ـهــا ت ـش ــارك بـهــذه
الحملة الجديدة عمالء ها فرحة
االح ـت ـف ــاالت الــوطـنـيــة كـعــادتـهــا
السنوية في شهر فبراير ،حيث
ت ـحــرص ال ـشــركــة دومـ ــا ف ــي هــذا
ال ـمــوســم ع ـلــى إطـ ــاق الـحـمــات
ُ
التسويقية التي تقدم من خاللها
العروض الحصرية األكثر تميزا،
احتفاء بهذه المناسبة الوطنية
الغالية على قلوب الجميع.

عرض حصري
وأوض ـح ــت "زيـ ــن" أن الحملة
الجديدة تشمل عرضا حصريا
لـ ـعـ ـم ــاء بـ ــاقـ ــات الـ ــدفـ ــع اآلجـ ـ ــل،
سواء الحاليون أو الجدد ،والذي
ُيـقــدم لهم مكالمات محلية غير
مـحــدودة ضمن شبكة زيــن على
باقات  10د.ك و 15د.ك و 25د.ك

و 35د.ك ،وسيكون بإمكان
العمالء االستمتاع بمزايا
العرض طــوال مدة العقد
( 24شـ ـ ـه ـ ــرا مـ ـ ــع أ حـ ـ ــدث
الهواتف الذكية).
وأض ــاف ــت أن الـحـمـلــة
ت ـ ـ ـضـ ـ ــم أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا عـ ــرضـ ــا
ح ـصــريــا ل ـع ـمــاء الــدفــع
اآلج ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـت ــركـ ـي ــن
ف ــي ب ــاق ــات ال ـم ـكــال ـمــات
ال ـص ــوت ـي ــة واإلنـ ـت ــرن ــت،
وال ـ ــذي ُي ـق ــدم م ـكــال ـمــات محلية
غير محدودة ضمن شبكة زين،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إنـ ـت ــرن ــت 4G LTE
بشكل غير محدود مقابل  5د.ك
فـقــط ،حـيــث كــل مــا عـلــى العميل
فعله هو إرسال الرمز  5إلى الرقم
 99107لتفعيل الخدمة ،علما أن
العرض صالح حتى  28فبراير.
ُ
وبـيـنــت أن ـهــا ت ـقــدم مــن خــال
حملتها الـجــديــدة أيـضــا عرضا
ل ـع ـمــاء ب ــاق ــات ال ــدف ــع الـمـسـبــق
 ،eeZeeس ـ ـ ــواء ا لـ ـح ــا لـ ـي ــون أو
الـ ـج ــدد ،وال ـ ــذي ُي ـق ــدم مـكــالـمــات
م ـح ـل ـي ــة غـ ـي ــر م ـ ـح ـ ــدودة ضـمــن
شبكة زيــن ،و 150دقيقة محلية
للشبكات األخــرى ،وإنترنت 4G
 LTEبسعة  35غيغابايت ،وخدمة
م ـشــاهــدة مـقــاطــع الـفـيــديــو عبر
اإلنترنت مجانا ،مقابل  10د.ك
فـقــط ،حـيــث كــل مــا عـلــى العميل

فـعـلــه ه ــو إرسـ ــال ال ــرم ــز  10إلــى
الرقم  999لتفعيل الخدمة ،علما
أن العرض يسري لمدة  30يوما.

حملة مميزة
وأك ـ ــدت "زي ـ ــن" حــرص ـهــا على
مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي
احـ ـتـ ـف ــاالت ــه وأف ـ ــراح ـ ــه فـ ــي ه ــذه
األجواء الوطنية ،مشيرة إلى أنها
تضع بصمتها في هــذا االتجاه
بدعمها للعديد مــن الفعاليات
واألنـشـطــة ذات الطابع الوطني
ف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ويـ ـع ــود
إطالقها لهذه الحملة التسويقية
ال ـم ـم ـي ــزة ال ـ ــى إي ـم ــان ـه ــا ال ـبــالــغ
بــأهـمـيــة دور ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص،
وخـ ــاصـ ــة الـ ـش ــرك ــات ال ـكــوي ـت ـيــة
ف ــي م ـشــاركــة الـمـجـتـمــع أف ــراح ــه
واحتفاالته الوطنية.
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تستقبل الغاز المصاحب المنتج من مراكز التجميع في منطقة غرب الكويت
قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي في
شركة نفط الكويت ،جمال جعفر،
إن محطة تعزيز الغاز رقم 171
التي دشنتها الشركة ،ستسهم
في تعظيم القيمة المضافة من
الـ ـغ ــاز ال ـم ـن ـتــج مـحـلـيــا وتـقـلـيــل
حرق الغاز الناتج عند التوقفات
االضطرارية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جعفر
خـ ـ ــال حـ ـف ــل ت ــدشـ ـي ــن ال ـم ـح ـطــة
الجديدة ،مبينا أن هذه المحطة
تعد إنجازا كبيرا ونقلة نوعية
للبنى التحتية التابعة لعمليات
الغاز في منطقة غرب الكويت.
وأضــاف أن مؤسسة البترول
الـكــويـتـيــة تتطلع إل ــى أن تكون
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي مـ ـك ــان ــة ع ــال ـم ـي ــة

ف ــي م ـج ــال ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز عـبــر
تحقيق ا لـقـيـمــة ا لـمـثـلــى للمواد
الهيدروكربونية الوطنية وزيادة
م ـس ـت ــوى األداء وال ــرب ـح ـي ــة فــي
جـمـيــع أنـشـطـتـهــا ،بـمــا يـتــوافــق
ومـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـصـ ـح ــة والـ ـس ــام ــة
والبيئة.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ــه ان ـطــاقــا من
ه ــذه الــرؤيــة الـطـمــوحــة حرصت
«نـفــط الـكــويــت» على االسـتـفــادة
من أحدث الوسائل التكنولوجية،
واكـتـســاب الـمــزيــد مــن الـخـبــرات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وتـ ــأه ـ ـيـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوادر
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـتـ ـك ــون ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
مواجهة التحديات التي تواجه
صناعة النفط والغاز.
وأفاد بأن استراتيجية القطاع

الـ ـنـ ـفـ ـط ــي الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ت ـس ـت ـه ــدف
زي ـ ـ ـ ــادة إنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز
الـحــر والـمـصــاحــب ،موضحا أن
«ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت» ت ـق ــوم بـجـهــود
ج ـ ـ ـبـ ـ ــارة لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـ ـشـ ــروعـ ــات
عمالقة تستهدف زي ــادة القدرة
اإلنتاجية والتشغيلية لمواكبة
االستراتيجية المتضمنة وحدات
لإلنتاج المبكر ومراكز تجميع
جــديــدة ،وتـطــويــر حـقــول النفط
الثقيل وحقول النفط الجوراسية
وخطوط لنقل النفط والغاز.

إضافة مهمة
وقال جعفر إن تدشين «محطة
تـعــزيــز ال ـغ ــاز» ال ـتــي ستستقبل

ك ــل الـ ـغ ــاز ال ـم ـص ــاح ــب الـمـنـتــج
مــن مــراكــز التجميع فــي منطقة
غ ـ ــرب ال ـك ــوي ــت ي ـع ــد أح ـ ــد ث ـمــار
جهود «نفط الـكــويــت» ،إذ تمثل
إضــافــة مهمة لمنشآت عمليات
الـ ـ ـغ ـ ــاز ،الس ـي ـم ــا ل ـج ـه ــة ال ـس ـعــة
االستيعابية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـحـ ـط ــة
ستتمكن من استقبال كل الغاز
المنتج من منطقة غرب الكويت
وتصديره إلى مصفاة األحمدي،
لتتم معالجته فــي وح ــدة إزال ــة
الغاز الحمضي.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـم ـح ـطــة لــديـهــا
قـ ـ ـ ـ ــدرة اسـ ـتـ ـيـ ـع ــابـ ـي ــة إض ــافـ ـي ــة
ستمكنها من التعامل مع الزيادة
الـمـتــوقـعــة ف ــي ان ـت ــاج ال ـغ ــاز من

«غ ـ ــرب ال ـك ــوي ــت» ،ك ـمــا تتضمن
تكنولوجيا حديثة ،بما يضمن
استمرار التشغيل والتقليل من
التوقفات االضطرارية.
وأفـ ــاد ب ــأن الـمـحـطــة تحتوي
ك ــذل ــك ع ـل ــى وحـ ـ ـ ــدات م ـت ـط ــورة
لمعالجة ا ل ـغ ــاز ،كـمــا أن لديها
القدرة على مراقبة كمية وجودة
الـغــاز المنتج عــن طــريــق أحــدث
أجهزة القياس والمراقبة ،فضال
ع ــن اس ـت ـخــاص كـمـيــات كبيرة
م ــن م ـك ـث ـفــات الـ ـغ ــاز ع ــن طــريــق
استخدام وحدات تبريد.
من جهته ،قال نائب الرئيس
التنفيذي لالستكشاف وا لـغــاز
فـ ــي «نـ ـف ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ،م ـنــاحــي
ال ـع ـن ــزي ،ف ــي ك ـل ـمــة م ـمــاث ـلــة إن

إن ـت ــاج ال ـغ ــاز م ــن مـنـطـقــة «غ ــرب
الكويت» يقدر بنحو  250مليون
قدم مكعبة قياسية يوميا «يتم
تصدير معظمه إلى وحدة إزالة
ال ـ ـغـ ــاز ال ـح ـم ـض ــي فـ ــي م ـص ـفــاة
األحمدي ،في حين تتم معالجة
الكمية المتبقية في وحدة تحلية
الغاز».
وأضــاف العنزي أن «المحطة
الـجــديــدة» تعد إضــافــة حقيقية
إل ـ ــى س ـل ـس ـلــة اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـتــي
اع ـت ــادت عليها «ن ـفــط الـكــويــت»
ف ــي ق ـلــب «غ ـ ــرب ال ـك ــوي ــت» الـتــي
تنتج النفط والـغــاز المصاحب
عبر ثالثة مراكز تجميع هي 17
و 27و ،28ووحدة اإلنتاج المبكر
رقم .18

جمال جعفر

ً
ً
«األهلي» يشارك في «تمويل مشاريع
«الخليج» :عروض حصرية
«الدولي» ينظم يوما توعويا عن حماية
الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص» جديدة لدى وكاالت السيارات الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

موظفو البنك المشاركون في البرنامج التدريبي
حرصا من البنك األهلي الكويتي على تطوير
ك ــوادره البشرية ،وإشــراكـهــم فــي أحــدث البرامج
الـتــدريـبـيــة الـمـعــاصــرة ،بـهــدف اكـتـســاب الخبرة
وال ـم ـعــرفــة ال ــازم ــة ال ـت ــي م ــن خــال ـهــا يستطيع
البنك تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعمالئه،
شـ ـ ــارك ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ال ـبــرنــامــج
التدريبي وورشــة عمل بعنوان «تمويل مشاريع
الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص :تمويل
مشاريع البنية التحتية» ،وذلك بتنظيم من مركز
دراسات االستثمار لدى اتحاد شركات االستثمار
وبالتعاون مع مؤسسة يورومني.

وي ـ ـهـ ــدف الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدريـ ـب ــي إلـ ـ ــى ت ــزوي ــد
المشاركين بأفضل الممارسات واألساليب الدولية
المتبعة فــي تمويل الـمـشــاريــع ،وتـطــويــر البنية
التحتية األساسية مــن الكهرباء والـمــاء والنقل
ً
والسكن نظرا للتوسع في المشاريع داخل الكويت،
إضــافــة إل ــى الـتــوجــه الـحـكــومــي إلشـ ــراك الـقـطــاع
الخاص في هذه المشاريع وتفعيل هذه الشراكة.
وتـضـمـنــت ورش ــة الـعـمــل ع ــدة م ـحــاور أهمها
طبيعة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
واألدوار والـمـهــام المنوطة لكل قطاع ومصادر
التمويل وطرق تحديد وتقييم مخاطر المشاريع.

بعد النجاح الكبير الذي حققته
ال ـح ـم ـل ــة خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
أعلن بنك الخليج مواصلة تقديم
عــروضــه الـحـصــريــة بــالـتـعــاون مع
ع ــدد م ــن أبـ ــرز وك ـ ــاالت ال ـس ـيــارات
في الكويت ،وذلك في إطار حرصه
ال ــدائ ــم ع ـلــى تــوف ـيــر أع ـل ــى وأرقـ ــى
م ـس ـت ــوى ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ل ـع ـم ــائ ــه .ح ـي ــث ب ــإم ـك ــان الـعـمـيــل
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ه ـ ــذmه ال ـع ــروض
ع ـنــد زي ـ ــارة مـمـثـلــي ب ـنــك الـخـلـيــج
ف ــي مـ ـع ــارض الـ ـسـ ـي ــارات لـتـمــويــل
سيارتهم الجديدة من خالل البنك.
وي ـ ـحـ ــرص ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج عـلــى
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـس ـت ـمــر مـ ــع وك ـ ــاالت
السيارات لتقديم أفضل العروض

ً
على مدار العام ،وذلك سعيا لتقديم
أفضل الخدمات لعمالئه ولتلبية
جميع احتياجاتهم.
ويـشـمــل ه ــذا ال ـت ـعــاون م ــع بنك
الخليج كل من الــوكــاالت التالية: :
لكزس ،تويوتا ،فورد ،كيا ،نيسان،
ه ــون ــدا ،بــاالضــافــة إل ــى شـفــرولـيــه
وك ـ ـ ــادي ـ ـ ــاك .حـ ـي ــث ت ـس ـت ـم ــر ه ــذه
الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـح ـص ــري ــة ل ـغ ــاي ــة 31
مارس .2018
هذا ويتواجد ممثلو بنك الخليج
فــي جميع مـعــارض الـسـيــارات في
الـكــويــت ،لتقديم أفـضــل الخدمات
والتسهيالت لعمالء البنك وغير
ع ـم ــاء ال ـب ـن ــك ع ـن ــد ش ـ ــراء س ـي ــارة
أحالمهم.

جناح البنك في األفنيوز
نظم بنك الكويت الدولي مؤخرا يوما توعويا خاصا
حول كيفية حماية المعامالت المصرفية لزوار مجمع
األفنيوز ،ونظمت وحدة أمن المعلومات في البنك هذه
المبادرة ،بالتنسيق مع إدارة التسويق ،بالتعاون مع
شــركــة «س ــوف ــوس» المتخصصة فــي بــرامــج مكافحة
الفيروسات وأمن المعلومات.
وتضمن الحدث توزيع برامج لمكافحة الفيروسات
م ـج ــان ــا ل ـج ـم ـيــع زوار ال ـم ـج ـم ــع ،بـ ـه ــدف تــوع ـي ـت ـهــم
ومـســاعــدتـهــم عـلــى الـتـعــرف عـلــى أفـضــل الـمـمــارســات
لحماية معامالتهم المصرفية اليومية.
وقــال المدير التنفيذي ألمــن المعلومات في البنك

بــاســل الـســويــدان« :يــأتــي تنظيم الــدولــي لـهــذا الحدث
حرصا منه على زيــادة الوعي لــدى عمالئه ومختلف
أفراد المجتمع حول أهمية اتباع أفضل طرق الحماية
عند إتـمــام المعامالت المصرفية ،إلــى جــانــب سعيه
لحماية معلومات وبيانات عمالئه ومنحهم تجربة
مصرفية آمنة».
وأكــد السويدان أن «الــدولــي» يطبق أحــدث معايير
أمن المعلومات المتطورة والمعتمدة عالميا ،إضافة
إلى اعتماده مجموعة من الضوابط األمنية ،وأفضل
الممارسات لحماية معلومات وبيانات عمالئه ،مما
يضمن توفير خدمات مصرفية متطورة وفق بيئة آمنة.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺣﻮل دﻳﻮاﻧﻪ }إذا
اﻧﺠﺮح اﻟﻤﺎء{ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﱢ
ﻋﺎدل ﺣﻴﺪر ﻳﺆﻛﺪ أن
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻤﻴﺎء ﻟﻦ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ.
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ﻳﺤﺼﺪ ﻓﻴﻠﻢ »رﻏﺪة ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ« ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ
ﻋﺎد إﻳﻮان إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻤﺴﺮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﺳﻨﻮات ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك
ً
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  5ﻋﺮوض ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺑﺄﻟﺒﻮم »ﻳﺎ  100ﻧﻮرت« .أﻣﻮر اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺑﻤﺼﺮ .ﻟﻘﺎء ﻣﻊ
اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺳﻌﺪ
ﻣﺨﺮﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺮﻳﻢ.
ﻛﺜﻴﺮة ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻓﻲ دردﺷﺔ
اﻟﻔﺮج.
ﻣﻌﻪ.

اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ أوﻣﺎ ﺛﻮرﻣﺎن ﺗﺘﻬﻢ ﻫﺎرﻓﻲ
واﻳﻨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻧﻀﻤﺖ أوﻣﺎ ﺛﻮرﻣﺎن اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى
اﻟﻤﺨﺮج ﻛﻮﻳﻨﺘﻦ ﺗﺎراﻧﺘﻴﻨﻮ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻤﺜﻼت
اﻟـﻠــﻮاﺗــﻲ ﻳﺘﻬﻤﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟـﻬــﻮﻟـﻴــﻮودي اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻫﺎرﻓﻲ واﻳﻨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ،إن اﻻﻋ ـﺘ ــﺪاء اﻟ ــﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟــﻪ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑــﺪء ﻋــﺮض ﻓﻴﻠﻢ "ﺑــﺎﻟــﺐ ﻓﻴﻜﺸﻦ"
ﻋﺎم  .1994وأﺗﻰ ذﻟﻚ ،وﻓﻖ ﺛﻮرﻣﺎن ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ
ً
ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ أﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎ
ﻫﺎرﻓﻲ أوﻳﻨﺴﺘﻴﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻓﻴﻠﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻗﺘﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺣﻤﺎم ﺳﻮﻧﺎ.
وﻓ ــﻲ "اﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاء" اﻷول ﻓــﻲ ﺟـﻨــﺎح واﻳﻨﺴﺘﻴﻦ
ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﻨﺎدق ﻟﻨﺪن روت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻛﻴﻒ أﻧﻪ" ﻗﺎم
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ".
وﺑﻌﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎدث ،ﺗﻮﺟﻬﺖ أوﻣﺎ ﺛﻮرﻣﺎن إﻟﻰ
ﻓﻨﺪق واﻳﻨﺴﺘﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣﺼﻄﺤﺒﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺿﻐﻄﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ.
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻬﺎ ﺣﺬرﺗﻪ "ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺎ
ﻗﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺎﻧﻚ ﺳﺘﻘﻀﻲ
ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻤـﻠــﻚ وﺳـﻤـﻌـﺘــﻚ وﺳـﺘـﺨـﺴــﺮ ﻋــﺎﺋـﻠـﺘــﻚ ،أﻧــﺎ
أﺿﻤﻦ ﻟﻚ ذﻟﻚ".
وﻗﺎﻟﺖ إﻳﻠﻮﻧﺎ ﻫﺮﻣﺎن ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺛــﻮرﻣــﺎن ،اﻟﺘﻲ
راﻓﻘﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﻫﺎرﻓﻲ واﻳﺴﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن،
ً
إن اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻠﻲ ﻏﻀﺒﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎدرت ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ .وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ ،إن اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻫﺪدﻫﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ً
ً
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﻋ ــﻼﺟ ــﺎ ﻓ ــﻲ أرﻳ ــﺰوﻧ ــﺎ راﻫـ ـﻨ ــﺎ "ﻳـﻘــﺮ
اﻟﺴﻴﺪ واﻳﻨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎول اﻟﺘﻮدد إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪة
ﺛﻮرﻣﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺳﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮ إﺷﺎرات ﺑﺪرت ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ .وﻗﺪ اﻋﺘﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر .ﻟﻜﻦ أدﻋﺎءﻫﺎ
ﺑﺄﻧﻪ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ" .وﺗﺴﺎءﻟﺖ ﻋﻦ
ً
أﺳﺒﺎب اﻧﺘﻈﺎر أوﻣﺎ ﺛﻮرﻣﺎن " 25ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻻدﻋﺎءات".
وأﻛﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﺑﺮاﻓﻤﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أن ﻫﺎرﻓﻲ
ً
واﻳﻨﺴﺘﻴﻦ "ﻣﺬﻫﻮل وﺣﺰﻳﻦ" ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺎ ورد
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أوﻣﺎ ﺛﻮرﻣﺎن "" ،ﻳﺪرس وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻨﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ا ﺗـﺨــﺎذ ﻗ ــﺮار ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أم ﻻ".
ً
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  47ﻋﺎﻣﺎ "أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻧﺰﻋﺎج
ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻣﻦ
ﺑـﻌــﺪي" ﻣﺸﺒﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺄﻧﻬﻦ "ﻧـﻌــﺎج ﺗﻘﺎد
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﺦ".
وﻛ ـ ــﺎن اﺛـ ـﻨ ــﺎن ﻣ ــﻦ أﻫـ ــﻢ أﻓ ـ ــﻼم ﺛ ــﻮرﻣ ــﺎن "ﺑــﺎﻟــﺐ
ﻓﻴﻜﺸﻦ" و"ﻛﻴﻞ ﺑﻴﻞ" ﻣﻦ إﺧﺮاج ﺗﺎراﻧﺘﻴﻨﻮ وإﻧﺘﺎج
واﻳﻨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻷﻗــﻮى
ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود.
وأﺧ ـﺒــﺮت ﺛــﻮرﻣــﺎن ﺗﺎراﻧﺘﻴﻨﻮ ﺑﻤﺎ ﺟــﺮى ﻟﻬﺎ،
ً
ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﻛـﺜـﻴــﺮا .وأوﺿـﺤــﺖ "ﻟﺮﺑﻤﺎ ﺻﻨﻒ
ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ أن ﻫﺎرﻓﻲ ﻳﺤﺎول اﻹﻳﻘﺎع ﺑﻔﺘﻴﺎت
ﻟﺴﻦ ﺑﻤﺘﻨﺎوﻟﻪ".

وﻟﻢ ﻳﺪرك اﻟﻤﺨﺮج ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ ﺣﺼﻞ إﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2001ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻــﺮت ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﺎ
ﻣ ــﻦ وﺟـ ــﻮد واﻳـﻨـﺴـﺘـﻴــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن "ﻛـ ــﺎن".
َ
"أدرك اﻷﻣﺮ وﺗﺤﺪث إﻟﻰ ﻫﺎرﻓﻲ".
وأوﺿﺤﺖ
وﻗـ ــﺪم ﻣ ــﺆﺳ ــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "ﻣ ـﻴ ــﺮاﻣ ــﺎﻛ ــﺲ" ﻋـﻨــﺪﻫــﺎ
اﻋـﺘــﺬاراﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ وﻗــﺪ "ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺰي".
واﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻜــﺮت أوﻣـ ــﺎ ﺛ ــﻮرﻣ ــﺎن ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗـﺼــﺮﻓــﺎت
ﺗﺎراﻧﺘﻴﻨﻮ ﺧﻼل ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ "ﻛﻴﻞ
ﺑﻴﻞ" ﻋــﺎم  2004اﻟــﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
ً
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ
ﻳــﻮﻣـﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻋ ــﺪم رﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﺳ ـﻴــﺎرة زرﻗ ــﺎء
اﻟﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ ،اﻟﺬي ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻞ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺑﻠﻐﻬﺎ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أن اﻟﺴﻴﺎرة
ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻲء.
ورﻓـ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑ ــﺎﻣ ــﺮاة أﺧ ــﺮى
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺨﻄﻴﺮة وأرﻏﻢ ﺛﻮرﻣﺎن
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﺘﻌﺮﺿﺖ ﻟﺤﺎدث ﻋﻨﻴﻒ ﻇﻨﺖ
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﺮﻛﻬﺎ ﻣﻘﻌﺪة .وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺂﻻم ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻖ واﻟﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ﺟﺮاء ﻫﺬا
اﻟﺤﺎدث .وأوﺿﺤﺖ" :ﻟﻘﺪ ﻧﺸﺐ ﺧﻼف ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ
واﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺘﻠﻲ".
)أ ف ب(

ﺳﺘﺎﻣﻮس ﻳﺘﺰوج ﺻﺪﻳﻘﺘﻪ ﻣﺎﻛﻬﻮج  Book Clubﻳﻌﺮض ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﺟﻴﻦ ﻓﻮﻧﺪا

ﺟﻮن ﺳﺘﺎﻣﻮس
ﺗﺰوج اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺟﻮن ﺳﺘﺎﻣﻮس ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﺘﻪ ﻛﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﺎﻛﻬﻮج ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ .ﻳﺬﻛﺮ أن ﻛﺎﺗﻠﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
ﺑﻴﻔﺮﻟﻲ ﻫﻴﻠﺰ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺠﻮﻫﺮات ﺗﺨﺼﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  165أﻟﻒ دوﻻر.
وﻛﺎن ﺟﻮن وﻛﺎﺗﻠﻴﻦ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺎ ﻧﺒﺄ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﻄﻔﻠﻬﻤﺎ اﻷول ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻣﻦ إﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﺧﻄﺒﺘﻬﻤﺎ.ﻳﺬﻛﺮ أن ﺟﻮن ﻛﺎن ﻣﺘﺰوﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ رﻳﺒﻴﻜﺎ روﻣﻴﻦ.
)د ب أ(

ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎراﻣﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻜﺘﺸﺮز ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻄﺮح ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ  Book Clubﺑﺪور اﻟﻌﺮض
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻃﺮﺣﻪ  18ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻄﺮح اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻓﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻫﻤﺎ  Deadpool2و.Show Dogs
وﺗﺪور ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل أرﺑﻌﺔ أﺻﺪﻗﺎء ﻳﻮاﻇﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ،ﺛﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ،
وﻳﻠﻌﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺟﻴﻦ ﻓﻮﻧﺪا ،اﻟﻴﺸﻴﺎ ﺳﻴﻠﻔﺮﺳﺘﻮن ،وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﻫــﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ وإﺧــﺮاج ﺑﻴﻞ
ﻫﻮﻟﺪرﻣﺎن.

أوﻣﺎ ﺛﻮرﻣﺎن

ﺟﺎﺋﺰة ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ »ذي ﺷﻴﺐ أوف ووﺗﺮ«

ﻏﻴﻴﺮﻣﻮ دﻳﻞ ﺗﻮرو
ﻧﺎل اﻟﻤﺨﺮج ﻏﻴﻴﺮﻣﻮ دﻳﻞ ﺗﻮرو ﻓﻲ ﻟﻮس اﻧﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ )دي ﺟﻲ
اﻳﻪ( ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻤﻪ "ذي ﺷﻴﺐ اوف ووﺗﺮ" اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪر اﻟﺴﺒﺎق ﻟﺠﻮاﺋﺰ أوﺳﻜﺎر ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻣﻊ  13ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ.
وﻧــﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود )ﺑﻲ ﺟﻲ اﻳــﻪ( اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﺟﺎﺋﺰة
اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ )دي ﺟﻲ اﻳﻪ( ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺠﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر ﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ.
)أ ف ب(

ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻳﻌﺘﺰم ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
أ ﻛــﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ "ﺑﺮﻟﻴﻨﺎﻟﻪ"
دﻳﺘﺮ ﻛﻮﺳﻠﻴﻚ أن اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻳﻌﺘﺰم إﺻﺪار إﺷﺎرة ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣــﻮل ﻫﺎﺷﺘﺎغ ) MeToo#وأﻧــﺎ أﻳﻀﺎ(
ﺣﻮل اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻛــﻮﺳ ـﻠ ـﻴــﻚ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻷﻧ ـﺒ ــﺎء
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ" ،ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎش ﺳ ـﻴ ــﺆﺛ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،وﻧﻌﺘﺰم أﻳﻀﺎ ﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺳﻴﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻴﻨﺎﻟﻪ ﻛﻠﻪ".
وﺗ ـﻘــﺎم اﻟـ ــﺪورة اﻟ ـ ــ 68ﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﺑــﺮﻟـﻴــﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
اﻟـﻌــﺮﻳــﻖ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﺑـﻴــﻦ  15و 25اﻟ ـﺠ ــﺎري ،وﻳﻤﻜﻦ
ﺧﻼﻟﻪ رؤﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻳﺸﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣــﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ
ﺗـﺤــﺖ ﻫــﺎﺷـﺘــﺎغ  MeToo#ﻟــﻪ ﺟ ــﺬور ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﺎس ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺗﻬﻤﺖ
ﻣﻤﺜﻼت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻫﻮﻟﻴﻮد
ﻫﺎرﻓﻲ وﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ.
وﻣ ـﻨ ــﺬ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻦ أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻋـ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺿـﺤــﺎﻳــﺎ

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت
أﺧــﺮى ﻋﻦ ذﻟــﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﻬﺎﺷﺘﺎغ .وﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤــﺮش اﻟـﺠـﻨـﺴــﻲ ﺿ ــﺪ وﻳـﻨـﺸـﺘــﺎﻳــﻦ وﻏـ ـﻴ ــﺮه ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺨﺮج اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ دﻳﺘﺮ ﻓﻴﺪل ،ﺳﺘﻘﺎم ﻋﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺧﻼل
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
وﻛــﺎن ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
إﺳــﺎء ة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ دﻋــﺎ إﻟــﻰ إﺻــﺪار إﺷــﺎرة واﺿﺤﺔ ﻣﻦ
ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن "ﺑــﺮﻟـﻴـﻨــﺎﻟــﻪ" ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﻌـﻨــﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ،
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﻟــﺬي أﺛــﺎره اﻟﻬﺎﺷﺘﺎغ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺮش
اﻟﺠﻨﺴﻲ.
وﺻﺮح اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻮﻫﺎﻧﻴﺲ-ﻓﻴﻠﻬﻠﻢ رورﻳﺞ:
"ﺳﺄﻛﻮن ﺳﻌﻴﺪا إذا ﺑﺪت إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺑــﺮﻟـﻴـﻨــﺎﻟــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟـﺴـﻜــﻮت ﻋــﻦ أي اﻋ ـﺘ ــﺪاء ات
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ".
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الشاعر عادل حيدر :األيديولوجية عمياء لن تلحق
بالشعر والشعراء الحقيقيين
ويغوص في أعماق المادة
في ديوانه الجديد {إذا انجرح الماء} ،يخرج الشاعر عادل حيدر من دائرة المحسوس
ً
الكتشاف روحانيتها وتقريبها من فكره ،فتصبح بمثابة توأم له ،من هنا جعل من الماء كائنا يتنفس وينجرح
ومن الطبيعة صنو المرأة ومن األرض صنو الوجود ...قصائده رموز تختصر عوالم تنبض في داخله ،وآماال تدفعه
من االطالع على نتاج الكبار الذين تعاقبوا في األدب
بإشراق إلى مستقبل ،يبنيه ً
على أساس تراكم ثقافي اكتسبه ً
والشعر ،وتركوا في نفسه كنزا من المعرفة ،خولته المضي قدما في مجال الشعر بثبات قلم وعمق فكر ورؤية...
الشاعر عادل حيدر ابن مدينة طرابلس (عاصمة شمال لبنان)ّ ،
تشبع من تاريخها العريق وحملها في قلبه عندما
انتقل للعيش في بيروت ،فتتقاسم المدينتان قلبه وعقله عندما يمسك بالورقة ليبثها تجربته الشعرية.

بيروت -منار علي حسن

أحاول بشعري
إعادة فتح النافذة
على الزمان الجميل
أمام مشاعر لم تعد
تتفاعل بالشكل
المطلوب

دي ــوان ــك ال ـجــديــد «إذا ان ـجــرح
الماء» هو خفقات روح متعطشة
إ لــى عيش الحياة بكليتها ،فهل
ثمة عالقة بين الروح وبين عنوان
الديوان؟
الـمــاء هــو مــادة الحياة األولــى،
ولـ ــذلـ ــك ال بـ ــد مـ ــن أن ي ـح ـم ــل فــي
ُ
رمزيته الــروح التي تبقي اتصال
ً
ج ـســدنــا بــال ـح ـيــاة م ـم ـك ـنــا .ال ـمــاء
حياة ،وكل شيء بالماء حي .جرح
ً
الماء الذي ال يمكن أن يكون ماديا
ً
هــو جــرح ال ــروح حتما وانفصال
في كينونة واحدة .إذا اجتمع ماء
وماء ،لن نستطيع أن نميز أيهما
فــي اآلخ ــر ،كــذلــك روح وأخ ــرى إذا
ذابتا ّ
وذوبـتــا الكون فيهما .لكن،
إذا انفصل الماء عن الماء ،الروح
عن الروح ،حدث انفجار ال تحتمله
األمدية وتنوء بحمله اآللهة ،ونحن
لـسـنــا آل ـه ــة ،ن ـحــن ن ـحــب ونـشـقــى
وقد نكره.
ً
االنفجار العظيم قديما نشأت
على آثــاره هــذه الحياة العظيمة،
ولعل مشاهداتي في «إذا انجرح
الماء» كانت قيامة جديدة سلبت
مني ما سلبت ،لكنها في المقابل
تـ ـفـ ـت ــح لـ ـعـ ـيـ ـن ــي عـ ـ ــوالـ ـ ــم جـ ــديـ ــدة
ً
وتمنحني شغافا لم أجربها من
قبل .ال أزال أتحسس ما اتسع من
الـ ـ ــروح ،وأت ـل ـمــس عــاطـفـتــي الـتــي
تتشكل مــن جــديــد ،أف ـتــح بـكــل ما
أذرع ص ــدري ألعــانــق
أوت ـيــت مــن
ٍ
العالم الجميل.
تـتـنــوع نـصــوص ال ــدي ــوان بين
الـشـعــر وال ـت ــأم ــات ،فـهــل يكمالن
ً
بـعـضـهـمــا ب ـع ـضــا ،أم ك ــل واح ــدة
مستقلة قائمة بذاتها؟
التجربة الشعرية ال بــد مــن أن
تكون تأملية ،في البدء يكون أمام
الشاعر قواعد يحترس منها ،قد
تـكـبـلــه ،ويـسـتـمــر س ـن ــوات يغني
وي ـ ـ ــداه م ـغ ـلــول ـت ــان فــي
ً
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــراب .لـ ـك ــن ش ـي ـئ ــا
ً
فـشـيـئــا يـصـبــح الشعر
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة ش ـ ــاسـ ـ ـع ـ ــة
ل ـل ـت ـع ـب ـي ــر والـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــل،
ً
ً
وت ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــرا م ـس ـت ـم ــرا
ألصنام الــذات واللغة،
عـ ـ ـن ـ ــده ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع
الـ ـش ــاع ــر حـ ـف ــر ال ـب ـئــر
العميقة لعطاش العالم
ومنفييه.
التأمل العميق في
الذات والكون والحياة
حـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ــة
يكابدها اإلنـســان كل
يوم وليلة،
والـ ـش ــاع ــر ه ــو مــن
يقطر هذه المشاهدات
فـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارورة ع ـط ــر
ش ـ ــدي ـ ــدة ال ـت ـك ـث ـي ــف،

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

ي ـل ـت ـق ـط ـه ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارئ ع ـ ـلـ ــى ش ـكــل
قصيدة ،كلما اتسعت عوالمه كلما
حفل بحدائق ال حــدود ألخيلتها،
ليظل التحدي األكبر أمام الشاعر
هــدم الـحــاجــز بين الشعر والفكر
وال ـ ــول ـ ــوج إل ـ ــى ال ــوع ــي الـجـمـعــي
بمفارقات صادمة محفزة للوعي
والخيال والعاطفة والذوق.

عادل حيدر

ف ــي ش ـع ــرك ت ــؤن ـس ــن الـطـبـيـعــة
ً
وتـ ـ ـجـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــوأمـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ــروحـ ـ ــك
ولقصيدتك ،فما سر هذه العالقة؟

والرومانسية أال تعتبر أنك تغرد
خ ــارج ال ـس ــرب فـيـمــا ش ـع ــراء كثر
يستقون من مرارة الواقع شعرهم؟

ال ـ ـش ـ ـعـ ــر إي ـ ـ ـغـ ـ ــال فـ ـ ــي الـ ـخـ ـي ــال
والتشهي ...وفتح لمناطق جديدة
باستمرار ...رغــم أن المدينة غير
مأهولة بمكونات الطبيعة ...بدأت
أنقش هذه الطبيعة في قصيدتي
المدينية  -وأنــا ابــن المدينة ،في
محاولة اليجاد مساحة تعبيرية
مستجدة على روحــي ...ربما كان
ً
ه ــروب ــا ورغ ـب ــة ف ــي االسـتـكـشــاف،
ورب ـ ـمـ ــا كـ ـ ــان مـ ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـق ــراء
أخرى للحياة المدينية ،فالطبيعة
بمكوناتها وما تحمل من رمزيات
ال بـ ــد مـ ــن أن ت ـل ـمــس الـ ـ ـ ــروح مــن
أطــراف ـهــا وتـشــدهــا إل ــى رحائبها
الزاخرة باللون والحياة والدهشة.
ك ـ ــان ال بـ ــد مـ ــن أن تـ ـغ ــري لـغـتــي
ً
ً
وتمنحها بعدا تأمليا ،فكانت هي
األلوان التي أشكل منها فضاءاتي
المجردة والمتعبة.

الـعــالــم اآلن مـلــيء بالضجيج،
ووسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل س ـه ـل ــت
ال ـ ــوص ـ ــول وق ـط ـع ــت ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـ ـمـ ـس ــاف ــات أم ـ ـ ــام ال ــروم ــان ـس ـي ــة
والـ ـح ــب .رنـ ــة ال ـه ــات ــف ال ـت ــي كنا
ً
ننتظرها أشهرا مليئة بفيروز وأم
كلثوم وعبد الحليم تحولت فجأة
إلى رنة و{اتساب» باردة.
لـ ــدي ـ ـنـ ــا مـ ــاي ـ ـيـ ــن ال ـ ـع ـ ـش ـ ــاق...
وماليين المكسورين في لحظات...
وبين الحالتين الكثير من الفراغ
ال ـم ـه ــول ،رب ـم ــا أحـ ـ ــاول بـشـعــري
إع ــادة فـتــح الـنــافــذة عـلــى الــزمــان
ال ـج ـم ـي ــل أم ـ ـ ــام م ـش ــاع ــر لـ ــم تـعــد
تتفاعل بالشكل المطلوب ،وأطلق
عصافير الحب من جديد عسى أن
نشاهد مصادفة مشاعر نجهلها
ف ــي أنـفـسـنــا ل ــم نـنـتـبــه إلـيـهــا في
زحمة وصخب العولمة.
لست أقول إنني بذلك سأنجب
ً
للعاشقين زمــانــا ...ولكن عاطفة
الـحــب ...عاطفة الـحــزن ...الـفــراق...
الشوق ...االنتظار بحاجة إلى أن
تكون ذات قيمة وتأثير أكبر في
نفوسنا أكثر مما نعايشه لألسف.

ملكوت أنثوي
تـتــوجــه إل ــى ال ـم ــرأة فــي شعرك
ب ــأسـ ـل ــوب مـ ـب ــاش ــر ،فـ ـه ــل تـقـصــد
تـحــويـلـهــا إل ــى خ ــاط ــرة أو ملجأ
تفيء إليها في لحظات معاناتك
وتقيك شر الغدر والخيانة؟
ع ـنــدمــا أت ـل ـمــس ه ــذا الـمـلـكــوت
األنـثــوي ،بضعفه وقــوتــه ،منطقه
وبالهته ...تفلت مني القصائد...
وأصبح بكل روحي أطرى من شمع
يـحـتــرق .رغ ــم االنـكـســار أتحسس
جناحي من صوتها وسمائي من
مقلتيها.
صحيح أننا ،أنا وإياها ،نتشكل
فــي قـصـيــدة ،لـكــن الـقـصــائــد تظل
قــاصــرة أم ــام ،صـبــاح الـخـيــر ،أول
نـهــار عصيب ،قــاصــرة أم ــام وردة
ما زالت إلى اآلن تبدل عطرها في
كتبنا القديمة.
قاصرة أمام عناق يثقب الروح
لـتـمــر فـيـهــا اآلالم واالش ـت ـيــاقــات.
ا لـقـصــا ئــد فــي الحقيقة ،جميعها
تفشل فــي م ـجــاراة عــاقــة واقعية
بكل أحوالها وتقلباتها .هنا تولد
الجدلية في نقل الكتابة إلى الواقع
أو ف ــي ن ـقــل ال ــواق ــع إل ــى الـكـتــابــة،
وبين هاتين المساحتين تتجلى
المرأة التي أعشقها.
ت ـ ـن ـ ـبـ ــض قـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــدك ب ــالـ ـح ــب

ألم وقلق وتساؤل
فــي الـقـســم الـثــانــي مــن الكتاب
«جرح الماء» ترسم حياة بكاملها
م ـ ـ ــن ح ـ ـ ــب وف ـ ـ ـ ـ ـ ــراق وم ـ ـ ـ ـ ــوت ومـ ــا
يتخللها من ألم واحتضار ،فهل
ت ـع ـت ـبــر أن األل ـ ـ ــم وح ـ ـ ــده يـصـنــع
قصيدة؟
ُ
األلــم هــو أحــد كـتــاب القصيدة
ال ــذي ــن ي ــدخ ـل ــون عـلـيـنــا ف ــي قمة
ال ـح ــزن والـ ـفـ ـق ــد ...يـمـسـكــون عنا
ال ــدم ــع وي ـغ ـم ـس ــون أي ــديـ ـه ــم فــي

قلوبنا ُ
ويخرجون أسوأ ما فينا.
ّ
ينبغي لأللم أن يتحد مع القلق
ً
والخوف والتساؤل ،ولكن أيضا
أن ينعجن مع األمل والوعي حتى
ً
ي ـن ـضــج ت ـم ــام ــا ع ـن ــدم ــا تـحــرقـنــا
الحياة .كم يخيفني ألم يكتب عن
الموت وحسب وأنا ما زلت على
قيد الحياة.
األل ـ ـ ــم فـ ــي نـ ـظ ــري هـ ــو ف ــرص ــة
ل ـل ـت ـق ــدم واالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح وك ـ ــل أل ـ ــم ال
يـجـعـلـنــا ن ـف ـتــح أي ــاديـ ـن ــا بـكــامــل
عواطفنا لنعانق الحياة ال يعول
عليه ...والقصيدة التي تدور في
العدم وال تلمع كنجمة في السواد
هــي ميتة ،والقصيدة فــي نظري
الحياة.
ترسم الحرب ومعاناتها بصور
شعرية مخضبة بالدم ،فهل تقصد
من خاللها إطالق صرخة مدوية
في وجه القتل والموت والدمار؟
وســط القتل والـمــوت والــدمــار
ال ـ ــذي نـعـيـشــه ب ـش ـكــل ي ــوم ــي في
أرج ــاء وطـنـنــا الـعــربــي ونعايش
ارتــداداتــه ،كان ال بد من أن أوجه
صـفـعــة للمتعامين فــي الـبــدايــة،
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ ف ـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ــه الـ ـع ــاطـ ـف ــة
واإلنسانية.
ال يـمـكــن ف ــي ن ـظ ــري أن ينشأ
وع ــي م ــن دون أن نـسـتـفــز العقل
وال ـعــاط ـفــة ب ـص ــور قــاس ـيــة تنقل
ـرام والفكر المعتوه ًالمملوء
اإلجـ ً
ً
طائفية وجـهــا ودمــويــة كأسوأ
ما يكون.
الشعر بعيد عن األيديولوجية
مسافة ضوئية ،واأليديولوجية
عـ ـمـ ـي ــاء ل ـ ــن ت ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـلـ ـح ــاق
بــا لـشـعــر وا ل ـش ـع ــراء الحقيقيين
ً
أبـ ـ ـ ــدا ،وب ـع ـي ــد ع ــن أع ـي ــن ال ـن ــاس
مسافة صخرة واحدة حتى يروا
العالم من دون حرب ،وكم يصعب
أن يــزيــح كثر مــن الـنــاس صخرة

الكراهية عن أعينهم وصدورهم.
ك ـشــاعــر ش ـ ــاب ،ه ــل تـعـتـقــد أن
الشاعر يجب أن يكون استمرارية
لـلـشـعــراء الــذيــن سـبـقــوه أم يخط
ً
ً
لنفسه نهجا جديدا مستقال؟
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوال ـ ـ ــي ع ـل ــى
الـشـخـصـيــات الـفـكــريــة والعلمية
واألدب ـي ــة والـفـلـسـفـيــة لــم أشــاهــد
ً
ً
م ـت ـقــدمــا واحـ ـ ــدا ل ــم يـصـعــد على
أكتاف من سبقه ليرى األبعد إما
ً
ً
تقديرا وإما تحطيما.
العظماء جبل ..وكل الذين في
الـ ـق ــاع ه ــم م ــن ج ـع ـلــوا الـعـظـمــاء
ن ـص ــب أع ـي ـن ـه ــم ف ـ ـقـ ــط ..ف ــأع ـم ــوا
أنفسهم بالتقديس عما ينتظرهم
من مجد.
ال أحد يخرج من العدم ليدهش
الـعــالــم ،وال مــن آالف الكتب التي
ً
يطلب بعضهم أن نمضغها قرونا
ال ت ـس ـمــن وال ت ـغ ـنــي م ــن ج ــوع،
إنـمــا العظمة صـعــود وت ـجـ ٍـل من
عـلــى قـمــة الـجـبــل لـنــرى الماضي
والحاضر والغد كما لم يره الذين
من قبلنا ،وكم يحتاج هذا التجلي
م ــن م ـك ــاب ــدة ومـ ـع ــان ــاة طــويـلـيــن
وطموح أعلى من القمة نفسها.

ُ
األلم هو أحد كتاب
القصيدة الذين
يدخلون علينا في
قمة الحزن والفقد

«عندي الكثير كي أقوله»

ً
حول الجديد الذي يحضره راهنا يوضح الشاعر
عادل حيدر« :ديواني األول كان رمية نرد ،وأنتظر بكل
سرور تفاعل الناس معه ،أين أخفقت وأين أصبت ،ال
ً
ضير عندي في أن أجرب ،فأنا لم أعرف الخوف يوما».
ي ـض ـيــف« :ب ـك ــل تــأك ـيــد لـ ــدي ك ـث ـيــر م ــن الـقـصــائــد
َ
الـمـنـتـ ِـظــرة والـمـنـتــظــرة وأن ــا فــي حــالــة تــأمــل وكتابة
دائمين ،وأحضر لنقلة نوعية في تجربتي وعندي

الكثير كــي أراه وأعـيـشــه ،أشتهيه وأكـبـحــه ،أكتشفه
وأجربه .كل سماء ستأخذني نحو أرض جديدة ،وكل
جرح يفتح ذراعــي أكثر ألعانق الحياة وأقبل المدى
وأفتح لفراشات روحي النافذة لترحل عن أجسادها
نـحــو الـنــور ال ــذي تشتهيه ولــم تــدركــه ب ـعــد ...عندي
الكثير كي أقوله!».

«الترجمة المصري» ُيطلق النسخة العربية من كتاب «ناصر» في مئويته
• باحث روسي يتناول مسيرة عبد الناصر ودوره في التاريخ العربي المعاصر
في إطار احتفاالت وزارة الثقافة المصرية بمئوية الزعيم الراحل جمال الروسي أناتولي أجاريشيف ،ترجمه الصحافي المصري د .سامي عمارة،
عبد الناصر التي انطلقت في  15يناير الجاري وتستمر خالل العام ،أصدر و ّقدمت له د .هدى عبد الناصر (ابنة الرئيس الراحل).
{المركز القومي للترجمة} الطبعة العربية من كتاب {ناصر} للباحث
القاهرة -ةديرجلا●

الكتاب تناول
العدوان
البريطاني
الفرنسي
اإلسرائيلي على
مصر

يتناول كتاب «ناصر» المترجم
عــن الروسية بدقة حياة الزعيم
ّ
ويتطرق إلى
جمال عبد الناصر،
جوانب مهمة في مسيرته كقائد
لثورة يوليو  ،1952وثاني رئيس
مصري في عام  1956حتى رحيله
ف ــي  ،1970وف ــي ع ـهــده تـحـ ّـولــت
مـصــر لـلـمــرة األول ــى إل ــى عنصر
ف ــاع ــل وإيـ ـج ــاب ــي ف ــي ال ـس ـيــاســة
الدولية ،وقامت بــدور بــارز على
ال ـص ـع ـي ــد الـ ـع ــرب ــي واإلف ــريـ ـق ــي
والعالمي.
كـ ــذلـ ــك ت ـ ـط ـ ـ ّـرق ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب إل ــى
مـ ـ ـس ـ ــارات الـ ـ ـث ـ ــورة الـ ـمـ ـص ــري ــة،
ً
وكـيــف أصبحت مـثــاال للشعوب
المضطهدة ،وتحفيز قدراتها على
الـتـصــدي بـشـكــل فــاعــل لسيطرة
اإلمبريالية ،إذ كانت عالمة مهمة
ع ـل ــى ط ــري ــق ال ـص ـح ــوة ال ـهــائ ـلــة
لحركة التحرر الوطني في آسيا

أيامنا الحلوة

وإفــريـقـيــا وأمـيــركــا الالتينية ،ال
سيما بلدان العالم العربي.
تناول المؤلف تجربة تطبيق
االشتراكية في مصر ،واختالفها
عــن الـمــاركـسـيــة ،عـلــى الــرغــم من
أن عبد الـنــاصــر قــد قــرأ مؤلفات
مـ ــاركـ ــس ول ـي ـن ـي ــن ،ك ـم ــا ت ـن ــاول
أج ــاري ـش ـي ــف ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـتــي
حدثت بعد ثورة  23يوليو ،1952
خـصــوصــا بـعــد تـحــديــد الملكية
الــزراعـيــة فــي  9سبتمبر مــن عام
الثورة المصرية ،وتعميم مجانية
التعليم ،وبرامج التصنيع.
وت ـ ـن ـ ــاول الـ ـم ــؤل ــف أن ــات ــول ــي
أجاريشيف تأميم قناة السويس،
ك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي
الفرنسي اإلسرائيلي على مصر
ً
في عام  ،1956ساردا التفاصيل،
ثم التحديات التي واجهها عبد
ال ـن ــاص ــر ،وغ ـي ــره ــا م ــن لـحـظــات

ً
دقيقة ،فضال عن الوثائق المهمة
التي تجلي الحقيقة إزاء القارئ.

أناتولي أجاريشيف
شـ ـغ ــل الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ــروسـ ــي
َ
مناصب قيادية في
أجاريشيف
ص ـح ـي ـفــة «ك ــوم ـس ــوم ــول ـس ـك ــاي ــا
بـ ــرافـ ــدا» ،إح ـ ــدى أك ـب ــر الـصـحــف

السوفياتية الــواسـعــة االنـتـشــار
ً
التي أوفــدتــه الحـقــا إلــى القاهرة
ً
مراسال لها في نهاية الستينيات
مــن الـقــرن الـمــاضــي ،وهــو ارتبط
ب ـع ــاق ــات واسـ ـع ــة م ــع مـخـتـلــف
رج ــاالت الـسـيــاســة والـثـقــافــة في
مصر وغيرها من بلدان عربية.

د .سامي عمارة
ّ
تخرج مترجم الكتاب د .سامي عمارة
في كلية األلسن بالقاهرة ،وحاصل على
دكتوراه في اللغة الروسية من كلية اآلداب
جامعة لينينغراد في االتحاد السوفياتي
ً
سابقا .عمل بالسفارة المصرية بموسكو،
واشتغل بالصحافة منذ مطلع ثمانينيات

ً
القرن الماضي ،وعمل مراسال من موسكو
ل ـعــدد كـبـيــر مــن الـصـحــف الـعــربـيــة ،وفــي
ق ـنــوات تـلـفــزيــونـيــة ،وتــرجــم أكـثــر مــن 25
ً
كتابا من اللغة الروسية إلى العربية في
التاريخ واألدب والسياسة.

أيامنا الحلوة عنوان جــاذب للبهجة وإن لم يــأت بها ،أول روايــة
أقــرأهــا للمغربي مــوحــا ص ــواك ،درس الـقــانــون وعـمــل مــدرســا للغة
الفرنسية ،لذا نجد روايته هذه مترجمة من الفرنسية ،وليست مكتوبة
باللغة العربية ،كتب القصص القصيرة ،وأنجز أفالما وثائقية نال
عليها جائزة مهرجان تطوان سنة  ،1986وهو من األصوات الروائية
الجديدة والمختلفة في المغرب ،حازت روايته "أيامنا الحلوة" على
جائزة األطلس الكبير لألدب الفرانكفوني لعام .2014
الرواية فيها روح السيناريو السينمائي ،فحوادثها تبدأ من موقف
انتظار القطار الذي سيقل كاتب الرواية الصحافي الذاهب إلى مراكش
لعمل مقابلة صحافية مع الحاجة "حلومة" ،التي اختارت هذا االسم
بــدال من اسمها األصلي "فضيلة" ،لتكون بحماية مرضعة الرسول
حليمة ،وبذات الوقت اشتقت االسم من معبودها المطرب عبدالحليم
حافظ الذي بسببه تشكلت وتحددت مسارات حياتها ،لتنتهي إلى
التحاقها بالشيخات ،وهن مغنيات فن "العيطة" الشعبي المغربي
اإلن ـش ــادي ،ال ــذي ي ــدور ح ــول األم ــور العاطفية الـخــاصــة بــاألعــراس
والمناسبات االجتماعية.
تتداخل حكايات أناس القطار بسرد الكاتب الصحافي ،وتسجيله
خواطره عن "فضيلة" بمشاهد حكائية متنقلة بينها وبينهم ،فيتعرف
ال ـقــارئ تــدريـجـيــا عـلــى حـيــاة فضيلة الـعــاشـقــة لعبدالحليم حافظ
منذ مراهقتها ،وبسببه تنال الضرب والعقاب الشديد من والدها
لمشاهدتها فيلمه بالسينما ،وحينما يضبطها أبوها مــرة أخرى
خارجة من السينما يقرر تزويجها لجزار كان قد خطبها عدة مرات
ورفضته ،وفي ليلة عرسها ترسل طلبا إلى المغني الشعبي ليغني
لها أغنية لعبدالحليم حافظ ،ولسوء حظها كانت أغاني عبدالحليم
محرمة في ذاك الــوقــت ،بسبب المناوشات السياسية بين المغرب
والجزائر ،وأيــدت فيها مصر الجانب الجزائري ،وهنا قامت قيامة
المحتفلين بــالـعــرس ،وأشبعها الـعــريــس ضــربــا ،ومــا بين تنقالت
المشاهد المتداخلة والمتقاطعة مع حياة فضيلة المغرمة بعبدالحليم
حافظ وركاب القطار يدون الصحافي مشاهداته حول "منى" الشابة
الجميلة الجالسة بقرب مدربة رقص الكوريغرافي الحداثي ،وتريد
تطوير الرقص الشعبي من خالله ،وصفاء وهي امرأة غنية من مراكش
تعكس التناقض بين الفقر الفاقع والثراء الفاحش ،إلى جانب مجموعة
من السياح الشباب األجــانــب ،الذين يقطعون رحلتهم بهذا القطار
المتضعضع ،الذي ينقطع حيله ويتوقف بهم طوال الليل حتى يتم
إصالحه ،وهذا مقتطف من توضيح منى لمعنى الرقص" :أشارت منى
إلى أن القدماء كانوا أشد ذكاء منا ،ألنهم كانوا يعرفون أن الجسد كان
الرابط بين السماء واألرض ،فهذا البدن اللصيق باألرض يحمل رأسا
يتعالى بين الغيوم ،ويسعى للطيران ليتخفف مما يشده لألرض،
ولحظات الوجد والصلوات والشعائر تحرر النفس من قوقعتها ومن
قفصها الضيق ،الرقص يحرر الجسد من األرض ،ويرسم تخومها
ويمنح الروح والبدن تناغمهما".
الرواية تنتقد وتوضح اإلهمال والتخلف بكل مجال يراه المؤلف،
فمثال يرى أن الجامعات بدال من أن تعلم الطلبة التحليل والمقاربة
النقدية ،والتجريب والشك ،تلقنهم التطرف والخلط بين المفاهيم
والغموض في األفكار.
مــن خ ــال عـشــق فضيلة لعبدالحليم حــافــظ يـسـتـعــرض الـكــاتــب
األوضـ ــاع السياسية بـمــا فيها الـخـنــاقــات واالخ ـتــافــات واالن ـقــاب
على الحكم ،والتفاوت الطبقي االجتماعي ،والتراث الثقافي والفني
واألدبي الذي ينعكس ويؤثر على تشكيله وتكوينه الوعي واإلدراك
االجتماعي ألفراد المجتمع.
وتنتهي الــروايــة بعد أن تتم مقابلة الصحافي للشيخة حلومة،
أي ال ـتــي كــانــت ســابـقــا فـضـيـلــة ،ويـكـتـشــف أن مـنــى ج ــاء ت لتطوير
وتدريب فرقتها على الكرويغرافي ،ويعرف أنها ليست ابنتها ،وأن
ابنتها خاصمتها من أجل أفغانستان .الشيخة حلومة التي رفضت
كل شيء من أجل حبها للفن ،تأتي ابنتها لترفض كل شيء من أجل
الدين ،منتهى التناقض بين موقف ومشروع األم الحياتي وموقف
وم ـش ــروع ابـنـتـهــا الـحـيــاتــي ،ال ــذي يـعـكــس تــأث ـيــرات ثـقــافــة زمنهما
المتناقض عليهما.
تنتهي الرواية حين تسر فضيلة للصحافي بأنها تخلصت من
حبها لعبدالحليم بعد موته ،وأخبرته أن أمنيتها أن تذهب للترحم
على قبره حتى تتخلص من ذاك الحلم الذي سكنها واستعمر حياتها،
وهي ترغب في عيش أحالمها اآلن في مدينتها.

حصاد

مهرجان الكويت الثاني عشر لإلبداع
التشكيلي ينطلق اليوم
●

فضة المعيلي

ت ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق فـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة
مـســاء ال ـيــوم أع ـمــال مهرجان
الكويت الثاني عشر لإلبداع
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ،ب ــرع ــاي ــة الـشـيــخ
نــاصــر الصباح النائب األول
لرئيس مجلس ال ــوزراء وزير
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـفـ ـخ ــري
لـلـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة للفنون
التشكيلية.
وأك ــد رئـيــس مجلس إدارة
الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـلـفـنــون
التشكيلية الفنان عبدالرسول
س ـل ـمــان أن "ال ـم ـه ــرج ــان هــذا
العام يأتي تزامنا مع الذكرى
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ل ـتــولــي سمو
الشيخ صباح االحمد مقاليد
الـحـكــم ،واالح ـت ـفــال بــالــذكــرى
الـ ـ ـ ـ ـ ــ 57الس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
والذكرى الـ 27لعيد التحرير،
كما تأتي الدورة الجديدة لهذا
الـمـهــرجــان ضمن احتفاالتنا
بــالـيــوبـيــل الــذهـبــي للجمعية
مـنــذ تــأسـيـسـهــا ع ــام – 1967
."1968
واض ـ ـ ـ ــاف" :أوال بـ ـ ــودي ان
أشـيــد بـجـهــود الـشـيــخ ناصر
الصباح النائب االول لرئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
ا ل ــر ئ ـي ــس ا ل ـف ـخ ــري للجمعية
الكويتية للفنون التشكيلية،
مـ ـس ــاهـ ـم ــا ف ـ ــي وض ـ ـ ــع ح ـجــر
أساس لهذا المهرجان".
وأشار الى أن الشيخ ناصر
"لم يبخل يوما على ابنائه بكل
اش ـكــال الــرعــايــة وال ــدع ــم ،بما
أث ــرى ف ـضــاء ال ـفــن التشكيلي
ال ـكــوي ـتــي ،وأس ـه ــم ف ــي تـنــوع

عبدالرسول سلمان
وتـ ـ ـج ـ ــدد ت ـ ـجـ ــاربـ ــه ،وظـ ـه ــور
م ــواه ــب ج ــدي ــدة ف ــي المشهد
التشكيلي الكويتي المعاصر".
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرد" :فـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذا
المهرجان الكبير أكد الفنانون
المشاركون أن الفن هو عالم
ال ـض ــوء ف ــي ال ـل ــون ق ـبــل عــالــم
مضامين أو أشكال أو خطوط
أو نبض أو تناسق االج ــزاء،
إذ ركــزوا اهتمامهم في تنوع
الـ ـل ــون وثـ ـ ــراء واتـ ـس ــاع رقـعــة
حــركـتــه وقــوامــه ال ـم ــادي ،كما
اكدوا ان فن الرسم هو المنفذ
ال ــى تــراثـنــا ،كـمــا يدفعنا الــى
العمل لحاضرنا ومستقبلنا".
واض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ون ـح ــن
ن ـ ـح ـ ـت ـ ـفـ ــي م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ــذه
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرة بـ ـمـ ـب ــدع ــي ال ـف ــن
الـتـشـكـيـلــي ف ــي ال ـكــويــت إنـمــا
ن ـح ـت ـف ــي ب ـ ـهـ ــذه ال ـن ـخ ـب ــة مــن
أب ـنــاء الــوطــن بــاعـتـبــارهــم في
طليعة مكونات الواقع الثقافي
ال ـكــوي ـتــي ،وم ـف ـصــا حقيقيا
مـ ـ ــن ح ـ ــرك ـ ــة االب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ال ـف ـن ــي
التشكيلي".

توابل ةديرجلا
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إيـوانّ :أزمتي مع شركة «ميلودي» سبب غيابي
• يتمنى تقديم دويتو مع فريق {وسط البلد}

٢٣

مزاج

أخبار النجوم

دوللي شاهين :ال لالرتباط

يعود الفنان إيوان إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات من خالل ألبوم {يا  100نورت}
الذي يجمع بين اللهجتين المصرية واللبنانية ،وهو من توزيع شركة {مزيكا}.
عن أسباب الغياب والتحضير لأللبوم وتفاصيله ومشاريعه المقبلة في الغناء والتمثيل،
التقينا إيوان في هذا الحوار.
القاهرة  -جمال عبد القادر

مــا سبب الـغـيــاب عــن الساحة
سنوات طويلة؟
كــان السبب التعاقد القديم
مع شركة «ميلودي» ومحاوالت
ف ـســخ ال ـع ـقــد ال ـت ــي استهلكت
ً
ً
ج ــزءا كـبـيــرا مــن الــوقــت وكــان
ع ـل ـ ّـي االن ـت ـظ ــار ح ـتــى ان ـت ـهــاء
التعاقد .بعد ذلك تعاقدت مع
شركة «مزيكا» لمحسن جابر
ل ـط ــرح أل ـبــوم ـيــن م ــن خــالـهــا،
أولهما «يــا  100ن ــورت» ،الذي
اس ـت ـغــرق الـتـحـضـيــر ل ــه نحو
ً
عامين ألني كنت حريصا على
ال ـ ـعـ ــودة ب ـش ـكــل ق ـ ــوي ومـمـيــز
ِّ
يعوض عن الغياب.

األغنية
المنفردة
ّ
تخطت في
أهميتها
األلبوم

حدثنا عن تفاصيل ألبومك
الجديد.
األل ـ ـبـ ــوم بـ ـعـ ـن ــوان «ي ـ ــا 100
نورت» يحتوي على  12أغنية،
ثمان منها باللهجة المصرية
ٍ
وا لـبـقـيــة باللهجة اللبنانية،
حرصت على التنويع في ألوان
الـمــوسـيـقــى ال ـتــي أقـ ّـدم ـهــا من
«مقسوم ،وكالسيكي ،وهاوس»
ك ــي أرض ـ ــي أذواق الـجـمـهــور
ك ــاف ــة .تـ ـع ــاون ــت م ــع ع ـ ــدد مــن
الملحنين والشعراء المميزين
ً
الذين تعاملت معهم سابقا ،من
بينهم محمد يحيى ،ومدين،
ومنهم من أتعاون معهم للمرة
األولـ ـ ــى م ـثــل ع ـمــر إس ـمــاع ـيــل،
وعـ ـ ـم ـ ــرو جـ ـلـ ـب ــط ،وحـ ـس ــام
ع ـي ـســى ،ذلـ ــك بــاإلضــافــة
إل ـ ــى أغ ـ ـ ــان مـ ــن تــأل ـي ـفــي
وألحاني.

أغنية وكليب
م ـ ـ ـ ــا رأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ــي
انـ ـتـ ـش ــار األغ ـن ـي ــة
المنفردة أكثر من
األلبوم؟
أصبحت األغنية المنفردة
ً
ّ
م ـه ـم ــة جـ ـ ـ ــدا ،ورب ـ ـمـ ــا ت ـخــطــت
ً
األل ـبــوم فــي أهميتها راه ـنــا،
ألن ت ـك ـل ـف ـت ـهــا أق ـ ـ ــل ،كــذلــك
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــذول
فيها .من ثم ،االختيار
أدق م ـ ـ ـ ــع ضـ ـ ـم ـ ــان
الوجود المستمر
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــرب م ــن
خالل طرح أغنية

ك ــل ف ـت ــرة .لـكــن بـسـبــب غيابي
كنت بحاجة إلى العودة بألبوم
غنائي كامل لتأكيد الحضور
والنجاح .وفي الصيف المقبل
أطرح أغنية منفردة.

دوللي شاهين
بعدما أخ ــرج كليبها األخـيــر {لــو ع ال ـف ــراق} ،انتشرت
إشــاعــات حــول عــودة الفنانة دولـلــي شاهين إلــى زوجها
المخرج باخوس علوان ،إال أنها سرعان ما نفت ذلك بشكل
قاطع مؤكدة أن فكرة االرتباط بعيدة عنها وهي ليست
ّ
متحمسة لها.
ً
أضافت{ :ال أفكر في الحب ورغم ذلك قد أقع فيه غدا،
لذلك ال أريد الحديث حوله ألن كل شيء في الحياة قسمة
ونصيب}.

أية أغنية ّ
صورت من األلبوم
الجديد؟
ّ
صورت األغنية الرئيسة «يا
 100نــورت» من كلمات صابر
ك ـم ــال ،وألـ ـح ــان ســامــح كــريــم،
وتوزيع محمد شفيق .كذلك «ع
البال يوماتي» وهي رومانسية
مـ ــن ك ـل ـم ــات أحـ ـم ــد ال ـج ـن ــدي،
وأل ـح ــان مــديــن ،وت ــوزي ــع عمر
ُ
ً
إسماعيل ،وتعرض راهنا على
قناة «مزيكا».

عباس شاهين في {ساعة ونص}

ما تقييمك لـبرامج اكتشاف
المواهب؟
ّ
حـ ـ ــق ـ ـ ـقـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج
الترفيهية ا سـتـفــادة متبادلة
ب ـي ـن ـهــا م ــن خ ـ ــال ال ـت ـصــويــت
ونسبة المشاهدة واإلعالنات،
وب ـيــن ال ـمــواهــب ال ـتــي أفــادهــا
الحضور تحت الـضــوء ســواء
ح ـق ـق ــت ا لـ ـنـ ـج ــاح أو ال ،فـفــي
النهاية ثمة فائز وخاسرون.
ما سبب حرصك على الغناء
باللهجة المصرية؟
أح ـ ـ ـ ّـب ال ـل ـه ـج ــة ال ـم ـص ــري ــة،
وكـ ـ ــانـ ـ ــت بـ ــداي ـ ـتـ ــي مـ ـ ــن خـ ــال
الـ ـنـ ـج ــاح بـ ـه ــا .ك ــذل ــك األلـ ـب ــوم
ً
ال ـجــديــد أع ـت ـبــره م ـصــريــا ،لــذا
اخ ـ ـ ـتـ ـ ــرت أن تـ ـ ـك ـ ــون ال ـل ـه ـج ــة
ال ـم ـصــريــة ه ــي ال ـغــال ـبــة عليه
وفـ ـ ــي الـ ـصـ ـي ــف أط ـ ـ ــرح أغ ـن ـيــة
منفردة لبنانية .أضف إلى ذلك
أن اللهجة المصرية سهلة في
الوصول إلى الجمهور العربي،
ً
وس ـع ــدت أي ـض ــا بـ ــأن األغـنـيــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـف ـت ــت ال ـج ـم ـهــور
ال ـم ـصــري واسـتـقـبـلـهــا بشكل
جيد.

دويتو وحفالت
هــل تفكر فــي إطــاق دويتو
غنائي ومع من؟

إيـوان
ً
َيضيف إلي ُ
ويحقق لي نجاحا
ً
ً
جديدا ومختلفا .المهم أن أجد
المشروع الجيد الذي يدفعني
إلى خوض التجربة ،وال يكون
ِّ
مجرد أغنية بل يشكل إضافة
ً
لـلـطــرفـيــن .م ـثــا ،أتـمـنــى غناء
دويتو مع فرقة «وسط البلد»،
أو مـ ـ ــع أي مـ ـ ـط ـ ــرب م ـش ـه ــور
ُيضيف إلي وأتعلم منه.
ما تقييمك لتجربة الدويتو
األجنبي؟
فــرصــة ج ـيــدة لـتـقــديــم نــوع
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف مـ ـ ـ ــن الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى
وال ــوص ــول إل ــى جـمـهــور آخــر،
كذلك هي خطوة جيدة وفرصة
لتحقيق ا لـحـلــم ا لـ ــذي يسعى
إليه المطرب بشرط أن يكون
ً
ِّ
المشروع جيدا ويشكل إضافة
وليس مجرد مشاركة عادية.

وم ـ ـ ــا ج ـ ــدي ـ ــدك ف ـ ــي ال ـح ـف ــات
الغنائية في الفترة المقبلة؟
بعد طرح األلبوم ،ثمة خطة
لتقديم حفالت غنائية في عدد
من الــدول العربية للترويج له،
ت ـب ــدأ ف ــي ق ـط ــر ،ث ــم خـ ــال عيد
الحب في البحرين ،وثمة خطة
لـتـقــديــم ع ــدد م ــن ال ـح ـفــات في
ش ــم ال ـن ـس ـيــم وخ ـ ــال الـصـيــف،
وحفالت في مصر لكن لم ِّ
نحدد
موعدها حتى اآلن.

أصوات وبرامج
أي م ـ ــن األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ــراهـ ـن ــة
تحرص على متابعة أعمالها؟

ُ
دياب ،وأصالة ،ونوال الزغبي،
وإليسا ،وآمال ماهر ،وبلقيس.
كـ ـي ــف تـ ـ ــرى لـ ـج ــوء ك ـث ـي ــر مــن
الـ ـمـ ـط ــربـ ـي ــن إل ـ ـ ــى غ ـ ـنـ ــاء أعـ ـم ــال
الـعـظـمــاء كعبد الـحـلـيــم ،وودي ــع
الصافي ،وأم كلثوم؟
أغ ــان ــي هـ ــؤالء الـعـظـمــاء هي
اإلرث الـ ــذي بـقــي لـنــا ونعيش
معه وكلنا تعلمنا منه ،وإعادة
ت ـقــدي ـم ـهــا ف ــرص ــة لــاسـتـمـتــاع
ب ـهــا ب ـص ــوت وش ـك ــل جــديــديــن
وفرصة لألجيال الجديدة التي
ل ــم تـتـعــرف إلـيـهــا أن تسمعها
بأسلوب مناسب للعصر.

ملصق {ساعة ونص}
ي ـط ـلــق ال ـم ـم ـث ــل الـ ـك ــومـ ـي ــديعـ ـب ــاس ش ــاه ـي ـن فـيـلـمــه
السينمائي الكوميدي الجديد{ساعة ونص}في  8فبراير
الجاري ،وهو من كتابة كلوديا مرشليان ،وإخــراج نديم
مهنا ،وبطولة :تاتيانا مرعب ،وكريستينا صوايا ،وأسعد
رشدان ،ومجموعة من النجوم.
كان شاهين نشر عبر صفحته على أحد مواقع التواصل
ً
االجتماعي ص ــورا وفيديوهات مــن كواليس التصوير،
ّ ً
مشوقا جمهوره لمشاهدة الفيلم.

ترشيح نجوم لـ {موركس دور}

ً
ً
أسمع وأتابع عددا كبيرا من
المطربين ،وائل جسار ،ووائل
كفوري ،ومحمد حماقي ،وعمرو

تمثيل
عام  2009شارك إيوان في فيلم «حفل زفاف»
مع محمد رياض ،حول تكرار تجربة التمثيل
ي ـق ــول« :ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ت ـعــاقــدت مع
«ميلودي» ،كما ذكرت ،وكانت سبب غيابي عن
الساحة الفنية .لم أستطع الغناء أو التلحين
أو التمثيل ،حتى فسخت التعاقد معها ،واآلن

أنا بحاجة إلى العودة إلى الغناء والحفالت
ً
وتأكيد حضوري في هذا المجال أوال ،وبعدها
أبدأ في التفكير بالتمثيل في حال عرض علي
ً
نص مميز يدفعني إلى خوض التجربة ُمجددا
بعد التجربة األولى».

أتمنى إطالق دويتو إذا كان
نيكول سابا وطوني عيسى

أمسية أفالم لبنانية قصيرة في بيروت ...تحتفي بنتاج مخرجين شباب
تستضيف سينما {ميتروبوليس} في بيروت مساء الخميس  8فبراير الجاري أمسية أفالم ًلبنانية قصيرة من تنظيم
{الجمعية اللبنانية للسينما المستقلة} ،احتفاء باإلنتاج السينمائي اللبناني الشاب ،خصوصا األفالم القصيرة التي جالت على
أعرق المهرجانات السينمائية الدولية.

بيروت  -ةديرجلا

•

ت ـت ـض ـ ّـم ــن أمـ ـسـ ـي ــة األف ـ ـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــان ـيــة
الـقـصـيــرة بــرنــامــج {ل ـي ـبــانــون فــاك ـتــوري}
المؤلف من أربعة أفــام قصيرة مشتركة
بين مخرجين شباب لبنانيين وأجانب
ه ـ ــي{ :تـ ـش ــوي ــش} إخـ ـ ـ ــراج أحـ ـم ــد غـصـيــن
ولـ ــوسـ ــي الشـ ـيـ ـمـ ـي ــا ،و{أوت ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـن ـع ـي ــم}
إخــراج شيرين أبــو شقرا ومانويل ماريا
بـيــرونــي ،و{ســامــات مــن ألمانيا} إخــراج
أون ــا غــوجــاك بــالـتـعــاون مــع رام ــي قــديــح،
و{غ ــران ليبانو} إخــراج منية عقل ونيتو
فياللوبوس .عرضت هذه األفالم في افتتاح
{أسـبــوعــي الـمـخــرجـيــن} ضـمــن {مـهــرجــان
كان} السينمائي الفرنسي في مايو .2017
خــال األمسية ستعرض للمرة األولــى

في لبنان أفــام{ :زيــارة الرئيس} لسيريل
عريس الحائز جائزة لجنة التحكيم في
مسابقة {المهر القصير} في مهرجان دبي
السينمائي الدولي  ،2017و{آخر أيام رجل
الغد} إخراج فادي باقي الذي عرض للمرة
ً
األولى عالميا في  Fantastic Film Festفي
أوسـتــن ،و{بــاألبـيــض} إخ ــراج دانـيــة بدير
ً
ً
الذي جال في أكثر من  20مهرجانا دوليا،
ً
وحاز أخيرا الجائزة الكبرى في مهرجان
 Curta Cinemaفي البرازيل.
يــذكــر أن ال ـعــروض سـتـقــام فــي حضور
صانعي األفالم ،الذين سيناقشون أفالمهم
في ختام األمسية.

حسين الديك
يتخطى  13مليون مشاهدة

فيلم {زيارة الرئيس}

أفالم فاكتوري
يتناول فيلم «تشويش» ّ
قصة سعيد
الذي يتولى وظيفة حارس ،مركزه تحت
ج ـســر فـ ــؤاد ش ـه ــاب ف ــي وس ــط ب ـي ــروت.
فـ ــي أول ي ـ ــوم ع ـم ــل ل ـ ــهُ ،يـ ـ ـ ــؤدي سـعـيــد
ّ
ّ
الجدية ،لكن مع حلول
مهمته بكثير من
ُ
الصباح ،يدرك أنه عاجز إزاء ما يحصل
ً
أمامه ،وال يحرس عمليا أي شيء.
أما فيلم «أوتيل النعيم» فيروي قصة
شخصين يلتقيان عند شاطئ البحر،
ّ ّ
يسر كــل منهما إلــى اآلخــر
وســرعــان مــا
بتفاصيل عن حياته ومشاكله :أحدهما
ً
ّ
مبنى ضخما في بيروت،
مقاول يشيد َ َ
َ
والـثــانــي مقامر فــقــد الكثير مما يملكه
ً
بسبب مراهناته الخاسرة ،يدير فندقا
ً
ً
متواضعا مالصقا لهذا المبنى .وسرعان

ّ
يتبين
ما تتطور عالقتهما إ لــى صفقة
أنها ليست سوى مكيدة ّ
مدبرة.
بـ ـ ــدوره ي ـت ـن ــاول ف ـي ـلــم «س ــام ــات من
أل ـم ــان ـي ــا» ق ـصــة شـ ــاب ل ـب ـنــانــي ينتحل
صفة الجــئ ســوري ليتسنى له تحقيق
حلمه بالهجرة إلى أوروبــا واالستقرار
ً ّ ً
مزورا،
فيها ،فيشتري جواز سفر سوريا
ّ
ّ
الهوية،
سوري
ويفعل كل ما يلزم ليبدو
ّ
َ
ً
ْ
ولكنه لم يتهيأ ِلتبعات أن يكون الجئا
ً
سوريا.
ً
أخيرا يروي «غران ليبانو» ّ
قصة رجل

ّ
للمرة األولى منذ 12
وشقيقته يلتقيان
ً
ً
ع ــام ــا ،بـعــدمــا ع ــاش الــرجــل مـنـعــزال في
إح ــدى الـمـنــاطــق الــريـفـيــة .عـنــدمــا يفيق
باسم من إدمانه الشديد جنب البحيرة
وبين أسماكه النافقة ،يجد أخته يمنى
تـ ـق ــف أمـ ــامـ ــه ومـ ـعـ ـه ــا نـ ـع ــش .وي ـت ـبـ ّـيــن
للشقيقين أنهما ،رغم اختالفهما الكبير،
ً
يتشاركان أمورا كثيرة ،وتجمعهما أمور
تافهة وبسيطة ،وبالتالي يدركان أنهما
عائلة ويحتاج أحدهما إلى اآلخر.

«زيارة الرئيس» و«آخر أيام رجل الغد»
فيلم «آخر أيام رجل الغد»

نجوم {مذكرات عشيقة سابقة»
تم ترشيح خمسة من ّ
الــذي يعرض على قناة مـشــفــرة ،لجوائز «مــوركــس دور»
لعام  ،2017وهم:باسم ياخور لجائزة أفضل ممثل عربي،
وش ـكــران مــرتـجـى وكــاريــس بـشــار لـجــائــزة أفـضــل ممثلة
عربية ،ونيكول سابا لجائزة أفضل ممثلة لبنانية ،وجوي
خوري لجائزة أفضل ممثلة لبنانية بدور مساند.
المسلسل مــن تأليف نــور شيشكلي ،وإ خـ ــراجهشام
شربتجي ،ويشارك في البطولة :طوني عيسى ،وسعد مينه،
وروبين عيسى ،ومي صايغ ،وزينة مكي ،وخالد القيش،
وبيدروس برصوميان ،وآخرون.

يتمحور فيلم «زيارة الرئيس» حول بلدة ساحلية صغيرة ينتشر
فيها خبر زي ــارة الــرئـيــس إلـيـهــا ،فيهرع الـسـكــان لتجميل زوايــاهــا
ً
وأركانها استعدادا لوصوله لتفقد مصنع الصابون في البلدة ،ومع
اقتراب ذلك اليوم المنتظر ،تبدأ التساؤالت :هل سيزور الرئيس هذه
ً
البلدة المهملة فعال ،أم أن األمر مجرد خدعة أو زوبعة في فنجان؟
تدور األحداث في فيلم «آخر أيام رجل الغد» حول الرجل اآللي الذي
قدمه الجنرال ديغول هدية إلى لبنان بمناسبة االستقالل عام .1945

ً
منزو في
إال أن هذا الرجل اآللي لم يعد مشهورا كما في الماضي ،بل
ٍ
مكان مهجور في بيروت ،وفجأة يعود إلى األضــواء ويبدأ السكان
رواية قصصهم وذكرياتهم عنه لتتكشف خبايا وتفاصيل أسطورة
ً
ً
«مانيڤيل» التي شكلت جزءا مهما من وجدان المواطنين.

حسين الديك
بعد مرور شهر على طرحه على قناته الخاصة وعلى
ّ
«ي ــوت ـي ــوب» ،ت ـخــطــت نـسـبــة م ـشــاهــدة كـلـيــب «ج ـمــالــك ما
بـ ـيـ ـخـ ـل ــص» (إخـ ـ ـ ـ ـ ــراجأح ـم ــد
المنجد) للفنانحسين الديك
 13مليون مشاهدة.
األغـنـيــة مــن كـلـمــات حياة
أسبر ،وألحانطالل الداعور،
وتوزيع فادي جيجي.

سيما
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كريم :سعيد بنجاح «رغدة متوحشة»
محمود
المخرج
ِّ
• يؤكد أن رامز جالل ساعده

ً
جالل
رامز
بطولة
من
متوحشة»،
«رغدة
الثانية
السينمائية
تجربته
أخيرا
طرح المخرج
ً
ً
كريم ً
المصري محمود ً
ّ
وريهام حجاج .حقق الفيلم نجاحا الفتا ،متصدرا شباك التذاكر المصري خالل أسبوعين من العرض ،ومتفوقا
على ستة أفالم أخرى في الموسم .عن هذه التجربة التقينا محمود كريم.
القاهرة – محمد قدري

كيف كان تعاقدك على «رغدة
متوحشة»؟
ح ـ ــدث ـ ـن ـ ــي ع ـ ـن ـ ــه رام ـ ـ ـ ـ ـ ــز ج ـ ــال
وال ـم ــؤل ــف لـ ــؤي ال ـس ـي ــد ،وع ـقــدنــا
جلسات عمل عــدة وتناقشنا في
التفاصيل ،ثــم كانت لنا جلسات
أخـ ــرى م ــع الـمـنـتــج ول ـيــد صـبــري
رسمنا فيها خطوط العمل كافة.
والحمد لله ،نجحت في تقديم رامز
جالل في شكل جديد ،وهو أكثر ما
حمسني للعمل.
هل وجود جزء من فكرة برامج
ً
رامــز جــال ،تحديدا المقالب ،كان
ً
ً
بالنسبة إليكم عامال مطمئنا أم
ً
ً
مقلقا ،خصوصا بعد الهجوم الذي
لحق بهذا النوع من البرامج؟

حرصت على
أن يختلف رامز
جالل في الفيلم
عن معظم أدواره
السابقة

ّ
لـ ــم نـ ـت ــوق ــع أن ي ـح ـق ــق ال ـف ـي ـلــم
ه ــذا ال ـن ـجــاح ك ـلــه ،كــذلــك لــم نقلق
ً
خصوصا أن الدور مستقل ،وليس
ً
جزء ا من البرامج الخاصة برامز،
وقد عملت على إنجازه فرق مدربة
مــن أمـيــركــا ،ونـفــذ كــل فــرد مهمته
على أكمل وجــه .يبقى أن النجاح
من عند الله في النهاية.
ً
ق ــدم را مـ ــز ج ــال أداء تمثيليا
ً
ً
م ـم ـيــزا ف ــي الـفـيـلــم ومـخـتـلـفــا عن
أعماله السابقة .كيف عملت على
ذلك؟
ً
كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت حـ ـ ــري ـ ـ ـصـ ـ ــا
م ــن الـ ـب ــداي ــة ع ـل ــى أن
ً
ي ـك ــون رامـ ــز مـخـتـلـفــا
فــي الفيلم عــن معظم
أدواره السابقة .قبل

مجدي الطيب

م ـ ـ ــاذا عـ ــن م ـه ـن ـيــة رام ـ ـ ــز ج ــال
ومـ ـ ــدى الـ ـت ــزام ــه ب ــال ـت ـص ــويــر مــن
عدمه؟

نجوم شرف
ظهر في الفيلم نجوم شرف .من
صاحب الفكرة؟
كان نجوم الشرف الذيم ظهروا
في الفيلم قمة في الروعة ،وسعدت
بــالـعـمــل مـعـهــم ،ول ــم يـعـتــرض أي
م ـن ـه ــم ع ـل ــى ق ـل ــة عـ ـ ــدد م ـش ــاه ــده
فالبعض منهم أصدقائي والبعض
اآلخ ـ ـ ــر أص ـ ــدق ـ ــاء ج ـ ـ ــال ،وك ــان ــوا
جميعهم سعداء بالتعاون معنا.
مشهد تحرش حمدي الوزير
ً
تـكـ ّـرر فــي أكـثــر مــن عمل أخـيــرا.
لماذا صممت على وجوده؟

محمود كريم
ح ـم ــدي ال ــوزي ــر ف ـن ــان رائ ــع.
تحدثت إليه ليظهر في الفيلم
ب ـه ــذه ال ـل ـق ـطــة ،ول ـي ــس ال ـهــدف
مـ ـج ــرد «إيـ ـفـ ـي ــه» ،ب ــل ه ــو ج ــزء
مـ ـ ــن مـ ـشـ ـه ــد ك ـ ــام ـ ــل ي ـت ـض ـمــن
ً
مــواقــف مختلفة عــدة وتمثيال
وكوميديا.

إيرادات وإمكانات
مــاذا عــن اإلي ــرادات ،ال سيما
مع وجــود أفــام كوميدية عدة
في الموسم؟
إيـ ـ ـ ــرادات ال ـف ـي ـلــم ح ـتــى اآلن
توفيق كبير من عند الله وأنا
سـعـيــد ب ـهــا .وع ــن وج ــود أكثر
من فيلم كوميدي في الموسم،
فــدعـنــي أقـ ــول إن لـكــل شخص
حساباته الخاصة والمنافسة
ً
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــي ل ـي ـســت ه ــدف ــا،
ف ـهــدفــي ت ـقــديــم ت ـجــربــة جـيــدة
تنال إعجاب الجمهور .وأتمنى

أن يحقق الفيلم النجاح المادي
إلى جانب القيمة التي أقدمها.
هـ ــل ل ــدي ـن ــا إمـ ـك ــان ــات فـنـيــة
لرسم شخصيات مثل «رغــدة»
ً
التي ظهرت في الفيلم ،تحديدا
ما يتعلق بالماكياج؟
لدينا اجتهادات كبيرة لكننا
لــم نصل إلــى التجربة الكاملة
لــر ســم شخصية كاملة وبهذه
الـ ـج ــودة ك ـمــا ظ ـه ــرت «رغـ ـ ــدة»،
وهــي لــم تتعرض أليــة مشكلة
رغم ساعات التصوير الطويلة
التي وصلت إلى  12ساعة في
بعض األيام.

«ياباني أصلي»
ق ــدم ــت ت ـجــرب ـت ـيــن «يــابــانــي
أص ـ ـلـ ــي» و{رغـ ـ ـ ـ ــدة م ـتــوح ـشــة»
ً
أخيرا .ما الفرق بينهما؟

التجربة المقبلة
«رغـ ــدة مـتــوحـشــة» ثــانــي ت ـجــارب مـحـمــود كــريــم الـكــومـيــديــة ،فهل
سيستمر على الخط نفسه؟ يقول في هذا المجال« :ال أعتبر فيلمي األول
ً
«ياباني أصلي» كوميديا بالدرجة األولى ،فهو كوميديا من نوع خاص
فيها كثير من المشاعر .لكن تجربتي الثانية خفيفة ومن المحتمل أن
ً
ً
ً
تكون تجربتي الثالثة حركة أو رومانسية أو ربما لونا مختلفا تماما».

«ي ــاب ــان ــي أص ـل ــي» كــومـيــديــا
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن مـ ـش ــاع ــر
ً
مختلفة ،وق ــد أحـبـبـتــه كـثـيــرا.
لكن «رغــدة متوحشة» جذبني
لــرغ ـب ـتــي ف ــي أن أغ ـي ــر ج ـلــدي،
ً
وك ــان تـحــديــا بالنسبة إلــي أن
ً
ً
أق ــدم ع ـمــا م ـغــايــرا لـمــا سبقه
يعتمد على المواقف المضحكة
ولـ ـ ـي ـ ــس اإليـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات .لـ ـ ـ ــذا لــم
أت ـع ــام ــل م ـعــه ع ـلــى أنـ ــه مـجــرد
فـيـلــم كــوم ـيــدي ،ب ــل ك ــان همي
تقديم صورة جيدة .باختصار،
ً
اختلف أسلوب اإلخــراج تماما
بين العملين.
كيف تعاملت مع الطفل في
فـيـلــم «رغـ ــدة م ـتــوح ـشــة» ،وهــل
أف ــادت ــك تـجــربـتــك فــي «يــابــانــي
أصلي»؟
«تـيــم» فــي «رغ ــدة متوحشة»
ط ـف ــل ذكـ ـ ــي ،اخـ ـت ــرت ــه مـ ــن بـيــن
كثيرين .وبعد أكثر من بروفة
تيقنت أنه األنسب .كان التعامل
ً
مـ ـع ــه مـ ــري ـ ـحـ ــا فـ ـه ــو م ــوه ــوب
وأتوقع له النجاح .أما تجربتي
م ــع ال ـطـفـل ـيــن ال ـيــابــان ـي ـيــن في
«ياباني أصلي» فكانت أصعب
ل ـ ــوج ـ ــود م ـش ـك ـل ــة ف ـ ــي الـ ـلـ ـغ ــة،
ً
ول ـك ـن ـهــا ك ــان ــت أيـ ـض ــا تـجــربــة
ً
جيدة ساعدتني كثيرا.

ملصق فيلم {رغدة متوحشة}

القاهرة  -أمنية اليمني

إيرادات «نصف السنة» في مصر ...مفاجآت وصعود وهبوط
حرب شرسة يشهدها الموسم السينمائي الراهن في مصر ،وحركة
ً
صعود وهبوط تدفع أعماال إلى األمام في حين تتراجع أعمال
أخرى.
عن مؤشر إيرادات األفالم المتنافسة بعد أكثر من أسبوعين على
انطالق الموسم الذي شارف على االنتهاء نتوقف مع األرقام.
م ــا زال «ط ـلــق ص ـنــاعــي» م ــن إنـتــاج
ّ
القاهرة – ةديرجلا•
يتصدر
شركة «دوالر فيلم» وتوزيعها
المشهد السينمائي في مصر ويحصد
ً
أرق ـ ــام ـ ــا ع ــالـ ـي ــة .ب ـع ــد ع ــرض ــه ب ـثــاثــة
أسابيع جمع إيرادات بلغت نحو ستة
ماليين جنيه و 650أ لــف جنيه ،وهو
ً
ً
يعد رقما كبيرا خالل هذا الموسم.
الفيلم مــن بـطــو لــة :حــور يــة فرغلي،
وم ـ ــاج ـ ــد ال ـ ـ ـكـ ـ ــدوانـ ـ ــي ،وس ـ ـيـ ــد رج ـ ــب،
وم ـح ـمــد ف ـ ــراج ،فـيـمــا ت ــول ــى الـتــألـيــف
واإلخــراج خالد ديــاب .تــدور األحــداث
{حليمو أسطورة
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار كـ ــوم ـ ـيـ ــدي ح ـ ـ ــول زوجـ ـي ــن
الشواطئ} رفع من
يسعيان إ لــى ا لـحـصــول على تأشيرة
الـسـفــر إل ــى أم ـيــركــا ،ويـكـتـشــف ال ــزوج
قاعات العرض بعد
ً
أن زو ج ـ ـتـ ــه ا لـ ـح ــا م ــل أ خ ـ ـ ــذت ح ـب ــو ب ــا
ثالثة أسابيع من
لتسريع عملية الوالدة لتلد على أرض
أميركية ،ويحصل ابنه على الجنسية.
إطالقه
ُيــذ كــر أن الفيلم وا جــه مشكالت مع
ا ل ــر ق ــا ب ــة ق ـبــل ط ــر ح ــه ،إذ أ صـ ــرت على
حذف كثير من المشاهد.
جـ ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي {عـ ـق ــدة
ال ـ ـخـ ــواجـ ــة} ال ـ ـ ــذي طـ ـ ــرح بـ ـع ــد {ط ـل ــق
صـنــاعــي} بـثــاثــة أي ــام،
وحـ ـ ـق ـ ــق الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـ ــذي
راهـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـل ـ ـيـ ــه م ـن ـت ـج ــه
أحمد السبكي إيرادات
ق ــدرت بــأر ب ـعــة ماليين
ً
جنيه و 883ألفا  ،وهو
مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة :حـ ـس ــن
ال ـ ــرداد ،وه ـنــا ال ــزاه ــد،
وبيومي فؤاد ،ومحمد
لـ ـطـ ـف ــي .وم ـ ـ ــن ت ــأل ـي ــف
شيكو و هـشــام ماجد،
وإخراج بيتر ميمي.
تدور األحداث حول
شاب يتعرف مصادفة
إلـ ـ ـ ــى فـ ـ ـت ـ ــاة م ـخ ـت ـل ـف ــة
ع ـنــه ف ــي الـمـسـتــويـيــن
االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
واالقتصادي ويسعى
إل ــى ال ــوص ــول إل ـي ـهــا،
فيلم {خالويص}
كـ ـ ــذلـ ـ ــك يـ ـ ـق ـ ــع ف ـ ـ ــي ي ــد

اكتشافات
«شيمي»!
magditayeb58@gmail.com

أن نبدأ التصوير وضعنا تصورات
ع ـ ــدة وات ـف ـق ـن ــا ع ـل ــى ال ـت ـفــاص ـيــل،
وه ــو م ــن جــان ـبــه ب ــذل ج ـه ــده في
ً
أداء ال ــدور بـعـيــدا عــن شخصيته
ً
الحقيقية ّ
وقدم أداء راقيا ،وصنع
بين «إسـمــاعـيــل» و{رغـ ــدة» ،وهما
ً
شخصيتاه فــي ا لـفـيـلــم ،تجانسا
س ــاع ــدن ــي لـ ـلـ ـخ ــروج بــال ـن ـت ـي ـجــة
الجيدة.

ك ــل م ــا ي ـقــال ح ــول ع ــدم ال ـتــزام
رام ــز غـيــر صـحـيــح .فــي تـصــوري،
يتعلق ذلك ببرامج المقالب التي
أع ـط ــت ع ـنــه ه ــذه الـ ـص ــورة .لكنه
ً
في الحقيقة نجم ومسؤول تماما
ً
واحترمته كثيرا لخوفه على عمله،
ً
فضال عن أنه مطيع ويدعم العمل
وساعدني على تنفيذ فكرتي كي
يخرج الفيلم بصورة الفتة ،وهو
وثــق بــي .ذلــك كله يــؤكــد احترامه
لعمله كممثل.

فجر يوم جديد

أمــر منطقي ،وطبيعي ،أن تمتلئ أرفــف المكتبة العربية ،بين
ً
الحين واآلخر ،بأحدث إصدارات ناقد أو باحث سينمائي ،وغالبا
ما يحدث هذا بصورة غير منتظمة .لكن ما يحدث من محمد سعيد
شيمي فاق التصور ،وتجاوز كل خيال ،فالرجل الذي حصل على
دبلوم متخصص في التصوير الفوتوغرافي من أميركا ،وتخرج
في قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما في العام  ،1971وبدأ
ً
حياته هــاويــا يتذوق األفــام ،في جمعيات ومنتديات السينما،
قبل أن ينتقل إلى مرحلة تصوير أفالم الهواة بكاميرا الـ  8مللي،
ثم احتراف التصوير السينمائي ،حيث قام بتصوير أكثر من 75
ً
ً
فيلما تسجيليا و 108أفالم روائية طويلة ،واتجه إلى تطوير نفسه
عندما صقل موهبته ،بالحصول على دبلومات دولية في الغوص
تحت الماء جعلت منه «أول مصور سينمائي مصري تحت الماء».
هــذا الـمـبــدع الـطـمــوح لــم يكتف بــإنـجــازاتــه الكثيرة فــي مجال
تـخـصـصــه ،وم ــن بـيـنـهــا مـشــاركـتــه ف ــي عـضــويــة ل ـجــان السينما
والتحكيم في كثير من المهرجانات السينمائية ،وإنما فوجئ به
الجميع عندما اتجه إلى كتابة كثير من المقاالت المتخصصة في
ً
السينما والتصوير ،وكان طبيعيا أن تحظى باهتمام ،وتهافت،
ً
المطبوعات والدوريات ،نظرا إلى ندرة المقاالت ،والدراسات ،التي
تطرقت إلى هذا النوع من الثقافة السينمائية .وبفطنته ،ووعيه،
أدرك شيمي أن «الـســوق» ،وليس «المكتبة العربية» فحسب ،في
حاجة ملحة إلــى هــذا النوع من الثقافة السينمائية ،فاتجه إلى
تنظيم ورش متخصصة في تعليم التصوير السينمائي ،ودورات
فــي تعليم التصوير تحت الـمــاء ،ومـحــاضــرات فــي فــن التصوير
السينمائي والفيديو ،والعالقة بينهما والفنون التشكيلية .كذلك
استجاب للعروض الكثيرة التي انهالت عليه لتدريس اإلضاء ة
والتصوير السينمائي فــي األكــاديـمـيــات المتخصصة ،وكليات
اإلعالم ،والتربية النوعية ،باإلضافة إلى معهد اإلذاعة والتلفزيون
التابع لما كان ُيسمى وقتها وزارة اإلعالم ،واإلشراف على رسائل
الماجستير والــدكـتــوراه فــي كلية الفنون التطبيقية وأكاديمية
الفنون.
غير أن مــا يعنينا هنا هــو الحديث عــن المنجز الثقافي غير
المسبوق ،الــذي حققه محمد سعيد شيمي ،في مجال التثقيف
ً
السينمائي ،خـصــوصــا أن مــا يكتب فـيــه ،وعـنــه ،ليس مــن قبيل
«كناسة الدكان» ،حسب تعبير الكاتب الكبير يحيى حقي ،الذي
وظـفــه أحــد نـقــادنــا السينمائيين للهجوم على نــاقــد آخــر ُعــرف
بتجميع مـقــاالتــه فــي الـكـتــب لـيــس أك ـثــر .فالكتب الـتــي أصــدرهــا
ً
ش ـي ـمــي ،وتـ ـج ــاوزت  22م ــؤل ـف ــا ،تـخـصـصــت ف ــي م ـج ــال ال يمكن
ً
القولُ ،مطلقا ،إن الكتابة عنه ،وفيه« ،وسيلة للكسب والتربح»،
أو مــن قبيل «ال ـبــروبــاغ ـنــدا» ،بــل إضــافــة نــوعـيــة بمعنى الكلمة.
فأي مصلحة شخصية له في أن يكتب في عام  1997عن «تاريخ
التصوير السينمائي في مصر  ،»1996 – 1897ويتبعه في العام
الــذي يليه بكتاب «الحيل السينمائية لألطفال» ،الــذي صــدر عن
مهرجان القاهرة الثامن لسينما األطـفــال ،كذلك الـجــزء ان اللذان
كتبهما عن «الخدع والمؤثرات الخاصة في الفيلم المصري» عن
هيئة قصور الثقافة؟ وإذا كان البعض ينظر إلى كتابه «التصوير
السينمائي تحت الماء» بأنه يتوجه إلى المتخصصين ،فأي جاحد،
أو ناكر للجميل ،ذلك الذي ال يرى في كتبه التي تحمل عناوين:
«أفالمي مع عاطف الطيب» ،و{كالكيت أول مرة» ،الذي صدرت له
طبعة ثانية بعنوان «سينما آخر شقاوة» ،و{القاهرة والسينما»،
و{محسن نصر :اإلبداع على الوتر الحساس» ،و{اتجاهات اإلبداع
في الصورة السينمائية المصرية» ،وكتابه الذي حكى «تجربتي
مع الصورة السينمائية» ،وتواصله مع الطفرة التي اعترت تقنية
الصورة على الشاشة في كتاب «الصورة السينمائية بالوسائل
الرقمية» ،إضافة نوعية ،بل طفرة ،بمعنى الكلمة؟ ومن ُينكر عليه
وفاءه ألصدقائه ،كما فعل في كتبه عن محمد خان وعاطف الطيب،
واكتشافاته المثيرة ،كما فعل في كتابه «مصطفى حسن مبدع
الصورة والحيل السينمائية» ،عن المخضرم «مصطفى حسن»
ً
( ،)1968 – 1908الــذي ُيعد واحــدا من رواد التصوير السينمائي
في السينما المصرية ،وهو الكتاب الذي يعود الفضل في إصداره
إلى سلسلة «كتاب السينما» ،التي تصدر عن الجمعية المصرية
لكتاب ونقاد السينما ،برئاسة الكاتب الصحافي األمير أباظة،
ً
ً
ً
ً
وباتت تسد نقصا كبيرا ،وفراغا هائال ،في المكتبة السينمائية،
في غيبة كاملة لوزارة الثقافة المصرية!
األمر المؤكد أن محمد سعيد شيمي سيبقى صاحب بصمة ،في
تاريخ السينما المصرية ،ليس فحسب كمبدع لكثير من األفالم
الناجحة ،ورائ ــد للتصوير تحت الـمــاء ،ومحاضر وم ــدرس لفن
التصوير واإلض ــاء ة ،بل كأستاذ للثقافة السينمائية ،وصاحب
دور ال ُينكر في اقتحام نوع من الثقافة السينمائية كان إلى وقت
قريب من «التابوهات»!.

السبكي يستجيب لغادة عبدالرازق

فيلم {إطلعولي بره}
عصابة تجبره على ارتكاب أمور غير
قانونية باسم مستعار.
الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم يـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة
والـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا وال ــروم ــانـ ـسـ ـي ــة وف ـي ــه
ِّ
تقد م هنا الزاهد بطولتها األولى في
السينما.
وع ـل ــى غ ـيــر ال ـم ـتــوقــع ل ــرام ــز جــال
بـسـبــب ه ـبــوط مـسـتــواه فــي الـسـنــوات
اﻷ خ ـي ــرة ص ـعــدت أ سـهـمــه عـبــر فيلمه
{رغ ــدة مـتــوحـشــة} ال ــذي يـعــود بــه إلــى
الـسـيـنـمــا وت ـش ــارك ــه ال ـب ـطــولــة ك ــل من
ري ـه ــام ح ـج ــاج وان ـت ـص ــار ،وال ـتــأل ـيــف
للؤي السيد ،واإلخراج لمحمود كريم.
حـقــق الـعـمــل إي ــرادات ق ــدرت بثالثة
مــايـيــن جـنـيــه و 900ألــف فــي أقــل من
أسبوع ،ويجسد فيه جالل شخصيتي
ر جـ ـ ــل وا م ـ ـ ـ ـ ــرأة ،إذ ي ـع ـم ــل فـ ــي ش ــر ك ــة

إ عــا نــات تحتاج إ لــى عــار ضــة جديدة
فيتنكر بشخصية سيدة.

أرقام منخفضة
أم ــا {ح ـل ـي ـمــو أسـ ـط ــورة ال ـشــواطــئ}
فـ ّـرفــع مــن قــاعــات ال ـعــرض بـعــد ثــاثــة
ً
أســاب ـيــع م ــن إط ــاق ــه ،م ـح ـق ـقــا مـلـيــون
جنيه و 100أ لــف .شــارك في البطولة:
طلعت زكريا ،ودينا ،وريم البارودي،
وبيومي فؤاد ،وأحمد حالوة.
ت ـ ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ح ـ ـ ــول ش ـخ ـص ـيــة
حليمو ا لـتــي ُيـجـ ِّـســد هــا طلعت ز كــر يــا
ً
وال ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل مـ ـنـ ـق ــذا ع ـل ــى ش ــواط ــئ
إ سـكـنــدر يــة ،و لـكـنــه ر غــم ذ لــك ال يجيد
ال ـ ـس ـ ـبـ ــاحـ ــة .م ـ ــن هـ ـن ــا تـ ـنـ ـش ــأ م ــواق ــف
كوميدية عدة.

«جدو نحنوح»
جاء في ذيل القائمة {جدو نحنوح} من بطولة :مدحت تيخا ،ومصطفى أبو
سريع ،ومحمد ثروت ،ونرمين ماهر ،إذ قدرت إيراداته بـ 225ألف جنيه .تدور
أحداثه حول تجمع ثالثة أبناء عم للبحث عن كنز تركه جدهم لهم فيضطرون
إلى دخول مستشفى المجانين وسط مفارقات كوميدية.

فيلم {عقدة الخواجة}
وج ـ ــاء ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ــراب ـع ــة خــالــد
الصاوي مع كريم محمود عبد العزيز
وأحمد فتحي في {اطلعولي بره} الذي
حـقــق إي ـ ــرادات  850أل ــف جـنـيــه ،وهــو
من تأليف فــادي أبو السعود وهشام
ماجد ،وإخراج وائل إحسان.
تـ ـ ـ ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار م ــن
الـكــومـيــديــا ح ــول شـخــص يـعـيــش في
ح ـ ــارة ش ـع ـب ـيــة ،ي ـجــد ف ــي أحـ ــد األيـ ــام
ً
كتابا بعنوان {اطلعولي بره} ،وعندما
يقرأه يخرج له عــدد من الشخصيات
تسيطر على ّمواقفه وحياته وقراراته.
ب ــدوره ،حــقــق {خــاويــص} إي ــرادات
ضعيفة لم تتجاوز ا لـ 370ألف جنيه،
وتـ ـ ـ ــدور أح ـ ــداث ـ ــه ح ـ ــول طـ ـف ــل ُي ـس ـجــن
ب ـس ـب ــب ت ـش ــاب ــه اسـ ـم ــه مـ ــع اس ـ ــم أح ــد
األشخاص فيضطر والده إلى ارتكاب
جريمة كي ُيحبس مع صغيره.
الفيلم من بطولة :أحمد عيد ،وآيتن
عامر ،وسامي مـغــاوري ،و طــارق عبد
الـ ـع ــزي ــز ،وم ـ ــن ت ــألـ ـي ــف ل ـ ــؤي ال ـس ـي ــد،
وفـيـصــل عـبــد الـصـمــد ،وإخ ــراج خالد
الحلفاوي.

غادة عبدالرازق
وافــق المنتج محمد السبكي على طلب غــادة عبد الــرازق تصميم
ملصقات دعائية لها بمفردها لتكون ضمن الحملة الدعائية لفيلم
«حرب كرموز» ،باإلضافة إلى الملصق الجماعي لفريق العمل.
مخرج العمل بيتر ميمي يواصل مونتاج وماكساج الفيلم الجديد
المقرر طرحه في الصاالت خالل إجازة عيد الفطر المقبل ،إذ تجاوزت
ميزانيته حاجز  30مليون جنيه بسبب كثرة مشاهد الحركة التي
تضمنها.

ً
كريم بطل مجددا

ات ـ ـفـ ــق ال ـم ـن ـت ــج أح ـم ــد
السبكي مــع الفنان كريم
محمود عبدالعزيز على
ب ـطــولــة ف ـي ـلــم سـيـنـمــائــي
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة
ا لـمـقـبـلــة بـعــد تعاونهما
ً
سويا في فيلم «اطلعولي
ب ـ ـ ـ ــره» ال ـ ـ ـ ــذي اس ـت ـق ـب ـل ـتــه
ً
الصاالت أخيرا.
الـسـبـكــي سـيــوقــع عقد
الـفـيـلــم الـجــديــد مــع كريم
وات ـ ـف ـ ـقـ ــا عـ ـل ــى أن ي ـك ــون
مـ ـ ــوعـ ـ ــد عـ ـ ــرضـ ـ ــه ب ـش ـك ــل
مبدئي خالل موسم عيد
األضحى المقبل.

كريم محمود عبدالعزيز

توابل ةديرجلا

•
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دار الشفاء :انضمام الموسوي وكامل إلى قسم األمراض الباطنية

الظفيري :إضافة مهمة وقيمة تتماشى مع استراتيجية التوسع والريادة
كجزء من خطته التوسعية
باستقدام أشهر الكوادر الطبية
وأكثرهم خبرة ،أعلن مستشفى
ً
دار الشفاء مؤخرا عن انضمام
ك ــل م ــن د .م ـح ـمــد ال ـم ــوس ــوي
استشاري األم ــراض الباطنية
ود .م ـح ـمــد ك ــام ــل اس ـت ـش ــاري
األمـ ــراض الـصــدريــة إل ــى فريق
العمل المميز بقسم األمــراض
الباطنية في المستشفى.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ص ــرح
د .ي ــوس ــف ال ـظ ـف ـي ــري ،رئ ـيــس
الـهـيـئــة الـطـبـيــة فــي مستشفى
ً
دار الـ ـشـ ـف ــاء ،ق ـ ــائ ـ ــا" :ت ـس ـعــى
إدارة مـسـتـشـفــى دار ا ل ـش ـفــاء
ً
دوم ــا إلــى تقديم أفضل رعاية
صـ ـحـ ـي ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة لـ ـلـ ـم ــرض ــى،
وذلـ ــك بـتــوفـيــر ال ـطــاقــم الطبي
ذي الخبرة الواسعة من أطباء
وهـ ـيـ ـئ ــة ت ـم ــري ـض ـي ــة وف ـن ـي ـيــن
وم ـ ـ ـ ــزودي ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة
ع ـل ــى اخ ـت ــاف ـه ــم ،واسـ ـتـ ـخ ــدام
أح ـ ـ ــدث األجـ ـ ـه ـ ــزة وال ـت ـق ـن ـي ــات

رادار

ال ـعــال ـم ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تـقــديــم
أف ـضــل مـسـتــوى مــن الـخــدمــات
للمرضى ،متمثلة في :الخدمات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة ،أجـ ـنـ ـح ــة وغ ـ ــرف
الـ ـم ــرض ــى ،ف ــري ــق االس ـت ـق ـب ــال
وخــدمــة ال ـع ـمــاء ،وغـيــرهــا من
الخدمات المتكاملة".
وأضـ ــاف" :يـعــد انـضـمــام كل
م ــن د .م ـح ـمــد ال ـم ــوس ــوي ود.
محمد كــامــل إلــى فــريــق العمل
بــالـقـســم إض ــاف ــة مـهـمــة وقيمة
ت ـت ـم ــاش ــى م ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــع وال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــي
ينتهجها المستشفى ،ونتطلع
الستغالل هذه الخبرات لخدمة
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ه ــدف ـن ــا
الرئيسي لتلبية كل متطلبات
المرضى في الكويت".
ُيذكر أن د .محمد الموسوي
استشاري األم ــراض الباطنية
حــاصــل عـلــى ال ـبــورد الكويتي
ل ــأم ــراض الـبــاطـنـيــة ،ويتميز
ف ــي ع ــاج األم ـ ــراض الباطنية

د .محمد الموسوي

د .محمد كامل

د .يوسف الظفيري

ب ــاخـ ـت ــاف أن ــواعـ ـه ــا ،أم ـ ــراض
الجهاز الهضمي مثل القولون
الـ ـعـ ـصـ ـب ــي وقـ ـ ــرحـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــدة،
أم ـ ــراض الـشـيـخــوخــة ،الـتـهــاب
الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــراض
الجلطات الدماغية ،االلتهابات
الرئوية العامة ،قرحات الفراش
وأمراض األنيميا والدم.

عـ ـل ــى جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ف ـ ـ ــإن د.
م ـح ـمــد ك ــام ــل هـ ــو اس ـت ـش ــاري
األمـ ـ ــراض ال ـصــدريــة الـحــاصــل
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
األوروبية لألمراض الصدرية،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى زم ــال ــة الـكـلـيــة
األميركية لألمراض الصدرية.
وي ـش ـت ـه ــر د .م ـح ـم ــد كــامــل

بعالج أمراض التدخين بجميع
أن ـ ــواع ـ ــه ،م ــع ال ـم ـس ــاع ــدة عـلــى
اإلق ـ ـ ــاع ع ــن ال ـت ــدخ ـي ــن ،ع ــاج
حساسية الـصــدر فــي األطـفــال
والكبار ،عالج االلتهاب الرئوي
وال ــدرن ،عــاج الكحة المزمنة،
عالج اضطربات التنفس أثناء
النوم.

النوم ّ
لصحة قلبك

يرتبط النوم ،سواء لمدة ّطويلة أو قصيرة ،بارتفاع خطر اإلصابة بأمراض
القلب .ولكن إلى ّ
أي مدى تؤثر العوامل المترابطة األخرى ،أي مستويات النشاط
ّ
والوزن ،في هذه النظرية؟
ّ
ّ
في محاولةٍ لمعرفة الجواب ،شــارك نحو  240ألف راشـ ٍـد يتمتعون
بصحةٍ
ً
ّ
جيدة وتتراوح أعمارهم بين  51و 72عاما في دراسةٍ على المستوى الوطني
ّ
ّ
الباحثون تأثير النشاط البدني من
في الــواليــات المتحدة األميركية .اختبر
ّ
معتدل إلــى قــوي ،ومشاهدة التلفزيون ،ومــؤشــر كتلة الجسم ،في مـ ّـدة النوم
ّ
ّ
الوفيات.
ومعدالت
ّ
ً
ّ
شخص .مقارنة
ـف
ـ
ل
أ
44
نحو
ي
توف
المتابعة،
من
عاما
14
ط
متوس
ـال
خـ
ًّ ّ ّ ٍ
تبين أن من ينامون
بالمشاركين الذين ينامون بين سبع وثماني ساعات يوميا،
ّ ً
ّ
مدة أقصر أو أطول يكونون عرضة أكثر للموت من أمراض القلب .ولم يبد أن
ّ
ّ
الرياضة أو كون الشخص قليل الحركة (يستدل عليها من وقت
مدة ممارسة
ّ
ّ
والوفيات .ولكن لدى المشاركين
مشاهدة التلفاز) تؤثران في الرابط بين النوم
ّ
ًّ
يوميا
الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة ،ارتبط النوم ألقل من
سبع ساعات ُ
ً
ً
ّ
وثيقا بزيادة خطر الموت ّ
جراء أمراض القلب .نذكر أن الدراسة نشرت
ارتباطا
ّ
ّ
في ( American Journal of Epidemiologyالمجلة األميركية لعلم األوبئة).

ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ي ـقــدم
د .م ـ ـح ـ ـمـ ــد كـ ـ ــا مـ ـ ــل ع ـ ــا ج ـ ــات
متخصصة لالرتشاح المائي
والـ ـ ـه ـ ــوائ ـ ــي لـ ـل ــرئـ ـتـ ـي ــن ،ع ــاج
ال ـت ـل ـيــف ب ــال ــرئ ـت ـي ــن ال ـم ـنــاعــي
بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـت ـ ـعـ ــرض لـ ـلـ ـع ــوام ــل
البيئية ،عالج الفشل التنفسي
ال ـحــاد وال ـمــزمــن ال ــذي يتطلب
وضـ ــع ال ـم ــري ــض ع ـلــى أج ـهــزة
التنفس الصناعي ،عمل جميع
مناظير الرئة لتشخيص األورام
والـ ـتـ ـه ــاب ــات ال ــرئـ ـتـ ـي ــن ،ع ــاج
جلطات الرئتين وعالج ارتفاع
ضغط الشريان الرئوي.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى أن
ق ـســم األم ـ ـ ــراض ال ـبــاط ـن ـيــة في
م ـس ـت ـش ـفــى دار ال ـش ـف ــاء ي ـقــدم
مجموعة واسعة من الخدمات
ً
ل ـل ـمــرضــى م ــن ع ـم ــر  12ع ــام ــا
ف ـمــا فـ ــوق .وتـتـضـمــن خــدمــات
ال ـق ـس ــم ال ـت ـش ـخ ـيــص والـ ـع ــاج
ل ـ ـل ـ ـحـ ــاالت الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـ ـحـ ــادة
والـ ـ ـم ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى

الخدمات الوقائية والفحوصات
ال ــروت ـي ـن ـي ــة .ك ـمــا ي ـب ــذل فــريــق
العمل في القسم قصارى جهده
لتقديم خدمات عالية الجودة
من خالل تطبيق أساليب طبية
ً
معترف بها عالميا ،مع االلتزام
بإبقاء المريض وعائلته محور
الرعاية.
ويشتمل القسم على العديد
من التخصصات الفرعية التي
ً
ً
ج ـع ـلــت م ـن ــه مـ ــركـ ــزا م ـت ـكــامــا
لعالج األمراض الباطنية التي
ي ـل ـجــأ إلـ ـي ــه ك ــل م ــري ــض .وم ــن
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات أمـ ـ ــراض
الغدد الصماء ،أمراض الجهاز
ال ـ ـه ـ ـض ـ ـمـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـكـ ـل ــى،
أم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـع ـص ـب ــي
واض ـط ــراب ــات ال ـن ــوم وأمـ ــراض
الرئة.

ّ
ّ
المضادة للتخثر تواجه الخرف
األدوية
ّ
ّ
وجدت دراسة حديثة أن بين مرضى الرجفان األذيني ،يقل احتمال ّاإلصابة بالخرف
ّ
أدوية مضادة للتخثر.
في مرحلةٍ الحقةٍ من الحياة لدى من يتناولون
ّ
ّ
ٌ
منتظمة،
وغير
سريعة
قلب
ات
بدق
ز
يتمي
اضطراب
يزيد الرجفان األذيني ،وهو
ٍ
ّ
ُ
ً
ّ
ّ
المضادة للتخثر
الدماغية ،فضال عن الخرف .وتعرف األدوية
خطر اإلصابة بالسكتة
ّ
بخفضها خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية ،ولكن لم تكن آثارها واضحة بالنسبة إلى
ّ
ّ
ّ
والصيدليات
سويدي ّون بيانات سجل المستشفيات
الخرف .لذلك ،فحص باحثون ً ُ
شخص تقريبا شخصت إصابتهم بالرجفان األذيني بين عامي
لدى نصف مليون
ٍ
 2006و.2014
ّ
من يعانون الرجفان األذيني ويتناولون الوارفارين (كودمادين)،
أن
الباحثون
وجد
ّ
ّ
ّ
ّ
خالل
بالخرف
لإلصابة
عرضة
أقل
كانوا
الجديدة،
ة
الفموي
ر
التخث
ات
مضاد
أو أحد
ّ
ً
تقريبا من المتابعة بنسبة  .٪29ونذكر من بين مـضـ ّ
ـادات التخثر
ـوات
تسع سـنـ ٍ
ّ
الفموية الجديدة :أبيكسابان (إليكويس) ،ودابيغاتران (براداكسا) ،وإدوكسابان
ّ
(سافايسا) ،وريفاروكسابان (كزاريلتو) .تشير النتائج إلــى أن المباشرة بتناول
ّ
ّ
المضادة للتجلط بعد وقت قصير من تشخيص اإلصابة بالرجفان األذيني
األدوية
ّ
ً
تساعد المرضى في الحفاظ على قدراتهم على التفكير ،وفقا لمؤلفي الدراسة التي
ّ
ّ
ّ
األوروبية).
نشرت في مجلة ( European Heart Journalمجلة القلب

٢٦

من  5أحرف وهي اسم حيوان بيوض من الزواحف.
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

 21مارس  19 -أبريل
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مهنيا :ثمة مفاجأة أو تغيير قد يطالك وهو لصالحك.
ً
عــاطـفـيـ ًـا :يـســاعــدك حــدســك عـلــى مـعــرفــة مــا ي ــدور في
رأس الشريك.
اجتماعيا :االهتمام بحالتك الصحية ضرورة قصوى.
ً
رقم الحظ.3 :

1
6

6

8

3

3

2

7

األسد

2

 23يوليو  22 -أغسطس

ّ
خاص بك.
مهنيا :من المحتمل أن تبدأ التفكير بإنشاء عمل
ً
ـوفــر الـحـظــوظ أمــامـكـمــا لعيش حـيــاة مليئة
عــاطـفـيـ ًـا :تـتـ ّ
بالسعادة والنجاح.
اجتماعيا :االهـتـمــام بــالــوالــديــن واج ــب مـقــدس فــا َ
تنس
ّ
ً
بتاتا.
ذلك
ً
رقم الحظ.2 :

كلمات متقاطعة
حرباء

كلمة السر
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الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

مـهـنـيـ ًـا :تستعجلك ال ـت ـط ـ ّـورات وعـلـيــك أن تـنـجــز أع ـمــالــك في
مواعيدها.
عاطفيا :تدفعك الظروف إلى اتخاذ قرار جديد بموافقة الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيـ ًـا :تـقــوى شعبيتك ل ــدى مـعــارفــك ويـ ــزداد األصــدقــاء
من حولك.
رقم الحظ.14 :

القوس
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 ......( -1الخليج) لقب للفنانة سعاد عبد الله (م).
 -2مسلسل لسعاد عبد الله مع مرام (م) – عبر.
 -3معرض دولي للكتاب بالكويت (م).
 -4علل (م) – جوهر.
 -5بان وظهر – للتفسير (م).
 -6سياج – أرشد.
 -7جنح – مناص.
( -8البيت )....مسلسل لسعاد وحياة الفهد (م).
( -9أبراج ).....من معالم مدينة الكويت.
 -10مسلسل لسعاد عبد الله مع مها أبو عوف.

9

الحلول

ً
أفقيا:

ً
عموديا:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

3

كلمات متقاطعة

 .......( -1صافية) مسلسل للفنانة سعاد العبد الله.
 -2والدة – حارس الجنة.
 -3سقط (م) – تجدها في (البحور).
 -4يظهر – أبا (مبعثرة).
 -5سقي النبات – نقصت.
 -6حدب (مبعثرة) – تجدها في (ترتد).
 -7فوز – بشتاق.
 -8خالف «بحري».
 -9خلف وعوض (م) – للنداء.
 -10مسلسل لسعاد العبد الله وشيماء علي.

مهنيا :الحظ يبتسم لك وتقدم على عمل خـ ّـاق يعود
ً
عليك بالربح.
عاطفيا :تؤجل البت بـقــرار عاطفي مــا يحزن الحبيب
ً
كثيرا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيـ ًـا :ت ـع ـيــش أوقـ ــاتـ ـ ًـا ح ـل ــوة م ــع أفـ ـ ــراد الـعــائـلــة
هامة.
وتشاركون في مناسبة ّ
رقم الحظ.17 :
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مصدر
حشرة
مسلسل
تغير
لون
خاليا
عيش
شعبة
رتبة
فصيلة
علم
قدرة
تخفي
شرطة
صورة
سياسة
حكومة
إنتخاب

sudoku

الحمل
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كلمة السر:

tawabil@aljarida●com
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

مـهـنـيـ ًـا :اسـتـفــد إيـجــابـ ًـا مــن الـتـغـيـيــرات الـتــي تـجــري في
المؤسسة.
ّ
تبالي بغيرها.
عاطفيا :عالقتك بالحبيب من أولوياتك وال
ً
اجتماعيا :تجتاز مرحلة مهمة يغمرها التفاهم والفرح.
ً
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
مهنيا :تعاني ســوء تفاهم مع أحــد المسؤولين في
ً
المؤسسة.
عاطفيا :يربكك بعض التغيير في عالقتك مع الحبيب.
ً
ّ
ّ
المقربين بألم فتقف
يتسبب القدر ألحد
اجتماعيا:
ً
إلى جانبه.
رقم الحظ.10 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
التروي على الصعيد المادي وعدم
مهنيا :يطلب الفلك منك
ًّ
التهور.
عاطفيا :تشعر بخيبة تجاه الحبيب بعدما علمت بأمر لم
ً
يخبرك به.
وتكتم حول
اجتماعيا  :سيطر على انفعاالتك أ مــام الغير
ّ
ً
أسرارك الخاصة.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

تتولى مهمة كبيرة أو تشرع في إنجاز عمل ّ
ّ
هام.
مهنيا:
ّ
ً
ّ
عاطفيا :إحساسك يدلك على الوقت المناسب لالعتراف بحبك.
ً
اجتماعيا :تضطر إلى تأجيل موعد عائلي بسبب ضغوطات
ً
مهنية.
رقم الحظ.13 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
مهنيا :تشرك أمورك العائلية بشؤون العمل وهذا خطأ
ً
واضح.
ّ
عاطفيا :أمامكما مسؤوليات كبيرة لكن تعاونكما يسهل
ً
ّ
األمور.
فكر بعطلة طويلة بعد المجهود الذي قمت به.
:
اجتماعيا
ً ّ
رقم الحظ.5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

مهنيا :يحمل الفلك ّ
تغيرات قد تؤدي إلى بعض االرتباكات.
ً
عاطفيا :تشعر بعطش إلى الحنان بعدما قطعت عالقتك
ً
مع الحبيب.
ـودا مــن قــريــب لــك بمساعدتك على
ـ
ع
و
تتلقى
اجتماعيا:
ً
ً
الصعيد العائلي.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
وتتصرف بحرية أكبر.
إداريا معك
تجاوبا
مهنيا :تجد
ّ
ً
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ـ ًـا :ي ــدخ ــل أحـ ــدهـ ــم إلـ ـ ــى ق ـل ـب ــك ويـ ـغـ ـم ــرك ب ــال ـم ــدح
والمجامالت.
اجتماعيا :تتأقلم مع وضع عائلي جديد وتتخطى السلبيات.
ً
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ثمارا طيبة.
مهنيا :تجد حال لمشكلة طارئة وتجني
ً
ً
يتودد الحبيب إليك.
عاطفيا :تشعر بفيض من الحب عندما ّ ّ
ً
اجـتـمــاعـيـ ًـا :تعيش وح ــدة مــؤلـمــة لــم يسببها لــك أح ــد فــاخــرج
منها بسرعة.
رقم الحظ.4 :
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تكريم الشباب المبدعين في فندق الجميرا
أقامت جمعية شباب الكويت الوطنية حفل تكريم
للشباب المبدعين بعنوان "أمل الكويت بشبابها"،
في فندق الجميرا ،برعاية وحضور رئيسة الجمعية
الشيخة أمل الحمود.
وتخلل الحفل ،الذي بدأته الحمود بكلمة ترحيبية،
فقرة من تقديم اإلعالمي محمد الوسمي ،بحضور
ضيف الشرف الشاعر عبدالله علوش ،وأخرى فنية
من تراث الكويت للفنان أنور الشامي.
وفي الختام ،كرمت الشيخة الحمود ،ترافقها المشرفة
على االحتفال نغم القلعاني ،المحتفى بهم ،ووزعت
عليهم الدروع.

الشيخة أمل الحمود تكرم المشاركات

فقرة لفرقة أنور الشامي

تكريم أحمد الحشاش

 ...و شيخة الماجد

صورة جانبية للحضور

«لولو هايبر ماركت» يطلق «هال فبراير »2018
أطلق "لولو هايبر ماركت" احتفال هال فبراير
 2018مدة شهر مع الحملة الترويجية التي
افتتحها في  3فبراير بمنفذ الهايبر ماركت
بالجهراء الشيخ بدر نايف الحجرف ،اإلمام
والخطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وشهد الحدث االفتتاحي الملون جمع كبير من
المتسوقين والمهنئين مع اإلدارة العليا في لولو
هايبر ماركت الكويت ،وتضمن رقصة السيف
ً
فضال عن المسابقات وأنشطة
العربي التقليدية،
األطفال.
وخالل الفترة الترويجية التي تستمر شهرا ،سيتم
توفير جميع المنتجات الكويتية من الشركات
ً
وتماشيا مع
المحلية المعروفة بأسعار خاصة.
موضوع "هال فبراير  "2018سيتم عرض الصور
المقصوصة الكبيرة للمعالم البارزة في الكويت
خالل الفترة الترويجية.

قطع كعكة الحفل

قص شريط االفتتاح

جولة لالطالع على المنتجات الكويتية المعروضة

صورة جماعية

افتتاح CityWalk
في الحازمية بلبنان
ُ
افتتح مجمع الـ "سيتي ووك "CityWalk -التجاري
في الحازمية بلبنان ،وحضر حفل االفتتاح نخبة
من الشخصيات السياسية والفنية واالجتماعية
ً
عددا من المطاعم الفخمة،
واإلعالمية .ويضم المجمع
إضافة إلى  Spaللنساء والرجال.

اإلعالمية كارين سالمة وجوني شلهوب

الممثلة برناديت حديب وميشال قزي والفنانة ألين لحود

مالكا المشروع محمد كالكش وحسين سبيتي

جوزف حويك وروال بقسماتي

سمية بعلبكي وغسان يمين

مايا نعمة وشربل بوخطار

مجتمع

مسك وعنبر
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الفنان سعد الفرج شخصية مهرجان المسرح األكاديمي الثامن

ً
تنطلق فعالياته بعد ٍغد ويعنى بتسويق إبداعات الطالب وحديثي التخرج عربيا
محمد جمعة

تشهد الدورة الثامنة من
مهرجان المسرح األكاديمي
ً
منافسة  5عروض ،فضال عن
االحتفاء بالفنان القدير سعد
الفرج.

يواصل المعهد العالي للفنون
المسرحية االسـتـعــدادات النطالق
الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـث ــامـ ـن ــة م ـ ــن م ـه ــرج ــان
الكويت للمسرح األكاديمي ،حيث
تختار اإلدارة ال ـعــروض المحلية
المشاركة في هذه الدورة المختلفة
كليا عن الــدورات السابقة ،بعد أن
تــم تخصيصها لطالب وخريجي
المعهد لتسويق أعمالهم خليجيا
وعربيا.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أكـ ــد عـمـيــد
المعهد العالي للفنون المسرحية،
د .فـ ـه ــد مـ ـنـ ـص ــور ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،أن
الدورة الثامنة من مهرجان الكويت
للمسرح األكاديمي ستنطلق عند
ال ـثــام ـنــة م ـس ــاء ب ـعــد غ ــد األرب ـع ــاء
بـمـســرح حـمــد الــرج ـيــب بالمعهد
العالي للفنون المسرحية ،ويستمر
الـمـهــرجــان حـتــى ي ــوم الـثــاثــاء 13
الـ ـج ــاري ،لـيـتــواكــب م ــع احـتـفــاالت
الكويت بعيدها الوطني.
وأش ــار إل ــى أن الـمـهــرجــان يقام

برعاية وزير التربية وزير التعليم
العالي ،د .حامد العازمي ،مشيدا
بدوره في دعم المهرجان استمرارا
لجهوده الملموسة في رعاية أبنائه
الطالب.
وأضـ ـ ــاف ال ـه ــاج ــري أن ال ـ ــدورة
الـ ـث ــامـ ـن ــة ت ـخ ـت ـل ــف عـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدورات
السابقة ،حيث اقتصرت المشاركة
فيها على طالب وخريجي المعهد،
حيث رأت اللجنة العليا للمهرجان
ضرورة دعيم الطالب والخريجين
لتسويق إبداعاتهم ،وعرضها على
متخصصين م ــن ال ـعــالــم الـعــربــي
وال ـ ـغـ ــربـ ــي ،ح ـي ــث ت ـل ـق ــى ال ـم ـع ـهــد
الـعــديــد مــن دع ــوات الـمـشــاركــة في
الـمـهــرجــانــات الـعــربـيــة والـغــربـيــة،
فكان مــن ال ـضــروري منح الفرصة
للطالب وحديثي التخرج.
واستمرارا للتقليد الــذي اتبعه
ال ـم ـع ـه ــد م ـن ــذ ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـس ــادس ــة
باختيار شخصية للمهرجان ،يتم
االحتفاء بها طوال ليالي المهرجان،

فهد الهاجري

سعد الفرج

ذك ــر الـهــاجــري أن اخـتـيــار اللجنة
ال ـع ـل ـيــا وقـ ــع ع ـلــى ال ـف ـن ــان ال ـقــديــر
سعد الـفــرج ،تقديرا ل ــدوره الــرائــد
فــي الـحـيــاة الـمـســرحـيــة الكويتية
والعربية.

تكريم الفنانة حياة الفهد في المهرجان األكاديمي السادس

فهد العليوة :كتبت فيلمين
أحدهما يعرض في عيد األضحى
●

فادي عبدالله

بعد أن أخذ فترة راحة من كتابة
المسلسالت التلفزيونية ،يخوض
الكاتب الدرامي فهد العليوة غمار
ال ـت ـجــربــة الـسـيـنـمــائـيــة ،م ــن خــال
فيلمين روائـيـيــن طويلين ،إضافة
إلــى تجربة أخــرى في مجال كتابة
الرواية.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـلـ ـي ــوة ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي« ،دخـ ـل ــت م ـج ــاال جــديــدا
هو السينما ،عبر فيلمين طويلين،
ي ـت ـص ــدى ل ـب ـطــول ـت ـه ـمــا ال ـف ـن ــان ــان
عبدالله بوشهري وشجون ،أحدهما
سيعرض في عيد األضحى ،وهو من
إخ ــراج خــالــد الــرفــاعــي ،ومــن النوع
العاطفي ،ويحمل بعدا إنسانيا ،أما
الفيلم اآلخر فسيرى النور في رأس
السنة الميالدية أو فبراير .»2019
من جانب آخر ،يخوض العليوة
مجال كتابة الرواية ،وهو متخوف
مــن هــذا الـمـشــروع األدب ــي الجديد،
ويـ ـت ــوق ــع إصـ ـ ـ ــدار رواي ـ ـتـ ــه األول ـ ــى
نهاية العام الحالي ،متمنيا أن تنال
إعجاب القراء.
وعن الكتابة لمسرح الطفل ،أكد
أنـهــا صعبة ج ــدا ،وكــانــت تجربته

راجح المطيري

ولـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
م ـخ ـص ـص ــة لـ ـمـ ـخ ــرج ــات ال ـم ـع ـهــد
مــن خريجين وط ــاب ،تشهد هذه
الــدورة تكريم ثمانية من خريجي
المعهد من شباب الفنانين الذين
حققوا نجاحا كبيرا ،واحتلوا مكانة
متميزة في الساحة الفنية.
وأفــاد مدير المهرجان ،العميد
المساعد لشؤون الطلبة والخدمات
المساندة ،د .راجح المطيري ،بأن
ال ــدورة الحالية تشهد منافسة 5
عــروض مسرحية 3 ،منها لطالب
المعهد ،واثنان لمخرجين حديثي
التخرج ،وقــد وقــع اختيار اللجنة
ال ـع ـل ـيــا ع ـلــى خ ـم ـســة أس ــات ــذة من
المشهود لهم بــالـكـفــاء ة والخبرة
العميقة لتحكيم المسابقة التي
ت ـم ـنــح  12ج ــائ ــزة ف ــي ال ـم ـج ــاالت
المسرحية المختلفة.
وك ـش ــف ال ـم ـط ـي ــري ع ــن أس ـم ــاء
الـمـكــرمـيــن ه ــذا ال ـع ــام ف ــي افـتـتــاح
ال ـم ـهــرجــان م ــن خــريـجــي الـمـعـهــد،
وهـ ـ ــم :ف ـي ـصــل ال ـع ـم ـي ــري ،س ـم ــاح،
م ـح ـمــد الـ ــربـ ــاح ،ع ـلــي الـحـسـيـنــي،

ع ـبــدال ـعــزيــز ص ـفــر ،ح ـنــان م ـهــدي،
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــار وأح ـ ـمـ ــد
العوضي.

حلقة نقاشية
وأكـ ــد ال ـم ـط ـيــري أن الـمـهــرجــان
سيشهد أنشطة أخــرى إلــى جانب
العروض المسرحية الستة ،حيث
ُ
تـفـتـتــح ال ـل ـق ــاءات الـفـكــريــة بحلقة
نـقــاشـيــة ع ــن ال ـف ـنــان ال ـقــديــر سعد
الفرج ،يتحدث خاللها الفنان القدير
عن مسيرته الرائدة ،ويقدم د .محمد
عبدال دراســة نقدية حــول أعماله،
ك ـم ــا ُي ـل ـق ــي د .أب ــوال ـح ـس ــن س ــام
م ـحــاضــرة ع ــن جـمــالـيــات الـعــرض
المسرحي في مسرح الصورة ،أما د.
طارق عبدالمنعم فسيلقي محاضرة
عــن اإلي ـق ــاع وآل ـي ــات الـتـلـقــي ،وفــي
نهاية الحلقات النقاشية تقدم إدارة
المعهد لمسة وفــاء للراحل مجيد
حنيف ،ال ــذي عمل بالمعهد فترة
طويلة كان خاللها مثاال لإلخالص
والتفاني في العمل.

وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـط ـي ــري أن جـمـيــع
العروض المسرحية تعقبها ندوات
تطبيقية يــديــرهــا ،ويعقب عليها
طالب قسم النقد ،الذين لن يقتصر
دورهـ ـ ـ ــم ع ـل ــى ذل ـ ــك ،بـ ــل يـتـخـطــاه
إلــى المشاركة فــي تحرير النشرة
الـيــومـيــة ،وهــو األم ــر ال ــذي يحدث
ألول مرة في هذه الــدورة ،انطالقا
من فلسفة هذه الدورة التي تعتمد
في المقام األول على إبراز مواهب
طالب المعهد.
وأوضح أن المهرجان سيتضمن
معرضا فنيا لطلبة قسم الديكور،
يعرضون فيه إبداعاتهم من لوحات
وت ـص ــام ـي ــم دي ـ ـ ـكـ ـ ــورات وم ــاب ــس
م ـســرح ـيــة ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه سـيـقــام
في هذه الدورة ،ألول مرة ،معرض
للتصميم التلفزيوني ،ليشارك قسم
التلفزيون حــديــث العهد فــي هذه
التظاهرة الفنية.

ثمنت تعاونها مع شجون والمخرج الحليبي للمرة الثانية
●

فهد العليوة

األولـ ـ ـ ــى ف ـي ـه ــا ن ـ ــوع مـ ــن ال ـت ـع ـجــل،
تحمس لها ،ولــم يــرض عنها أبــدا،
ف ــأخ ــذ ق ـس ـطــا م ــن الـ ــراحـ ــة لـيـعـيــد
حـ ـس ــاب ــات ــه م ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي ه ــذا
المجال« ،وإذا قررت خوض تجربة
أخرى فيجب أن تكون مدروسة ،ألن
مسؤولية الكتابة للطفل كبيرة جدا».
يشار إلى أن آخر مسلسل للكاتب
الــدرامــي فهد العليوة عــرض خالل
رم ـضــان الـمــاضــي ،بـعـنــوان «الـيــوم
األسود» ،الذي حصد النجاح شكال
ومضمونا.

محمد جمعة

تــواصــل الـفـنــانــة نــور الـغـنــدور تصوير
دورها في الدراما االجتماعية «المواجهة»،
مثمنة مشاركتها في العمل.
وقالت الفنانة الشابة نور ،لـ «الجريدة»،
إن «العمل من إخراج حسين الحليبي ،الذي
سبق أن تعاونت معه في أول عمل يعرض
لي على التلفزيون (سكن الطالبات) ،واآلن
نلتقي في دراما اجتماعية شبابية أجسد
فيها دورا جديدا عن فتاة مهووسة بمواقع
التواصل االجتماعي ،وتحدث لها مفاجأة
سأتركها لتوقعاتكم ،فضال عن الديو الذي
يجمعني مع الفنانة شجون الهاجري بعد
أن تـقــاسـمـنــا ال ـن ـجــاح فــي مـسـلـســل الـيــوم
األسود ،ولعل هذا من األسباب الرئيسية
التي شجعتني على المشاركة في العمل،
ومنذ اليوم األول للتصوير وأنا متحمسة
لهذه التجربة».
والمسلسل من بطولة الفنانين حسين
ال ـم ـن ـصــور ،وش ـج ــون ال ـه ــاج ــري ،ومـحـمــد

أدباء ونقاد في مهرجان
بيت السرد

أعلنت إدارة مهرجان بيت
السرد للقصة القصيرة األول
الذي تنظمه جمعية الثقافة
والفنون في الدمام ،أسماء
المشاركين في المهرجان
الذي سيقام في الـ  14الجاري،
ويستمر  3أيام.
وأوضحت المنسقة اإلعالمية
للمهرجان ،الكاتبة سكينة
ً
ً
الزيد ،أن  13قاصا وناقدا
سيشاركون في األمسيات،
هم :د .سحمي الهاجري،
وعبدالرحيم األحمدي ،وفهد
الخليوي ،وجبير المليحان،
وعبدالرحمن الدرعان ،ود.
ِّ
البشير ،ووفاء الطيب،
محمد
وكفى عسيري ،وعبدالله
النصر ،وظافر الجبيري،
ومحمد الغامدي ،وأيمن
عبدالحق ،وأحمد الحسين،
ً
مضيفة أن هناك معرضا
يضم ستة من أبرز المصورين
الفوتوغرافيين في المملكة
سيشاركون في معرض
المهرجان للقصص البصرية،
وهم :يوسف المسعود ومحمد
الخراري ،وعبداإلله مطر،
وحسين بوحليقة ،وهشام
الحميد وعبدالعزيز البقشي،
وسيتخلله عرض درامي
عن نص قصصي للدكتور
مبارك الخالدي ،وإخراج راشد
الورثان.

كارمن سليمان تعود
للحفالت في عيد الحب

نور الغندور فتاة مهووسة بمواقع
التواصل في «المواجهة»
العلوي ،وحمد أشكناني ،ونور الغندور،
وزيـ ـن ــب غـ ـ ــازي ،وف ـه ــد ب ــاس ــم ،وصــابــريــن
ب ــورشـ ـي ــد ،وسـ ـع ــود ب ــوشـ ـه ــري ،وتــأل ـيــف
محمد الكندري ،وإخراج حسين الحليبي.
وح ــول قـلــة مـشــاركـتـهــا الــدرام ـيــة خــال
ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة ،ذك ــرت ن ــور« :ام ــر حاليا
بـمــرحـلــة مـهـمــة ف ــي ح ـيــاتــي ،أف ـضــل فيها
االنتقاء لتجنب تكرار نفسي في أي عمل،
الس ـي ـم ــا أن الـ ـتـ ـك ــرار ي ـع ـكــس ع ـ ــدم تـمـكــن
الممثل من أدواته ،لذلك في كل عمل أحاول
ان أجدد من نفسي ،وأحصل على مساحة
أكـ ـب ــر ،وأت ـط ـل ــع إلـ ــى أن أج ـس ــد شـخـصـيــة
مركبة ،لذلك أصبحت خطواتي محسوبة،
خصوصا أن أغلب ما يعرض علي حاليا
اعمال رومانسية».
وأك ـ ــدت أه ـم ـيــة الـمـنــافـســة الــرمـضــانـيــة
قائلة إن «هناك مساحة كبيرة من التنافس
بين األع ـمــال الــدرامـيــة فــي شهر رمـضــان،
السيما أن الجمهور يلتف حــول الشاشة
ال ـص ـغ ـيــرة خ ــال ه ــذا ال ـش ـهــر وم ــن خــال
آرائهم نقيس مدى تأثير العمل».

خبريات

وش ـ ـ ــددت الـ ـغـ ـن ــدور ع ـل ــى أن ـهــا
تــرفــض الـمـجــامـلــة ع ـلــى حـســاب
جودة ما تقدم ،لكنها قد تجامل
ف ــي أج ــره ــا .وأض ــاف ــت« :لـســت
محتكرة من قبل المنتج عامر
صباح ،وإنما شاء ت الظروف
ان ال ـت ـق ــي م ـع ــه ف ــي أكـ ـث ــر مــن
ع ـمــل» ،م ـشــددة عـلــى أن ـهــا ترفض
فكرة االحتكار.
وأشادت الفنانة الشابة
بتعاونها مع الكاتب فهد
الـعـلـيــوة ،وقــالــت« :قريب
مــن الــواقــع ،ويــرصــد ما
يـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع،
ويكتب المفردة الدارجة
ب ـي ــن الـ ـن ــاس ف ــي ال ـح ـيــاة
دون رتوش».

نور الغندور

حمزة لبيض يحصد لقب « »the Voice Kidsفي موسمه الثاني

عادت الفنانة الشابة كارمن
سليمان إلى حفالتها الغنائية،
والوقوف على المسرح أمام
جمهورها ومحبيها ،بعد
إنجابها مولودها األول «زين»
يناير الماضي ،حيث تحيي
كارمن حفال غنائيا كبيرا،
بمناسبة عيد الحب ،األربعاء
 14الجاري ،في أحد الفنادق
الكبرى بالقاهرة.
ويعد هذا الحفل ثاني لقاء
يجمع كارمن بجمهورها ،بعد
وضعها مولودها االول «زين»،
ومن المنتظر أن تحيي حفال
غنائيا في كلية اآلداب بجامعة
القاهرة األحد  11فبراير.
يذكر أن المطربة كارمن
سليمان أحيت آخر حفالتها
الغنائية الضخمة ،نوفمبر
الماضي ،بأحد األماكن
الخاصة في التجمع الخامس
بالقاهرة ،وشارك في الحفل
النجم اللبناني وائل جسار.

أحمد آدم يستأنف تصوير
«قرمط بيتمرمط»

الساهر يكرر نجاح النسخة األولى ويحتفظ باللقب بعد منافسة مع شيرين وتامر
فـ ــاز ال ـط ـف ــل ال ـم ـغ ــرب ــي ح ـمــزة
لبيض ،من فريق كاظم الساهر،
بلقب الـمــوســم الـثــانــي مــن «the
 »Voice Kidsعـ ـل ــى « »MBC1
ً
و» MBCمـ ـ ـص ـ ــر» ،آ س ـ ـ ـ ــرا ق ـل ــوب
الـ ـن ــاس وم ـس ــام ـع ـه ــم ،ومـشـعــا
حماستهم ،بعد أن أدمع عيونهم
فــرحــا وتـعــاطـفــا وت ــأث ــرا ومحبة
خــال مشوار البرنامج ،ما أتاح
لـ»القيصر» أن يسجل هدفه الثاني
ف ــي م ــرم ــى ال ـب ــرن ــام ــج لـلـمــوســم
الثاني على التوالي.
وف ــي حـلـقــة خـتــامـيــة ،تنافس
خــال ـهــا  6أط ـف ــال م ـبــدع ـيــن ،هم
وسام نور وأشرقت أحمد ضمن
«ف ــري ــق ت ــام ــر»؛ وم ــاري ــا قـحـطــان
وح ـ ـمـ ــزة ل ـب ـي ــض ض ـم ــن «ف ــري ــق
كاظم»؛ ولجي المسرحي وجورج
عـ ــاصـ ــي م ـ ــن «ف ـ ــري ـ ــق ن ــانـ ـس ــي»؛
جاء ت نتائج تصويت الجمهور
مرجحة كفة حمزة لبيض ،وسط
إجـ ـم ــاع م ــن ال ـن ـق ــاد وال ـج ـم ـهــور
حــول النجاح الباهر للبرنامج،
واحـتـضــان الـنـجــوم  -المدربين
للمواهب كافة ،وترحيب بتفوق
ج ـم ـي ــع األط ـ ـف ـ ــال ال ـم ـش ــارك ـي ــن،
وخصوصا أولئك الذين تمكنوا
مـ ـ ــن بـ ـ ـل ـ ــوغ الـ ـحـ ـلـ ـقـ ـتـ ـي ــن ن ـصــف
النهائية والنهائية.
وإث ـ ــر ف ـ ــوزه ب ــال ـل ـق ــب ،حـصــل
ح ـ ـمـ ــزة لـ ـبـ ـي ــض عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ال ـع ـي ـن ـي ــة وال ـن ـق ــدي ــة،

أبــرزهــا رحلة عائلية مقدمة من
 Disneyland® Parisلتصوير
أغـنـيــة «أم ـيــرة ديــزنــي» الـجــديــدة
«ع ـي ــش ال ـح ـك ــاي ــة» (Live Your
 ،)Lifeوذلك في تكريس للشراكة
االستراتيجية ا لـتــي تجمع بين
 Disneyو» »the Voice Kids؛
ومنحة دراسية قيمتها  200ألف
ريـ ــال سـ ـع ــودي؛ ورح ـل ــة عائلية
إل ـ ــى لـ ـن ــدن م ـق ــدم ــة م ــن Wego؛

وتوقيع عقد مع شركة «بالتينوم
ريـ ـ ـك ـ ــوردز» ل ــإن ـت ــاج وال ـت ــوزي ــع
ال ـم ــوس ـي ـق ــي ،م ــع إنـ ـت ــاج أغـنـيــة
خاصة مصورة بطريقة الفيديو
كليب بعنوان «عيش الحكاية».
وتـضـمـنــت الـحـلـقــة الـنـهــائـيــة
لــوحــات غنائية منفردة وأخــرى
بصحبة األطفال ،قدمها النجوم
– ال ـ ـ ـمـ ـ ــدربـ ـ ــون ك ـ ــاظ ـ ــم الـ ـس ــاه ــر
ونــانـســي عـجــرم وتــامــر حسني،

حمزة لبيض يحتفي بلقب «»the Voice Kids

كما قدم األطفال المشاركون في
البرنامج لوحة غنائية ساحرة
بــالـتـعــاون مــع  ،Disneyبعنوان
«عيش الحكاية» ()Live Your Life
ترمز إلى األمل والتفاؤل بالحياة
والمستقبل.
وأطلت الطفلة-النجمة الفائزة
بلقب الموسم األول من البرنامج
لين حايك على المسرح ،فقدمت،
وسـ ـ ـ ــط ت ـ ـفـ ــاعـ ــل مـ ـ ــن الـ ـحـ ـض ــور

والمشاركين ،أغنيتها الجديدة
بعنوان «عم ِبكبر» ،كلمات أحمد
مـ ــاضـ ــي وأل ـ ـح ـ ــان زيـ ـ ـ ــاد ب ــرج ــي
وتوزيع الموزع العالمي Motiff
وإنتاج بالتينوم ريكوردز.
وان ـط ـل ـقــت الـحـلـقــة بجولتها
األولـ ـ ــى م ــع ف ــري ــق ت ــام ــر ،فغنت
أشــرقــت أح ـمــد مــن مـصــر أغنية
«حيرت قلبي معاك» للسيدة أم
ك ـل ـثــوم ،فـعـلــق تــامــر بــال ـقــول إن

«مصر تشرق ومعها كــل العالم
العربي بأداء المشتركة وبتميز
صوتها.
ثم أدت نور وســام من العراق
«وال تـ ـص ــدق» ل ـل ـف ـنــانــة أص ــال ــة
ن ـصــري ،فاعتبر تــامــر أن «أكـثــر
م ــا تـتـمـيــز ب ــه نـ ــور ه ــو نـضــوج
ص ــوت ـه ــا ،ال ـ ــذي ي ـب ــدو أك ـب ــر من
سـ ـنـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــي م ــوهـ ـب ــة ك ـب ـي ــرة
ستشرف بلدها العراق» ،بعدها
شارك تامر حسني المشتركتين
أداء أغنيته «قــرب حبيبي» ،قبل
أن ُي ـع ـلــن اس ــم الـمـشـتــركــة الـتــي
سـتـنـتـقــل إل ــى ال ـجــولــة الـثــانـيــة،
وهي أشرقت أحمد.
وانتقلت المنافسة إلى فريق
نــا نـســي ،فغنى لجي المسرحي
مـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة «ظـ ــالـ ــم ول ـك ــن»
ل ـ ـلـ ــراحـ ــل ط ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــداح ،ف ـق ــال ــت
نــان ـســي« :إن ـنــي أح ــب شخصية
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك وحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوره ع ـل ــى
المسرح» ،ثم أدى جورج عاصي
م ــن ل ـب ـن ــان «ل ـي ــل ورع ـ ـ ــد» ل ــوائ ــل
ك ـ ـفـ ــوري ،ف ــأث ـن ــت ن ــان ـس ــي عـلــى
حضوره وصوته وتوجهت إليه
بــالـقــول «أن ــت تـعـطــي األم ــل لكل
مــن يــرغــب فــي أن يصبح نجما
عندما يكبر».
بعدها شاركت نانسي عجرم
ال ـم ـش ـتــرك ـيــن فـ ــي ف ــري ـق ـه ــا أداء
أغنيتها «عم بتعلق فيك» ،ثم حان
مــوعــد إع ــان نتيجة التصويت

التي رجحت كفة لجي المسرحي،
ونقلته إلى الجولة الثانية.
بعد ذلــك ،تنافس المشتركان
ف ــي ف ــري ــق ك ــاظ ــم ،ف ـغ ـنــت م ــاري ــا
قحطان مــن اليمن ،فأثنى كاظم
على تميز أدائـهــا على المسرح،
ثم أدى حمزة لبيض من المغرب
أغ ـن ـي ــة «ق ـ ــدك الـ ـمـ ـي ــاس» لـلـفـنــان
صباح فـخــري ،فاعتبر كاظم أن
المشترك يثبت مــرة بعد أخــرى
أنــه موهبة استثنائية ،ثــم غنى
برفقة المشتركين أغنية «عيوني
روحي كبدي».
وق ـبــل أن يـحـيــن مــوعــد إعــان
النتيجة اسـتـجــاب كــاظــم لرغبة
ح ـمــزة فــي ال ـتــواصــل مــع الـفـنــان
الكبير صباح فخري هاتفيا ،ثم
أعلن عن انتقال حمزة لبيض إلى
الجولة الثانية.
وبـعــد انتهاء الجولة األول ــى،
ّ
أط ــل ــت ل ـي ــن ح ــاي ــك الـ ـف ــائ ــزة فــي
الموسم األول من البرنامج ،لتقدم
أغـنـتـيـهــا ال ـج ــدي ــدة «ع ــم ِب ـك ـبــر»،
قبل أن تبدأ الجولة الثانية التي
استهلها حمزة لبيض من فريق
كــاظــم بأغنية «إنــت فين والحب
فين» للسيدة أم كلثوم ،تبعه لجي
المسرحي من فريق نانسي ،ثم
أشرقت أحمد من فريق تامر ،قبل
أن يجتمع المشتركون الستة مرة
ً
جديدة على المسرح ليغنوا معا
«عيش الحكاية».

يستأنف الفنان أحمد آدم
تصوير فيلمه الجديد «قرمط
بيتمرمط» خالل أيام ،وتدور
أحداث الفيلم حول القرموطي
وتحديه لوزارة السياحة،
حيث يبني مقبرة للقراميط
القدامى وأجداده ،ويسعر
تذكرة المقبرة الواحدة بـ100
جنيه للسائحين الزائرين،
بينما يجسد الفنان الكوميدي
بيومي فؤاد شخصية ضابط
شرطة يقف أمام القرموطي،
وتبدأ الصراعات بينهما في
إطار كوميدي ساخر ،ويهدي
القرموطي ألصدقائه مجموعة
من تماثيله بوجه فرعوني.
فيلم «قرمط بيتمرمط»
من تأليف الراحل عبدالله
حسن ،وإخراج أسد فوالد
كار ،ويقدم فيه أحمد
آدم شخصية القرموطي
الشهيرة من جديد ،بعد
تحقيقه نجاحات كبيرة،
ويشاركه البطولة دينا فؤاد،
ووفاء عامر ،ووليد فواز،
وانتصار ،وبيومي فؤاد،
ومحمد ثروت ،وإنتاج أحمد
السبكي.

ةديرجلا
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دوليات
أنقرة تهدد باستهداف القوات األميركية في منبج وعفرين

ً
«البنتاغون» تنفي تسليح حلفائها في سورية بمضادات جوية ...وروسيا تستخدم «سالحا بالغ الدقة» في إدلب

سلة أخبار
البحرين تسحب جنسية 8
أشخاص ّ
وترحلهم إلى العراق

أعلنت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» ،أمس ،أن المنامة
ّ
رحلت ثمانية بحرينيين إلى
العراق ،بعدما جردتهم من
جنسيتهم ،الفتة إلى أنه تم
ترحيل الثمانية إلى مدينة
النجف في  30يناير الماضي،
و 1فبراير الجاري ،بعدما
جردوا من جنسيتهم عام
.2012
والثمانية الذين تم ترحيلهم
هم بين  31ناشطا بحرينيا
ومدافعا عن حقوق اإلنسان تم
سحب جنسياتهم في نوفمبر
 2012بتهمة أنهم «يضرون
بأمن الدولة».
واتهمت المنامة إيران بالتدخل
وتحريض هؤالء ،محاولة منها
لإلطاحة بالحكومة البحرينية.

«اإلصالح» اليمني يجمد
عضوية توكل كرمان
أكراد يحتجون على العملية التركية في عفرين أمس

وسط مساع لطمأنة فرنسا
بأن عملية «غصن الزيتون»
الجارية في سورية ال تهدف
إال إلى تطهير منطقة عفرين
من «العناصر اإلرهابية»،
توعدت تركيا بتوسيع عمليتها
العسكرية ضد القوات الكردية
إلى مدينة منبج وحتى إلى شرق
الفرات ،محذرة العسكريين
األميركيين من احتمال
استهدافهم إذا قاتلوا بزي
حلفائهم.

غداة يوم عصيب خسرت فيه
 7جنود في عمليتها العسكرية
الجارية في شمال سورية ،هددت
تركيا أمس الجنود األميركيين
الـ ـم ــوج ــودي ــن فـ ــي ع ـف ــري ــن ب ــزي
المقاتلين األك ـ ــراد ،مــن أنـهــم قد
ً
يصبحون هدفا للجيش.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الـحـكــومــة الـتــركـيــة بـكــر ب ــوزداغ،
فــي تـصــريــح لـقـنــاة « CNNت ــرك»،
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «فـ ـ ــي حـ ـ ــال لـ ــم ي ـخ ــرج
مسلحو وحــدات حماية الشعب
مــن مـنـبــج ،ف ــإن ال ـق ــوات التركية
ستدخلها وتواصل طريقها نحو
ش ــرق ال ـف ــرات .وف ــي ه ــذه الحالة
سيصبح الجنود األميركيون في
ً
هيئة وحدات حماية الشعب هدفا
لعملياتنا الجوية».
وقـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ــوزداغ ان «الـ ـ ـق ـ ــوات
التركية مجبرة على دخول منبج
إن لــم يـخــرج منها اإلرهــاب ـيــون،
وذلـ ـ ــك مـ ــن أج ـ ــل ش ـع ـب ـنــا وب ـق ــاء
دولـ ـتـ ـن ــا ووحـ ـ ـ ــدة ت ــرابـ ـن ــا ،وم ــن
أجل أمن حدودنا ،باإلضافة إلى
مـنــع إن ـشــاء دول ــة إرهــاب ـيــة على
ً
ال ـح ــدود» ،مـضـيـفــا« :ال نــريــد أي

الكنيسة السريانية المدمرة في دير الزور تجري أول قداس أمس األول
مواجهة مع الواليات المتحدة في
منبج وال في شرق الفرات وال في
أي مكان آخر ،لكن يجب أن تتفهم
حساسيات تركيا».
وحــذر ب ــوزداغ مــن أنــه «إذا ما
ارت ــدى الـجـنــود األمـيــركـيــون زي
المسلحين األكراد وقاتلوا معهم،
فلن تكون هناك فرصة للتمييز
وستعتبرهم أ نـقــرة إرهابيين»،
ً
داعيا اإلدارة األميركية الى إبالغ
جـنــودهــا «ع ــدم مــواجـهــة الـقــوات
الـتــركـيــة واالب ـت ـع ــاد ع ــن مناطق
عمليات مكافحة اإلرهاب».

«غصن الزيتون»
وبعد ساعات من إقرار الجيش
التركي بمقتل سبعة من جنوده
ف ــي أك ـب ــر ح ـص ـي ـلــة ي ــوم ـي ــة مـنــذ
إطالق عملية «غصن الزيتون» في
 20يناير الماضي ،تعهد رئيس
الوزراء بن علي يلدريم الفصائل
ً
الكردية بدفع الثمن مضاعفا.
في هذه األثناء ،سعى الرئيس
رجــب طيب إردوغ ــان إلــى طمأنة
نـ ـظـ ـي ــره الـ ـف ــرنـ ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل

ماكرون بأن نقرة «ليست لديها
أط ـم ــاع ب ــأراض ــي س ــوري ــة» ،وأن
العملية العسكرية ا لـحــا لـيــة «ال
تهدف إال إلى تطهير عفرين من
العناصر اإلرهابية».
ووف ـ ـ ــق قـ ـص ــر اإلل ـ ـيـ ــزيـ ــه ،ف ــإن
إردوغ ـ ــان وم ــاك ــرون اتـفـقــا خــال
محادثة هاتفية على «العمل على
خــريـطــة طــريــق دبـلــومــاسـيــة في
سورية خالل األسابيع المقبلة».
ومـ ـ ــع بـ ـ ــدء األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـث ــال ــث
للعملية ،دخلت أرتــال من حركة
«نـ ـ ــور ال ــدي ــن ال ــزنـ ـك ــي» و«ف ـي ـلــق
الشام» من نقطة كفرلوسين في
ري ــف إدل ــب الـشـمــالــي إل ــى تركيا
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ـ ــي ق ـ ـتـ ــال وحـ ـ ــدات
حـ ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـكـ ــرديـ ــة فــي
عفرين ،بحسب مصادر عسكرية
لموقع «عنب بلدي» ،الــذي أشار
إلى اشتعال ثمانية محاور على
رأسها راجو ،الذي تحاول أنقرة
السيطرة عليها.

المقاتلة الروسية
وبينما أ كــد القائد العسكري

في كتيبة الدفاع الجوي التابعة
لـهـيـئــة «ت ـحــريــر الـ ـش ــام» إس ـقــاط
الـ ـط ــائ ــرة الـ ــروس ـ ـيـ ــة بـ ـص ــاروخ
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــف ف ـ ــوق
س ـ ـمـ ــاء س ـ ــراق ـ ــب بـ ــريـ ــف إدل ـ ـ ــب،
نـ ـف ــى الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة
ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة (الـبـنـتــاغــون)
إري ــك بــاهــون أن تـكــون الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة زودت ح ـل ـفــاء هــا في
سورية بصواريخ أرض -جو ،وال
توجد لديها نية للقيام بذلك في
المستقبل.
وقال« :عملياتنا تركز جغرافيا
على المهام القتالية المستمرة
ض ــد داع ـ ــش ف ــي شـ ــرق س ــوري ــة،
وسنقيم صحة هذه المزاعم حول
اس ـت ـخــدام ه ــذا ال ـس ــاح لضمان
سالمة شركائنا في التحالف».
ً
والح ـقــا ،أعلنت وزارة الدفاع
ال ــروس ـي ــة ع ــن ضــربــة جــويــة من
«سالح بالغ الدقة» لم تكشف عنه،
ً
قتلت مــا يــر بــو على  30مسلحا
مــن «جبهة الـنـصــرة» فــي منطقة
سقوط الطائرة بسراقب.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـم ـ ــرص ـ ــد الـ ـ ـس ـ ــوري
لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان بـ ـ ــأن هـ ـ ــدوءا

ً
تــامــا ســاد أمــس محافظة إدلــب،
ً
مؤكدا أنه لم يرصد منذ سقوط
الـ ـط ــائ ــرة ال ــروسـ ـي ــة أي عـمـلـيــة
قصف أو إطــاق نار أو اشتباك،
فــي كــل مناطق سيطرة فصائل
ال ـم ـع ــارض ــة وم ـ ـحـ ــاور ال ـت ـمــاس
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وبـ ـ ـي ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام
والـمـسـلـحـيــن ال ـمــوال ـيــن لـهــا من
جنسيات سورية وغير سورية.

دمشق ودير الزور
وف ـ ـ ــي ري ـ ـ ــف دمـ ـ ـش ـ ــق ،ت ـح ـشــد
ق ـ ـ ـ ــوات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـشـ ــار األس ـ ــد
وال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـم ـس ــان ــدة لـهــا
عـلــى ث ــاث جـبـهــات فــي الـغــوطــة
ال ـش ــرق ـي ــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة إلحـ ــراز
تـقــدم لمصلحتها ،وخــاصــة في
مدينة حرستا.
وبعد التقدم الواسع لفصائل
الـمـعــارضــة ومـحــاصــرتـهــا إدارة
الـمــركـبــات بشكل كــامــل ،يخطط
ال ـن ـظــام ل ـعــزل حــرسـتــا م ــن جهة
مدينة دوما ،ومن جهة عربين.
وبعد انقطاع لسنوات طويلة
نتيجة المعارك ووجــود تنظيم

(أ ف ب)

«داعـ ــش» ،أق ــام مسيحيون أمس
األول في كنيسة السيدة العذراء
للسريان األرثوذكس المتضررة
أول قـ ــداس ل ـهــم ف ــي مــدي ـنــة ديــر
الزور.
وف ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــارع س ـي ـن ـم ــا ف ـ ـ ــؤاد،
معقل التنظيم السابق في وسط
ال ـم ــدي ـن ــة ،أقـ ـ ــام ال ـب ـط ــري ــرك م ــار
أغناطيوس أفرام الثاني ،القداس
بحضور عــدد مــن العائدين الى
الـمــديـنــة وبـمـشــاركــة رج ــال ديــن
مسلمين ،في الكنيسة رغم الدمار
الكبير.
وه ـ ــذا الـ ـق ــداس ه ــو األول في
ال ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة م ـ ـنـ ــذ ص ـ ـيـ ــف ،2012
العام الذي سيطرت فيه فصائل
معارضة وإســامـيــة على أجــزاء
واسعة من المحافظة ومدينتها
دير الزور ،قبل أن يتصاعد نفوذ
«داعش» ويستولي عليها.
(عواصم  -وكاالت)

لبنان :بري في مرمى «الجديد»
• ّ
خياط« :رئيس البلطجية» لم يقدر علينا
• « :»NBNإلى مزبلة التاريخ يا تحسين

●

بيروت  -ةديرجلا

•

أثـ ـ ـ ــار ك ـ ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة ق ـنــاة «ال ـجــديــد» تحسين
خ ـ ـيـ ــاط ،وه ـ ــو ي ـل ـقــي ك ـل ـمــة فــي
ع ـشــاء لـمــوظـفــي «ال ـق ـن ــاة» أقـيــم
بمناسبة م ــرور  25عــا مــا على
ً
ت ــأس ـي ـس ـه ــا ،قـ ــائـ ــا« :م ـ ــا تـغـيــر
شــيء ،ال البلطجية ،وال رئيس
ال ـب ـل ـط ـج ـيــة قـ ـ ــدروا ع ـل ـي ـنــا (ف ــي
إشارة إلى رئيس مجلس النواب
نـبـيــه بـ ـ ــري)» ،ردة ف ـعــل عنيفة
مــن قـنــاة « »NBNالـتــي هاجمت
خياط بقوة في مقدمة نشرتها
اإلخبارية مساء أمس األول.
ّ
وقــالــت« :أط ــل حثالة اإلعــام
تحسين خياط الذي تفوح منه
رائحة النتانة والقمامة متحدثا
عــن البلطجة ورأس البلطجية
فـيـمــا ه ــو أخ ــس ال ـن ــاس وأق ــذر
ما تراه وتسمع من شاشته في
عيدها الـ .25فإلى مزبلة التاريخ
يا تحسين ،فالبلطجي وأي كان
هذا البلطجي أشرف منك ومن
قناتك».
وش ـه ــدت وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ه ـج ــوم ــا مـنـظـمــا
مــن مناصري بــري على خياط
ذهـ ـب ــت إلـ ـ ــى حـ ــد ال ـ ــدع ـ ــوة إل ــى
الـ ـتـ ـظ ــاه ــر أمـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـحـ ـط ــة مــا
اسـتــدركـتــه حــركــة «أم ــل» نافية
ف ــي ب ـي ــان صـ ـ ــادر ع ــن الـمـكـتــب
االعــامــي المركزي في الحركة
«اي عــاقــة لـهــا ب ــأي دع ــوة إلــى
ال ـت ـظ ــاه ــر أو االعـ ـتـ ـص ــام أم ــام
مبنى الجديد أو أي مكان آخر»،
داعـيــة «كــل الحركيين الــى عدم
االنجرار وراء دعوات مشبوهة
تـ ــوزع ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي».

وي ــأت ــي تـعـل ـيــق خ ـي ــاط بـعــد
م ـ ــا وصـ ـ ــف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وال ـم ـغ ـتــرب ـيــن جـ ـب ــران بــاسـيــل
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ـ ّـري ب ــال ــ»ب ـل ـط ـج ــي»
األسـبــوع الـمــاضــي ،األمــر الــذي
كاد أن يفجر البلد بعدما اتخذ
الخالف منحى طائفيا.

«الكتائب اللبنانية»
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،أط ـلــق حــزب
«الـ ـكـ ـت ــائ ــب ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ،أمـ ــس،
حملته االنتخابية بعنوان «نبض
ال ـت ـغ ـي ـي ــر» ف ــي اح ـت ـف ــال شـعـبــي
فــي «ال ـفــوروم دو ب ـيــروت» .وقــال
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ال ـن ــائ ــب ســامــي
الجميل إن «الحسابات الضيقة
أدت إلى تسليم البلد إلى خارج
ال ــدول ــة وخ ـ ــارج الـ ـح ــدود ،تحت
عنوان الواقعية السياسية التي
ي ـب ــرر أم ــام ـه ــا ك ــل ال ـت ــراج ـع ــات،
ون ـح ــن ن ــواج ـه ـه ــا الـ ـي ــوم ألن ـهــا
ليست ســوى تـنــازالت ومصالح
ش ـخ ـص ـي ــة .إن ـ ـهـ ــم ي ـس ـت ـع ـم ـلــون
النعرات الطائفية وشد العصب
ل ـت ـف ــري ــق الـ ـ ـن ـ ــاس ع ـ ــن ب ـع ـض ـهــا
وتجييشها للوقوف الــى جانب
الزعيم».
ودع ـ ــا ال ـج ـمـ ّـيــل «الـلـبـنــانـيـيــن
ل ـي ـكــونــوا ن ـبــض الـتـغـيـيــر ف ــي 6
ً
أي ـ ــار (مـ ــايـ ــو)» ،م ـتــوج ـهــا إلـيـهــم
بالقول« :كونوا نبض الجمهورية
وال ـنــاس والـشـبــاب ونـبــض بكرا
في  6ايار ليحيا لبنان» .وأضاف:
«إن ـن ــا ق ــادم ــون ع ـلــى انـتـخــابــات
ه ــي بــال ـن ـس ـبــة ل ـن ــا ف ــرص ــة لـكــل
اللبنانيين مــن أ جــل بناء لبنان
جديد ،هذه فرصة لنقول ال لهذا
األداء ،وإلع ـط ــاء ال ـحــق لـ ــأوادم
في هذا البلد ،وإعطائهم القدرة

ورد وز يـ ـ ـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل س ـل ـي ــم
جريصاتي عبر صفحته الخاصة
على «تويتر» على كالم الجميل،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :ع ـ ـيـ ــب ي ـ ــا نـ ــائـ ــب األم ـ ــة
الـقــول قــاضــي إلــي وقــاضــي إلــك،
وعيب القول استخدموا القضاء
إلسكاتنا وإسـكــات االعالميين.
الـ ـقـ ـض ــاء س ـل ـط ــة م ـس ـت ـق ـل ــة ،ال ــك
ولغيرك ،بس المهم تلجأ للقضاء
لتثبت حقك واتهامك .كم خطيئة
تــرت ـكــب ب ـحــق ال ــوط ــن وال ـق ـضــاء
بسبب االستحقاق االنتخابي».

الراعي
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،بـ ـ ــارك ال ـب ـطــريــرك

الخرطوم و«الشعبية» تفشالن
في وقف األعمال العدائية

فشلت الحكومة السودانية
ومتمردو الحركة الشعبية،
أمس ،في التوصل إلى اتفاق
لوقف األعمال العدائية في
البالد.
وذكرت وسائل اإلعالم المحلية
أن الجولة الحالية التي عقدت
لثالثة أيام فقط ركزت على
بحث وقف األعمال العدائية
بعيدا عن القضايا الخالفية
األخرى ،مضيفة أن الطرفين
قررا البحث عن طرق لمعالجة
القضايا العالقة للوصول إلى
مفاوضات ناجحة.
وكانت الجولة الـ 12من
المفاوضات انطلقت في األول
من فبراير بين الحكومة
السودانية والحركة الشعبية
بقيادة عبدالعزيز الحلو في
العاصمة اإلثيوبية أديس
أبابا.

لبناء بلد أجمل من الذي نعيش
فيه ،وغيرنا سيخوض المعركة
ب ــال ـم ــال وال ـ ـسـ ــاح والـ ـخ ــدم ــات،
ون ـحــن سـنـخــوضـهــا م ــن قـلـبـنــا،
ألننا نؤمن بالطيبة ،وبأن القلب
أقوى من كل الحدود الموجودة
بـيـنـنــا وب ـي ــن الـتـغـيـيــر وحـلـمـنــا
بلبنان».
وت ــاب ــع ال ـج ـمـ ّـيــل« :إن ـه ــا دول ــة
مـ ّـر قـلــي تـمـ ّـر قـلــك تتمثل بمطمر
لي ومطمر لك ،باخرة لي وباخرة
قاض لي
لك ،بلوك لي وبلوك لك،
ٍ
وقاض لك ،سفير لي وسفير لك،
ٍ
وزارة لــي ووزارة ل ــك ،نــائــب لي
ونائب لك ،رئاسة لي ورئاسة له
ورئــاســة لــك ،تمديد لــي وتمديد
لك ،شــارع لي وشــارع لك ،سالح
ً
لــي لكن ســاح مــش إلل ــك» ،الفتا
ا لــى أ نــه «يمكن اختصار اللعبة
كلها بالسالح لي والمحاصصة
لك».

جريصاتي

جمد حزب التجمع اليمني
لإلصالح (اإلخوان) عضوية
الناشطة اليمنية توكل كرمان
الحائزة جائزة نوبل للسالم،
بعد أن اتهمت التحالف الذي
تقوده السعودية بالتصرف
كالمحتل في الحرب األهلية
الدائرة في بالدها.
وقال الحزب ،في بيان نشره
على موقعه اإللكتروني« :ما
صدر عن توكل كرمان ال يمثل
الحزب ومواقفه وتوجهاته،
ويعد خروجا على مواقف
اإلصالح» ،مضيفا« :وبناء عليه
اتخذت األمانة العامة قرارا
بتجميد عضويتها في التجمع
اليمني لإلصالح ،استنادا إلى
نظمه ولوائحه».

ميركل تخوض آخر
مفاوضات لتشكيل حكومة

شاشة عمالقة تحمل صورة نبيه ّ
بري في أحد شوارع بيروت
الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي خالل عظة األحد
أم ـ ــس «م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ال ـم ـصــال ـحــة
وع ـل ــى رأسـ ـه ــا مـ ـب ــادرة رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـشــال
ع ــون لتبريد تــداعـيــات أح ــداث
األسـبــوع المؤسفة التي كــادت
ً
أن تؤدي لفتنة طائفية» ،معتبرا
أن «الكبير هو من يعتذر عندما
يخطئ ،والكبير هو من يصفح
وي ـ ـصـ ــالـ ــح ،ونـ ــأمـ ــل أن تـشـمــل
هذه المصالحة كل المواضيع
الخالفية األكبر».

(اي بي اي)

معن بشور على قائمة المطلوبين في العراق
نشرت السلطات العراقية للمرة األولى ،أمس،
أسماء  60شخصا من أهم المطلوبين النتمائهم
إلى تنظيمي «داعــش» والقاعدة وحــزب البعث
الـ ــذي ك ــان ي ــرأس ــه ال ــدك ـت ــات ــور ال ـســابــق ص ــدام
حسين.
وفي قائمة األسماء التي حصلت وكالة فرانس
بــرس على نسخة منها ،يظهر خصوصا اسم
اب ـنــة ص ــدام حـسـيــن ،رغ ــد ،ال ـتــي تـعـيــش حاليا
في األردن.
وجـمـيــع تـلــك األس ـم ــاء ت ـعــود إل ــى عــراقـيـيــن،

ما عــدا لبناني واحــد هو األمين العام السابق
للمؤتمر الـقــومــي الـعــربــي معن بـشــور ،المتهم
بـتـجـنـيــد م ـقــات ـل ـيــن «ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي األن ـش ـطــة
اإلرهابية» بالعراق.
ومن بين األسماء األخرى 28 ،من كوادر تنظيم
«داعش» ،و 12من قادة تنظيم القاعدة ،و 20من
قادة حزب البعث المنحل ،إضافة إلى مناصبهم
داخل التنظيمات ،وبعضهم نشرت صورته.
ولـ ــم ي ـ ــدرج ف ــي ال ــائ ـح ــة اسـ ــم زع ـي ــم تنظيم
«داعش» أبوبكر البغدادي المتواري عن األنظار.

بدأت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل ،أمس ،آخر
جولة من مفاوضات «صعبة»
لتشكيل ائتالف حكومي مع
االشتراكيين الديمقراطيين
وإخراج البالد من المأزق
الناشئ عن االنتخابات ،والذي
أدى إلى إضعافها في ألمانيا
كما في أوروبا.
وأكدت ميركل أنها تخوض
الجولة األخيرة «بنية طيبة،
مع علمي بأن ساعات
من المفاوضات الصعبة
تنتظرنا».
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طهران لن تفاوض على «البالستي» ...ونزاع بين روحاني ونجاد

سالمي :الصواريخ هدفها الدفاع عن أمننا القومي ...وجيشا سورية والعراق عمقنا االستراتيجي
طهران  -ةديرجلا

•

وسط نزاع علني بين الرئيس
اإليراني الحالي حسن روحاني
وسلفه محمود أحمدي نجاد،
أكد روحاني والحرس الثوري
رفضهما ألي تفاوض على
البرنامج البالستي ،وذلك في
رد ضمني على الشروط التي
وضعها الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون لزيارة
طهران.

في رد استباقي على ضغوط
أوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة م ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــة لـ ـتـ ـف ــادي
انسحاب الــواليــات المتحدة من
االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،بما
فــي ذلــك ال ـشــروط الـتــي وضعها
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـمــانــويــل
م ــاك ــرون ل ــزي ــارة طـ ـه ــران ،أطـلــق
نـ ــائـ ــب الـ ـق ــائ ــد الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـحــرس
الثوري اإليراني حسين سالمي
جملة تهديدات بعدة اتجاهات
ً
أمـ ــس ،م ــؤك ــدا أن بـ ــاده تعتمد
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـطــويــر بــرنــامــج
تـسـلـحـهــا الـ ـص ــاروخ ــي ،لـحـفــظ
أمـ ـنـ ـه ــا ،وتـ ـط ــوي ــر الـ ـص ــواري ــخ
ودق ـت ـهــا وقــدرت ـهــا عـلــى إصــابــة
ال ـ ـق ـ ــواع ـ ــد والـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــع الـ ـبـ ـح ــري ــة
األميركية الموجودة بالمنطقة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ــام ـ ـ ــي إن إيـ ـ ـ ـ ــران
أجــرت تقييما "لكل نقاط القوة
والـ ـضـ ـع ــف وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـج ــوي ــة
والبحرية عند جبهة االستكبار"،
في إشارة إلى الواليات المتحدة،
ً
معتبرا أن خيار الحرب هو "خيار
واقعي ونستعد له".
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوه س ـ ــام ـ ــي بـ ـ ـ ــأن "أحـ ـ ــد
خـ ـ ـي ـ ــارات م ــواجـ ـه ــة األس ــاطـ ـي ــل
ّ
األمـيــركـيــة وحــامــات الــطــائــرات
لــم يكن ببناء أســاطـيــل مماثلة،
بــل كــان زي ــادة نسبة الـ ّـدقــة لدى
ا ل ـصــوار يــخ البالستية وغيرها
الستهداف القطع البحرية بشكل
دقيق ومحكم في حال اقترابها"،
ً
مشيرا إلى أن "استراتيجيتنا هي
ّ
الدفاع ،لكننا نملك استراتيجية
الهجوم ،ويمكننا توجيه ضربات
مكثفة لـكــل قــواعــد األعـ ــداء ،كما
يمكننا مواجهتهم في البحر".
ول ـ ـفـ ــت سـ ــامـ ــي الـ ـ ـ ــذي ت ــدع ــم
قــواتــه الــرئـيــس بـشــار األس ــد في
الحرب األهلية السورية إلــى أن
"الـجـيـشـيــن ال ـس ــوري وال ـعــراقــي

روحاني خالل مشاركته في مراسم افتتاح فاعليات احتفاالت «الدفاع المقدس» في أصفهان أمس (ارنا)
ي ـش ـكــان الـع ـمــق االسـتــراتـيـجــي
إليران".
وتــابــع" :مــن غير المنطقي أن
يحصر أي بلد نطاق أمنه داخل
حـ ـ ــدوده .وأف ـض ــل اسـتــراتـيـجـيــة
لالشتباك مــع الـعــدو تكون عبر
االشتباك معه عن ُبعد".

رفض ووقاحة
وبعد تقارير عن مطالبة دول
أوروب ـيــة لـطـهــران بــإبــداء مرونة
حـ ــول إم ـكــان ـيــة ت ـعــديــل االت ـف ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ف ـ ــي ،2015
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض بـ ـش ــأن أن ـش ـط ـت ـهــا
المزعزعة لالستقرار في المنطقة
وبرنامج تسلحها الصاروخي،
اعـتـبــر الــرئـيــس اإلي ــران ــي حسن

األمن يصطدم بـ «دراويش غنآباد»

ظريف يشارك في مؤتمر
الكويت إلعادة إعمار العراق

حاول اعتقال زعيمهم النتقاده تسييس «السيدة زينب»
اصطدمت السلطات األمنية اإليرانية مع أتباع
طريقة صوفية تـعــرف ب ــ"الــدراويــش الغنآباديين"
بـعــدمــا حــاولــت اعـتـقــال زعيمها نعمت الـلـهــي ،في
منطقة ب ـط ـهــران ،عـلــى خلفية تـصــريــح انـتـقــد فيه
الروايات التي تنسب إلى السيدة زينب وتقديسها
لمستوى سمح باستغالل قضية الدفاع عن مرقدها
ً
الشريف بدمشق ،سياسيا ،للزج بالشباب اإليرانيين
في الحرب األهلية السورية.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أجبرت
عناصر ال ــوح ــدات الـخــاصــة التابعة للشرطة على

روحاني أن بالده ليست بحاجة
إلى مفاوضات واتفاق مع أي قوة
كبرى حول "قدرتها الدفاعية".
وأضـ ــاف ف ــي رس ــال ــة ضمنية
ل ـلــرئ ـيــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـمــانــويــل
ماكرون الذي من المقرر أن يزور
طهران في مايو المقبل" :إن جاء
مسؤول أجنبي سنرد عليه بقوة
ً
وح ــزم .فــردنــا واض ــح تـمــامــا ،إذ
إننا ومن أجل الدفاع عن بالدنا
سـ ـنـ ـق ــوم بـ ـ ــإعـ ـ ــداد أي ن ـ ـ ــوع مــن
السالح بأي قوة كانت في إطار
ال ـضــوابــط وال ـقــوان ـيــن وف ـتــاوى
قــائــدنــا .إنـنــا ال نسعى المـتــاك
أسـ ـلـ ـح ــة دمـ ـ ـ ــار شـ ــامـ ــل ،بـسـبــب
تـعـهــداتـنــا ال ــدول ـي ــة ،وفـ ــوق ذلــك
بسبب فـتــاوى القائد وأخالقنا
وديننا".

واتـ ـ ـه ـ ــم روح ـ ــان ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة بــازدواجـيــة المعايير،
وقــال إن "األميركيين يتشدقون
بـ ــال ـ ـسـ ــام ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــددون ال ـ ـ ــروس
باألسلحة النووية بوقاحة".
وأض ـ ـ ـ ــاف إن ـ ـهـ ــم يـ ـق ــول ــون إن
"اسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـل ـح ــة ال ـن ــووي ــة
جــري ـمــة ض ــد اإلن ـس ــان ـي ــة ،وهــي
مـحـظــورة وف ــق جميع ال ـقــرارات
الــدول ـيــة وي ـجــب أن تـمـحــى ،في
حين يهددون باستخدام أسلحة
نووية جديدة ضد المنافس" ،في
إشــارة إلــى إعــان إدارة الرئيس
ً
دون ــال ــد ت ــرام ــب أخـ ـي ــرا سعيها
لتطوير أسلحة نووية صغيرة
لمواجهة تهديدات في مقدمتها
روسيا.
بـ ــدوره ،أك ــد وزي ــر الـخــارجـيــة

التراجع والفرار وتــرك مركباتها التي حضرت بها
لتنفيذ أمر اعتقال أصــدره النائب العام بحق زعيم
الدراويش.
وشهد معقل الحركة الصوفية التي تتركز بغنآباد
ف ــي مـحــافـظــة خ ــراس ــان ال ــرض ــوي ــة ،تـجـمـعــا كـبـيــرا
ألنصارها مسلحين بالعصي والقضبان الحديدية.
وحـ ــاول بـعــض الـشـبــان رف ــع ش ـعــارات مناهضة
للنظام إال أن "الــدراويــش" منعوهم للحيلولة دون
ً
خلط األمر واعتبار تجمعهم امتدادا لالحتجاجات
التي شهدتها البالد مطلع يناير الماضي.

أعلن السفير اإليراني في بغداد إيرج مسجدي ،أمس ،أن وزير
الخارجية محمد جواد ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت الدولي
إلعادة إعمار العراق المقرر في  12الجاري.
وقال مسجدي ،في تصريح لوكالة األنباء اإليرانية (إرنا) ،إن
"إيران كما وقفت إلى جانب العراق في مرحلة الحرب ضد داعش،
ً
والتصدي لإلرهابيين ستقف أيضا في مرحلة اإلعمار والتنمية
إلى جانب حكومة العراق وشعبها الصديق والشقيق".
وتابع "سيشارك وزير الخارجية اإليراني في هذا المؤتمر ،كما
ستشارك شركات إيرانية كبرى" ،مؤكدا أن "إيران ستدعم بقوة
مسيرة التنمية والبناء في العراق".

محمد جواد ظريف ،أن السياسة
األم ـيــرك ـيــة ال ـن ــووي ــة الـعـسـكــريــة
تجعل البشرية أقرب إلى «الفناء».

روحاني ونجاد
إلى ذلك ،ارتفعت حدة الصراع
بـيــن الــرئـيــس روحــانــي مــن جهة،
وسلفه الرئيس السابق أحمدي
نجاد ،إثر اتهام الحكومة ألنصار
نجاد بالوقوف خلف االحتجاجات
التي عمت إيران أوائل عام .2018
وقام أنصار نجاد ،المعروفين
ب ــ"ج ـب ـه ــة ب ـ ــاي ـ ــداري" ف ــي مـجـلــس
الـ ـش ــورى (ال ـب ــرل ـم ــان) ،بـمـحــاولــة
اس ـت ـج ــواب روح ــان ــي وحـكــومـتــه
بـهــدف إسـقــاطـهــا .وجـمــع النائب
نصرالله بجمان فر  180توقيعا،
رفعها إلى هيئة رئاسة المجلس،
إال أن ر ئـ ـ ـي ـ ــس ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــي
الريجاني ،المتحالف مع روحاني،
ش ـك ــك ب ــال ـت ــواق ـي ــع أمـ ــس وط ــال ــب
ً
بإعادة جمعها مجددا.
في المقابل ،قام روحاني بعزل
عدد من حكام المدن والمحافظات
ال ـم ـن ـســوب ـيــن ل ـن ـج ــاد ،ب ـع ــد ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوادث ،خ ـ ـ ــال األسـ ـب ــوعـ ـي ــن
الماضيين ،بحجج مختلفة.
وأمــس تم اإلعــان أن الحكومة
ع ـ ـ ــزل ـ ـ ــت  3مـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار م ـ ــدي ـ ــري
إدارة الـ ـمـ ـط ــارات ف ــي الـ ـب ــاد من
المحسوبين على نجاد و"الحرس
الـ ـ ـث ـ ــوري" ،ب ـح ـجــة ال ـت ـق ـص ـيــر فــي
أدائ ـ ـهـ ــم ال ــوظ ـي ـف ــي ،ب ـع ــد س ـقــوط
الـ ـثـ ـل ــوج عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد األسـ ـب ــوع
الماضي.

ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،رم ـ ـ ــى أنـ ـص ــار
نجاد والحرس باللوم على وزير
الـ ـ ـم ـ ــواص ـ ــات ع ـ ـبـ ــاس آخـ ــونـ ــدي
المقرب من روحاني ،وقدموا طلب
استجواب له في مجلس الشورى.
في السياق ،أكــدت مصادر في
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ل ـ "الـجــريــدة"
أن ا ل ـ ـح ـ ـك ـ ــو م ـ ــة ق ـ ـ ــا م ـ ـ ــت بـ ــو قـ ــف
ص ــرف مـيــزانـيــة مــؤسـســة اإلذاع ــة
والتلفزيون اإليراني ،بسبب "عدم
امتثال هذه المؤسسة ألوامر لجنة
مراقبة اإلذاعة والتلفزيون".
واشترطت الحكومة استقالة
رئيس اإلذاعــة والتلفزيون وعدد
كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن مـ ـ ــديـ ـ ــري ال ـم ــؤس ـس ــة
المحسوبين على نـجــاد لــإفــراج
عن أرصدة المؤسسة.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن رئ ـيــس
المؤسسة عبدالعلي علي عسكري
قدم بالفعل استقالته للمرشد علي
خامنئي وينتظر جوابه ،وأنه من
المحتمل أن يقوم المرشد بتعيين
ع ـلــي ف ــروغ ــي رئ ـيــس "ال ـبــاس ـيــج"
(التعبئة الشعبية) رئيسا لهذه
المؤسسة كي يرضي الجانبين.

سماح وحزم
من جانب آخر ،دعا إمام جمعة
طـ ـه ــران ال ـم ــؤق ــت أح ـم ــد خــاتـمــي
إل ــى التمييز بـيــن "االحـتـجــاجــات
ً
القانونية وأعمال الشغب" ،مؤكدا
ض ـ ـ ـ ــرورة "ق ـ ـبـ ــول االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
والتصدي لمثيري الشغب بحزم"
ً
ورافضا "دعوات المنتقدين الذين
يدعون إلى التساهل معهم".

سلة أخبار
«كفاحي» في منزل
مطلق النار وسط إيطاليا

كشفت الشرطة اإليطالية ،أمس،
انها عثرت على نسخة من كتاب
هتلر «كفاحي» ومن كتاب تاريخ
حول بينيتو موسوليني في
منزل لوكا تريني مطلق النار في
وسط إيطاليا أمس األول ،والذي
يرتدي طابعا عنصريا .وعثر
على هذه املنشورات اليمينية
القومية ،وكذلك على مجلة حول
الشباب الفاشيني وصلبان سلتية
في غرفة في منزل والدته الذي
قامت بتفتيشه شرطة ماتشيراتا،
املدينة التي يتهم الشاب بجرح
ستة افارقة أمس األول فيها
بإطالقه النار من سيارة جابت
وسط املدينة ساعتني .وأكدت
الشرطة أن لوكا تريني ( 28عاما)
أفرغ مشطني ملسدس نصف آلي
في شوارع ماتشيراتا املدينة التي
تضم  43الف نسمة وغير البعيدة
من البحر االدرياتيكي.
ومنفذ إطالق النار سبق أن
ترشح لالنتخابات املحلية في
كوريدونيا العام املاضي تحت
راية حزب «رابطة الشمال» القومي
املعادي للهجرة.

بكين :نعارض بحزم
العقيدة النووية األميركية

صرح الناطق باسم وزارة الدفاع
الوطني الصينية رن قوه تشيانغ،
امس ،بأن الصني تعارض بحزم
وثيقة العقيدة النووية األميركية
الجديدة التي نشرتها وزارة
الدفاع (البنتاغون).
وقال إن الوثيقة األميركية
«تتضمن تكهنات متغطرسة
حيال الصني وتبالغ في شأن
تهديد القوة النووية الصينية».
وحسب رن ،فقد صورت الوثيقة
املؤلفة من  74صفحة الصني
على أنها «تحد كبير للمصالح
األميركية في آسيا».

مرشح أميركي لرئاسة
«الهجرة» كاره للمسلمين

نتنياهو :ال نسعى إلى حرب لكن سنتصدى إليران و«داعش»
ّ
«منظمة التحرير» تشكل لجنة لـ «فك االرتباط» مع إسرائيل
على وقع التوتر المتصاعد على الجبهة الشمالية
اإلسرائيلية بين إسرائيل ولبنان ،المرتبط بعدة
عناوين أحدها مصانع السالح اإليرانية في لبنان،
وآخر الخالف على "البلوك  "9في حقل الغاز بالبحر
ال ـم ـتــوســط ،وتــزام ـنــا م ــع مـ ـن ــاورات عـلــى ال ـحــدود
الجنوبية مع قطاع غزة ،أعلن رئيس وزراء إسرائيل
بنيامين نتنياهو أن بالده ال تسعى لخوض حرب،
ً
لكنها تفعل المطلوب لحماية نفسها ،زاعـمــا أن
ّ
المتطرف"
إسرائيل تعتبر "المانع الوحيد لإلسالم
في المنطقة.
وقال نتنياهو ،في مستهل الجلسة األسبوعية
لحكومته أمس" :لدي ثقة كاملة بأن جيش الدفاع
اإلسرائيلي هو أقوى جيش في الشرق األوسط".
وأضاف" :نواجه تحديات كثيرة ،وكما أوضحت
للرئيس ترامب ثم للزعماء األوروبيين وللرئيس
بوتين ،بوجودنا هنا نشكل الطرف الرئيسي في
الشرق األوسط الذي يصد تمدد اإلسالم المتطرف
الذي يقاد من جانب إيران وداعش ،اللذين يهددان
أيضا جميع األطراف األخرى في العالم".
وزاد" :ال نتوجه إلى الحرب ،ولكن سنقوم بكل
مــا يـلــزم ،وأؤك ــد ذل ــك ،كــل مــا يـلــزم مــن أجــل الــدفــاع
عن أنفسنا".
وأعلن الجيش اإلسرائيلي أنه سيبدأ مناورات

واسـعــة لفحص جاهزية الـقــوات البرية والشبكة
اللوجستية في حال الطوارئ على الجبهة الجنوبية
المشرفة على الحدود مع قطاع غزة .وذكر الناطق
العسكري أنه سيتم استدعاء قوات االحتياط ،وأن
المنطقة ستشهد حركة يقظة ومكثفة للقوات األمنية
والعسكرية.
وكشفت مصادر إسرائيلية ،منذ أيام ،عن انتشار
قوات أميركية كبيرة للمشاركة في هذه المناورات.

تشريع مستوطنة
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ق ـ ّـدم نتنياهو للمستوطنين
المقيمين في البؤرة االستيطانية "جلعاد" (شرق
ً
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية) ،وعدا بتسوية
أوضاعهم ،وتحويلها إلى مستوطنة ،وذلــك عقب
مقتل الحاخام رازييل شيفاح يناير الماضي في
عملية إطــاق نــار نفذها مسلحون فلسطينيون،
كما وعد عائلة المستوطن بمحاسبة اإلرهابيين
والقبض عليهم.
وقال نتنياهو ،في هذا الصدد" :ستقوم الحكومة
اليوم بتسوية أوضاع مزرعة جلعاد من أجل تمكين
الـسـكــان مــن مــواصـلــة حياتهم الطبيعية فــي هذا
المكان .سياستنا حيال القتلة تقضي بمحاسبتهم،

وتطبيق أحكام القانون بحقهم .وإزاء أولئك الذين
ي ـقــدســون ال ـم ــوت نـحــن ن ـقــدس ال ـح ـيــاة .ه ــذه هي
سياسة الحكومة باختصار".
فــي الـسـيــاق ،واص ـلــت ق ــوات إســرائـيـلـيــة ،أمــس،
عملياتها شمال الضفة ،بحثا عن الفلسطيني أحمد
جرار ( 22عاما) ،المتهم بقتل شيفاح ( 35عاما).
وأمـ ــس األول ،لـقــي ال ـش ــاب الفلسطيني أحمد
أبوعبيد ( 19عاما) حتفه متأثرا بجروح أصيب بها
إثر إطالق جندي النار عليه في مدينة جنين ،بعد
مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين.
كما هــدم الجيش اإلسرائيلي الصفين الثالث
والرابع األساسيين من "مدرسة تجمع أبو ّ
النوار
ال ـبــدوي" شــرق ال ـقــدس ،صـبــاح أم ــس ،بحجة عدم
الـتــرخـيــص ،والـبـنــاء على أراض تابعة للسيطرة
اإلسرائيلية.

منظمة التحرير

مستوطن إسرائيلي يواجه مراسلة فلسطينية قرب جيب استيطاني في الخليل أمس (أ ف ب)

إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ـنــت الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لمنظمة
التحرير الفلسطينية أنها قررت تشكيل لجنة عليا
لتنفيذ قرار "تعليق االعتراف بدولة إسرائيل حتى
اعترافها بدولة فلسطين".
وجاء في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية عقب

اجتماعها ،في مقر الرئاسة بــرام الله ،مساء أمس
األول ،برئاسة محمود عباس ،أن "التنفيذية قررت
تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي،
بما يشمل تعليق االعتراف بدولة إسرائيل ،إلى حين

اعترافها بــدولــة فلسطين على ح ــدود عــام ،1967
وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ،ووقف االستيطان".
عواصم  -وكاالت

ً
تظاهرة في اليونان رفضا لتسوية حول «مقدونيا» حكومة المالديف تهدد بقمع مساعي إطاحة
ش ــارك مـئــات اآلالف مــن اليونانيين،
أمـ ــس ،خـ ــارج م ـقــر ال ـبــرل ـمــان ف ــي أثـيـنــا،
ف ــي ت ـظــاهــرة لـلـتـعـبـيــر ع ــن مـعــارضـتـهــم
الستخدام اســم مقدونيا في أي تسوية
مستقبلية تسعى الحكومة للتوصل إليها
مــع الـجـمـهــوريــة الـيــوغـســافـيــة السابقة
إلنهاء نزاع على االسم مستمر منذ عقود.
وهذه التظاهرة الثانية خالل  15يوما
ح ــول مــوضــوع اس ــم مـقــدونـيــا ،تنظمها
وتمول القسم األكبر من تكاليفها ،جاليات
يونانية في الخارج ونــوادي عسكريين
متقاعدين وجمعيات كنسية وثقافية من
مقدونيا اليونانية.
وتعترض اليونان على اسم مقدونيا،
ألن ه ـن ــاك مـنـطـقــة ف ــي ال ـي ــون ــان تحمل
االسم ذاته ،وتقول إن استخدام جارتها
الشمالية لهذا االس ــم ،إضــافــة إلــى بنود
خالفية في الدستور المقدوني ،تنطوي
ع ـلــى م ـطــال ـبــات ب ــال ـس ـي ــادة ع ـلــى أراض
يونانية.
(اثينا  -أ ف ب ،رويترز)

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»
األميركية أن مرشح إدارة الرئيس
دونالد ترامب لرئاسة املنظمة
الدولية للهجرة التابعة لألمم
املتحدة ،لديه آراء ضد املسلمني،
ويرى أنه يجب أن يتمتع
املسيحيون بأفضلية لدى إعادة
توطينهم عند قدومهم من مناطق
النزاعات.
وأعلنت وزارة الخارجية
األميركية ،الخميس املاضي ،أنه
تم اختيار نائب رئيس منظمة
«سامرتان بيرس املسيحية
لإلغاثة» ،كني إيزاكس ،مرشحا
لها لرئاسة املنظمة الدولية
للهجرة التي تتكون من  169دولة،
وتدير ما يقرب من تريليون دوالر
من النفقات التشغيلية السنوية.
وذكرت «نيويورك تايمز» أنه في
منشورات إليزاكس على مواقع
التواصل االجتماعي عام ،2015
أظهر املسؤول اإلغاثي نظرة
تمييزية تجاه الالجئني على
أساس دياناتهم ،خالل زيارة
ملخيم لالجئني السوريني في
اليونان.

نيروبي :إغالق  3تلفزيونات
يدخل يومه السادس

الرئيس ...والمعارضة خائفة من الجيش

رجال دين مسيحيون ارثوذكس خالل تظاهرة في أثينا ترفض أي تسوية بشأن اسم
مقدونيا (رويترز)

وسط مخاوف المعارضة من استيالء الجيش على
البالد ،حــذرت حكومة جــزر المالديف ،أمــس ،من أنها
ستأمر قــوى األم ــن بالتصدي ألي محاولة تقوم بها
المحكمة العليا أو المعارضة ،إلقالة الرئيس عبدالله
يمين الــذي يرفض اإلفــراج عن السجناء السياسيين،
مما ينذر بمزيد من االضطرابات في البالد.
يأتي ذلك بعد الغاء المحكمة العليا ،في قرار مفاجئ،
أحكاما على تسعة من كبار السياسيين المسجونين،
في خطوة اعتبرت نكسة كبيرة للنظام.
وأمرت المحكمة أيضا بإعادة اثني عشر نائبا أقيلوا
من البرلمان ألنهم انشقوا عن حزب عبدالله يمين.
في هذه االثناء ،أعلن الرئيس السابق لجزر المالديف
محمد نشيد ،الــاجــئ فــي بريطانيا ،بعد حكم عليه
مثير للخالف بتهمة "اإلرهاب" في  ،2015أنه سيترشح
لالنتخابات الرئاسية المقبلة.
ورفضت حكومة جزر المالديف حتى اآلن االمتثال
ألوامر المحكمة العليا ،رغم نداءات من األمم المتحدة
والواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ،وعلقت أعمال

البرلمان .وتشوه سياسة القمع التي تطبقها الحكومة
ضد المنشقين الصورة األنيقة الموجودة في أذهــان
السائحين عن جزر المالديف التي يبلغ عدد سكانها
 400الف نسمة.
وفي كلمة تلفزيونية ،أعلن وزيــر العدل المالديفي
محمد أنيل ،أمس ،أن المحكمة العليا تحاول مساءلة
الرئيس يمين بسبب عدم تنفيذ حكمها باإلفراج عن
زعماء معارضة اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة.
وقال أنيل إن الحكومة تلقت معلومات عن تحضيرات
في المحكمة العليا إلقالة يمين ،لكن مثل تلك الخطوة
ستكون غير قانونية ،وسترفضها سلطات إنفاذ القانون
في الحكومة.
وأضاف" :تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث
وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة" .وتابع" :المعلومات تقول
إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل
الرئيس من السلطة" ،مضيفا أن المؤسسات الحكومية
تلقت توجيهات بعدم تنفيذ مثل هذا القرار.
(مالي  -المالديف  -أ ف ب،رويترز)

أغلقت الحكومة ثالث قنوات
إخبارية تلفزيونية رئيسية في
كينيا ،ملدة أسبوع تقريبا ،رغم
قرار قضائي ،بإعادة بث تلك
القنوات.
وأثار اإلغالق ،الذي دخل يومه
السادس امس ،صدمة في بلد
معروف بمشهد إعالمي نابض
بالحياة.
وأعربت جماعات حقوقية محلية
ودولية عن قلقها من خنق
الصحافة الحرة.
وكان قد تم وقف بث قنوات «كيه.
تي.إن» و»إن.تي.في» و»سيتيزن»
التلفزيونية الخاصة الثالثاء
املاضي بعد محاولتها بث
التنصيب الزائف لزعيم املعارضة،
رايال أودينغا.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

قابوس يستقبل السيسي ...واجتماع رباعي مصري  -سوداني الخميس

• «الوطنية» تفحص طلبات الترشح • القاهرة تنفي شن إسرائيل غارات على سيناء
القاهرة  -ةديرجلا

•

وسط استقبال رسمي حاشد،
بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي،
زيارة رسمية لسلطنة عمان
أمس ،يعقبها زيارة لإلمارات،
اليوم ،في وقت نفى المتحدث
باسم القوات المسلحة وجود
أي تنسيق أمني مع إسرائيل،
لمواجهة اإلرهاب.

ب ـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،أم ــس،
ز يــارة إلى العاصمة العمانية
م ـ ـ ـس ـ ـ ـقـ ـ ــط ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث اس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــه
الـسـلـطــان قــابــوس بــن سـعـيــد،
فـ ـ ـ ــي أول ز ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـل ــر ئـ ـي ــس
الـ ـمـ ـص ــري ال ـم ـن ـت ـخ ــب مـ ـن ــذ 4
أعوام إلى السلطنة.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـ ـبـ ــدأ ال ـس ـي ـســي
الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى دولـ ـ ـ ــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،يـ ـلـ ـتـ ـق ــي خ ــالـ ـه ــا
ول ـ ــي ع ـه ــد أب ــوظـ ـب ــي ،ال ـش ـيــح
مـحـمــد ب ــن زا يـ ــد ،لـبـحــث سبل
ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون الـ ـثـ ـن ــائ ــي
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـ ـمـ ـج ــاالت ،والـ ـتـ ـش ــاور ب ـشــأن
آخـ ـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات األوض ـ ـ ـ ــاع
على صعيد القضايا العربية
واإلقليمية وا لــدو لـيــة ،فــي ظل
التنسيق المستمر بين مصر
واإلمارات.
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاق ،ووسـ ـ ـ ـ ــط
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت إلنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــوتـ ــر
فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة -
ال ـس ــودان ـي ــة ،الـ ــذي وص ــل الــى
ذروت ـ ــه ب ــاس ـت ــدع ــاء ال ـخــرطــوم

س ـ ـف ـ ـيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن م ـ ـصـ ــر م ـط ـل ــع
يناير الماضي ،أعلن المتحدث
بــاســم "الـخــارجـيــة" الـمـصــريــة،
أ ح ـ ـمـ ــد أ بـ ـ ــوز يـ ـ ــد ،أن ا لـ ـق ــا ه ــرة
ستستضيف اجتماعا رباعيا
ل ــوزي ــري الـخــارجـيــة ورئـيـســي
جـهــازي الـمـخــابــرات فــي مصر
وا ل ـس ــودان ،الخميس المقبل،
لبحث مسار العالقات الثنائية
بين البلدين ،والتنسيق بشأن
ع ــدد م ــن ال ـق ـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة
ذات االهتمام المشترك.
وق ـ ـ ـ ــال أب ـ ـ ــوزي ـ ـ ــد ،ف ـ ــي بـ ـي ــان
ر س ـ ـمـ ــي ،إن اال جـ ـتـ ـم ــاع ي ــأ ت ــي
ً
ت ـن ـف ـيــذا ل ـتــوج ـي ـهــات الــرئ ـيــس
الـسـيـســي ون ـظ ـيــره ال ـســودانــي
ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ،ع ـقــب لـقــائـهـمــا
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش ق ـ ـمـ ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد
اإلف ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة
اإلث ـ ـ ـيـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــة أديـ ـ ـ ـ ـ ــس أبـ ـ ــابـ ـ ــا،
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ح ـي ــث
ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـل ــى إنـ ـش ــاء آل ـيــة
تشاورية رباعية بين وزارتي
الخارجية وجهازي المخابرات
ال ـعــامــة ف ــي ال ـب ـلــديــن ،لـتـعــزيــز
التضامن والتعاون.

وبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
"نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك تـ ــاي ـ ـمـ ــز" تـ ـق ــري ــرا
زع ـ ـمـ ــت فـ ـي ــه وجـ ـ ـ ــود ت ـن ـس ـيــق
إسرائيلي  -مصري لمواجهة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب فـ ـ ــي سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء ،ع ـب ــر
السماح للمقاتالت اإلسرائيلية
بضرب بؤر إرهابية في سيناء
المصرية ،نفى الناطق باسم
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،ال ـع ـق ـي ــد
ت ــام ــر ال ــرف ــاع ــي ،أمـ ــس ،تـقــريــر
الصحيفة األميركية ،وأضاف
فــي تـصــريـحــات ل ــه ،أن حــديــث
"نيويورك تايمز" ،افتراء وكذب
م ـح ــض" ،الـ ـه ــدف م ـنــه إشــاعــة
البلبلة فــي مختلف األو س ــاط
الداخلية والخارجية".
وتابع المتحدث" :العمليات
التي تجريها قوات الجيش في
شبه جزيرة سيناء ،ومشاركة
ع ـنــاصــر م ــن ال ـش ــرط ــة ،تـحـقــق
نـ ـج ــاح ــات كـ ـبـ ـي ــرة ،والس ـي ـم ــا
خالل اآلونة األخيرة".
وقال قائد القوات المصرية
في حرب تحرير الكويت ،اللواء
محمد علي بالل ،لـ "الجريدة":
"ال تـنـسـيــق أ م ـن ـيــا ب ـيــن مـصــر

وإســرائ ـيــل داخ ــل سـيـنــاء على
اإلطـ ـ ــاق ،وال ـت ـع ــاون ف ـقــط فــي
المواضيع المتعلقة باتفاقية
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ،ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـت ــأم ـي ــن
الحدود المشتركة".
ميدانيا ،أسفر انفجار عبوة
ن ــاسـ ـف ــة عـ ــن م ـق ـت ــل شــرط ـي ـيــن
ا ث ـ ـن ـ ـيـ ــن وإ ص ـ ـ ــا ب ـ ـ ــة  6آ خـ ــر يـ ــن
وم ــدن ــي ب ــإص ــاب ــات م ـت ـنــوعــة،
إث ـ ـ ـ ــر انـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار ن ـ ــاسـ ـ ـف ـ ــة ع ـل ــى
الطريق الدائري جنوب مدينة
العريش ،أمس.
إل ــى ذل ــك ،أم ــرت ن ـيــابــة أمــن
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي مـ ـص ــر،
أم ـ ــس ،ب ـح ـبــس  5م ــن ق ـي ــادات
جـمــاعــة "اإلخ ـ ــوان" اإلرهــاب ـيــة،
وم ـ ـسـ ــؤول "ال ـ ـحـ ــراك الـ ـث ــوري"
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـم ــاع ــة ،لـ ـم ــدة 15
يـ ــومـ ــا احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــا عـ ـل ــى ذم ــة
التحقيقات التي تجرى معهم
ب ـم ـع ــرف ــة ال ـن ـي ــاب ــة ،الت ـهــام ـهــم
بــال ـت ـخ ـط ـيــط الرت ـ ـكـ ــاب أع ـم ــال
ش ـغــب وع ـن ــف م ـس ـلــح لـعــرقـلــة
االنتخابات الرئاسية المقبلة،
والذين تم إلقاء القبض عليهم
أمس األول.

ً
السلطان قابوس مستقبال السيسي أمس
فـ ـ ـ ـ ـ ــي األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،دخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة فــي
مصر مرحلة "البيات الشتوي"،
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـت ــد ل ـ ـعـ ــدة أس ــابـ ـي ــع،
إذ ي ـف ـتــرض أن ت ـب ــدأ "ا ل ـه ـي ـئــة
الوطنية لالنتخابات" ا لـيــوم،

لـ ـ ـم ـ ــدة خـ ـمـ ـس ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـحــص
طـلـبــات الـتــرشــح والـفـصــل في
االعتراضات بين المرشحين،
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ورئـ ـي ــس
ح ــزب ال ـغ ــد م ــوس ــى مـصـطـفــى
م ــوس ــى ،ل ـك ــن ال ـمــرش ـح ـيــن لــم

طرح  18ألف وحدة سكنية للمصريين في الخارج
تتكون من  3غرف وتنتشر في  11محافظة والسداد بالعملة الصعبة
أعـلــن مـســؤولــو "ص ـنــدوق التمويل الـعـقــاري"
وتـمــويــل اإلس ـكــان االجـتـمــاعــي ،فـتــح ب ــاب حجز
 18061وحدة سكنية جاهزة للتسليم بمشروع
"إسـكــان المصريين العاملين بــالـخــارج" بنظام
ً
التمليك في  11محافظة ،والمدن الجديدة ،بدءا من
أمس ،ولمدة شهر ،على أن يكون سداد األقساط
بالدوالر األميركي.
وك ـ ـ ــان تـ ــم اسـ ـتـ ـح ــداث "إس ـ ـكـ ــان ال ـم ـصــري ـيــن
الـعــامـلـيــن ب ــال ـخ ــارج" ،كـمـحــور ضـمــن "بــرنــامــج

اإلسكان االجتماعي" ،لتلبية رغبات المغتربين
ً
من الشريحة محدودة الدخل ،علما بأن الوحدات
المطروحة تتكون من غرفتين وصالة ،بمساحة
تصل إلى 75م ،2و 3غرف وصالة بمساحة تصل
إلى 90م.)2
وفي حين تم إطــاق بوابة إلكترونية جديدة
ل ـل ـم ـش ــروع ،ت ـت ـيــح ت ـص ـفــح الـ ـخ ــرائ ــط وال ـص ــور
والتصميمات الخاصة به ،والشروط المطلوبة
في الحاجز ،قالت رئيسة مجلس إدارة صندوق

التمويل العقاري ،والمديرة التنفيذية لـ"صندوق
تمويل اإلسكان االجتماعي" ،مي عبدالحميد ،في
تصريحات صحافية" :االشتراطات العامة للحجز،
التي حددها الصندوق ،تتضمن أن يكون الحاجز
ً
م ـصــريــا ،ب ـجــواز سـفــر س ــار ،وأن يـكــون مستند
ً
اإلقــامــة بــالـخــارج ســاريــا ،وأال تقل سنه عــن 21
ً
عاما ،وال يحق للمتقدم أو األسرة (الزوج والزوجة)
التقدم لحجز أكثر من وحــدة سكنية واحــدة في
المدن الجديدة ،والمحافظات باإلعالن الواحد.

ُيذكر أن الــوحــدات مطروحة في مدينة برج
العرب الجديدة "اإلسكندرية" ،ومدينة العبور
"القليوبية" ،ومنطقتي (طامية  -هوارة) بالفيوم،
ومنطقة مـطــاي فــي الـمـنـيــا ،ومـنــاطــق (مدينة
أسيوط الجديدة – الـبــداري – أبنوب – ساحل
سليم – منقباد) بمحافظة أسيوط ،ومنطقتي
(مدينة سوهاج الجديدة – حي الكوثر) بمحافظة
ســوهــاج ،ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا،
ومــدي ـنــة طـيـبــة ال ـج ــدي ــدة بـمـحــافـظــة األق ـص ــر،

ومنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان ،ومنطقتي
(القصير – مرسى علم) بمحافظة البحر األحمر،
ومـنـطـقـتــي (ال ـح ـم ــام – س ـي ــدي ع ـبــدالــرح ـمــن)
بمحافظة مطروح.
يشار إلى أنه يمكن الحجز واالستفسار من
خالل الموقع اإللكتروني للصندوق www.mff.
 ،gov.egال ــذي تــم إع ــداده بالتعاون مــع وزارة
االتصاالت.

يـ ـتـ ـق ــدم ــا بـ ـ ـ ــأي اعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات،
لتمضي ا لـهـيـئــة فــي إ ج ــراء ات
أ خ ــرى تـتـعـلــق بـفـحــص أوراق
ال ـم ــرش ـح ـي ــن انـ ـتـ ـه ــاء ب ــإع ــان
القائمة النهائية للمرشحين
 24الجاري.
وح ــددت الـمـحـكـمــة اإلداري ــة
العليا ،جلسة السبت المقبل،
لـ ـنـ ـظ ــر ال ـ ـط ـ ـعـ ــن ،الـ ـمـ ـط ــال ــب بـ ـ
"وق ــف قـ ــرار" الـهـيـئــة الــوطـنـيــة
لــان ـت ـخــابــات ،ب ــإع ــان مــوســى
م ـص ـط ـف ــى م ــرشـ ـح ــا ل ــرئ ــاس ــة
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة ،وال ـ ـم ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة
بــاسـتـبـعــاد اس ـمــه نـهــائـيــا من
ك ـ ـ ـشـ ـ ــوف ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن ،ألنـ ــه
غـيــر حــاصــل عـلــى مــؤهــل عــال،
بينما توعد المتحدث السابق
ب ــاس ــم الـ ـف ــري ــق س ــام ــي ع ـن ــان
ف ــي الـ ـخ ــارج ،م ـح ـمــود رف ـعــت،
بمالحقة إعالميين مصريين
أمـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـح ــاك ــم األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
ب ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــة "ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــض ع ـل ــى
ال ـع ـن ــف" ،وط ـلــب ع ـبــر حـســابــه
ع ـل ــى "ت ــويـ ـت ــر" ب ـت ـق ــدي ــم م ــادة
تدين اإلعالميين لمحاسبتهم.

ةديرجلا
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رياضة

الكويت يحلق في صدارة دوري ڤيڤا
فاز على السالمية بهدف «سعيد»
ووسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى  9نقاط
أحمد حامد

حلق فريق الكويت لكرة القدم
في صدارة دوري ڤيڤا الممتاز،
وذلك بعد تجاوزه السالمية
بهدف من دون رد ،في المباراة
التي جمعت بينهما أمس
بالجولة الثامنة.

ابتعد فريق الكويت بصدارة
دوري ڤيڤا لكرة القدم برصيد
 22ن ـق ـطــة ،ب ـف ــارق  9ن ـقــاط عن
أق ـ ـ ــرب م ـن ــاف ـس ـي ــه ،وذل ـ ـ ــك بـعــد
تجاوزه السالمية ،الذي تجمد
رصيد عند  12نقطة ،بهدف من
دون رد سجله جمعة سعيد في
الدقيقة ( )31من عمر المباراة
الـ ـت ــي ج ـم ـع ــت ب ـي ـن ـه ـمــا م ـســاء
أمس ،على استاد نادي الكويت،
ضمن منافسات الجولة الثامنة.
الـ ـمـ ـب ــاراة جـ ـ ــاءت مـتــوسـطــة
ال ـم ـس ـتــوى ف ــي الـ ـش ــوط األول،
فــي حين اتـســم الـشــوط الثاني
ب ــال ـح ـم ــاس والـ ـخـ ـش ــون ــة ،مـمــا
تسبب في خروج أكثر من العب
في الفريقين بداعي اإلصابة.
ونـ ـج ــح الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ش ــوط
المباراة األول في تحقيق األهم،
إذ سجل هدف السبق ّعن طريق
جمعة سعيد الذي مثل مصدر
الـخـطــورة ،الــى جــانــب عبدالله
البريكي للفريق األبيض ،بينما
ب ــدا الـتــركـيــز غــائـبــا عــن العبي
السالمية ،و هــو مــا تسبب في
ض ـي ــاع ف ــرص بــالـجـمـلــة كــانــت
ســان ـحــة ل ـهــز ش ـب ــاك ال ـح ــارس
مصعب الكندري.
وعاب األبيض والسماوي في
الشوط األول تباعد خطوطهما،
واالعتماد على الكرات الطويلة،
وهو ما غيب المتعة المطلوبة.
واعـتـمــد الـكــويــت مــع مــدربــه
ع ـبــدال ـلــه أب ــوزم ــع ع ـلــى جمعة
س ـع ـيــد ف ــي ال ـم ـق ــدم ــة ،ي ـعــاونــه
يعقوب الطراروة ،ومن خلفهما
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـب ــريـ ـك ــي ،وراضـ ـ ــي
جمال ،الى جانب طالل الفاضل،

هدف جمعة سعيد في مرمى السالمية
ومـحـمــد ك ـم ــارا ،عـلــى أن يـقــوم
ســامــي الـصــانــع ،وفـهــد صباح
بالمعاونة من على األطراف.
واسـتـطــاع عبدالله البريكي
بتحركاته من على األطــراف أن
يبني أكـثــر مــن فــرصــة لجمعة
سـعـيــد الـ ــذي اسـتـثـمــر واحـ ــدة،
أسـ ـكـ ـنـ ـه ــا بـ ـ ــرأسـ ـ ــه فـ ـ ــي ش ـب ــاك
الـحــارس سطام الحسيني في
الــدقـيـقــة  ،31ف ــي حـيــن ل ــم يكن
تعامل سعيد بنفس القدر مع
ب ـق ـيــة ال ـ ـفـ ــرص ،الس ـي ـم ــا ال ـتــي
ه ـي ــأه ــا ال ـب ــري ـك ــي ع ـل ــى رأسـ ــه

(تصوير جورج رجي)

ف ــي ب ــداي ــة ال ـم ـب ــاراة ،وســددهــا
بجوار القائم األيمن للحارس
الحسيني.
في المقابل ،اعتمد السماوي
ع ـلــى ف ـهــد ال ــرش ـي ــدي كمهاجم
صريح ،يعاونه فراس الخطيب،
ومـ ـ ــن ع ـل ــى األط ـ ـ ـ ــراف شــاه ـيــن
الخميس ،وعدي الصيفي ،ومن
العمق الكاميروني روجيه.
وأتـ ـيـ ـح ــت أكـ ـث ــر مـ ــن فــرصــة
ل ــروجـ ـي ــه ،وفـ ـ ـ ــراس ال ـخ ـط ـيــب،
وفهد الرشيدي إال أن التسرع
وغياب التركيز سهال من مهمة

الـ ـ ـح ـ ــارس م ـص ـع ــب الـ ـكـ ـن ــدري،
وخ ــط دفــاعــه ،لينتهي الـشــوط
األول بتقدم األبيض بهدف من
دون رد.

محاوالت العودة
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ح ــاول
الـســالـمـيــة الـ ـع ــودة ال ــى أج ــواء
ال ـم ـب ــاراة ،مستغال الـتـبــديــات
االضطرارية في صفوف الكويت
بخروج جمعة سعيد ،ويعقوب
الطراروة بداعي اإلصابة.

وكثف السماوي ضغطه من
العمق واألط ـ ــراف ،ونـجــح فهد
الــرش ـيــدي فــي تـمــريــر أك ـثــر من
ك ــرة فــي ال ـخــط األم ــام ــي لعدي
ال ـص ـي ـفــي ،ون ــاي ــف زويـ ـ ــد ،لكن
ال ـح ــارس ال ـك ـنــدري تــواجــد في
ال ـم ـك ــان ال ـم ـنــاســب ودافـ ـ ــع عن
مرماه بكل بسالة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ك ـثــف الـكــويــت
من وجــوده في وســط الملعب،
مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلــى تقدمه،
مــع االعـتـمــاد على ســرعــة بهاء
فـ ـيـ ـص ــل ،وراضـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـمـ ــال فــي

التحول من الدفاع الى الهجوم.
ارت ـ ـفـ ــع أداء ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة مـنــذ
الدقيقة  ،70حيث بــدأ التهديد
ال ـف ـع ـل ــي لـ ـم ــرم ــى ال ـح ــارس ـي ــن
الحسيني ،والكندري ،وجاء ت
أولى الفرص لراضي جمال الذي
ان ـفــرد بــالـمــرمــى ،بـعــد مــراوغــة
ناجحة ألحمد عبدالغفور ،لكنه
سدد بغرابة بجوار القائم ،ورد
عــدي الصيفي بفرصة مماثلة
س ــدده ــا بـ ـق ــوة ل ـي ـت ـصــدى لـهــا
الكندري ببراعة ،ومن جديد عاد
الكويت في تهديد حقيقي عبر

حميد ميدو ،الذي سدد بجوار
القائم األيسر.
ودفع مدرب السالمية بآخر
أوراق ـ ـ ــه م ــن ع ـلــى دكـ ــة ال ـب ــدالء،
حامد الرشيدي ،وكثف الفريق
من ضغطه لكن من دون فائدة،
السيما أن الفريق خــاض آخر
الدقائق بنقص عددي بعد طرد
ال ـكــام ـيــرونــي روجـ ـي ــه ،بــداعــي
التدخل الـقــوي على المحترف
بهاء فيصل ،لتنتهي المباراة
على حالها بهدف من دون رد
لمصلحة الكويت.

بونياك :أنا والالعبون مستاؤون من الهزيمة

العدواني :العنابي أكد تفوقه على الجهراء

«خسرنا ألسباب تكتيكية وسنعمل بجد للتصحيح واستعادة تميزنا»

«انتصار صعب على خصم مميز وعنيد في ملعبه»

●

عبدالرحمن فوزان

أبـ ــدى مـ ــدرب ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـن ــادي الـجـهــراء
الصربي بوريس بونياك استياءه الشديد من خسارة فريقه
أمام النصر السيما انها جاء ت بسبب اخطاء فردية كثيرة
ً
على حد وصفه ،مؤكدا أن هذا االستياء يشعر به الالعبون
كذلك ال سيما انهم لم يظهروا بمستواهم المعتاد
بشكل غير مبرر.
واع ـت ـبــر بــون ـيــاك أن ه ــذه "خ ـس ــارة مــرة
وجـ ـ ــاءت ب ـس ـب ـب ـنــا ،وقـ ــد اسـتـقـبـلـنــا 3
أه ــداف ،وهــو عــدد لــم نستقبله في
أي مباراة سابقة هذا الموسم"،
ً
مضيفا" :لقد وقعنا في اخطاء
تكتيكية وتكنيكية عديدة،
واألخـ ـي ــرة خ ـصــوصــا كــانــت
السبب الرئيسي لهزيمتنا،
فـقــد عــابـنــا ال ـت ـســرع ف ــي اللعب
وك ـ ـثـ ــرة الـ ـ ـك ـ ــرات ال ـم ـق ـط ــوع ــة رغ ــم
نجاحنا في تعديل النتيجة في وقت
ً
مبكر ،ولكن تسرع الالعبين لم يكن مبررا ،كما
عانينا من سوء التغطية عند فقدان الكرات فكانت
كل محاوالت العنابي تشكل خطورة علينا".
وأضاف" :نحن بالجهراء نعمل كمجموعة وعلينا
االتـحــاد وتصحيح االخـطــاء للعودة مـجــددا بقوة،

كامل ينضم لجهاز
قدم الصليبيخات
انـضــم اختصاصي العالج
الطبيعي والتأهيل المصري
د .فجر اإلسالم كامل الى الجهاز
الفني فــي الصليبيخات ،بعد
م ـشــوار حــافــل مــع المنتخبات
المصرية في السنوات الماضية.
ونجحت إدارة الصليبيخات
فــي ضــم كــامــل لنهاية الموسم
الحالي ،بناء على توصية من
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـي ــادة أحـمــد
عبدالكريم الذي طلب االستعانة
ب ـ ـمـ ــدرب م ـت ـخ ـصــص ل ـتــأه ـيــل
الالعبين.
وأبدى كامل سعادته بالعمل
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،م ــن ب ــواب ــة ن ــادي
الـصـلـيـبـيـخــات ،م ــؤك ــدا ان ــه لن
يدخر جهدا في تجهيز الالعبين
بـ ــال ـ ـصـ ــورة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ،ال ـت ــي
تـســاعــدهــم عـلــى أداء مهمتهم
بنجاح.
يذكر أن كامل باحث دكتوراه
ف ــي الـتــربـيــة الــريــاضــة جامعة
حلوان المصرية ،وحاصل على
 13دورة فــي الـتــأهـيــل ،والـطــب
الــريــاضــي ،وال ـع ــاج الطبيعي
وغير ذلك ،وهذا يعني أنه مؤهل
ب ـصــورة كـبـيــرة للقيام ب ــدوره
على أكمل وجه.

وسيكون شغلنا الشاغل في الفترة الحالية العمل الجاد
ً
والشاق لتعديل األوضاع واالنطالق بقوة" ،مؤكدا أنه يضع
كل ثقته في العبيه وقدرتهم على تالفي آثار هذه الهزيمة
سريعا والنهوض مجددا وبشكل مميز.
وأشــار إلــى أن الجهراء يحتل المركز الثاني على سلم
الترتيب ،والي ــزال في سباق المنافسة على اللقب وبقوة،
ً
معتبرا أن "المشوار طويل ،فلم نجتز ســوى الجولة
األولـ ـ ــى م ــن ال ـق ـســم ال ـث ــان ــي ،وس ـن ــواص ــل الـعـمــل،
وال ـج ـم ـيــع س ـي ــرى ال ـج ـه ــراء قــري ـبــا ف ــي أفـضــل
مستوياته".
وفيما يخص مباراة الفريق في الجولة
المقبلة مع العربي قــال بونياك" :نملك
الوقت الكافي لمراجعة حساباتنا وحل
مشاكلنا بــاالعــداد لمباراة قوية أمام
خصم كبير مثل العربي".
واختتم تصريحه بالقول" :نحترم
االخ ـ ـضـ ــر ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ـس ـلــح بـمـلـعـبــه
وج ـم ــاه ـي ــره ،ول ـك ـن ـنــا ن ـم ـلــك ال ـج ــودة
ولــديـنــا مفاتيح لعب مـمـيــزة ،ونملك كل
المقومات واالدوات الالزمة لتحقيق االنتصار
في أي مباراة".

بوريس بونياك

أشاد مدرب الفريق األول لكرة القدم
بنادي النصر الوطني ظاهر العدواني
ب ـف ــوز فــري ـقــه ع ـلــى مـضـيـفــه ال ـج ـه ــراء،
مـشــددا على أن اال نـتـصــار كــان صعبا
امام فريق مميز بحجم الجهراء الذي
ي ـض ــم ف ــي ص ـف ــوف ــه اف ـض ــل الــاع ـب ـيــن،
وي ـ ـل ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي مـ ـلـ ـعـ ـب ــه الـ ـ ـ ـ ــذي ط ــالـ ـم ــا
استعصى على أقوى المنافسين.
وقال العدواني" :العنابي أكد تفوقه
على الجهراء مجددا ،ليضع حــدا لما
تردد بأنه تغلب عليه مصادفة مؤخرا
فــي ك ــأس ول ــي الـعـهــد ،أو اسـتـفــاد من
االخ ـطــاء الـتـحـكـيـمـيــة ،لـقــد لـعـبـنــا كــرة
قدم حقيقية في المباراتين ونستحق
الفوز".
واض ــاف" :دخـلـنــا الـمـبــاراة األخـيــرة
بـ ـضـ ـغ ــوط أقـ ـ ــل وطـ ـ ـم ـ ــوح ك ـب ـي ــر ن ـحــو
االنتصار ،وكذلك كنا نعرف الجهراء
جيدا ،ودرسنا نقاط ضعفهم وعناصر
ق ــوتـ ـه ــم ،ف ــوض ـع ـن ــا الـ ـحـ ـل ــول ال ــازم ــة
لـلـتـفــوق رغ ــم غ ـيــاب ب ـعــض الـعـنــاصــر
وتحامل آخرين على إصابتهم من اجل
المشاركة في المباراة".
واثنى العدواني على العبيه الذين

قــدمــوا م ـبــاراة كـبـيــرة عـلــى الـمـسـتــوى
الفني واالنضباط وااللتزام التكتيكي،
م ـش ـيــرا إل ــى ان ال ـن ـصــر يـمـلــك فــريـقــا
ش ــا ب ــا ذا طـ ـم ــوح عـ ــال وا م ـك ــا ن ــات
مميزة.
يـ ــذ كـ ــر أن ا لـ ـ ـع ـ ــدوا ن ـ ــي م ـنــح
العـ ـبـ ـي ــه راحـ ـ ـ ــة س ـل ـب ـي ــة مــن
ال ـت ــدري ـب ــات ام ــس ع ـلــى ان
يعاود التدريب ابتداء من
م ـســاء الـ ـي ــوم ،اس ـت ـعــدادا
لـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
الجولة الثانية مــن عمر
القسم الثاني للدوري.
و ا ر د ف  " :نـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك  4ح ـص ــص
تدريبية إلعداد انفسنا لمواجهة
الكويت ،وهي مواجهة بكل تأكيد
في غاية الصعوبة ،وسنسعى الى
تكرار مواجهتنا معهم في نصف
نهائي كأس ولي العهد مع زيادة
الضغط الهجومي".

 3ذهبيات وبرونزيتان للكويت في «قوى» آسيا للصاالت

الزيد بطل مسابقة السباعي على منصة التتويج
أحرز العب المنتخب الكويتي أللعاب القوى عبدالعزيز
المنديل ،أمس األول السبت ،الميدالية الذهبية الثالثة
للمنتخب فــي بطولة آ سـيــا لـلـصــاالت المغلقة المقامة
حاليا في العاصمة اإليرانية طهران.
وحقق المنديل المركز األول في سباق  60متر حواجز
في زمن  7:71ثوان ببطولة ألعاب القوى للصاالت المغلقة،
فيما احتل المركز الثاني العــب من الصين بزمن 7:74
ث ــوان ،يليه فــي الـمــركــز الـثــالــث الع ــب مــن الـيــابــان بزمن
 7:81ثوان.
وكــان العــب المنتخب الكويتي أللـعــاب الـقــوى ماجد
الــزيــد قــد أح ــرز فــي وق ــت ســابــق أم ــس األول الـمـيــدالـيــة

السبيعي بطل الذهبية الثانية في الوثب الثالثي
الذهبية األولى للمنتخب ،بحصوله على  5228نقطة في
مسابقة السباعي بالبطولة ،محققا رقما كويتيا جديدا
في هذه المسابقة.
وحقق الالعب خالد السبيعي الميدالية الذهبية الثانية
للمنتخب في سباق الوثب الثالثي مسافة  16:26مترا،
محققا رقـمــا كويتيا جــديــدا فــي مسابقة ألـعــاب القوى
للصاالت المغلقة.
كما أحرز العب المنتخب إبراهيم أرميض الميدالية
البرونزية الثانية للكويت في سباق  800متر.
وحقق المركز األول في هــذا السباق الالعب القطري
عبدالله أبوبكر في زمن دقيقة و 51ثانية ،يليه في المركز

الثاني اإليراني بجمان يارولي بزمن دقيقة و 52ثانية،
وجاء أرميض في المركز الثالث بزمن دقيقة و 52ثانية،
وبفارق أجزاء من الثانية.
ك ـم ــا ح ـق ــق ال ــاع ــب ع ـل ــي ال ـص ـب ــاغ ــة ال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
والميدالية البرونزية في بطولة آسيا للصاالت المغلقة
أللعاب القوى في مسابقة القفز بالزانة خمسة امتار.
ويشارك في بطولة آسيا أللعاب القوى داخل الصاالت
 2018التي تقام في العاصمة االيرانية خالل الفترة من
األول الى الثالث من الشهر الجاري  360العبا والعبة من
 22دولة آسيوية.
(كونا)

ظاهر العدواني

الكويت يواصل صدارة دوري
تحت  15سنة بدون هزيمة
وا صــل الكويت تميزه في
دوري األشبال تحت  15سنة
بتحقيقه الفوز السادس على
الـ ـت ــوال ــي ب ـع ــد ت ـف ــوق ــه عـلــى
التضامن بهدفين نظيفين،
ضـ ـم ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـج ــول ــة
السادسة من عمر المسابقة،
ليحكم قبضته على صــدارة
الترتيب برصيد  18نقطة.
وفي مباراة أخرى ،استمر
كاظمة في مطاردة المتصدر
بعد فوزه الكبير على نظيره
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ب ـخ ـم ـس ــة أهـ ـ ــداف
م ـقــابــل ه ــدف وح ـي ــد ،لـيــرفــع
ر صـ ـي ــده ا ل ـ ــى  15ن ـق ـط ــة فــي
المركز الثاني.
وحـ ـق ــق الـ ـع ــرب ــي ص ــاح ــب
ال ـمــركــز ال ـثــالــث فـ ــوزا كـبـيــرا
ع ـل ــى ال ـن ـص ــر ب ـس ـتــة أهـ ــداف
ن ـظ ـي ـفــة رافـ ـع ــا رصـ ـي ــده ال ــى
 13نقطة.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات
الجولة تعادل السالمية مع
ال ـقــادس ـيــة اي ـجــابــا بـهــدفـيــن
لـ ـك ــل مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،ل ـي ـض ـي ــف كــل
مـنـهـمــا ن ـق ـطــة ال ــى رص ـي ــده،

ل ـي ـص ــل ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي إلـ ـ ــى 11
ن ـق ـط ــة فـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع،
واألصفر الى  10نقاط احتل
بها المركز الخامس.
وفي بقية المباريات حقق
برقان متذيل الترتيب فوزه
األول ب ــا ل ـم ـس ــا ب ـق ــة بـ ـع ــد 5
هــزائــم مـتـتــالـيــة ،وج ــاء على
حـ ـس ــاب الـ ـشـ ـب ــاب ب ــرب ــاع ـي ــة
ن ـظ ـي ـفــة ،وان ـت ـص ــر ال ـيــرمــوك
بثالثية نظيفة على خيطان،
وأخيرا حقق الفحيحيل فوزا
صعبا على ا لـجـهــراء بهدف
وحيد.

ةديرجلا

•
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رياضة

«غليبة الشقب» أجمل مهرة...
و«دونا مولتا» أجمل األفراس

في ختام منافسات البطولة الدولية السابعة لجمال الخيل العربية
توجت المهرة «غليبة الشقب» بلقب
أجمل فلوة لعمر «سنة فما أقل» ،في حين
أحرز الجواد «آر دي هارينادو» المركز
األول ألجمل مهر عن عمر سنتين إلى
 3سنوات ،في ختام بطولة جمال
الخيل العربية.

اخـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــت مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء أمـ ـ ــس
األول ا ل ـ ـس ـ ـبـ ــت م ـ ـنـ ــا ف ـ ـسـ ــات
ال ـب ـط ــول ــة ال ــدولـ ـي ــة ال ـســاب ـعــة
لـجـمــال الـخـيــل الـعــربـيــة أولــى
ب ـ ـطـ ــوالت مـ ـه ــرج ــان ال ـك ــوي ــت
الدولي للجواد العربي الذي
ي ـ ـ ـقـ ـ ــام ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة أم ـ ـيـ ــريـ ــة
سامية ،حيث شارك
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة
 289ج ـ ـ ــوادا مــن
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ودول
عربية وأجنبية.
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر خـ ـ ـت ـ ــام
البطولة وز يــر شــؤون
ا لــد يــوان األميري الشيخ علي
الجراح ،ورئيس مجلس أمناء
بيت العرب عالء الرومي وعدد
من أعضاء المجلس وضيوف
الـ ـمـ ـه ــرج ــان وجـ ـمـ ـه ــور غـفـيــر
ّ
مــن مــر بــي و م ــا ك الخيل ومن
محبي هذه الرياضة العربية
األصيلة.
وأسفرت نتائج البطولة عن
تتويج المهرة "غليبة الشقب"
لمربط الشقب القطري بلقب
م ـس ــاب ـق ــة أجـ ـم ــل فـ ـل ــوة لـعـمــر
"سنة فما أقل" ،في حين أحرز
المهر "أ لـيــار ا ل ــواوان" العائد
ل ـمــربــط ال ـ ـ ــواوان م ــن ال ـكــويــت
لـ ـق ــب مـ ـن ــافـ ـس ــات أج ـ ـمـ ــل ف ـلــو
المخصصة لنفس العمر.
وف ــي مـســابـقــة أج ـمــل مـهــرة
"عمر سنتين إلى  3سنوات"،

إحدى المهرات الفائزات

«يد» العربي يعود اليوم أمام
التضامن في الدوري
●

محمد عبدالعزيز

تتجه أنظار عشاق كــرة اليد في السابعة النصف من مساء اليوم
صوب صالة مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية لمتابعة لقاء العربي
والتضامن ضمن منافسات اليوم األول من الجولة الثانية عشرة للدوري
العام لكرة اليد ،للتأكد من استمرار االخضر في البطولة من عدمه ،وذلك
عقب انسحابه من مباراته السابقة أمام الكويت يوم االربعاء الماضي.
ً
ويسبق هذا اللقاء مباراتان حيث يلتقي في الرابعة والنصف عصرا
الصليبيخات مع اليرموك ،ويليهما في السادسة مساء مباراة الجهراء
مع الفحيحيل.
وكان أمين السر العام بالوكالة عبدالرزاق معرفي أعلن يوم الجمعة
الماضية استمرار االخضر الذي يحتل المركز التاسع برصيد  7نقاط
في البطولة وخوض المباراة المقبلة أمام التضامن االخير بدون رصيد.
ً
وستكون المباريات المتبقية للعربي بهدف تحسين المركز خصوصا
بعد فقدانه فرصة المنافسة على التأهل للدوري الممتاز.
من جهته ،يسعى الصليبيخات الخامس برصيد  13نقطة لمواصلة
طريقة نحو الدوري الممتاز بدون عثرات عبر الفوز على اليرموك قبل
االخير بنقطتين والساعي كذلك إلى تحسين موقعه بين فرق الدوري.
ً
وسيخوض مــدرب الصليبيخات اللقاء معتمدا على خبرة محمد
فالح وجراح خيرالله بينما سيعتمد اليرموك على جماعية االداء وقوة
تصويبات محمد عامر من الخط الخلفي.
وفي المباراة الثالثة يتطلع الفحيحيل العاشر بـ 7نقاط والمنتشي
بفوزه على اليرموك في الجولة الماضية إلى تحقيق الفوز الثاني على
التوالي على حساب الجهراء الحادي عشر برصيد  6نقاط على امل
تحسين موقعه بين فرق الدوري قبل نهايته.

ت ـ ـ ّـوج ف ــري ــق ال ـج ـه ــراء بلقب
دوري ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى لـلـكــرة
ال ـط ــائ ــرة ،أم ــس األول ،بـعــدمــا
رفع رصيده إلى  19نقطة على
ق ـمــة ال ـب ـطــولــة ،إث ــر فـ ــوزه على
ضيفه الصليبيخات الذي احتل
المركز الثالث برصيد  ،16وذلك

الجراح يتوج أحد الفائزين

بنتيجة ثالثة أشواط مقابل ال
شــيء فــي مباراتهما المؤجلة
مــن منافسات الـجــولــة الثانية
مــن المسابقة ،وج ــاء ت نتائج
األشواط كالتالي-25 ،17-25( :
.)14-25 ،23
وجـ ـ ـ ــاء فـ ــريـ ــق الـ ـشـ ـب ــاب فــي

وص ــاف ــة الـتــرتـيــب بــرصـيــد 18
نـقـطــة ،بـعــد تغلبه عـلــى فريق
بــرقــان صــاحــب الـمــركــز األخير
بـ 10نقاط ضمن الجولة نفسها،
بنتيجة ثالثة أشواط دون رد،
وبواقع أشواط (،12-25 ،19-25
.)17-25

فريق الجهراء المتوج بلقب دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة

في ختام بطولة عبدالله المبارك للرماية
حصل الرامي سعد المطيري على لقب مسابقة
رماية "دبل تراب" للرجال .وفي منافسات السيدات
تمكنت الــرام ـيــة إي ـمــان الـشـمــاع مــن إحـ ــراز لقب
مسابقة رماية "سكيت" ،في حين توجت الرامية
اسماء القطامي بلقب مسابقة رماية "تراب".
وفي منافسات الناشئين أحرز الرامي الواعد
احـمــد ال ـعــواد لـقــب مسابقة رمــايــة "سـكـيــت" ،في
حين فاز الرامي يوسف الرشيدي بلقب مسابقة
رماية "تراب".
حضر حفل ختام البطولة ،التي استمرت ثالثة
أي ــام ،الشيخ عبدالله خالد الفهد ورئـيــس نــادي
الرماية دعيج العتيبي وعدد من أعضاء مجلس
إدارة النادي ومسؤولي النادي.
(كونا)

راعي البطولة والعتيبي مع الراميات الفائزات بالمسابقات

فازت المهرة "رشيدة الشقب"
التابعة لمربط الشقب القطري
بــا ل ـمــر كــز األول ،بـيـنـمــا أ ح ــرز
ا ل ـ ـجـ ــواد "آر دي ه ــار يـ ـن ــادو"
ال ـعــائــد ل ـمــربــط ال ـص ـقــران مــن
ا لـ ـك ــو ي ــت ب ــا ل ـم ــر ك ــز األول فــي
مـ ـس ــابـ ـق ــة أج ـ ـمـ ــل مـ ـه ــر "ع ـم ــر
سنتين إلى ثالث سنوات".
وتـ ـ ــوجـ ـ ــت ال ـ ـفـ ــرسـ ــة "دون ـ ـ ــا
مـ ــول ـ ـتـ ــا ب ـ ـيـ ــا س ـ ـ ـ ــرا" ل ـم ــرب ــط
الـ ـصـ ـق ــران ب ـل ـقــب األجـ ـم ــل فــي
ف ـئ ــة األف ـ ـ ــراس "أربـ ـ ــع س ـن ــوات
ف ــأكـ ـث ــر" ،ب ـي ـن ـمــا ف ـ ــاز الـ ـج ــواد
"فادي الشقب" لمربط الشقب
الـ ـقـ ـط ــري ب ــال ـم ــرت ـب ــة األول ـ ــى
ل ـم ـســاب ـقــة أج ـم ــل ف ـحــل "أربـ ــع
سنوات فأكثر ،متوجا التألق

ال ـك ـب ـيــر ل ـل ـمــربــط ال ـق ـطــري فــي
البطولة.
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان
ي ـ ـ ــو م ـ ـ ــي  1 6و  1 7فـ ـ ـب ـ ــر ا ي ـ ــر
ال ـجــاري بــإقــامــة بـطــولــة كــأس
األمـ ــم ال ـثــال ـثــة ل ـج ـمــال الـخـيــل
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـش ـه ــد
بــدورهــا مـشــاركــة  172جــوادا
مــن ال ـكــويــت وع ــدد مــن ال ــدول
العربية واألجنبية.
(كونا)

الجهراء بطل «أولى» الطائرة ...دون صعود

الفيحان يخطف لقب «التراب»
والشماع تحرز «السكيت»
اخ ـت ـت ـمــت م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة الــراحــل ال ـش ـيــخ
عبدالله المبارك الصباح للرماية مساء السبت
الماضي ،التي أقيمت على مجمع ميادين الشيخ
صباح األحمد األولمبي للرماية ،بتتويج الفائزين
والفائزات بمسابقاتها.
ً
وأسفرت منافسات البطولة التي شملت عددا
مــن مسابقات الرماية األولمبية ،وهــي "سكيت"
و"ت ــراب" و"دبــل ت ــراب" ،لفئات الــرجــال والسيدات
والناشئين ،بمشاركة عدد كبير من رماة وراميات
النادي الكويتي للرماية ،عن إحراز الرامي محمد
الديحاني المرتبة األولى بمسابقة رماية "سكيت"
للرجال.
وف ــاز ال ــرام ــي عـبــدالــرحـمــن الـفـيـحــان بالمركز
االول في مسابقة رماية "تراب" للرجال ،في حين

جانب من االستعراض

وب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ن ـف ـس ـه ــا ،ف ــاز
ال ـس ــاح ــل ،الـ ــذي اح ـتــل الـمــركــز
الـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 14نـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــة ع ـل ــى
الفحيحيل الخامس بـ 13نقطة،
وجاءت األشواط كالتالي25-( :
.)23-25 ،16-25 ،19
وعقب نهاية مباراة الجهراء
وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ،ق ـ ــام رئ ـيــس
االتـ ـح ــاد ول ـي ــد أمـ ـ ــان ،وعـضــو
م ـج ـل ــس اإلدارة ع ـب ــدا ل ـك ــر ي ــم
جاولي ،ورئيس نادي الجهراء
دهام الشمري ،وعضو مجلس
إدارة النادي مدير اللعبة رشيد
العنزي بتسليم كأس البطولة
ل ــاعـ ـب ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء ،وتـ ــوزيـ ــع
ال ـم ـي ــدال ـي ــات ال ـت ــذك ــاري ــة عـلــى
الالعبين.
يذكر أن اتـحــاد اللعبة حرم
فرق الدرجة األولى هذا الموسم
الصعود للدوري الممتاز ،وقرر
أن تكون البطولة التنشيطية
في الموسم المقبل تصنيفية
لفرق الدوري الممتاز والدرجة
األول ــى للموسم الـجــديــد ،مما
أخ ــل ب ــأه ــداف مـســابـقــة دوري
الدرجة األولى بشكل خاص "في
خطوة غريبة وغير مفهومة".

جابر
«أم صالل» يقيل المصري ً
ويعين المغربي القرقوري خلفا له
واصلت أندية الــدوري القطري لكرة القدم االطــاحــة بمدربيها
بسبب سوء النتائج حيث اعلن ام صالل صاحب المركز الخامس
السبت فسخ عقد مدربه المصري محمود جابر بالتراضي ،ليصبح
المدرب السادس الذي يعفى من مهامه منذ بداية الموسم.
وتــأتــي اقــالــة جــابــر بعد الـتـعــادل السلبي مــع الـعــربــي الجمعة
وتوقف رصيد الفريق عند  21نقطة.
واس ـن ــد ام ص ــال الـمـهـمــة ال ــى الع ـبــه االس ـب ــق الـمـغــربــي طــال
القرقوري حتى نهاية الموسم ،وكان االخير احترف في قطر معارا
للغرافة من تشارلتون االنكليزي ( ،)2006ثم تعاقد معه نادي قطر
من  2007الى  ،2011واخيرا ام صالل من  2011الى .2012
وب ــات جــابــر ال ـمــدرب ال ـســادس ال ــذي يـتــم االسـتـغـنــاء عـنــه بعد
الـتــونـسـيـيــن اح ـمــد الـعـجــانــي (ال ـخــري ـط ـيــات) وق ـيــس اليعقوبي
(العربي) والفرنسيين بانيد لوران (الخور) وجان فريناندز (الغرافة)
واالرجنتيني غابرييل كالديرون ( قطر) ،فيما استقال االسباني
خواكين كاباروس من تدريب االهلي.

 ...والكويت والعربي يواجهان
التضامن واليرموك في «المؤجلة»
تـقــام الـيــوم الـمـبــاراتــان المؤجلتان مــن منافسات الجولة الثانية
"الـخـتــامـيــة" ل ـل ــدوري الـمـمـتــاز لـلـكــرة ال ـطــائــرة ،حـيــث يستضيف في
السادسة والنصف مساء فريق التضامن منافسه العنيد الكويت على
ً
ً
صالته في الفروانية ،وفي السابعة مساء يحل العربي ضيفا ثقيال
على اليرموك بمشرف.
وتحمل المباراتان أهمية قصوى للفرق المتنافسة على بطاقات
التأهل للمربع الذهبي للبطولة.
فـفــي الـلـقــاء األول يتطلع الـكــويــت الـمـتـصــدر ب ـفــارق االشـ ــواط عن
القادسية برصيد واحد  17نقطة إلى تكرار الفوز على التضامن ،وإنهاء
البطولة في المركز األول ليضمن مواجهة صاحب المركز الرابع في
المربع الذهبي للدوري ،بينما يسعى التضامن الرابع بفارق االشواط
عن العربي الخامس ورصيد واحد  11نقطة إلى تحقيق مفاجأة يثأر
بها من هزيمته في الجولة السادسة وينتزع بها المقعد الرابع "األخير"
في المربع الذهبي ،وذلك رغم إدراكه صعوبة المواجهة أمام االبيض
المدجج بالنجوم.
وينطبق الشيء ذاته على المباراة الثانية التي يطمح فيها العربي
الخامس إلى تكرار فــوزه على اليرموك السادس واألخير بــ 10نقاط
والبعيد عن المنافسة ،وحجز المقعد االخير في المربع الذهبي في
حالة خسارة التضامن أمام الكويت.
وسيدفع مدرب العربي الوطني سعد يعقوب بكل اوراقــه الرابحة
ً
لتحقيق غايته واللحاق بركب فرق الذهبي محاوال تعويض النتائج
ً
المتواضعة منذ بداية ال ــدوري ،لذلك سيخوض اللقاء معتمدا على
خبرة عبدالرحمن العتيبي ومبارك عبدالهادي وأحمد المال ،بينما
يأمل مدرب اليرموك المصري أسامة مدكور ،الذي سيخوض اللقاء
ً
بعيدا عن الضغوط ،في تقديم عرض جيد والخروج من اللقاء بأفضل
نتيجة ممكنة.

«الكهرباء» و«الدفاع» سيطرا على ضاحية
الوزارات للفردي والفرق
حقق عداء وزارة الكهرباء عبدالرحمن عباس المركز
األول في بطولة اختراق الضاحية لمسافة  5كم للوزارات
والمؤسسات الحكومية ،الذي أقيم حول استاد جابر
األحمد الدولي ،بمشاركة  38متسابقا يمثلون  8وزارات
ومؤسسات حكومية.
واحتل المركز الثاني محمد سيد من وزارة الدفاع،
وحل ثالثا عمر الفيلكاوي من وزارة الكهرباء ،بينما
حـقــق فــريــق وزارة ال ــدف ــاع لـقــب مـنــافـســات ال ـفــرق في
البطولة ،واحتلت وزارة الكهرباء المركز الثاني ،وحل
فريق الحرس الوطني ثالثا.
وتستأنف السبت المقبل منافسات البطولة لمسافة
 10كم ،بينما تختتم منافسات ألعاب القوى للوزارات
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ب ــإق ــام ــة ب ـط ــول ــة ال ـم ـي ــدان
والمضمار على مدى  3ايام من  11إلى  13مارس المقبل.
حضر البطولة مدير إدارة الرياضة للجميع نائب

رئيس اللجنة الرياضية العليا للوزارات حامد الهزيم،
ورئيس اللجنة الفنية أللعاب القوى للوزارات جاسم
الصفار.
وع ـق ــب ال ـت ـت ــوي ــج ،ه ـنــأ ج ــاس ــم ال ـص ـف ــار الــاعـبـيــن
الفائزين بالمراكز األولــى ،والفرق الفائزة في بطولة
اختراق الضاحية ،واشاد بالمستوى المتميز للسباقات
وقــوه المنافسة ،واألرق ــام الـتــي تحققت فــي البطولة،
والتي تعكس تطورا واضحا في مستوى ام األلعاب
بدوري الوزارات.
وث ـم ــن ال ـص ـفــار ج ـه ــود الـلـجـنــة الــريــاض ـيــة الـعـلـيــا
ل ـل ــوزارات ،وحرصها على تهيئة كــل األم ــور لالرتقاء
بــالـنـشــاط الــريــاضــي للعاملين فــي ال ــدول ــة ،ومنحهم
فرصة ممارسة الرياضة في إطار فني وتنظيمي يلبي
طموحهم ويسهم في نشر الثقافة الرياضية بين افراد
المجتمع.

أكاديمية لوياك إي سي ميالن «من الكويت إلى سان سيرو»
خاض أشبال أكاديمية لوياك إي
ســي مـيــان "الـكــويــت" تجربة فريدة
مــن نوعها ،وذل ــك بعد زيــارتـهــم إلى
م ــدي ـن ــة م ـي ــان ــو اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،خ ــال
معسكر تدريبي في مقر نادي ميالن
"الميالنيلو" ،ومتابعتهم تدريبات
الفريق األول عــن كثب ومشاهدتهم
نجوم الفريق ولقاؤهم بالمدير الفني
جـ ـن ــارو غ ــات ــوزو وال ــاع ــب ال ــدول ــي
السابق األسطورة فرانكو باريزي.
تضمنت الرحلة زي ــارة إلــى مركز
رابـطــة مشجعي الـمـيــان والـتــدريــب
في مركز النادي التدريبي "فيزامارا"،
باإلضافة إلــى زيــارة متحف النادي
"ال ـ ـم ـ ــون ـ ــدو م ـ ـي ـ ــان" واالسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع
بمشاهدة تــاريــخ وإن ـجــازات النادي
العريق ،الذي يحمل في طياته العديد
ُ
من األلقاب واالنجازات التي تصنفه

ً
دائـمــا ضمن أفـضــل األنــديــة على مر
التاريخ.
ك ــان ال ـح ــدث الــرئ ـي ـســي م ــن خــال
م ـشــاركــة األشـ ـب ــال م ــع ف ــري ــق مـيــان
األول ،قبيل ان ـطــاق م ـبــاراة الفريق
أمـ ـ ـ ـ ــام نـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـع ــاصـ ـم ــة التـ ـسـ ـي ــو،
ضـمــن مـنــافـســات الـ ــدوري االيـطــالــي
"الكالتشيو" ،مساء االحد  28يناير في
ملعب سان سيرو ،حيث نزل أشبال
"ميالن الكويت" إلى أرضية الملعب
برفقة نجوم ميالن في المباراة التي
انتصر فيها الروسونيري بثنائية
مقابل هدف لنسور العاصمة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الرحلة
التي أطلقتها أكاديمية لوياك ايسي
م ـيــان إل ــى مــديـنــة مـيــانــو وام ـتــدت
من الخامس والعشرين إلى التاسع
والعشرين من يناير الماضي.

اشبال أكاديمية لوياك ايسي ميالن مع علم الكويت
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سجل آرون رامسي ثالثة
أهداف ليقود أرسنال إلى
فوز ساحق بنتيجة  1-5على
إيفرتون ،بعد عرض هجومي
رائع من أصحاب األرض في
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم أمس األول.

موعد المباراة
واتفورد  xتشلسي
 11:00م

ح ـق ــق الـ ـغ ــاب ــون ــي ب ـ ـيـ ــار -اي ـم ـيــريــك
أوب ــام ـي ــان ــغ ب ــداي ــة م ـثــال ـيــة م ــع فــريـقــه
الجديد أرسـنــال وسجل أحــد األهــداف
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـت ــي ح ـس ـم ـه ــا فــري ـقــه
الـ ـج ــدي ــد ب ـن ـت ـي ـجــة ك ــاس ـح ــة  1-5ضــد
ضيفه ايفرتون ،امس االول ،في المرحلة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد أرسـ ـ ـن ـ ــال عـ ـل ــى "اسـ ـت ــاد
االمـ ـ ـ ـ ــارات" ،ت ــوازن ــه وع ـ ــوض سـقــوطــه
ال ـم ـح ــرج ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـســاب ـقــة أم ــام
س ــوان ــزي سـيـتــي ( ،)3-1ب ـفــوز ســاحــق
على ضيفه ايفرتون  ،1-5أحدها للوافد
الجديد اوباميانغ ،رافعا رصيده الى
 45نقطة في المركز السابع.
وق ـ ــرر الـ ـم ــدرب ال ـفــرن ـســي ألرس ـن ــال
ارسـ ـ ـي ـ ــن ف ـي ـن ـغ ــر اشـ ـ ـ ـ ــراك اوب ــامـ ـي ــان ــغ
اس ــاس ـي ــا ،رغـ ــم أن ال ـم ـهــاجــم ال ـســابــق
ل ـبــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األل ـمــانــي كــان
ي ـش ـع ــر ب ــال ـت ــوع ــك ووق ـ ـ ــع مـ ــع الـ ـن ــادي
الـلـنــدنــي األرب ـع ــاء الـمــاضــي فــي الـيــوم
األخير من فترة االنتقاالت الشتوية.
ولـ ـع ــب الـ ــوافـ ــد الـ ـج ــدي ــد اآلخـ ـ ــر مــن
مانشستر يونايتد األر مـيـنــي هنريك
مخيتاريان أساسيا أيضا ،وهو حقق
ت ـمــريــرتــه ال ـحــاس ـمــة األولـ ـ ــى بقميص
"المدفعجية" من خــال الهدف المبكر
الــذي سجله فريقه فــي الدقيقة  6عبر
الويلزي آرون رامسي ،وذلــك إثــر لعبة
مشتركة مع اوباميانغ ايضا.
وح ـســم أرسـ ـن ــال ال ـل ـقــاء فـعـلـيــا قبل

الوصول الى الدقيقة  20بعدما اضاف
الفرنسي لوران كوسييلني الثاني بكرة
رأسـيــة إثــر تـمــريــرة بــالــرأس ايـضــا من
األلماني شكودران مصطفي بعد ركلة
ركـنـيــة ( ،)14ثــم الـحـقــه رام ـســي بهدفه
الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث
فــي الدقيقة  19وهــذه الـمــرة بتسديدة
من خارج المنطقة تحولت من المدافع
ال ـف ــرن ـس ــي ايـ ـلـ ـي ــان م ــانـ ـغ ــاال وخ ــدع ــت
الحارس.
ووجـ ــه أرسـ ـن ــال ال ـض ــرب ــة الـقــاضـيــة
الي ـفــرتــون بــاضــافــة ال ـهــدف ال ــراب ــع في
الدقيقة  37عبر اوباميانغ الذي وصلت
الـ ـي ــه ال ـ ـكـ ــرة مـ ــن م ـخ ـي ـت ــاري ــان ،فـكـســر
مصيدة التسلل وســدد الكرة من فوق
الحارس.
وكرر أرسنال بذلك سيناريو مباراته
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى أرضـ ـ ــه ض ــد كــري ـس ـتــال
باالس ( )1-4حين سجل جميع أهدافه
ب ـعــد  22دق ـي ـقــة ،لـيـصـبــح ثــانــي فــريــق
فقط يسجل  4أهداف في الشوط األول
لمباراتين على التوالي بين جمهوره
ف ــي الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ب ـعــد مانشستر
يونايتد في نوفمبر .1997
وب ــدا ك ــأن سـيـنــاريــو لـقــاء كريستال
ب ــاالس يـتـكــرر بـعــدمــا سـجــل ايـفــرتــون
ه ـ ــدف ت ـق ـل ـيــص ال ـ ـفـ ــارق بـ ـك ــرة رأس ـي ــة
للشاب دومينيك كــالـفــرت-لــويــن الــذي
وجد طريقه الى الشباك بعد دقائق من
دخوله بدال من مهاجم ارسنال السابق
تيو والكوت المنتقل الى ايفرتون في 17
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رامسي نجم أرسنال يحتفل بالهدف
الخامس في مرمى إيفرتون
يناير المنصرم بعد أن دافع عن ألوان
"المدفعجية" منذ .)64( 2006
ل ـك ــن أرسـ ـ ـن ـ ــال ال ـ ـ ــذي خ ـس ــر ج ـهــود
حارسه التشيكي بيتر تشيك لالصابة
واستبدل بالكولومبي دافيد اوسبينا،
ضـ ــرب مـ ـج ــددا ،وق ـ ــال رامـ ـس ــي كلمته
وأكمل الثالثية األولى في مسيرته بعد
تمريرة حاسمة ثالثة لمخيتاريان (.)74
وكان سام االردايس مدرب إيفرتون
يأمل أن ينجح فريقه في تكرار ما فعله
سـ ــوانـ ــزي س ـي ـتــي ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـلــب عـلــى
أرسنال يوم الثالثاء الماضي .لكنه وبخ

العبيه على "األداء المثير للشفقة" في
المؤتمر الصحافي الذي تال المباراة.
و ق ــال للصحافيين" :خططنا للعب
بهذه الطريقة ،لكن سوانزي كان في قمة
مستواه ،ونحن كنا في أقل مستوى لنا.
أداء الفريق كله غير مقبول".
وعلى النقيض ،عبر أرسين فينغر
مــدرب أرسـنــال عــن رضــاه عــن مستوى
المهارة التي قدمها العبوه في المباراة.
وق ــال فينغر "كـنــا فــي غــايــة السرعة
والحركية والحسم .أنهينا الهجمات
ب ـطــري ـقــة ج ـي ــدا جـ ــدا أيـ ـض ــا" ،مضيفا

مغواير :العبو ليستر يرحبون بعودة محرز
قـ ـ ــال هـ ـ ـ ــاري مـ ـغ ــواي ــر م ــداف ــع
ليستر سيتي إن العبي الفريق
يــرح ـبــون ب ـع ــودة ريـ ــاض مـحــرز
الذي تم استبعاده من التشكيلة
الـتــي تـعــادلــت  1-1مــع ســوانــزي
س ـي ـتــي ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الـمـمـتــاز لـكــرة ال ـقــدم أم ــس األول
ب ـ ـعـ ــد غ ـ ـيـ ــابـ ــه عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
ومحاولة الرحيل عن الفريق.
ويـ ـشـ ـع ــر مـ ـح ــرز بـ ـح ــزن بـعــد
رف ـ ــض رح ـي ـل ــه إل ـ ــى مــان ـش ـس ـتــر
سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر
لالنتقاالت الشتوية.
ورغ ـ ــم إش ـ ـ ــارة وس ــائ ــل إع ــام
بــريـطــانـيــة إل ــى اسـتـنـكــار بعض
الع ـبــي لـيـسـتــر م ــا فـعـلــه الــاعــب
الـ ـج ــزائ ــري ،قـ ــال م ـغ ــواي ــر إنـ ــه ال
توجد أي ضغائن مــن الالعبين
تجاه زميلهم الذي ربما يتعرض
لـ ـعـ ـق ــوب ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـغـ ـي ــاب ــه ع ــن
التدريبات.

محرز ومغواير
وأضـ ــاف م ـغــوايــر أن "الـفــريــق
س ـي ــرح ــب بـ ـع ــودة ري ـ ـ ــاض ،فـهــو
بال شك أحد أفضل الالعبين في
ً
ليستر" ،مبينا أن "األمــر يتعلق

عملية جراحية لفاليني
خـضــع الع ــب وس ــط مانشستر
يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي والـمـنـتـخــب
البلجيكي لكرة القدم مروان فاليني
لعملية جــراحـيــة فــي ركـبـتــه ،ومن
المتوقع أن يعود الى المالعب في
م ــارس الـمـقـبــل ،بحسب مــا كشف
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
أمس األول.
وقال مورينيو بعد فوز يونايتد
على ضيفه هادرسفيلد  -2صفر في
المرحلة السادسة والعشرين من
ال ــدوري الـمـمـتــاز" :خـضــع فاليني
لعملية جــراحـيــة .ال أريــد الــدخــول
في التفاصيل ،أفضل أن يقوم بذلك
األطباء بشكل رسمي ،ومن ثم نضع
المعلومات على موقعنا الرسمي.
ل ـك ـن ـه ــا ل ـي ـس ــت نـ ـه ــاي ــة ال ـم ــوس ــم
بالنسبة له ،على اإلطالق".
وكشف مورينيو أن العب وسطه
البلجيكي "خضع لعملية جراحية
بسيطة في الغضروف المفصلي
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،وأود االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد أن
باستطاعته العودة نهاية مارس".

وأصـيــب فاليني بعد  7دقائق
من دخوله كبديل في المباراة التي
خـســرهــا يــونــايـتــد أم ــام تــوتـنـهــام
ص ـ ـفـ ــر 2-األرب ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي فــي
ال ــدوري ،وهــو انـضــم الــى العاجي
اري ـ ـ ــك ب ــاي ــي وال ـ ـسـ ــويـ ــدي زالت ـ ــان
اب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش ال ـغ ــائ ـب ـي ــن عــن
الفريق بسبب االصابة ايضا.

ب ــه وبــوك ـي ـلــه وب ــالـ ـن ــادي ،لكننا
سنرحب بعودته".
وكان كلود بويل مدرب ليستر
الالعبين بإظهار اتـحــادهــم قبل

م ـب ــاراة ال ـس ـبــت ،وأشـ ــار إل ــى أنــه
س ـي ـك ــون س ـع ـي ــدا ب ـ ـعـ ــودة الع ــب
الوسط الذي حاول سيتي التعاقد
مـعــه مـقــابــل أك ـثــر مــن  60مليون

أ نــه سعيد بالطريقة ا لـتــي تكامل بها
الوافدون الجدد مع الفريق.
وتـ ــابـ ــع "فـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــل كـ ـ ــان األداء
مقنعا جدا" في إشارة إلى مخيتاريان
وأوباميانغ.

تعادل كريستال باالس ونيوكاسل
من جانب آخر ،أهدر فريقا كريستال
ب ــاالس ونـيــوكــاســل يــونــايـتــد نقطتين
ثمينتين فــي صــراعـهـمــا ل ـل ـهــروب من
شبح الهبوط ،بعدما تعادال  1-1أمس.

أوباميانغ يعد بالمزيد
استرليني ( 84.72مليون دوالر)،
غير أن ليستر طلب الحصول على
 95مليون استرليني لترك الالعب
الذي يمتد عقده حتى .2019
وقـ ــال ب ــوي ــل إن "ال ـت ـعــامــل مع
رياض سيكون بينه وبين النادي
وأن ــا ،سنتعامل مــع األم ــر داخــل
الـ ـ ـن ـ ــادي ،وم ـ ــن ال ـم ـه ــم أن ن ـكــون
ً
متحدين في هذا الوضع" ،مضيفا
"اع ـت ـقــد أن ـن ــا ي ـجــب أن نـظـهــر له
شعورنا ،هو العب مهم قدم أفضل
م ــا ل ــدي ــه ل ـل ـي ـس ـتــر ولـلـجـمــاهـيــر
والـ ـف ــري ــق ،وأثـ ـ ــق ب ــأن ــه س ـي ـعــود
بنفس الشعور .في البداية نحن
بحاجة لفهم الوضع ومساعدته
للعودة سريعا".
ولم يعلن الالعب البالغ عمره
ً
 26ع ــام ــا م ــوع ــد ع ــودت ــه ،وبـعــد
مـ ـ ـب ـ ــاراة س ـ ــوان ـ ــزي رف ـ ــض بــويــل
الحديث عن إمكانية لعب محرز
في ليستر مرة أخرى.

أرس ــل بـيـيــر أوبــام ـيــانــغ ،الـمـنـضــم حــديـثــا إلــى
أرسنال ،تحذيرا إلى منافسي فريقه في الــدوري
اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ،مــؤكــدا أن لــديــه الـمــزيــد بعد
تسجيله هدفا في الفوز  5-1على إيفرتون ،أمس
األول ،في مشاركته األولى مع الفريق اللندني.
وقال المهاجم الغابوني المنضم من بروسيا
دورتموند ،والذي هز الشباك في الدقيقة  37بعد
المباراة" :هــل هناك المزيد؟ أعتقد ذلــك ،حسمنا
المباراة في الشوط األول واختلفت األمــور قليال
في الشوط الثاني .نحن سعداء جميعا اليوم".

باخ ينتقد قرار «كاس» بشأن الروس
اعتبر رئيس اللجنة األولمبية الدولية
االلماني توماس باخ أمس ان قرار محكمة
التحكيم الــريــاضــي (ك ــاس) إلـغــاء عقوبة
االيـ ـق ــاف مـ ــدى ال ـح ـي ــاة ع ــن  28ريــاض ـيــا
روسيا ،التي فرضت على خلفية فضيحة
المنشطات ،جاء مخيبا ومفاجئا.
وقـ ـ ــال ب ـ ــاخ فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي فــي
بـيــونــغ تـشــانــغ بـكــوريــا الـجـنــوبـيــة ،التي
ت ـس ـت ـض ـيــف دورة األ لـ ـ ـع ـ ــاب األو ل ـم ـب ـي ــة
الشتوية  2018بدء ا من التاسع من فبراير
الحالي ،ان قرار المحكمة كان "مخيبا جدا
ومفاجئا".
أضــاف "لــم نكن لنتوقع ذلــك أب ــدا" ،في
إش ـ ــارة ال ــى قـ ــرار الـمـحـكـمــة ال ـت ــي تتخذ
مـ ــن م ــدي ـن ــة لـ ـ ـ ــوزان ال ـس ــوي ـس ــري ــة م ـق ــرا،
إل ـغ ــاء عـقــوبــة االي ـق ــاف م ــدى ال ـح ـيــاة عن
 28رياضيا رو سـيــا ،كانوا من ضمن 43
رياضيا فرضت عليهم األولمبية الدولية
هذه العقوبة على خلفية فضيحة التنشط
الممنهج برعاية الدولة الروسية.

وارتفع رصيد كريستال باالس إلى
 27نقطة في المركز الرابع عشر ،بفارق
نقطتين أمام نيوكاسل صاحب المركز
السادس عشر.
وقد بــادر محمد ديامي بالتسجيل
لمصلحة نـيــوكــاســل فــي الــدقـيـقــة ،22
فــي حين تكفل لوكا ميليفوجيفيتش
بتسجيل هدف التعادل لكريستال في
الدقيقة  55من ركلة جزاء.

وف ــي مــؤت ـمــره الـ ــذي ي ـلــي اج ـت ـمــاعــات
ب ــدأت الـسـبــت لـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة للجنة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ،ق ـ ــال ب ـ ــاخ ان قـ ـ ــرار مـحـكـمــة
الـتـحـكـيــم يـظـهــر حــاجـتـهــا ال ــى "إص ــاح
هيكليتها" ،مضيفا " لــم نكن نتوقع هذا
القرار ( )...بحثنا طويال في هذا الوضع
خ ــال اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة أمــس
واليوم".
وم ـ ـ ــن أص ـ ـ ــل ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن الـ ـ ـ ــ43
ا لــذ يــن عاقبتهم "األولمبية
ال ــدول ـي ــة" ،ت ـقــدم  42منهم
بــا سـتـئـنــاف ا ل ــى محكمة
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــررت
الخميس ر فــع اال يـقــاف
بـ ـ ــال ـ ـ ـكـ ـ ــامـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــن 28
م ـن ـهــم ل ـع ــدم وج ــود
"أدلـ ــة كــاف ـيــة" على
افادتهم من نظام
الـ ـتـ ـنـ ـش ــط ،ورف ـ ــع
االيـ ـ ـق ـ ــاف ج ــزئ ـي ــا عــن

 11آخ ـ ــر ب ــإل ـغ ــاء ع ـق ــوب ــة االي ـ ـقـ ــاف م ــدى
ال ـح ـي ــاة واالب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى مـنـعـهــم
من المشاركة في األولمبياد
المقبل فقط ،أي دورة بيونغ
تشانغ التي تستمر حتى 25
فبراير.

برانت :ال تزال أمامنا فرصة
إلنقاذ الموسم
قال كريس برانت ،العب وسط وست بروميتش ألبيون ،بعد هزيمة
فريقه  ،3-2أمس األول ،أمام ساوثهامبتون في الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم ،إن فريقه ال تزال أمامه فرصة كافية إلنقاذ موسمه ،وضمان
وجوده في دوري األضواء.
وجمع وســت بروميتش  20نقطة مــن  26مـبــاراة بعد تحقيقه ثالثة
انتصارات و 11تعادال وخسارته  12مرة ،وهو يحتل المركز األخير بين
فرق البطولة العشرين.
وقال برانت ،عبر موقع ناديه الرسمي على اإلنترنت" :ال تزال أمامنا
 12مـبــاراة كبيرة ،ونحتاج إلــى تحقيق الـفــوز فــي أكـبــر عــدد ممكن من
المباريات".
وحقق وست بروميتش بداية موفقة هذا الموسم ،وفاز في أول مباراتين
قبل أن يخوض  20مباراة دون انتصار.
واستغنى النادي عن خدمات المدرب السابق توني بوليسّ ،
وعين
االن بــاردو بدال منه في نوفمبر الماضي ،إذ قــاده لتحقيق أول فوز في
 21مباراة عندما هزم الوافد الجديد برايتون آند هوف ألبيون في الشهر
الماضي ،لكن الفريق لم يحقق العودة المطلوبة.
وذكــر برانت ،القادم من ايرلندا الشمالية" :حصلنا على دفعة
معنوية للتقدم ،لكننا نأمل عودة بعض الالعبين لصفوف الفريق،
حتى يتسنى لنا إراحة الذين خاضوا الكثير من المباريات خالل
فترة ديسمبر -يناير".

كليفالند يتلقى ثاني أسوأ خسارة هذا الموسم

توماس نجم كليفالند وهاردن نجم هيوستن

تـلـقــى كليفالند كــا فــا لـيـيــرز وصيف
بـطــل ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،ثــانــي أســوأ
خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة لـ ـ ــه هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم فــي
دوري كـ ــرة ال ـس ـل ــة األم ـي ــرك ــي
ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن ،وذلـ ـ ــك عـلــى
يـ ــد ه ـي ــوس ـت ــن روك ـت ــس
بنتيجة .120-88
وخ ـ ـسـ ــر ك ـل ـي ـف ــان ــد،
ب ـط ــل  2016ا ل ـ ـ ــذي بـلــغ
الـ ـنـ ـه ــائ ــي فـ ــي الـ ـم ــواس ــم
الثالثة األخيرة ،السبت في
أم ـس ـيــة ل ــم ي ـكــن ف ـي ـهــا ن ـجــم هـيــوسـتــن
ج ـي ـم ــس هـ ـ ـ ــاردن فـ ــي أفـ ـض ــل أحـ ــوالـ ــه،
إذ اكـتـفــى بتسجيل  16نـقـطــة ،أي أقــل
م ــن ن ـص ــف م ـع ــدل ــه ف ــي مـ ـب ــاري ــات ه ــذا
الموسم ،الــذي وصل الى  31نقطة .أما
نجم كليفالند ليبرون جيمس ،فأنهى
الـمـبــاراة مــع  11نقطة ،ولــم يـشــارك في
الــربــع األخ ـيــر مــن ال ـم ـبــاراة بـعــدمــا بــدا
ً
واضحا أن نتيجتها حسمت دون رجعة.
وهذه الخسارة هي ثاني أسوأ نتيجة
لكليفالند هــذا ا لـمــو ســم ،بعدما خسر

أمام تورونتو رابتورز بفارق  34نقطة
( ،)133-99في  11يناير.
وواص ـ ـ ـ ـ ــل كـ ـلـ ـيـ ـف ــان ــد تـ ـق ــدي ــم أدائ ـ ـ ــه
الـمـتــذبــذب فــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة .فمنذ
 25ديسمبر الماضي عندما خسر أمام
مـضـيـفــه حــامــل الـلـقــب غ ــول ــدن ستايت
ووريرز ،فاز كليفالند في ست مباريات
فقط من أصل .18
وخ ــال تـلــك ال ـف ـتــرة ،تـلـقــى كليفالند
خسارات قاسية ،منها بفارق  28نقطة
أمام مينيسوتا تمبروولفز ،و 24نقطة
على أرضه أمام أوكالهوما سيتي ثاندر.
وأتت هذه الخسارة الجديدة بعد أيام
من فوز كليفالند بصعوبة على ميامي
هيت ( )89-91في  31يناير.
وكــانــت م ـبــاراة السبت الثانية التي
يـخــوضـهــا كـلـيـفــانــد ف ــي غ ـي ــاب العـبــه
المصاب كيفن لوف ،الذي كشف النادي
أنه لن يخضع لعملية جراحية لمعالجة
كسر في يده اليسرى ،لكنه سيغيب عن
المالعب ثمانية أسابيع.
وبدا هيوستن في طريقه إلى تحقيق

فوز كبير منذ الشوط األول ،عندما أنهى
ال ــرب ــع األول ب ـف ــارق  12نـقـطــة ()20-32
والثاني بفارق .)19-33( 14
وك ــان أقـصــى مــا تمكن كليفالند من
تـحـقـيـقــه ف ــي ال ــرب ـع ـي ــن ال ـب ــاق ـي ـي ــن ،هــو
اال ق ـت ــراب مــن منافسه دون تشكيل أي
خ ـطــر ج ـ ــدي ،إذ ان ـت ـهــى ال ــرب ــع ال ـثــالــث
بـنـتـيـجــة  30-32لـمـصـلـحــة هـيــوسـتــن،
والربع األخير بنتيجة .19-23
ووصل الفارق في بعض مراحل اللقاء
إلى  35نقطة.
وكـ ـ ــان أفـ ـض ــل م ـس ـجــل ف ــي ال ـم ـب ــاراة
العب هيوستن كريس بول مع  22نقطة
وثماني متابعات و 11تمريرة حاسمة،
بينما كان األفضل في صفوف كليفالند
ايزياه توماس وجــاي آر سميث مع 12
نقطة فقط لكل منهما.
وتـ ـلـ ـق ــى ك ـل ـي ـف ــان ــد ب ــذل ــك خ ـس ــارت ــه
الحادية والعشرين هذا الموسم من أصل
 51مباراة ،وهو يحتل المركز الثالث في
ترتيب المنطقة الشرقية ،بينما حقق
هيوستن فوزه الـ  38مقابل  13خسارة.

وتعرض حامل اللقب غولدن ستايت
لهزيمة أمام دنفر ناغتس  ،115-108في
مـبــاراة قلب فيها المضيف تــأخــره إلى
فوز صعب على بطل  2015و.2017
وف ــرط غــولــدن سـتــايــت بـتـقــدم وصــل
إلى  12نقطة في الشوط الثاني ،ليتلقى
صــاحــب أفـضــل سـجــل فــي الـ ــدوري هــذا
الموسم ،خسارته الثانية في المباريات
الثالث األخيرة ،على رغم تسجيل العبه
كيفن دورانــت  31نقطة ،وأضــاف زميله
ستيفن كوري  24نقطة.
وتلقى غولدن ستايت خسارته الـ 12
ً
هذا الموسم مقابل  41فوزا ،بينما حقق
دنفر فوزه الـ  28مقابل  25خسارة.
وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة لـ ــم ت ـح ـس ــم س ـ ــوى فــي
الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ف ـ ـ ــاز ديـ ـت ــروي ــت
بيستونز على ميامي هيت ،107-111
فــي مـبــاراة سجل فيها العــب ديترويت
ايش سميث  25نقطة هي األعلى له هذا
الموسم ،منها رمية ثالثية في الدقيقة
األخيرة.
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رياضة

بيكيه ينقذ برشلونة
من الهزيمة أمام إسبانيول
جنب المدافع الدولي جيرارد
بيكيه فريقه برشلونة المتصدر
من تلقي الخسارة األولى في
بطولة إسبانيا هذا الموسم،
بعد أن أدرك التعادل في مرمى
جاره إسبانيول  1-1أمس في
المرحلة الثانية والعشرين.

ريال مدريد يتعثر
أمام ليفانتي ويعود
لمسلسل إهدار
النقاط

احـتـفــل ال ـمــدافــع الـمـخـضــرم
جيرارد بيكيه بتمديد تعاقده
أخيرا مع برشلونة حتى عام
 2022بطريقته الخاصة ،بعدما
أح ـ ــرز ه ــدف ــا أن ـق ــذ ب ــه ال ـفــريــق
مــن تلقي خـســارتــه األول ــى في
بطولة الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،ليقوده للتعادل  1-1مع
مضيفه إسبانيول ،أ مــس ،في
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة والـعـشــريــن
للمسابقة.
واص ـ ــل بــرش ـلــونــة ص ــدارت ــه
للمسابقة ،بعدما رفع رصيده
إلى  58نقطة ،كما ارتفع رصيد
إس ـبــان ـيــول إل ــى  25نـقـطــة في
المركز الخامس عشر.
لــم تشهد ال ـم ـبــاراة الـعــرض
المنتظر مــن ا لـفــر يـقـيــن ،حيث
خـ ـل ــت م ـ ــن الـ ـلـ ـمـ ـح ــات ال ـف ـن ـيــة
الجميلة في ظل تأثر العبيهما
ب ـ ـسـ ــوء حـ ــا لـ ــة أرض ا ل ـم ـل ـعــب
المبتلة بسبب األمطار الغزيرة
التي هطلت طوال المباراة ،كما
اتسم اللقاء بالعصبية البالغة
فــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة ،فــي ظل
الشحن الذي دائما ما تشهده
مباريات ديربي كتالونيا.
ب ـ ـ ـ ـ ــادر ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرارد مـ ــوري ـ ـنـ ــو
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــل ل ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة
إس ـب ــان ـي ــول ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة ،66
قـ ـب ــل أن يـ ـح ــرز ب ـي ـك ـي ــه ه ــدف
التعادل القاتل لبرشلونة في
الدقيقة .83
ك ـ ــان إسـ ـب ــانـ ـي ــول ي ــأم ــل فــي
إلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة األول ـ ـ ـ ــى
ببرشلونة فــي المسابقة هذا
ال ـم ــوس ــم ،وتـ ـك ــرار ف ـ ــوزه على

جــاره الـلــدود ،بعدما سبق أن
تغلب عليه  - 1صفر في ذهاب
دور الثمانية لبطولة كأس ملك
إسبانيا الشهر الماضي.
ي ــذك ــر أن ن ـ ــادي إس ـبــان ـيــول
تـ ـ ـق ـ ــدم ب ـ ـشـ ـكـ ــوى ض ـ ــد ب ـي ـك ـيــه
وزميله سيرخيو بوسكيتس
إلـ ـ ــى ل ـج ـن ــة م ـك ــاف ـح ــة ال ـع ـنــف
التابعة لــرابـطــة ال ــدوري ،بعد
ت ـص ــري ـح ــات ـه ــا عـ ـق ــب م ـ ـبـ ــاراة
العودة إلى دور الثمانية بكأس
الملك.
وصــف بيكيه إسـبــانـيــول بـ
«إسـبــانـيــول كــورنـيــا» ،بمعنى
أنـهــم يـتـبـعــون مــديـنــة كــورنـيــا
وليس مدينة برشلونة ،وذلك
بعد انتقال الفريق إلى مدينة
ك ــورنـ ـي ــا ال ـق ــري ـب ــة مـ ــن مــدي ـنــة
برشلونة في عام  ،2009بعدما
كان يلعب الفريق في الملعب
األولمبي بمدينة برشلونة.

الملكي يسقط أمام ليفانتي
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،عـ ــاد ري ــال
مدريد حامل اللقب الى دوامة
ن ـتــائ ـجــه ال ـم ـت ــذب ــذب ــة ،عـنــدمــا
اكـ ـتـ ـف ــى ب ـن ـق ـط ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل مــع
مـضـيـفــه لـيـفــانـتــي الـمـتــواضــع
 2-2أمس األول.
وك ـ ـ ــان ري ـ ـ ــال قـ ــد وضـ ـ ــع فــي
المرحلة السابقة حدا لمساره
االنحداري بفوزه الكبير على
مـضـيـفــه فــالـنـسـيــا  ،1-4وذل ــك
بـعــد أن سـحــق ديـبــورتـيـفــو ال
كورونيا  ،1-7لكنه كاد السبت
يفقد مركزه الرابع ،المؤهل الى

جانب من مباراة برشلونة وإسبانيول
دوري أبطال أوروبا في نهاية
الموسم ،لوال خسارة فياريال
على أرض ريال بيتيس .2-1
وفـ ـ ــي ظـ ــل مـ ـش ــارك ــة ث ــاث ــي
«بـ ـ ــي ب ـ ــي سـ ـ ــي» ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف مــن
رون ـ ــال ـ ــدو وال ــويـ ـل ــزي غ ــاري ــث
بايل والفرنسي كريم بنزيمة،
بكر الفريق األبيض بالتسجيل
عن طريق قلب دفاعه سيرخيو
راموس العائد من إصابة بكرة
رأس ـيــة إثــر ركـلــة ركـنـيــة أخطأ

زيدان :حزين من النتيجة
أعــرب الفرنسي زيــن الدين زيــدان ،المدير
الفني لريال مدريد ،عقب تعادل فريقه أمام
مضيفه ليفانتي بهدفين لمثلهما على ملعب
«سيوتات دي فالنسيا» ضمن الجولة الــ22
لليغا ،عــن استيائه مــن النتيجة ،حيث كان
بإمكان العبيه تفادي الهدف الثاني ولكنهم
لم يفعلوا.
وقال زيدان ،خالل المؤتمر الصحافي عقب
اللقاء« :أشعر بالضيق ألننا نعمل كثيرا على
هذه النقطة (خالل التدريبات) وكان بإمكاننا
تفادي الهدف الثاني ،لقد سنحت أربع فرص
للخصم ،سجل منها هــدفـيــن .األخ ـطــاء التي
تـحــدث خ ــال الـهـجـمــات ال ـمــرتــدة للمنافس
تـعـنــي أن ــه يـجــب علينا الـعـمــل أك ـثــر بشكل
ً
ً
يومي» ،مبينا أن «ما حدث أمر صعب جدا

ألننا فقدنا نقطتين ثمينتين» .كما أوضح أنه أخرج
البرتغالي كريستيانو رونالدو ألنه كان يبحث عن
الدفع بالعب آخر في وسط الملعب إلحكام السيطرة
ً
على الـلـقــاء ،مضيفا« :سـنــرى إن كــانــت المنافسة
منتهية على الليغا ،دائـمــا أق ــول إن المنافسة لم
تنته بعد ،على الرغم من أن فارق النقاط كبير ،كنا
نبحث عن انتصار ثالث على التوالي ،ولكن هذا
لم يتحقق».
ورغ ـ ــم ال ـت ـع ـثــر ال ـج ــدي ــد ،أب ـ ــدى زي ـ ــدان ش ـعــوره
ً
باالطمئنان ،متابعا« :مستاءون بالطبع من النتيجة،
التي كانت في صالحنا ولم نستطع قتل اللقاء» .كما
أكــد «زيــزو» أنــه ال يفكر إن كــان مصيره مع الفريق
ً
الملكي مرتبطا بنتيجة مواجهتي بــار يــس سان
جــرمــان الفرنسي فــي ثمن نهائي دوري األبـطــال،
معقبا« :أنا أفكر فقط في المواجهة المقبلة».

الـ ـح ــارس ف ــي إب ـع ــاده ــا (،)11
ليرفع المدافع الدولي رصيده
الى  50هدفا في الدوري.
وخ ــاف ــا ل ـم ـج ــري ــات الـلـعــب
ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب «س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوداد دي
فالنسيا» وأمام  23الف متفرج،
عـ ــادل لـيـفــانـتــي ب ـعــد انـطــاقــة
س ــري ـع ــة مـ ــن خ ــوس ـي ــه لــويــس
م ــورالـ ـي ــس تـ ـف ــوق ف ـي ـهــا عـلــى
رام ـ ـ ــوس ،ف ـس ــدد م ـن ـف ــردا ك ــرة
صدها الحارس الكوستاريكي

كـ ـيـ ـل ــور ن ـ ــاف ـ ــاس ،ارتـ ـ ـ ــدت ال ــى
ال ـ ـغـ ــانـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب ايـ ـم ــان ــوي ــل
بـ ــوات ـ ـنـ ــغ ت ــابـ ـعـ ـه ــا م ـ ــن خ ـ ــارج
المنطقة في الشباك (.)42
وبخطأ مــن د ف ــاع ليفانتي،
أفلت بنزيمة من الرقابة على
خ ــط ال ـم ـل ـع ــب ،ولـ ـع ــب خـلـفـيــة
م ـق ـش ــرة ال ـ ــى الـ ـب ــدي ــل اي ـس ـكــو
ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ــدد ك ـ ـ ــرة م ـت ــوس ـط ــة
االرت ـ ـفـ ــاع ،مــان ـحــا ريـ ــال هــدف
الـتـقــدم م ـجــددا ( ،)81استبدل

مونييز :حصدنا نقطة ثمينة
أبــرز مــدرب ليفانتي ،خــوان رامــون لوبيز مونييز عقب تعادل
فريقه أمام ضيفه ريال مدريد ( )2-2في الجولة الــ 22من الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،أن النقطة التي حصدها على ملعب سيوتات
دي فالنسيا «ثمينة» ومنحت فريقه ثقة كبيرة.
وقــال مــدرب ليفانتي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء
المباراة الليلة الماضية« ،إنه تعادل له مذاق رائــع ،ألننا
اضطررنا لقلب النتيجة مرتين .لم نستسلم قط ،ويجب
أن نوجه الشكر لدعم الجماهير .بهذه األج ــواء وهــؤالء
المشجعين تجد المساعدة في األوقات الصعبة أمام فرق
كبيرة».
وتابع «لقد سجل الخصم (ق )82لكننا واصلنا بــذل الجهود،
لذلك أكرر أنها نقطة ثمينة ،وتمنحنا ثقة كبيرة».
وأض ــاف «لقد تمكنا الـيــوم مــن الـتـعــادل ،وكــان حتى بإمكاننا
الـفــوز .ريــال مــدريــد أجبرنا على بــذل مجهود ضخم مــن الدقيقة
األولى وحتى األخيرة».
واعتبر مونييز أن الريال على الرغم من التعادل ،بذل جهودا
كبيرة ،لكنه وجد أمامه فريقا قام بـ«كثير من األمور بشكل جيد».

«ثالثية» لباريس سان جرمان في شباك ليل
قـبــل  11يــومــا م ــن مــواجـهـتــه
الـ ـم ــرتـ ـقـ ـب ــة ض ـ ــد ريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ف ـ ــي دوري أبـ ـط ــال
اوروبـ ـ ـ ــا ،اح ـت ـفــظ ب ــاري ــس ســان
جرمان المتصدر بفارق النقاط
الـ ـ ــ 11ع ــن اقـ ــرب م ـط ــاردي ــه ،بعد
عودته فائزا بسهولة من ارض
ليل  - 3صفر ،السبت في المرحلة
الــ 24من الــدوري الفرنسي لكرة
القدم.
ورف ــع س ــان جــرمــان ،الباحث
عــن اسـتـعــادة لقبه مــن موناكو
بـ ـع ــد ت ـت ــوي ـج ــه بـ ــه بـ ـي ــن 2013
و ،2016رص ـيــده إل ــى  62نقطة
مقابل  51لمرسيليا الذي افتتح
المرحلة الجمعة بفوز كبير عل
متز  ،3-6في وقت يحل ليون ()48
ضيفا على موناكو ( )47في قمة
المرحلة وختامها.
واف ـ ـت ـ ـت ـ ــح األوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي

إدي ـ ـن ـ ـسـ ــون كـ ــافـ ــانـ ــي ،م ـت ـصــدر
ترتيب الـهــدافـيــن ( ،)21الفرص
ال ـخ ـط ـي ــرة مـ ـنـ ـف ــردا اث ـ ــر م ــرت ــدة
وت ـســديــدة بـعـيــدة ع ــن الـمــرمــى،
فــي وق ــت ك ــان الـبــرازيـلــي نيمار
ينتظر تمريرة والمرمى الخالي
أمامه (.)39
ل ـ ـكـ ــن سـ ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان اف ـت ـت ــح
ال ـت ـس ـج ـيــل فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـش ــوط
األول عــن طريق ظهيره االيسر
اإلس ـبــانــي مــن اص ــول جــزائــريــة
يوري برشيش بتسديدة ارضية
يمينية من داخل المنطقة ارتدت
من الحارس إلى الشباك بعد كرة
بــدأهــا نـيـمــار بـتـمــريــرة ساقطة
ابعدها الدفاع (.)1+45
وبـ ـ ـع ـ ــد ع ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت فــي
ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،وج ـ ــد ن ـي ـمــار
الـثـغــرة فــي حــائــط صــد لـيــل من
ركـلــة حــرة وزرع كــرة رائـعــة في

الـ ـمـ ـق ــص االيـ ـ ـم ـ ــن لـ ـم ــرم ــى ل ـيــل
ب ـم ـســاعــدة بـسـيـطــة م ــن ال ـقــائــم
مسجال هــدفــه الـثــامــن عشر في
الدوري (.)77
وأطـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــق العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط
األرجنتيني الشاب جيوفاني لو
سيلسو رصــاصــة الرحمة على
ليل بكرة ساقطة رائعة من حافة
المنطقة هبطت وراء ا لـحــارس
هدفا ثالثا (.)87
واق ـت ـنــص مــونـبـلـيـيــه الـمــركــز
ال ـســادس مــن نـيــس ب ـفــوزه على
ضيفه انجيه  ،1-2وخسر نيس
أم ـ ــام ض ـي ـفــه ت ــول ــوز  - 1صـفــر،
وواصل بوردو صحوته محققا
فــوزه الثالث على التوالي ،على
ح ـس ــاب مـضـيـفــه س ـتــراس ـبــورغ
 - 2صفر ،في حين حقق سانت
اتيان العريق فوزه الثاني تواليا
على ارض اميان  - 2صفر.

بعدها زيدان رونالدو بماركو
اسنسيو.
وأه ــدر روج ــر فــرصــة بالغة
ال ـخ ـط ــورة ب ـك ــرة رأسـ ـي ــة عـلــى
ب ـعــد س ـن ـت ـي ـم ـتــرات م ــن مــرمــى
ري ــال ( ،)86لـكــن الـبــديــل اآلخــر
اإليطالي جامباولو باتسيني
الـقــادم على سبيل اإلعــارة من
ه ـيــاس ف ـيــرونــا ،هــز شباك
ريال من المحاولة التالية
ب ـت ـســديــدة يـمـيـنـيــة مــن

داخـ ــل الـمـنـطـقــة أمـ ــام الظهير
دان ــي كــارف ـخــال وق ـلــب الــدفــاع
الفرنسي رافايل فاران (.)89
وحـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـك ـ ــروات ـ ــي ل ــوك ــا
م ــودري ـت ــش وال ـب ــدي ــل لــوكــاس
فاسكيز اسـتـعــادة الـتـقــدم في
الـ ــدقـ ــائـ ــق األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن دون
فائدة.
(د ب أ)

الفيش ونيمار يحتفالن على طريقتهما الخاصة

ديبورتيفو يستغني عن مدربه
أعلن نــادي ديبورتيفو ال كــورونـيــا ،الــذي يحتل المركز الثامن
عشر (من  )20في ترتيب الــدوري االسباني لكرة القدم ،االستغناء
عن مدربه كريستوبال بارالو أمس ،غداة الخسارة بخماسية نظيفة
أمام ريال سوسييداد.
وقــال ديبورتيفو إن «مجلس إدارة الـنــادي قــرر ان كريستوبال
بارالو سيتوقف عن مزاولة مهامه كمدرب للفريق األول ،وهو منصب
يشغله منذ أكتوبر الماضي» .وبات بارالو ثاني مدرب يستغني عنه
ديبورتيفو هذا الموسم ،علما بأنه تولى منصبه خلفا لبيبي ميل.
ولم يحدد ديبورتيفو في بيانه اسم مدرب جديد.
وتلقى ديبورتيفو خـســارة قاسية أمــس األول خ ــارج ملعبه
(صفر  )5 -أمام ريال سوسييداد ،كانت الخسارة الخامسة له في
آخر سبع مباريات في الليغا (تعادل في المباراتين األخريين).
ويجد النادي المتوج بلقب الدوري االسباني عام  ،2000نفسه في
المركز  ،18أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية.
وفي رصيد ديبورتيفو  17نقطة من  22مباراة ،وال يتفوق إال على
الس بالماس التاسع عشر ( 14نقطة من  ،)21وملقة ( 13نقطة من .)21
ودافع كريستوبال بارالو خالل مسيرته كالعب عن ألوان أندية
عدة أبرزها برشلونة االسباني وباريس سان جرمان الفرنسي .وقبل
تعيينه مدربا للفريق األول لديبورتيفو ،كان يتولى مهام االشراف
على الفريق الرديف.

سباعية لـ «السيدة العجوز» في مرمى ساسوولو ...وهاتريك لهيغواين

ً
هيغواين نجم يوفنتوس يحرز هدفا في مرمى ساسوولو

ش ـ ــدد ي ــوف ـن ـت ــوس ح ــام ــل ال ـل ـق ــب فــي
األعـ ـ ـ ــوام ال ـس ـت ــة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـخ ـن ــاق عـلــى
نابولي عندما انتزع منه الصدارة مؤقتا
بـفــوزه الـســاحــق على ضيفه ساسوولو
 - 7ص ـف ــر أمـ ـ ــس ،ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة
والـعـشــريــن مــن ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي لكرة
القدم ،في حين حقق روما فوزه األول في
 7مباريات بتغلبه على مضيفه هيالس
فيرونا  - 1صفر.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى م ـل ـعــب
«يــوف ـن ـتــوس اريـ ـن ــا» ف ــي ت ــوري ـن ــو ،حسم
يوفنتوس نتيجة الـمـبــاراة فــي شوطها
األول بتسجيله رباعية كان نجمها العب
الوسط الدولي االلماني سامي خضيرة
بثنائية .وهي المرة األولى التي يسجل
فيها يوفنتوس ثالثة أهداف في الشوط
االول هذا الموسم.
وب ـكــر رجـ ــال الـ ـم ــدرب ماسيميليانو
اليغري بالتسجيل عبر المدافع البرازيلي
الـيـكــس س ــان ــدرو فــي الــدقـيـقــة الـتــاسـعــة،
وأضـ ــاف خـضـيــرة هــدفـيــن ســريـعـيــن في

الدقيقتين  24و ،27قبل أن يختم البوسني
ميراليم بيانيتش مهرجان الشوط االول
بالهدف الرابع في الدقيقة .38
وفــرض المهاجم الدولي االرجنتيني
غونزالو هيغواين نفسه نجما للشوط
الثاني بتسجيله هاتريك في الدقائق 63
و 74و ،83رافعا رصيده الى  13هدفا على
الئحة الهدافين.

روما يهزم فيرونا
وفي المباراة الثانية على ملعب مارك
انـتــونـيــو بـنـتـيـغــودي فــي ف ـيــرونــا ،حقق
نادي روما فوزه األول في سبع مباريات
في الدوري بتغلبه بصعوبة على مضيفه
هـ ـي ــاس ف ـي ــرون ــا ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز قـبــل
األخير  1-صفر ،مما أتاح له االقتراب من
المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال
أوروبا الموسم المقبل.
واكتفى رومــا بهدف لالعبه التركي
جـنـكـيــز أونـ ـ ــدر ق ـبــل ان ـق ـض ــاء الــدقـيـقــة

األول ــى ،ليحقق فــوزه األول في الــدوري
منذ  16ديسمبر ،عندما تفوق بالنتيجة
نفسها على كالياري .ومنذ تلك المباراة،
تعادل رومــا ثالث مــرات وخسر مثلها،
قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز أمس.
وأفـ ـ ــاد روم ـ ــا م ــن تـ ـع ــادل إن ـت ــر أمــس
األول أمـ ــام كــروتــونــي ( .)1-1كـمــا بــات
يبتعد بفارق ست نقاط عن سمبدوريا
السادس ،والذي تعادل أيضا أمس األول
أمام ضيفه تورينو .1-1
واض ـط ــر رومـ ــا ال ــى إك ـم ــال ال ـم ـبــاراة
بعشرة العبين منذ الدقيقة  51بعد طرد
العب خط وسطه لورنتسو بيليغريني
اثر نيله بطاقة حمراء مباشرة.

أودينيزي يفرمل ميالن
وأوق ـ ـ ــف أوديـ ـنـ ـي ــزي ص ـح ــوة م ـيــان
وحــرمــه مــن الـفــوز الــرابــع على التوالي
عندما أرغمه على التعادل .1-1
وتقدم ميالن عبر االسباني خيسوس

فرنانديز سوسو ( ،)9وأدرك أودينيزي
التعادل بفضل النيران الصديقة عندما
س ـجــل ق ــائ ــد م ـي ــان الـ ــدولـ ــي ل ـي ــون ــاردو
بونوتشي بالخطأ في مرمى فريقه (.)76
وأكمل ميالن المباراة بعشرة العبين
اث ــر ط ــرد مــداف ـعــه داف ـي ــدي كــاالبــريــا في
الدقيقة  68لتلقيه االنذار الثاني.
وتراجع ميالن الى المركز الثامن تاركا
السابع بفارق نقطة واحدة ألتالنتا الفائز
بصعوبة على ضيفه كييفو فيرونا بهدف
وحيد سجله جانلوكا مانشيني (.)72
وعوض فيورنتينا خسارته المذلة امام
ضيفه هيالس فيرونا  4-1في المرحلة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،بـ ـف ــوز ث ـم ـي ــن ع ـل ــى مـضـيـفــه
بولونيا بهدفين مقابل هدف.
وتنفس كالياري الصعداء بفوز ثمين
ع ـلــى ضـيـفــه س ـب ــال بـهــدفـيــن نظيفين.
وارتـ ـق ــى ك ــال ـي ــاري  3م ــراك ــز وب ـ ــات في
المركز الثالث عشر برصيد  24نقطة.
وتختتم المرحلة ا لـيــوم بلقاء التسيو
مع جنوى.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

الرياضة في مواجهة
العنصرية

«نمى إلى علمي»...
«المجلسين»

أ .د .غانم النجار

وقف ذلك الرجل الفارع الطول ،سنة  ،١٩٩٥منتبها وقلقا في ذات
ً
الــوقــت ،تلك كانت لحظة حاسمة في بناء الــدولــة ،إال أنــه كــان مدركا
لقيمة اللحظة التاريخية ،كعادته .قضى  ٢٧سنة في السجن ليخرج
منه ويصبح أول رئيس أسود لدولة نظام "أبارثايد" العنصري .ربما
يعود إيمانه بقوة الرياضة في تفكيك جزء من المعادلة العنصرية،
ً
ً
كونه رياضيا مدركا ما ال يدركه كثير من السياسيين ،الذين يرون في
ً
الرياضة ملحقا ألدوات سياسية يستخدمونها في حيثيات الصراع،
أو حتى المثقفين الذين ال يتعاملون بجدية مع الــدور الــذي تلعبه
الرياضة في تجميع الناس وتوحيدهم.
نلسون مانديلال ،أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا ،والذي توفي
سنة  ٢٠١٣عن عمر ناهز الخامسة والتسعين ،تمكن من إيجاد إبداعات
تساعد على نقل المجتمع من حالة عنصرية مترهلة إلى حالة أخرى
ً
أكثر أمــا ،لم يقض على العنصرية بالتأكيد ،لكنه جعل من جنوب
ً
إفريقيا بلدا ال يحكمه "أبارثايد" ،وفتح باب األمل في إنهاء العنصرية
ً
بعد أن كان موصدا بأقفال ثقيلة .استضافت جوهانسبرغ سنة ١٩٩٥
بطولة العالم للرجبي ،اللعبة األولى هناك .كان فريق "سبرنغبوكس"،
ً
الفريق القومي لجنوب إفريقيا ،مثاال لالنقسام العرقي ،فال يوجد فيه
ً
إال العب واحد من غير البيض ،وكان الفريق رمزا يكرهه السود ،وهم
غالبية المواطنين المهمشين .عندما بدأت البطولة ،كان مانديلال يدرك
حساسية الموقف ،فالجمهور أغلبه من البيض الذين يشعرون بفقدهم
امتيازاتهم ،ومازالوا يحملون السالح ،وفي ذات الوقت كان السود على
أهبة االنطالق بمظاهرات ضد المباراة ،بينما كان هو يحسب كيف
يحول تلك اللحظة إلى فعل ضد العنصرية .جاءت اللحظة المناسبة
بمباراة مع نيوزيلندا ،أحد أقوى فرق العالم ،كانت األنفاس محتبسة،
ً
كيف ستتجاوز البالد هذا االختبار ،وأمام جمهور يزيد على  ٦٥ألفا،
أغلبيته الساحقة من البيض ،الكارهين للتحول عن النظام العنصري،
ً
ً
فاجأهم وهو في الملعب مرتديا قميص فريق "سبرنغبوكس" ،محييا
جماهير البيض ،وللحظات ساد الوجوم والصمت في الملعب ،وبدون
مقدمات ،صاروا يهتفون باسم "نلسون" بصورة غير مسبوقة .فازت
ً
ً
جنوب إفريقيا حينها ،واحتفل أهلها بيضا وسودا بذلك االنتصار،
وخرجوا من عنق الزجاجة العتيق .يصف جاي بسبي تلك اللحظة "لم
يكن مانديلال قد نجح في االمتحان ولكنه أعاد كتابته ،وبذلك صنع
ً
ً
ً
أمال جديدا لبالده" .أما مانديلال فيقول معلقا" :للرياضة قوة بإمكانها
تغيير العالم ،قوة اإللهام ،قوة توحيد الناس بطريقة تتفوق على أي
وسيلة أخرى .فالرياضة تخاطب الشباب بلغة يفهمونها .تستطيع
الــريــاضــة أن تصنع األمــل فــي مواجهة الـبــؤس .فالرياضة أقــوى من
الحكومة في تفكيك وكسر الحواجز العرقية والعنصرية".
ً
ً
في  ٢٠١٣اعتمدت األمم المتحدة  ٢١مارس يوما عالميا للقضاء على
التمييز العنصري ،والذي كان ذكرى مذبحة شاربفيل سنة  ،١٩٦٠التي
ً
ً
قتلت فيها شرطة جنوب إفريقيا  ٦٩متظاهرا سلميا كانوا يحتجون
على القوانين العنصرية حينذاك.
ل ــم تـنـتــه الـعـنـصــريــة بـعــد ال ف ــي ج ـنــوب إفــريـقـيــا وال ف ــي الـعــالــم،
والممارسات العنصرية مازالت يندى لها الجبين ،فهي متجذرة في
نفوس كثير من البشر ،لكنها صارت تواجه تحديات ملحوظة ،أبرزها
في حلبة الرياضة ،وصار على الناس أن يختاروا بين مجتمع مستقر
ينمو ويتعايش فيه الناس من كل لون ودين ولغة وعرق ،أو أن يكرروا
مــا عــاشــوا عليه ،مــن شعور وهمي بالتفوق على غيرهم ،وبالتالي
حروب ال نهاية لها ،الخيار واضح ،والطريق كذلك ،إما نفق مسدود
أو ضوء محتمل في نهاية النفق.

صالح القالب

أطفالنا المبدعون!

كاتب وسياسي أردني

لو أن تلفزيون الـ"إم.بي.سي" ( )M.b.cلم ينجز
خالل مسيرته الطويلة ،التي قدم خاللها عطاءات
كثيرة فنية وسياسية ،وفي مجاالت أخرى متعددة،
إال برنامج "األص ــوات الشابة" الــذي انتهى مساء
ال ـس ـبــت ال ـم ــاض ــي ،الس ـت ـحــق بــال ـف ـعــل أن يعتبر
صــاحــب رس ــال ــة قــوم ـيــة ح ـض ــاري ــة ،فــإظ ـهــار هــذه
الكفاءات العربية الواعدة والمبدعة من ظالم مرحلة
ً
ً
هائال ،وبخاصة أن
محبطة ومرعبة يعتبر إنجازا
ْ
هــؤالء األطفال الذين أخرجتهم "مغرفة" أول قناة
تلفزيونية ،على الصعيد العربي كله ،من قعر بئر
مجتمعاتنا المشغولة بكل هذا الذي يوجع القلوب
ً
ّ
ويدمر المعنويات؛ هم عمليا ِمن الذين ينامون مع
مشاهد الرعب الذي تعيشه منطقتنا ،ويصحون
ً
مع مشاهد أكثر رعبا مما كانوا يشاهدونه قبل
ً
أن يغمضوا عيونهم التي يــذرف بعضها دموعا
ساخنة ،في كل ليلة ،على أحبة ذهبوا ولن يعودوا،
ً
ً
وعلى أوطان تمزقت إربــا ...إربــا ،وعلى مهاجرين
تقطعت بهم السبل ،وعلى أطفال ابتلعتهم أمواج
بحور الظلمات.
بمتابعة هــذا البرنامج الــرائــع ،الــذي يستحق

الشيخ وليد إبراهيم (أبــو خالد) ،ومعه المعدون
له ،ألف شكر ،فقد ثبت أن األصيل في هذه األمة لم
يغب ،وأنه اليزال في صدور وقلوب أبنائنا الصغار،
وأن ال ـعــروبــة كـمــا أعـطــت مـنــذ ب ــداي ــات مسيرتها
الطويلة إبداعات كثيرة ،في المجاالت كافة ،فإنها
ال تزال معطاءة لكل جميل ،وأن أطفالها ،وهذا هو
األهم ،يحملون رسالتها الخالدة في هذا الجانب
اإلبداعي ،الذي ظننا أنه رحل عنا وأنه لن يعود.
كنت أظن ،مثلي مثل كثيرين غيري ،أن أطفالنا
الــذيــن سـيــذهـبــون إل ــى بــرنــامــج األصـ ــوات الشابة
س ـي ـت ـقــافــزون ع ـلــى خـشـبــة ال ـبــرنــامــج كـشـيــاطـيــن
ّ ً
صـغـيــرة ،وأن أي ــا مـنـهــم ،لــو أن ــه خـضــع المتحان
عــاجــل ،فسئل مــن هــو فــريــد األط ــرش ومــن هــي أم
كـلـثــوم ،وه ــذا ينطبق عـلــى عـبــدالــوهــاب وصـبــاح
فخري وفيروز وناظم الغزالي وطالل مداح ومحمد
عـبــده وودي ــع الـصــافــي ،لـهــز كتفيه الصغيرتين،
ً
استغرابا ،ولذكر أسماء كثيرة ربما من بينها اسم
مايكل جاكسون المعروف وغيره.
إن هؤالء األطفال الذين قدموا إبداعات عظيمة
فــي بــرنــامــج الـ ـ " "M.b.cقــد استنهضوا الــوجــدان

العربي ،وأثبتوا أن هذه األمة ستبقى معطاءة حتى
في أحلك الظروف وأصعبها ،وأن ما قدموه أثبت
ّ
أن العروبة األصيلة لم تغب ولم تمت.
ً ّ
ويقينا ،فإن ما قدمه أطفالنا في هذا البرنامج
العظيم ،وفي هذه الفضائية الطالئعية المعطاءة
ال يقل طالئعية ّ
عما قدمه روادنا األوائل في مرحلة
ســابـقــة صـعـبــة ،أصـبــح فيها الـشـعــور وال ــوج ــدان
الـقــومــي كبصيص ض ــوء شمعة فــي كـهــف مظلم
نهايته بعيدة.
وعليه ،فإنني أعتقد أن جامعتنا العربية يجب
أن تتبنى إنجازات هذا البرنامج العظيم في هذه
ً
القناة العظيمة بإبداعاتها الفنية واألدبية ،وأيضا
السياسية الرائعة ،والمؤكد أن هؤالء األطفال الذين
سمعنا تغريداتهم الجميلة في برنامج "األصوات
الـشــابــة" هــم حــاضــر ومستقبل هــذه األم ــة ،مثلهم
مثل نظرائهم في مجاالت هامة أخــرى تــدل كلها
عـلــى أن ه ــذه األم ــة العظيمة م ـع ـطــاء ة ،وستبقى
معطاءة رغم ما تتعرض له من محاوالت تغييب
وتـمــزيــق واق ـتــاع وق ـضــاء عـلــى مــا فــي قلبها من
إبداعات كثيرة.

غسل «األيدي النتنة» يقي من اإلنفلونزا! الثلوج تغلق أجواء كوريا الجنوبية
أس ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـمـ ــرضـ ــة ف ـ ـ ــي والي ـ ـ ــة
فلوريدا األميركية بعض النصائح
ل ـ ـمـ ــن ال ي ـ ـه ـ ـت ـ ـمـ ــون ب ـن ـظ ــاف ـت ـه ــم
الشخصية ،مما يــؤدي إلى تفاقم
التفشي الخطير لمرض اإلنفلونزا
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،قــائ ـلــة:
"اغسلوا أياديكم النتنة".
وصـ ـ ــورت ال ـم ـم ــرض ــة كــاثــريــن
لوكلر فيديو مدته  6دقائق بعنوان
"تــأمــات مــا بعد الـعـمــل" ،وعـ ّـبــرت

فـيــه ع ــن اإلح ـب ــاط ــات ال ـتــي تشعر
بها بعد دورات عملها الطويلة في
قسم الطوارئ .وتجاوز عدد مرات
تشغيل الفيديو منذ نـشــره على
موقع فيسبوك مطلع األسـبــوع 6
ماليين مرة.
وت ـت ـحــدث لــوك ـلــر ف ــي الـفـيــديــو
ب ـ ــأ س ـ ـل ـ ــوب الذع ال ي ـ ـخ ـ ـلـ ــو م ــن
الـسـخــريــة ،وتـظـهــر مــرتــديــة زيها
الـ ـطـ ـب ــي مـ ــن م ـق ـع ــد الـ ـس ــائ ــق فــي

سـيــارتـهــا ،قــائ ـلــة" :ه ـنــاك بــالــوعــة
مــن اإلنـفـلــونــزا الشقية فــي أقسام
ً
الطوارئ حاليا ...اغسلوا أياديكم
الـنـتـنــة ح ـتــى ال ي ـصــاب أطـفــالـكــم
الرضع".
وتتصنع لوكلر االبتسام وهي
تـقــدم مقترحاتها لـتـفــادي تفشي
اإلنفلونزا ،ومن بينها إحدى سبل
العطس بالطريقة السليمة.
(أ ف ب)

ذك ــرت الـسـلـطــات فــي كــوريــا
الجنوبية أنه تم إلغاء أو إرجاء
أكـثــر مــن  100رحـلــة جــويــة في
مطار جيجو الدولي ،ثاني أكبر
ال ـم ـط ــارات ف ــي س ـي ــول ،بسبب
الثلوج الكثيفة.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة "ي ــونـ ـه ــاب"
لألنباء ،أمس ،عن شركة كوريا
إيربورت كورب ،المعنية بإدارة
المطارات ،القول بانه تم إرجاء

 109رح ـ ــات ج ــوي ــة م ــن وإل ــى
ج ـ ــزي ـ ــرة جـ ـيـ ـج ــو ،وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء 18
أخرى.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة األرص ـ ـ ـ ـ ــاد
أص ــدرت تـحــذيــرات مــن سقوط
ثلوج وهبوب رياح قوية على
الجزيرة ومناطق أخرى.
(د ب أ)

صوت ترامب على «الير بيرد» %100

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

"ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــى إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي" خـ ـب ــر
وا ل ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـع ـ ـل ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــه و درى
"ه ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن" ب ـش ـغ ـل ـه ــم
ُهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ّ
رجـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ــى ورا
وإن "ا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوا ن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن" ا ن ـ ـت ـ ـهـ ــت
ب أدراج م ـ ـ ـتـ ـ ــرو سـ ـ ــه ا غـ ـ ـب ـ ــره
ّ
ال " عـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــو" فـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ــر يـ ـشـ ـتـ ـغ ــل
وال ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــه طـ ـ ـ ـ ــرى
م ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــل ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـف ـ ـصـ ــل
ّ
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ــره
وف ـ ـ ــد اجـ ـتـ ـم ــع ف ـ ــي "الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــره"
ووف ـ ـ ـ ـ ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــع ف ـ ـ ــي "أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــره"
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد ف ـ ــي "ب ـ ــرلـ ـ ـي ـ ــن" ان ـش ـك ــح
ومـ ـ ــا نـ ـ ـ ــدري لـ ـي ــش الـ ـ ـف ـ ــرف ـ ــره؟!!
و"م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون" ان ـن ـس ــى ّ
مـ ـ ـ ــن كـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــه؟ مـ ـ ـ ــن أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره؟!
وبـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ان ـت ـه ــت
عـ ـق ــب الـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــد ...ف ـ ــي ال ـم ـق ـب ــره
مـ ـ ـ ـ ّـحـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاس ـ ـ ــب "ن ـ ـ ــائـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه"
ل ـ ـ ـ ــو ش ـ ـ ــاف ـ ـ ــه يـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــي أش ـ ـ ـكـ ـ ــرا
ول ـ ـ ـ ــو شـ ـ ــافـ ـ ــه ي ـ ـن ـ ـقـ ــز مـ ـسـ ـت ـ
ـوى ْ
َ
َ
إم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر" ...ل ـ ـل ـ ــم ـ ــل ـ ــي ـ ــره"!
وإن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ــا لـ ـ ـن ـ ــا
و "ال ـ ــوض ـ ــع تـ ـح ــت ال ـس ـي ـط ــره"
ال تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول لـ ـ ـي ـ ــش ب ه ــا لـ ـبـ ـل ــد
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ُـع ـ ـ ـ ــود انـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرى
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ــب سـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ــرت
ومــرك ـب ـنــا بـ ـ ــس ...ي ــرج ــع ورا؟!!

الشمس أضاءت غرفة أغسطس
تعامدت الشمس صباح أمس على مقصورة الــوالدة اإللهية
لإلمبراطور أغسطس ،داخل معبد دندرة األثري ،غرب مدينة قنا
في صعيد مصر.
وتسللت أشعة الشمس الذهبية إلى داخل المقصورة ،وأضاءت
غــرفــة ال ــوالدة الـمـقــدســة ،الـتــي تسجل نقوشها ال ــوالدة اإللهية
لإلمبراطور الروماني أغسطس -مؤسس اإلمبراطورية الرومانية
واإلمبراطور األول لها ،وحكم من سنة  27ق.م حتى مماته في
14م -وهي والدة رمزية للملك تجعله مؤهال لحكم البالد ،بحسب
المعتقدات المصرية القديمة .وكانت تلك الــوالدة تجرى وسط
طقوس احتفالية يحضرها رجال الدولة وكهنة المعابد.
وأكد الفريق المصري ،المتخصص في رصد الظواهر الفلكية
على المعابد المصرية القديمة ،وال ــذي يضم د .أحـمــد عوض
والباحثين أيمن أبوزيد والطيب عبدالله ،أن تعامد الشمس على
مقصورة اإلمبراطور أغسطس بمعبد دندرة جرى في مناسبة
حــول أحــد أعـيــاد اإلل ــه ح ــورس ،زوج الــربــة حتحور ،الـتــي جرى
(د ب أ)
			
تكريس معبد دندرة لعبادتها.

وفيات
نوره عبدالله الواصل

ً
 75عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة ،ق ،5ش ،54م ،6النساء :قرطبة،
ق ،3ش ،3ج ،7م ،23ت99121747 ،99533953 :

فواز حمد عبدالله الفواز

ً
 87عاما ،شيع ،الرجال :قرطبة ،ق ،4ش األول ،ج ،7م ،34النساء:
السرة ،ق ،4ش ،6م ،9ت66639360 ،99709939 :

داود رجب محمد علي

ً
 59عــامــا ،شيع ،الــرجــال :سلوى ،حسينية سيد محمد ،ق ،3ش
المسجد األقصى ،النساء :القرين ،ق ،1ش ،37م ،6ت،99082271 :
25445375

فوزية يوسف علي العوضي
طـ ــورت إحـ ــدى ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا تطبيقا
جــديــدا يمكنه إع ــادة إنـتــاج صــوت أي شخص في
العالم والتحكم فيه ،لكي ينطق هذا الصوت بالكالم
الذي يريده المستخدم.
ورغــم أن التطبيق الجديد ،واسمه "اليــر بيرد"،
مازال في المرحلة التجريبية فإنه يستطيع إعادة
إنتاج نسخة رقمية بالغة الدقة من صوت الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،بعد االستماع إلى حديثه
مدة  60ثانية فقط.
ويعمل التطبيق "اليــر بيرد" في الوقت الراهن
باللغة اإلنـكـلـيــزيــة فـقــط ،ويـحـقــق أفـضــل النتائج
مع الحديث باللهجة األميركية ،ويمكن االستفادة
منه في الكثير من االستخدامات ،بــدء ا من ضبط
اإلعـ ـ ــدادات الـشـخـصـيــة ل ـصــوت الـمـســاعــد الــرقـمــي
الشخصي ،وصوال إلى االستماع للكتب المسموعة،
باستخدام صوت الممثل األميركي مورجان فريمان

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

وهو يقرأ كتاب "كليفورد ...الكلب األحمر الكبير".
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،أك ـ ـ ــدت الـ ـش ــرك ــة الـ ـمـ ـط ــورة
للتطبيق إدراكها الحتماالت إساءة استخدام هذه
التقنية ،وتعهدت بتأمين بيانات الصوت المسجل
للمستخدم ،وإعالن استخدام هذه التكنولوجيا في
معالجة الصوت ،لكي يعرف المستمعون أن الصوت
المسموع هو تقليد لصوت أي شخصية شهيرة.
وذكرت الشركة أن التطبيق يحتاج إلى تصريح
من الشخص الذي يتم تسجيل صوته ،مع وجود
عدة طرق إلعالن أن الصوت مقلد.
وتم طرح النسخة التجريبية من التطبيق مجانا
حاليا الخـتـبــاره ،وتـعـتــزم الـشــركــة الـمـطــورة طرح
نسخة جــديــدة منه بلغات أخ ــرى غير اإلنكليزية
في المستقبل.
(د ب أ)

اإلعالنات:

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

زوجة جاسم محمد الصانع
ً
 66ع ــام ــا ،شـيـعــت ،الــدع ـيــة ،دي ـ ــوان ال ـعــوضــي ،ت،99883299 :
99570109

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:14

العظمى

الشروق

06:36

الظهر

12:02

العصر

03:07

المغرب

05:29

العشاء

06:48

الصغرى 09
ً
أعلى مد  02:10صب ــاحـ ـ ــا
 03:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:27صب ــاحـ ـ ــا
 09:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

