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«مشورة التمييز» ترفض إطالق المحكومين في «دخول المجلس»

الثانية

● حددت  18الجاري لنظر القضية ● المحكمة لن تستمع إلى مرافعات المتهمين إذا لم يحضروا أمامها

●

حسين العبدالله

قررت غرفة المشورة في محكمة التمييز أمس برئاسة
الـمـسـتـشــار صــالــح الـمــريـشــد رف ــض طـلـبــات وق ــف تنفيذ
أحـكــام السجن الـصــادرة عــن محكمة االستئناف بحبس
المتهمين في قضية «دخول المجلس» ،ومن ثم رفض إخالء

سبيلهم ،محددة جلسة  18الجاري لنظر القضية ،على أن
ُ
تحضر إدارة السجن المحكومين المحبوسين لحضور
هذه الجلسة.
وخالل جلسة «المشورة» ،أمس تلقت المحكمة مذكرة
تكميلية من نيابة «التمييز» تفيد بأن مذكرتها السابقة
المودعة بملف القضية تتضمن خطأ فــي أ سـمــاء بعض

المحكومين ،مع تصميمها على نفس طلبات تلك المذكرة،
وتـشـمــل س ـقــوط ط ـعــون الـمـحـكــومـيــن ال ــذي ــن ل ــم يسلموا
ً
أنفسهم لـ «التنفيذ» ولم يسددوا الكفاالت ،فضال عن رفض
ً
طعن النيابة العامة ،وطلب تمييز الحكم جزئيا إلخالل
«االستئناف» بإعالن المتهمين وحق الدفاع.
ويـمـثــل ه ــذا ال ـق ــرار م ــن الـمـحـكـمــة بـتـحــديــد جـلـســة 18

ً
ً
الجاري لنظر الموضوع تطورا جديدا يستدعي حضور
جميع المتهمين المحكوم عليهم بالحبس ،دون أن يسلموا
أنفسهم ،ألن عــدم مثولهم سيعني سقوط طعونهم أمام
«التمييز» إذا قــررت المحكمة حجز تلك الطعون للحكم،
كما أنها لن تستمع إلى مرافعات دفاعهم إذا لم يحضروا
أمامها.

األمير يلتقي رئيس وأعضاء «مجلس العالقات»

المجلس :ال للتطبيع العربي مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية
التقى سمو أمير البالد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،ب ـق ـصــر ب ـيــان
أمــس ،رئيس مجلس العالقات
العربية والدولية محمد جاسم
الـ ـصـ ـق ــر ،وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة انـ ـعـ ـق ــاد اج ـت ـم ــاع ــه
السابع بالكويت.
وف ـ ــي ب ـي ــان ــه ال ـخ ـت ــام ــي ،أك ــد
«مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات» إدان ـ ـتـ ــه
الكاملة لقرار الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ن ـق ــل ال ـس ـف ــارة
ً
األمـيــركـيــة إل ــى ال ـقــدس ،مشيدا
ب ـج ـم ـيــع الـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ص ـ َّـوت ــت
ضـ ــد هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي مـجـلــس
األم ــن والجمعية الـعــامــة لألمم
المتحدة.
وأكــد المجلس رفضه الكامل
ل ـك ــل الـ ـمـ ـح ــاوالت اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
لـلـتـطـبـيــع م ــع الـمـحـيــط الـعــربــي
على حساب القضية الفلسطينية،
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن ت ـل ــك ال ـق ـض ـيــة
«مـ ـ ــازالـ ـ ــت وس ـت ـب ـق ــى ال ـم ــرك ــزي ــة
للشعوب العربية».
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مجلس الوزراء يقر قانون
حظر تعارض المصالح

قصر العدل

07

«التمييز» ترفض اعتماد
الشهادات البريطانية
التي تحسب «الخبرة السابقة»
ضمن سنوات الدراسة

محليات

١١
األمير خالل استقباله رئيس وأعضاء مجلس العالقات العربية والدولية أمس

اقتصاديات

 1.13مليار دوالر أرباح
«إيكويت» في 2017

« »Ooredooتربح 39.5
مليون دينار العام الماضي

16

عمليات بيع على األسهم القيادية
والسيولة  11مليون دينار
15

17

ً
خطة التنمية 20 :مشروعا بـ  21.7مليار دينار إجراءات مشددة ضد «العمالت الرقمية»

«فاتورة الرعاية السكنية تخطت طاقة الدولة وإمكاناتها»
●

فهد التركي

ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن خـ ـ ـط ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــدة  2019 /2018ا ل ـت ــي
أقـ ــرت ـ ـهـ ــا ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
الـمــاضــي وتــرفـعـهــا إل ــى مجلس
األم ـ ــة ن ـهــايــة هـ ــذا األسـ ـب ــوع 20
ً
ً
مشروعا استراتيجيا  ،متنوعة
بين مشروعات نفطية ،وغيرها،
ً
فـضــا عــن مـشــروعــات الـشــراكــة،

والـ ـش ــرك ــات ال ـم ـس ــاه ـم ــة ،وذل ــك
بكلفة  21.7مليار دينار.
وتـشـتـمــل ال ـخ ـطــة ع ـلــى سبع
ركائز أساسية لتنفيذ اإلصالح
الشامل وتطوير الدولة ومكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد ،وت ـت ـم ـث ــل فـ ــي اإلدارة
الحكومية الفاعلة ،واالقتصاد
ال ـم ـت ـن ــوع ،وال ـب ـي ـئــة الـمـعـيـشـيــة
المستدامة ،والــرعــايــة الصحية
ال ـع ــال ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودة ،وال ــرأسـ ـم ــال

ً
الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ال ـب ـن ـي ــة
الـتـحـتـيــة ال ـم ـت ـطــورة ،والـمـكــانــة
الدولية المتميزة.
وفي حين ركزت خطة التنمية
على ضرورة إيجاد حلول جذرية
لـلـقـضـيــة اإلس ـك ــان ـي ــة ،أك ـ ــدت أن
الـ ـنـ ـم ــط اإلس ـ ـكـ ــانـ ــي الـ ـح ــال ــي ال
يمكن أن يستمر هـكــذا ،السيما
أن فـ ــاتـ ــورة ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة
ت ـجــاوزت طــاقــة الــدولــة 02

وتراجعات حادة لـ «البتكوين»
لـلـحــد م ــن ال ـم ـخــاطــر الـمــالـيــة
وال ـقــانــون ـيــة لـلـعـمــات الــرقـمـيــة،
بدأت دول وبنوك مركزية وبنوك
تجارية عالمية اتخاذ إجــراء ات
مشددة حيالها ،إذ حظرت أغلبية
ال ـب ـن ــوك ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ب ـط ــاق ــات
االئ ـت ـمــان فــي ش ــراء «الـبـتـكــويــن»
أو غيرها مــن العمالت الرقمية،
ك ـم ــا ف ـ ّـع ــل «بـ ـن ــك أوف أم ـي ــرك ــا»

حـظــر مـشـتــريــات ه ــذه الـعـمــات،
في حين أقدم «جيه بي مورغان»
ً
على اإلجراء نفسه بدءا من عطلة
نهاية األسبوع.
أم ــا «سـيـتــي غ ــروب» فـقــال إنــه
س ـي ــوق ــف ش ـ ـ ــراء ه ـ ــذه ال ـع ـم ــات
باستخدام االئتمان ،وهو النهج
ذات ــه ال ــذي س ــار عـلـيــه «كــابـيـتــال
وان» و«ديسكفر» ،مما يعني أن
خـمــس جـهــات رئيسية 02

روسيا تتخوف من «صواريخ الكتف»
وتزيد ارتفاع تحليق طائراتها بسورية
فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
الـمـضــادة لـلـطــائــرات ،والمحمولة على
ال ـك ـتــف ،أمـ ــرت وزارة ال ــدف ــاع الــروسـيــة
مقاتالتها فــي ســور يــة بالتحليق على
ارتفاعات أعلى من خمسة آالف متر.
وب ـع ــد خ ـس ــارت ـه ــا ط ــائ ــرة م ــن ط ــراز
«ســوخــوي »25 -ومقتل قائدها السبت
الـمــاضــي فــي محافظة إدل ــب ،أوضـحــت
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــروسـ ـي ــة أنـ ـه ــا ط ـب ـق ــت ه ــذه
الـ ـسـ ـي ــاس ــة مـ ــن ق ـ ـبـ ــل ،لـ ـك ــن ط ــائ ــرات ـه ــا

حـ ـلـ ـق ــت لـ ـسـ ـب ــب مـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات
منخفضة فــي األ ي ــام القليلة الماضية.
واعتبر الكرملين أن حصول فصائل
ً
المعارضة ،خصوصا المتشددة ،على
صــواريــخ «أرض -جــو» المحمولة على
ً
الكتف ،يشكل خطرا على كل الدول التي
ً
طائراتها مهاما في سورية.
تنفذ
ُ
ً
وبينما ق ِتل  33شخصا بغارات على
ً
الـغــوطــة الـشــرقـيــة ،وتــزام ـنــا مــع إصــابــة
ع ــدد م ــن ال ـســوري ـيــن بــاالخ ـت ـنــاق ج ــراء

ً
إيراني يرتدي كفنا حاول
اقتحام مقر الرئاسة
أطلقت قــوات األمــن اإليرانية ،المكلفة حراسة قصر الرئاسة في
ً
ط ـهــران ،ال ـنــار ،أم ــس ،بــاتـجــاه رج ــل يــرتــدي كـفـنــا ،ومـسـلــح ببلطة،
بعد تمكنه من اجتياز البوابة األولى للقصر ،وعدم امتثاله ألوامر
بالتوقف ،مما أدى إلى إصابته في ساقه.
ويبدو أن الرئيس حسن روحاني لم يكن في مكتبه عند وقوع
الـحــادثــة ،حيث كــان يـشــارك فــي مؤتمر عــن تجديد النقل الـجــوي.
وتحفظ «الحرس الثوري» على المهاجم ،الذي نقل إلى المستشفى،
ولــم تتضح دوافـعــه بعد .ويعرف بــارتــداء الكفن بعض الناشطين
اإليرانيين المحافظين لــدى تنظيم تظاهرات معادية للغرب ،وما
ً
يعدونه تهجما على اإلسالم في الثقافة الغربية.

قصف بالغاز استهدف مدينة سراقب
بإدلب ،وجهت المندوبة األميركية لدى
األمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع
لمجلس األمن اتهامات لروسيا بعرقلة
م ـن ــع ن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد مــن
استخدام السالح الكيماوي ومحاسبة
المسؤولين عنه ،إال أن المندوب الروسي
فاسيلي نيبينزي رفض مشروع القرار
األميركي حول الهجمات الكيماوية ودعا
إلى تعديله.
٢٩

محليات

١٢
«القوى العاملة» :استحداث
نظام آلي الستقبال
الشكاوى العمالية

دوليات

30
واشنطن تخفض قواتها
في العراق ...ولن تنسحب

سوري وسط الركام بعد الغارات على الغوطة أمس (أ ف ب)

ً
ً
ترامب يتهم مسؤوال ديمقراطيا بتسريب معلومات سرية
إعالنات بـ  420مليون دوالر في «السوبر بول» انتقدته دون استفزاز

ترامب وزوجته ميالنيا

الصبيح :أبوابنا مفتوحة
إلشهار مزيد من
الجمعيات األهلية

اتهم الرئيس األميركي دونالد ترامب،
أمس ،النائب آدم شيف ،كبير الديمقراطيين
في لجنة االستخبارات بمجلس النواب،
بتسريب معلومات «سرية».
وتجري تلك اللجنة أحد التحقيقات
المتعددة في مزاعم التدخل الروسي
بــاالن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة األمـيــرك ـيــة
عام .2016
وفـ ـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ب ـ ــ«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،ق ــال
ً
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،ال ــذي ك ــرر م ــرارا

نفيه وجــود أي تــواطــؤ منه أو مــن حملته
االنتخابية مع روسيا« :آدم (شيف) يترك
جلسات االستماع المغلقة باللجنة ليسرب
معلومات ســريــة فــي شكل غير قــانــونــي...
يجب إيقافه».
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ع ــرض ع ــدة معلنين،
أم ــس األول ،خ ــال ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة في
دوري ك ــرة ال ـقــدم األمـيــركـيــة (ســوبــر بــول)
إع ــان ــات ت ـم ـحــورت ح ــول حــركــة «م ــي تــو»
ال ـم ـنــاه ـضــة ل ـل ـت ـحــرش ال ـج ـن ـس ــي ،وح ــول

ً
م ـق ــاوم ــة ت ــرام ــب أيـ ـض ــا ،ل ـكــن م ــن دون أن
ً
ً
تكتسي طابعا استفزازيا.
ّ
وكل سنة تشكل هذه المباراة النهائية
فــرصــة لـلـعــامــات الـتـجــاريــة للتميز خــال
حدث يتابعه أكثر من  110ماليين مشاهد
في الواليات المتحدة.
وأ نـفــق المعلنون على النسخة الثانية
والـخـمـسـيــن م ــن «س ــوب ــر بـ ــول» ن ـحــو 420
مليون دوالر ،بما يـعــادل  5ماليين دوالر
ً
تقريبا لكل  30ثانية.
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مجلس الوزراء يقر قانون حظر تعارض المصالح

وافق على تعويض المتضررين من العسكريين المتقاعدين ونظام السجل العيني العقاري ومنع االتجار باألشخاص
عقد مجلس الوزراء اجتماعه
األس ـبــوعــي بـعــد ظـهــر أم ــس في
قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان
ب ــرئ ــاس ــة س ـمــو رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك،
وبـ ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ص ـ ــرح نــائــب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ووزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ب ـم ــا يـ ـل ــي :هـنــأ
سمو رئيس مجلس الوزراء في
مستهل االجتماع وزيرة الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـم ــل ووزي ـ ــرة

الدولة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح على قرار مجلس األمة
فــي جلسته الـخــاصــة المنعقدة
ب ـت ــار ي ــخ  2018/1/31بـتـجــد يــد
الثقة المستحقة بها ،إذ أعربت
عن عظيم الشكر واالعتزاز لثقة
مجلس األمــة ،مقدرة ما حظيت
بــه مــن دعــم ومـســانــدة مــن سمو
رئيس مجلس الوزراء وإخوانها
الـ ــوزراء وكــل مــن آزره ــا ،مؤكدة
ً
بـ ــذل م ــزي ــدا م ــن ال ـج ـهــد للعمل
على كل ما من شأنه رفعة الوطن

تعاطف كويتي مع حادث
تصادم قطارين بأميركا
أعرب مجلس الوزراء عن عميق األسف إزاء الحادث الناجم عن
تصادم قطارين في والية ساوث كارولينا في الواليات المتحدة
ً
األميركية أخيرا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين،
ً
مؤكدا تعاطفه مع ضحايا هذا الحادث المأساوي.

وخدمة المواطنين.
كـ ـم ــا ن ـ ـ ــوه م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
بــأجــواء الـحــريــة والديمقراطية
ال ـ ـتـ ــي اتـ ـسـ ـم ــت بـ ـه ــا م ـ ـ ـ ــداوالت
ً
الجلسة ،مؤكدا التزام الحكومة
وإيمانها الراسخ بالديمقراطية،
التي تصب في مصلحة الوطن
والمواطنين.
وبـنــاء على مــا تــم عرضه من
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــداخـلـيــة الشيخ خــالــد الـجــراح
ونــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزير المالية د .نايف الحجرف،
فقد واف ــق مجلس الـ ــوزراء على
تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــرري ـ ــن م ــن
ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن الـ ــذيـ ــن ت ـق ــاع ــدوا
خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن 2008/4/28
ً
وحتى  ،2009/12/31وفقا لآللية
والضوابط المعتمدة بالجهات
العسكرية بشرط أال يتم صرف
مبالغ التعويض إال بعد التأكد
من استحقاقها.
ك ـمــا اع ـت ـمــد مـجـلــس ال ـ ــوزراء
توصية لجنة الشؤون القانونية

حــول مشروعي قانون في شأن
نـظــام السجل العيني المتعلق
بتسجيل العقار ،ومشروع قانون
في شأن حظر تعارض المصالح،
وقرر المجلس رفعهما لصاحب
ً
السمو األمير ،تمهيدا إلحالتهما
إلى مجلس األمة.

منع االتجار باألشخاص
وت ـ ـ ـ ـ ــدارس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ت ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن
االس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
لـ ـمـ ـن ــع االتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار ب ــاألشـ ـخ ــاص
وتـ ـه ــري ــب الـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن ،وقـ ــرر
المجلس الموافقة على اعتماد
االستراتيجية ،وتكليف وزارة
ال ـ ـعـ ــدل بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع وزارة
الخارجية لتنفيذ االستراتيجية
بالتعاون مع الجهات المعنية.

اتفاقيات دولية
ثـ ــم اع ـت ـم ــد م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء

المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
مـشــروع قــانــون بالموافقة على
ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول تـ ـع ــدي ــل ات ـف ــاق ـي ــة
بـيــن حـكــومــة الـكــويــت وحكومة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـت ــرك ـي ــة لـتـجـنــب
االزدواج ا لـ ـ ـض ـ ــر يـ ـ ـب ـ ــي ف ـي ـم ــا
يتعلق بــا لـضــرا ئــب على الدخل
وعـ ـل ــى رأس ال ـ ـمـ ــال ،ومـ ـش ــروع
قــا نــون بالموافقة على اتفاقية
بـيــن حـكــومــة الـكــويــت وحكومة

ب ـن ـغــاديــش ال ـش ـع ـب ـيــة لتجنب
االزدواج ا ل ـ ـضـ ــر ي ـ ـبـ ــي و مـ ـن ــع
ال ـت ـهــريــب ال ـمــالــي فـيـمــا يتعلق
بــال ـضــرائــب عـلــى ال ــدخ ــل ،وق ــرر
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس رفـ ـعـ ـهـ ـم ــا ل ـص ــاح ــب
السمو األمير إلحالتهما لمجلس
األمة.
ً
وأع ـ ـت ـ ـمـ ــد أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ال ـم ـج ـل ــس
مـ ـ ـش ـ ــروع م ـ ــرس ـ ــوم ب ــال ـم ــواف ـق ــة

على مذكرة تفاهم بين حكومة
ال ـكــويــت وح ـكــومــة الـجـمـهــوريــة
التركية ،بشأن التعاون في مجال
الصناعات الدفاعية والمذكرات
ال ـم ـت ـب ــادل ــة ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن فــي
ه ــذا ال ـش ــأن ،وم ـش ــروع مــرســوم
بالموافقة على اتفاقية خدمات
جـ ــويـ ــة بـ ـي ــن حـ ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ــت
وحكومة الجمهورية القيرغيزية،

وقـ ــرر الـمـجـلــس رف ــع مـشــروعــي
ال ـمــرســوم ـيــن ل ـصــاحــب الـسـمــو
األمير.
مــن جانب آخــر بحث مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ش ـ ــؤون مـجـلــس األم ــة،
واطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد ع ـل ــى
الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـم ــدرج ــة عـلــى
ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ج ـل ـس ــة مـجـلــس
األمة.

النائب األول يستقبل أسرة الطالب الضابط العازمي
ً
النائب األول مستقبال أسرة العازمي

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزيــر الــدفــاع ،الشيخ ناصر الصباح ،بقصر
بيان أمس ،أسرة الفقيد الطالب ضابط مبارك
العازمي الذي وافته المنية بكلية علي الصباح
العسكرية الشهر الماضي.
وقـ ــال ال ـص ـبــاح ،خ ــال ال ـل ـقــاء ،إن الجيش
الكويتي يفتخر بأبنائه الذين التحقوا بكلية
علي الصباح العسكرية ،ويعتز بابنه الفقيد
الطالب الضابط مبارك العازمي المنتسب الى
دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ.22

وتقدم باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة
الدفاع من عسكريين ومدنيين الى ذوي الفقيد
بخالص العزاء ،متضرعا الى الله أن يلهمهم
الـصـبــر وال ـس ـلــوان ،وســائــا الـلــه عــز وجــل أن
يتقبله بواسع رحمته.
من جانبهم ،أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم
وتـقــديــرهــم لـلـصـبــاح عـلــى عــزائــه ومــواســاتــه
لهم في فقيدهم ،داعين الله أن يجعل ذلك في
ميزان حسناته.
يذكر أنــه بتوجيهات مــن الـصـبــاح ،أصــدر

رئيس األركــان العامة للجيش الفريق الركن
م ـح ـمــد ال ـخ ـض ــر ت ـع ـل ـي ـمــاتــه بـتـشـكـيــل لـجـنــة
للتحقيق فــي وا قـعـتــي الطالبين المتوفيين
في كلية علي الصباح العسكرية وكلية أحمد
الجابر الجوية.
وشكلت لجنة محايدة مــن وزارة الصحة
تـعـيــد ف ـحــص الـطـلـبــة الـمـلـتـحـقـيــن ك ــاف ــة في
الكليتين ،في حين أكدت رئاسة األركان أنها
ستتعامل مع الموضوع بكل حيادية وشفافية،
وسيتم إعالن نتائج اللجان فور صدورها.

سيلفرمان 3.1 :مليارات دوالر
قدمتها أميركا لدعم العراق
●

ناصر الخمري

أك ـ ــد ال ـس ـف ـي ــر األمـ ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ل ــوران ــس
ً
س ـي ـل ـفــرمــان ،أن ب ـ ــاده ق ــدم ــت دعـ ـم ــا ل ـل ـع ــراق خــال
السنوات الماضية بلغ إجماليه  3.1مليارات دوالر،
حيث منحته  1.7مليار دعما إنسانيا ،و 150مليونا
لــدعــم االس ـت ـق ــرار ،إل ــى جــانــب  150مـلـيــونــا إضــافـيــة
ستقدم عبر األمم المتحدة خالل العام الحالي.
وأضاف سيلفرمان ،خالل مؤتمر صحافي أقيم في
فندق ريسون بلو للحديث عن إعــادة إعمار العراق،
واجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة
تنظيم داعش من  12إلى  14الجاري ،أن بالده قدمت
كذلك إلى العراق مليار دوالر قرضا «استطاعت بغداد
أن تستثمره ليصبح مليارين ،وهذا أمر إيجابي» ،إلى
جانب  100مليون إلزالة األلغام من المناطق المحررة
من «داعش» ،من أجل عودة الناس إلى مناطقهم ،مبينا
أن «بالده تعد أكبر مانح لصندوق النقد الدولي».
وقــال سيلفرمان إن المنطقة العربية مقبلة على
مرحلة مهمة من االستثمار واالزدهار ،بعد االنتهاء
مما يسمى «داعش» واالرهاب ،مشيرا إلى أن الكويت
تستعد الستضافة مؤتمرين خــال الشهر الجاري،
ح ـيــث س ـيــوجــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ريـكــس
تيلرسون.
وأوضح أن الهدف الذي نرمي إليه بعد االنتصار
العسكري الذي شهدته في كل من العراق وسورية ،هو
دعم استمرار االستقرار بهذه المناطق.
وأكـ ــد أن ه ـن ــاك ات ـفــاقــا ف ــي ال ــرؤي ــة ب ـيــن الـكــويــت

خطة التنمية 20 :مشروعًا...
وإمكاناتها ،مشيرة إلى ضرورة إنجاز قانون الرهن
العقاري لحل هذه القضية بشكل جذري.
ً
ً
و ن ــادت الخطة ب ــ 38مطلبا تشريعيا  ،منها ما
يتعلق باإلدارة الفاعلة ،ويتمثل في تعديل قانون
جوازات السفر ،ومشروعي الفتوى والتشريع ،وحق
االط ــاع عـلــى الـمـعـلــومــات الـعــامــة ،ومـنــع تـضــارب
المصالح ،وتعديل بعض مــواد القانون 1982/32
بشأن نظام المعلومات المدنية ،ومشروع قانون
إلعادة هيكلة نظام األجور في القطاع العام ،وتعديل
قانون حماية األموال العامة ،والهيئة العامة لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي ركيزة االقتصاد المتنوع ،طالبت بتشريع
إلن ـشــاء شــركــة لـلـبــريــد ،وأخ ــرى لـلـهــواتــف الثابتة
واالت ـ ـصـ ــاالت ال ــدول ـي ــة ،وت ـع ــدي ــل ق ــان ــون ال ــرس ــوم
وال ـت ـكــال ـيــف ال ـمــال ـيــة م ـقــابــل االن ـت ـف ــاع بــال ـمــرافــق
والخدمات العامة ،إلى جانب قوانين إنشاء مؤسسة
عامة للكهرباء والماء ،والسجل العيني ،والسياحة،
ونـشــاط التأمين ،والسجل الـتـجــاري ،والصناعة،
والـطـيــران الـمــدنــي ،وم ـشــروع قــانــون لــإعـســار ،ثم
برامج وعمليات التخصيص ،واإلجراءات الضريبية
الموحدة ،والشراكة بين القطاعين العام والخاص،
وق ــان ــون إلن ـش ــاء الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـمــديـنــة الـحــريــر
وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.
وفي ركيزة البيئة المعيشية المستدامة ،نادت
بـتـعــديــل قــانــونــي الـتـسـجـيــل ال ـع ـقــاري ،والـتـمــويــل
ال ـع ـقــاري لـبـنــك االئ ـت ـمــان ،بـيـنـمــا دع ــت ف ــي ركـيــزة
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ،إل ــى م ـش ــروع ق ــان ــون لـحـقــوق
الـ ـم ــرض ــى ،وت ـع ــدي ــل ق ــان ــون ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام األش ـع ــة
المؤينة ،والمؤسسات العالجية.
أما في ركيزة الرأسمال البشري ،فــرأت ضرورة
ً
ت ـعــديــل ق ــان ــون الـ ـج ــزاء رق ــم  ،1960/16ف ـضــا عن
مـشــار يــع الصحة النفسية ،وتنظيم االجتماعات
والـ ـم ــواك ــب ال ـع ــام ــة ،وش ــرك ــات األم ـ ــن وال ـح ــراس ــة
ال ـخــاصــة ،وتـنـظـيــم ال ـس ـجــون ،وتـنـظـيــم الـخــدمــات
االسـتـشــاريــة النفسية واالجـتـمــاعـيــة والـتــربــويــة،
مع تعديل قانون ضم زيادة إلى المرتب الخاضع

وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالــدعــم الـمـقــدم
لـلـبـلــديــن لـضـمــان االس ـت ـق ــرار األم ـن ــي فـيـهـمــا ،حيث
سـيـكــون مــؤتـمــر إع ــادة اع ـمــار ال ـعــراق بــرعــايــة سمو
األم ـي ــر ،ومــؤتـمــر الـتـحــالــف سـيـكــون بــالـتـعــاون بين
البلدين.
وبـيــن سـيـلـفــرمــان أن ال ــدور ال ــذي تلعبه الكويت
«يعتبر أكبر منه أنه دور خليجي ،فالدور الذي تلعبه
أكبر من الحجم الجغرافي» ،مشيرا إلى أن االستثمار
الحقيقي في الوقت الراهن هو استقرار المنطقة ،وهذا
األمر تتطلع له الكويت ،والفتا إلى أن وزير الخارجية
تيلرسون سيكون موجودا في المؤتمرين.
وأض ـ ــاف أن م ــا تـتـطـلــع إل ـي ــه أم ـي ــرك ــا ه ــو ع ــودة
االستقرار االقتصادي واالجتماعي ،وتمكين الناس
من عودتهم إلى مناطقهم المحررة ،وهذا األمر جاء
بالتعاون مع  4منظمات و 74دولة ،والذي من خالله
«علينا أن نتوحد من خالل تحالف هذه الدول لتحقيق
االستقرار ،وضمان عدم عودة داعش مرة أخرى».
وبـشــأن إدراج الـعــراق فــي المرتبة  66فــي الفساد
العالمي ،وربما ذهبت المساعدات أدراج الرياح ،قال
إن المؤسسات العراقية تعمل بشفافية ،وتوزع تلك
المساعدات على المحتاجين ،وأن هناك المزيد ،ونحن
نعمل على تحقيق ذلك.
وحــول األزمــة الخليجية قــال سيلفرمان إن هناك
رغبة أميركية لحل األزمة الخليجية وانتهائها ،معربا
عــن تقدير الجانب األمـيــركــي للجهود الـتــي تبذلها
الكويت ،وعلى رأسها سمو األمير في حلحلة األزمة.

للتأمين التكميلي لـلـقـطــاع ا ل ـخ ــاص ،إ ل ــى جانب
مشاريع الجامعات الحكومية ،والمنظمات النقابية
والعمل الخيري.
٠٩-٠٨

إجراءات مشددة ضد...
إلصدار بطاقات االئتمان بالواليات المتحدة أعلنت
ً
أو فرضت بالفعل حظرا على هذه المشتريات.
وف ــي أروق ـ ــة مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ،وبــالـت ـحــديــد في
ُ
اج ـت ـمــاع لـجـنــة ال ـب ـنــوك ال ـيــوم ســتـخـ َّـصــص جلسة
استماع حول العمالت المشفرة بعنوان «العمالت
االف ـت ــراض ـي ــة :دور رق ــاب ــة ل ـج ـنــة األوراق الـمــالـيــة
والبورصات األميركية ولجنة تداول السلع اآلجلة
في الــواليــات المتحدة» ،وذلــك بالتزامن مع نقاش
كبير حول الموضوع داخل لجنتي تــداول األوراق
المالية والسلع اآلجلة في أميركا.
ومــن المنتظر أن يــدلــي ،خــال الجلسة ،رؤســاء
هيئة األوراق المالية والبورصات األميركية ولجنة
ت ـ ــداول ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـلـسـلــع بـشـهــادتـهــم بـشــأن
العمالت الرقمية المشفرة.
وفي المملكة المتحدة ،أعلن بنك «لويدز» أمس،
حظر شراء «البتكوين» باستخدام بطاقات االئتمان،
ً
عقب االنخفاض الحاد في قيمتها مؤخرا.
في السياق ذاتــه ،تستعد حكومة الصين لحظر
جميع ا ل ـمــوا قــع اإل لـكـتــرو نـيــة المحلية واألجنبية
المرتبطة بتداول العمالت الرقمية أو طروحاتها
األولية ،وقالت صحيفة تابعة للبنك المركزي ،إن
السلطات التنظيمية بصدد إطالق موجة جديدة من
التشديد الرقابي بعد حملتها األولى التي انطلقت
ضد البورصات المحلية في بدايات .2017
وف ـ ــي ت ــواص ــل الت ـج ــاه ـه ــا الـ ـه ــاب ــط ،انـخـفـضــت
ً
«البتكوين» مجددا بشكل حاد خالل تعامالت أمس،
ً
تزامنا مع تراجع جماعي للعمالت الرقمية ،بضغط
من مخاوف البنوك إزاء التقلبات الحادة لقيم هذه
األصول.
(وكاالت)
٢٠

ةديرجلا

•

local@aljarida●com
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محليات

األمير والمبارك يستقبالن الصقر وأعضاء «مجلس العالقات»

ً
أمير البالد مستقبال وفد مجلس العالقات العربية والدولية أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحـمــد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،رئيس مجلس العالقات
ال ـع ــرب ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة م ـح ـمــد ال ـص ـقــر
وأعضاء المجلس ،بمناسبة انعقاد
االج ـت ـمــاع ال ـســابــع لـمـجـلــس األم ـنــاء
بالكويت.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح.
كما استقبل سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك ،في قصر
بيان أمــس ،رئيس مجلس العالقات
ال ـع ــرب ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة م ـح ـمــد ال ـص ـقــر
وأعضاء المجلس ،بمناسبة انعقاد
االجتماع السابع لمجلس األمناء.
حـ ـض ــر ال ـم ـق ــاب ـل ــة رئ ـ ـيـ ــس ديـ ـ ــوان
رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد
الخالد.

«مجلس العالقات» :نرفض التطبيع العربي مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية
«فلسطين ستبقى القضية المركزية للعرب ومتمسكون بحق شعبها في إقامة دولته وعاصمتها القدس»
أكد مجلس العالقات العربية والدولية إدانته المطلقة
والكاملة لقرار الرئيس األميركي ترامب ،االعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،ونقل السفارة األميركية إليها ،مشددا
على تمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ُ
الحرة
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ،وفق حدود
الرابع من يونيو ،كما ورد في المبادرة العربية.
وق ــال المجلس ،فــي بـيــان ،أم ــس ،خــال خـتــام اجتماعه
السابع لمجلس األمناء في الكويت ،إنه يشيد بجميع الدول
التي صـ َّـوتــت ضــد قــرار الرئيس تــرامــب فــي مجلس األمــن

والجمعية العامة لألمم المتحدة ،ويحثها على االعتراف
الكامل بدولة فلسطين.
وأكـ ـ ــد رفـ ـض ــه ال ـك ــام ــل ل ـك ــل الـ ـمـ ـح ــاوالت اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
لـلـتـطـبـيــع ال ـم ـس ـبــق م ــع ال ـم ـح ـيــط ال ـع ــرب ــي ع ـل ــى ح ـســاب
القضية الفلسطينية ،ودون حلها ،مشيرا إلى أن "القضية
الفلسطينية ،بما فيها القدس ،مازالت وستبقى القضية
المركزية للشعوب العربية".
وشدد المجلس على أهمية التصدي العربي لمحاوالت
تصفية مـكــو نــات القضية الفلسطينية ،و خــا صــة حقوق

ً
صاحب السمو مستقبال مجلس العالقات بحضور عدد من المسؤولين

الــاجـئـيــن الفلسطينيين فــي ال ـع ــودة ،ودور وكــالــة األمــم
الـمـتـحــدة ل ـغــوث وتـشـغـيــل الــاجـئـيــن الفلسطينيين في
تلبية احتياجاتهم اإلنسانية ،وعلى التصدي لالستيطان
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،وضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـف ـك ـي ــك جـمـيــع
المستوطنات.
ودع ــا إل ــى ب ــذل كــل جـهــد مـمـكــن لــدعــم ص ـمــود الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي عـلــى أرض وط ـنــه فـلـسـطـيــن ،بــاعـتـبــار هــذا
الوجود الفاعل والمقاوم لمخططات التصفية العقبة في
وجه مخططات التصفية الصهيونية.

المبارك مستقبال مجلس العالقات

الدولية» برئاسة الصقر
«العالقات
:
ةديرجلا
ـ
ل
الجميل
ً
إطار مميز ...وأفكارنا ليست أوهاما
•

«مشكلة الخليجيين هي مع فئة لبنانية يعاني لبنان بسببها أكثر من الدول العربية»
ناصر الخمري

للكويت أياد
بيضاء على
لبنان ولم
تتركنا حتى
في أحلك ظروف
حربنا الداخلية

جهات حليفة
لعون تورط
لبنان في حروب
عبثية

ح ـمــل ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي ال ـس ــاب ــق أمـيــن
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل «ف ـ ـئـ ــة ل ـب ـن ــان ـي ــة ح ـل ـي ـف ــة لــرئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة» مـســؤولـيــة اإلض ـ ــرار بـعــاقــات
ً
لبنان مع الدول الخليجية ,مشيرا إلى أن تلك
الفئة يعاني لبنان بسببها أكثر مما تعاني
ً
الــدول العربية ،السيما الخليج ،ومــؤكــدا أن
هــذه الفئة «تــورط لبنان بمشاكل وتدخالت
عبثية تضر بمصلحة لبنان وعالقاته العربية
والخليجية».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـج ـم ـي ــل ،فـ ــي لـ ـق ــاء خ ـ ــاص مــع
«الجريدة» ،خالل وجوده في الكويت للمشاركة
في الدورة السابعة لمجلس العالقات العربية
والدولية ،أن لبنان الدولة والشعب ال يمكن ان
يؤثر حدث عابر او تدخل من جهة في عالقاته
مع الكويت.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
• كيف ت ــرون شكل الـعــاقــة بين الكويت
ولبنان في الوقت الحالي؟
 الـعــاقــة مــع الـكــويــت مـمـيــزة وحميمية،خ ـصــوصــا أن ل ـل ـكــويــت أيـ ـ ــادي ب ـي ـضــاء مع
لبنان ،فهي لم تتركنا في أحلك الظروف ،وال
ننسى سـمــو االم ـيــر الـشـيــخ صـبــاح االحـمــد
عندما كان رئيسا للجنة السداسية العربية
ووزيرا للخارجية الكويتية ،حين ساعد لبنان
للخروج من المستنقع الذي كان يتخبط به
في فترة التسعينيات ،أواخر الحرب االهلية
الداخلية.
ولــذلــك ه ـنــاك جميل وف ـضــل كبير لــدولــة
ال ـكــويــت عـلــى ل ـب ـنــان ،وك ــذل ــك فاللبنانيون
ساهموا في نمو الكويت في بدايات نهضتها،
عـنــدمــا ل ــم ت ـتــوافــر وس ــائ ــل ال ــراح ــة ،وكــانــت
الظروف صعبة ،عندها لم يوفر اللبنانيون
جـهــدا فــي المساهمة ببناء مـســار التنمية،
ونـحــن ف ـخــورون بـهــذه الـعــاقــة المميزة مع
الكويت ،وال يمكن ألي حــدث عابر ان يعيق
او يعكر هــذه العالقة المميزة والــرائــدة بين
الكويت ولبنان.
ودعني هنا أوجه حديثي الى اللبنانيين
في الكويت ،وأقول لهم أن يحبوا الكويت كما
يحبون لبنان ،فهي الوطن الثاني لهم ،وهي
من استقبلتهم ورعتهم وحققت لهم احالمهم
والحياة الكريمة ،وكذلك ادعوهم ان يتركوا
السياسة الداخلية للبنان ،وان يركزوا على
مصلحة الدولة التي ترعاهم وتستضيفهم.

وأردف أنه "من واجب كل الشعوب والدول العربية دعم
صمود ونضال الشعب الفلسطيني ،وحماية القدس مما
تتعرض له من اعتداء ات" ،مطالبا بدعم حملة المقاطعة،
وفرض العقوبات على حكومة االحتالل ،ومساءلة إسرائيل
على جميع خروقاتها وتعدياتها على القانون الدولي.
وأوض ــح ال ـب ـيــان ،أن "الـمـجـلــس سيعمل عـلــى تكريس
الجزء األهم من رؤيته للوضع العربي ،من أجل دعم صمود
و نـضــال الشعب الفلسطيني لتحقيق حريته وسيادته
الوطنية على أرض وطنه".

أمين الجميل
• كيف تصف الدور الذي يقوم به مجلس
العالقات العربية والدولية؟
 إن هذا المجلس برئاسة الصديق محمدالصقر يعد اطارا مميزا ،فهو من جهة يتكون
من قيادات الصف األول في الساحة العربية
من رؤساء دول ووزراء خارجية ومسؤولين
كبار ساهموا في صنع القرار ،وهم قريبون
من تلك الدوائر المهمة ،فكل هؤالء هم رواد
ف ــي ال ـع ـمــل ال ــوط ـن ــي وال ـع ــرب ــي وفـ ــي تحمل
المسؤوليات بالظروف الصعبة .في الواقع،
كــل أعـضــاء هــذا المجلس وأع ـمــال المجلس
تعد مهمة جــدا ،واالفكار التي تطرح ليست
اوهاما او مجرد تنظيرات ،انما هي نابعة من
تجربة عميقة وإلمام واسع بشؤون وشجون
العالم العربي ،حيث حــرص المجلس على
بلورة االفكار البناءة التي تخدم المصلحة
العربية العليا.
وفي الوقت نفسه ،يجب أن يعرف الجميع
ان هذا المجلس ال يحمل اي صالحية رسمية
او عـمــا مـيــدانـيــا رسـمـيــا حـتــى يحقق هــذه
األهداف بشكل مباشر ،ولكن مجرد بلورة تلك
االفكار وطرحها على المعنيين وصناع القرار
هو بحد ذاتــه شيء ايجابي ،مع العلم انه ال
يوجد في العالم العربي اي اطار بهذه االهمية
يجمع كل تلك الطاقات متعددة الجنسيات
واالهتمامات لمصحلة األمة.

• شـ ـه ــدت ع ــاق ــة ل ـب ـن ــان ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون الخليجي بعض االه ـتــزازات خالل
اآلونة األخيرة ،فما خطوات لبنان لتحسينها؟
 إن الـعــاقــة اللبنانية مــع دول الخليجكانت وال زالت مميزة وال يشوبها اي شائبة،
ولكن مشكلة الخليجيين هي مع فئة لبنانية
يعاني لبنان منها اكـثــر مما تعاني الــدول
الـعــربـيــة السـيـمــا الـخـلـيــج ،والـجـمـيــع يعرف
تمام المعرفة أن هناك جهة معارضة تماما
لتوجهات بعض الفئات على الساحة اللبنانية
التي ال تضر فقط الدول الخليجية ،ولكن تضر
بالمصلحة اللبنانية العليا ،وتــورط لبنان
بمشاكل نـحــن بغنى عـنـهــا ،ولـبـنــان كــدولــة
وشعب ليس بمسؤول عنها ،بل هــذه الفئة
التي تعمل لحساب جهة غير لبنانية لتحقيق
مصالح تلك الجهة او الدولة ،ومن جهة اخرى
تعرض العالقات اللبنانية السيما مع الخليج
ألخطر النتائج.

الرئيس عون
• هل تعتبر أن الرئيس ميشال عــون هو
«رئيس قوي» وكيف تقيم عهده؟
 ما معنى الرئيس القوي؟! الرئيس القويهو من يجنب البالد المخاطر ويعيد الثقة
للمؤسسات الرسمية ،ومن المؤسف أنه في
الوقت الحاضر ،تورط بعض الجهات الحليفة
للرئيس ميشال عون في معارك عبثية خارج
االراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة ت ـعــرض لـبـنــان لنتائج
سلبية في وحدته الداخلية وعالقاته الدولية.
أمــا على صعيد اإلدارة وضبط سلوكية
االدارة ،ف ــإن الــوضــع ،بــاعـتــراف الجميع في
لـبـنــان ،لــم يـصــل يــومــا ال ــى ه ــذا الـفـســاد في
االدارة اللبنانية ،وإلى مثل هذا المستوى.
• ه ــل ت ـع ـت ـقــدون أن الـ ـظ ــروف االقـلـيـمـيــة
مناسبة لتطوير او تعديل اتفاق الطائف؟
 جـمـيــع الــدســات ـيــر ف ــي ال ـع ــال ــم مـعــرضــةللتطور بشكل طبيعي ،وقد مضى زمن طويل
على اتفاق الطائف ،فإذا كانت هناك امكانية
لتحسين هذا االتفاق فلم ال! ولكن أي تفكير
في هذا االتجاه يجب أن يكون ضمن الدستور
واألصــول الدستورية ،وبشكل مجرد يخدم
مصلحة الوطن وليس على حساب أي فئة
من الفئات اللبنانية.

عشراوي لـ ةديرجلا• :بناء «قدس جديدة»
استخفاف بالعقل العربي
●

إيمان حسين

أكدت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،د .حنان عشراوي ،أن ما يتردد اليوم
من فكرة بناء قدس جديدة ما هو إال استخفاف
بالعقل الفلسطيني والعربي.
وأضــافــت عـشــراوي ،في مقابلة مع "الجريدة"،
ع ـل ــى ه ــام ــش م ـش ــارك ـت ـه ــا ف ــي اجـ ـتـ ـم ــاع مـجـلــس
العالقات العربية والدولية في الكويت ،أن الرئيس
األميركي دونالد ترامب نصب فخا للفلسطينيين
م ــن خ ــال إم ـس ــاك ــه ب ـكــل ق ـضــايــا ال ـح ــل كــالـقــدس
والـحــدود والالجئين والـمــوارد وغيرها ...وفيما
يلي نص الحوار:
• هل وجود مجلس العالقات الدولية والعربية
يخدم القضية الفلسطينية والعربية؟
 نحن اليوم في ظل الظروف الحرجة والصعبةالتي تعيشها منطقتنا العربية في ّ
أمس الحاجة
إل ـ ــى م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـم ـج ـل ــس ،ل ـي ــس ف ـق ــط مـ ــن أج ــل
تشخيص التحديات ا لـتــي نواجهها ،بــل لوضع
تـصــور لـلـخــروج مــن تـلــك األزم ــات الـتــي يعانيها
العالم العربي واإلقليم وكذلك العالم بأسره.
فــي ا لــو قــت نفسه ،و ضــع القضية الفلسطينية
ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ج ــوه ــر ال ـت ـح ــال ــف الـ ـع ــرب ــي ك ــأس ــاس
تـجـمـيـعــي ل ـل ــرؤى ول ــوض ــع خ ـط ــوات عـمـلـيــة كي
يصطلح المسار ،وهناك إجماع على ذلك ،فنحن
بحاجة إلى العالم العربي وبحاجة إلى االحتضان
ال ـع ــرب ــي ،وب ـحــاجــة إل ــى ال ـم ـقــومــات واإلم ـك ــان ــات
الـعــربـيــة مــن أج ــل حمايتنا ،وأك ــرر دائ ـمــا وأق ــول
القدس ليست مدينة مثل أي مدينة أخرى ،وليست
هــي مــد يـنــة فلسطينية فـحـســب ،وإ ن ـمــا هــي قلب
فلسطين وق ـلــب الـعــالــم ال ـعــربــي ،وه ــي االخـتـبــار
الحقيقي اآلن إلرادة العالم العربي.
• ذكـ ـ ــرت ت ـق ــاري ــر أن أم ـي ــرك ــا س ـت ـع ــرض عـلــى
الفلسطينيين بناء "قدس جديدة" ،هل هذه الفكرة
مرفوضة تماما ،حتى إذا ضمت المدينة الجديدة
غالبية أحياء القدس الشرقية؟
 هذا استخفاف بالعقل الفلسطيني والعربيوكذلك العقل العالمي ،ألن الجميع يــدرك ما هي
الـقــدس ،وأيــن هــي ،وبالتالي ال حاجة إلــى إعــادة
اخ ـت ــراع ال ـق ــدس ،فـهــي مــديـنــة عــريـقــة وتــاريـخـيــة
ومدينة لها حضارة ووجود إرث عربي وإسالمي
ومـسـيـحــي ،وبــالـتــالــي ال يـمـكــن أن نـعـيــد اخـتــراع
الـ ـق ــدس م ــن أج ـ ــل مـ ــراضـ ــاة ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األميركية التي تخدم فقط مصالح إسرائيل.
• تبدو خيارات الفلسطينيين ضيقة جدا في
مواجهة إدارة الرئيس تــرا مــب ،هل تعتقدين أنه
كان هناك إمكان لالحتواء بدال من المواجهة معه؟
 -نعم الخيارات الفلسطينية أصبحت ضيقة،

حنان عشراوي
ألن هناك فخا حاول ترامب من خالله اإلمساك بكل
قضايا وملفات الحل بكل ما فيها القدس والحدود
والالجئين والموارد وكذلك المياه ،وحتى األمن
الشخصي الفلسطيني .وفي الوقت نفسه إسرائيل
مــازالــت دولــة احتالل وهــي دولــة استعباد ،وهي
أيضا دولة استعمار إحاللي من دون أدنى شك،
وبالتالي تمسك إ ســرا ئـيــل السيطرة مــن منطلق
عسكري ،و فــرض إ م ــاء ات و خـنــق الفلسطينيين
ومصادرة كل مقدراتهم بما فيها األرض والعدوان
على الشعب.
ت ــرام ــب ل ــم ي ـت ــرك ل ـنــا م ـج ــاال م ــن أج ــل اح ـت ــواء
القضية أو ا حـتــوا ئــه هــو ،فقد كــان أول القصيدة
كفرا ،لذا كيف لنا أن نحتويه وهو يعلن القدس
عاصمة إلسرائيل؟

فك االرتباط
• منظمة التحرير دعت في اجتماعها األخير،
ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى إع ـ ـ ــداد خ ـط ــة ل ـف ــك االرتـ ـ ـب ـ ــاط مــع
إسرائيل ،هل هذا األمر قابل للتنفيذ؟
 م ــا قــامــت ب ــه إس ــرائ ـي ــل ،وت ـق ــوم ب ــه إل ــى هــذهاللحظة من انتهاكات ومضايقات للفلسطينيين،
بل ومصادرة حقوقهم بكافة الصور ،يدفعنا إلى
اتـخــاذ خـطــوات جــديــة مقابل ذلــك ،ومنها العمل
ب ـقــدر م ــا نـسـتـطـيــع إل ــى ف ــك االرتـ ـب ــاط وسـنـفـعــل،
والقضية هــي اال نـعـتــاق ،فنحن نــر يــد أن نتحرر،
وأن نمارس حقنا في تقرير المصير ،وأن نعيش
بكرامة على أرضنا ،وأصبح من الواضح للعيان أن
إسرائيل وبتعاون أميركي كامل ،ودعم ال محدود،
تقوم بعملية تصفية القضية الفلسطينية وفرض
إسرائيل الكبرى على كل فلسطين التاريخية.

محليات
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«عبدالله السالم» منارة ثقافية ومركز إبداع حضاري
الجراح :المركز يسترجع الماضي ويعكس الحاضر ويتطلع إلى المستقبل

األمير وولي العهد يتوسطان المشاركين في افتتاح المركز أمس

افتتح سمو األمير ،أمس ،مركز
عبدالله السالم الثقافي ،بحضور
ولي العهد وكبار الشيوخ
وحشد من المسؤولين.

افتتاح المركز
بالتزامن مع األعياد
الوطنية يؤكد إيمان
القيادة بدور الثقافة

برعاية وحضور سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد،
أقيم مساء أمس حفل افتتاح
مــر كــز الشيخ عبدالله السالم
ال ـث ـقــافــي ،فــي مـنـطـقــة الـشـعــب
البحري.
ووصـ ـ ــل سـ ـم ــوه إل ـ ــى م ـكــان
الـ ـحـ ـف ــل ،ح ـي ــث اس ـت ـق ـب ــل بـكــل
ح ـ ـفـ ــاوة وت ــرحـ ـي ــب مـ ــن وزيـ ــر
شـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري
الشيخ علي ا لـجــراح ،ورئيس
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـم ــال ـي ــة واإلداري ـ ـ ــة
بالديوان عبدالعزيز إسحق،
وأعضاء اللجنة المنظمة.
وشـ ـه ــد ال ـح ـف ــل س ـم ــو ول ــي
الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
ورئيس مجلس األ مــة مــرزوق
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــم ،وال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ جـ ــابـ ــر
ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،وال ـش ـي ــخ فـيـصــل
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــود ،وس ـ ـ ـمـ ـ ــو الـ ـشـ ـي ــخ
نـ ـ ــاصـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــد ،ورئ ـ ـيـ ــس
مجلس ا ل ــوزراء سـمــو الشيخ
ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك ،ووزي ـ ـ ـ ـ ــر
شـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري،
وعـ ـ ــدد م ــن الـ ـشـ ـي ــوخ ،ون ــائ ــب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ صـ ـب ــاح
الخالد ،واالمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية
د .عـ ـب ــدا لـ ـلـ ـطـ ـي ــف ا لـ ــز يـ ــا ن ـ ــي،
ونائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ خالد
الجراح ،ونائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح،
ووزراء ا ل ـ ـث ـ ـقـ ــا فـ ــة واال ع ـ ـ ـ ــام
ب ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون لــدول
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـ ـ ــوزراء
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارون وك ـ ـ ـبـ ـ ــار
ال ـم ـســؤول ـيــن ب ــال ــدول ــة وك ـبــار

األمير لدى وصوله إلى المركز

ً
ناصر المحمد مشاركا في االفتتاح
ال ـ ـقـ ــادة ب ــال ـج ـي ــش وال ـش ــرط ــة
وا ل ـ ـحـ ــرس ا ل ــو ط ـن ــي واإلدارة
العامة لالطفاء.

الماضي والحاضر
وب ـ ـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــل ب ــالـ ـنـ ـشـ ـي ــد
ال ــوط ـن ــي ،ث ــم تـ ــاوة آيـ ــات من
ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم ،وأل ـق ــى وزي ــر
شـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري
كلمة قال فيها" :لقد تفضلتم
ي ــا ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ب ــاألم ــس
الـقــريــب بــافـتـتــاح مــركــز جابر
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ،والـ ـ ـي ـ ــوم

نحظى بشرف حضور سموكم
الـكــريــم القـتـطــاف ثـمــرة أخــرى
م ـ ــن ث ـ ـمـ ــار جـ ـه ــدك ــم ال ـع ـظ ـي ــم
بافتتاح مركز عبدالله السالم
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ــرج ــع
ال ـمــاضــي وي ـع ـكــس ال ـحــاضــر،
وي ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع ال ـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
بأجنحته المختلفة".

راعي النهضة
واضاف ان "ما يزيد المركز
ز ه ــوا و سـمــوا تسميته باسم
ام ـي ــر الـ ـب ــاد الـ ــراحـ ــل ال ـش ـيــخ

 ...ورئيس الوزراء

المركز أنجز بجهد
ُ
بأيد
كويتي وسيدار ٍ
كويتية مدربة على
أرفع مستوى

عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـس ــال ــم الـ ـصـ ـب ــاح،
مـ ـ ــؤسـ ـ ــس وراعـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـنـ ـهـ ـض ــة
الحديثة التي يعيشها الوطن
العزيز .ولعل ما يسر الخاطر
أن ه ـ ـ ـ ــذا ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــم ه ـ ـ ــو أ ح ـ ــد
المشاريع الحيوية التي تولى
الـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري تـنـفـيــذهــا،
والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـض ــع لـ ـلـ ـض ــواب ــط
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة والـ ـمـ ـح ــاسـ ـبـ ـي ــة
للدولة ،كغيرها من المشاريع
الـحـكــومـيــة االخـ ــرى ،لـيـضــاف
الـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـن ـ ـجـ ــزات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
الـتـنـمــويــة وال ـح ـضــاريــة الـتــي
تـ ـحـ ـقـ ـق ــت فـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد س ـم ــوك ــم

ال ـم ـي ـم ــون ،والـ ـ ــذي ه ــو هــديــة
سـمــوكــم إلخــوان ـكــم وأبـنــائـكــم
ا ل ـمــوا ط ـن ـيــن ،ك ـمــا أ ن ـنــا نفخر
بأن إدارة هذا المركز الثقافي
والعلمي ستكون بأيد كويتية
مدربة وعلى ارفع مستوى".

فيلم وثائقي
ثم عرض فيلم وثائقي عن
مــرا فــق مــر كــز ا لـشـيــخ عبدالله
السالم الثقافي المختلفة ،بين
أن االفتتاح يأتي ضمن الرؤية
األمـ ـي ــري ــة ال ـس ــام ـي ــة ال ــرام ـي ــة

ا لــى المزيد من االنفتاح على
الثقافات العالمية والتطورات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــولـ ـ ــوج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وخـ ـ ـل ـ ــق
حـ ــالـ ــة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــوار ال ـث ـق ــاف ــي
والـ ـ ـت ـ ــرفـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــي والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي
م ـعــا ،ب ـمــا ي ــؤدي إل ــى تـطــويــر
القدرات والمفاهيم الحضارية
إلثـ ــراء الـثـقــافــة والـتـعـلـيــم في
تنمية الفكر اإل نـســا نــي لبناء
المجتمعات وتقدمها.
و ك ـ ـشـ ــف ا لـ ـفـ ـيـ ـل ــم أن م ــر ك ــز
عبدالله السالم الثقافي يعد
تـ ـحـ ـف ــة م ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــة وإض ـ ــاف ـ ــة
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرارا

 ٨متاحف تحوي نماذج واختراعات في مختلف المجاالت

يـحـتــل مــركــز عـبــدالـلــه الـســالــم
ً
ً
ال ـث ـق ــاف ــي م ــوق ـع ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا
ً
مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزا ،وهـ ـ ـ ــو م ـ ــوق ـ ــع م ــدرس ــة
عـبــدالـلــه الـســالــم ال ـتــي كــانــت في
يوم من األيام منارة للعلم ،واليوم
أصبح هذا المركز منارة للثقافة
ً
ً
ً
ً
ومركزا ثقافيا واجتماعيا ومركزا
للمبدعين.
تم بناء المشروع على مساحة
 127000م ـت ــر م ــرب ــع ،بـمـســاحــة
مبان تصل إلى  30000متر مربع،
إضافة إلى مساحة حدائق تبلغ
 97000م ـت ــر مـ ــربـ ــع ،وم ـج ـم ــوع
الـ ـمـ ـس ــاح ــة ال ـم ـب ـن ـي ــة (ط ــاب ـق ـي ــن
س ـف ـل ـي ـيــن و 3طـ ــوابـ ــق) ي ـس ــاوي
 123500م ـت ــر مـ ــر بـ ــع ،و ي ـت ـكــون
ال ـم ـش ــروع م ــن  8م ـبــان ومنطقة
عامة.
ومــن هــذه المتاحف متحفا A
و Bالمعنيان بالتاريخ الطبيعي،
فـفــي هــاذ يــن المتحفين يتعرف
الـ ــزائـ ــر إلـ ــى الـ ـت ــاري ــخ الـطـبـيـعــي
والتاريخ الصحراوي في المبنى
الملحق ،وبجميع أنحاء المتحف
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك م ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات خ ـص ـص ــت
لـ ـل ــزي ــارات الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ،وس ــوف
يتمكن الزائر من التعرف إلى أدق
تفاصيل الحياة البرية من كهوف
وما تتضمنه من زواحف مختلفة،
وه ـ ـنـ ــاك أيـ ـض ــا ال ـن ـظ ــم ال ـب ـي ـئ ـيــة
القاسية وما يتعرض له اإلنسان
مـ ــن ظـ ـ ـ ــروف م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـنــاخ ـيــة
متقلبة ،سواء في الصحراوية أو
القطبية بجميع تفاصيلها.
أما متحف العلوم الفيزيائية
والكيميائية وعلوم النقل بمبنى
 ،Cفيستعرض جميع أنواع النقل
وتطورها عبر التاريخ ،والعلوم
الفيزيائية والكيميائية ،والبحث
ال ـع ـل ـم ــي ،واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار مـ ــن خ ــال
المعارض التفاعلية .كما يحتوي
عـ ـل ــى  3مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات م ـخ ـص ـصــة
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارب الـ ـمـ ـسـ ـم ــاة (م ـخ ـت ـبــر

التجارب) يقع في الطابق األرضي
بــال ـجــانــب ال ـج ـنــوبــي ،و"مـخـتـبــر
اإلب ـ ـحـ ــار وم ـخ ـت ـبــر الــدي ـنــام ـي ـكــا
الـ ـه ــوائـ ـي ــة" ،ويـ ـق ــع فـ ــي ال ـط ــاب ــق
األرضـ ـ ـ ــي ب ــال ـج ــان ــب ال ـش ـم ــال ــي،
و"مساحة عمل" تقع في الطابق
الثاني بالجانب الشمالي .يتكون
المتحف مــن طابقين ،فاألرضي
يتضمن تــاريــخ الـطـيــران ،واألول
يحتوي على معرض الروبوتات
والذكاء االصطناعي ،إضافة إلى
التجارب الفيزيائية والكيميائية،
أم ـ ــا الـ ـط ــاب ــق الـ ـث ــان ــي فـخـصــص
لالبتكار.
وهـنــاك أيضا متحف العلوم،
مبنى  ،Dالذي يستعرض الجسم
الـ ـبـ ـش ــري ب ــواسـ ـط ــة م ـن ـحــوتــات
لألعضاء المختلفة ،والبكتيريا،
والفيروسات.
ك ـم ــا يـ ـع ــرض أيـ ـض ــا ت ـم ــاري ــن
رياضية مختلفة يجب أن يقوم
ب ـهــا اإلنـ ـس ــان لـلـبـقــاء ف ــي صحة
جيدة ،كما أنــه يتضمن مختبرا
مخصصا لتجارب األحياء اسمه
"مختبر األحياء" يقع في الطابق
األول بالجانب الجنوبي.
وك ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم
العربية اإلسالمية /مركز الفنون
ال ـج ـم ـي ـلــة م ـب ـن ــى  ،Eفــالـمـتـحــف
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ،وه ـ ـ ــو م ـل ــيء
بالمعروضات ،وشاشات اللمس
التفاعلية ،واألفالم ،والمعالجات
التخطيطية .والجزء الرئيس هو
مساحة عالية تحتوي على نماذج
من المساجد المهمة معلقة فوق
رؤوس الــزوار ،التي يمكن أيضا
رؤيـتـهــا مــن مستوى الميزانين.
وس ـي ـت ـع ـلــم ال ـ ـ ـ ــزوار عـ ــن ال ـع ـصــر
ا لــذ هـبــي للعلوم العربية عندما
تم تحقيق اكتشافات مهمة غيرت
ال ـعــالــم إل ــى األبـ ــد .وي ـقــع متحف
ال ـع ـلــوم ال ـعــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة في
الجانب الجنوبي مــن المتحف،

وهو موزع بين الطابق األرضي
واألول ،ويــركــز على أهــم الفنون
واالختراعات واالكتشافات التي
اشتهر بها العرب خــال العصر
اإلسالمي وما بين القرنين الثامن
والـ ـخ ــام ــس ع ـش ــر ال ـم ـي ــادي ـي ــن،
ويسلط المتحف الضوء على دور
اإلســام والـقــرآن والمسلمين في
تشجيع العرب للبحث عن الثقافة
والـ ـعـ ـل ــوم ودوره ـ ـ ـ ــم ف ــي ت ـطــويــر
أنماط عدة من مختلف العلوم.
وأخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا م ـ ـت ـ ـحـ ــف ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء
الخارجي مبنى  ،Fالــذي يعرض
الـفـضــاء ال ـخــارجــي واستكشافه
م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــن خـ ــال
البعثات الفضائية .وهناك أيضا
معارض ألنواع مختلفة من سفن
ال ـف ـضــاء وق ـبــة س ـمــاويــة .يتكون
هــذا المتحف من ثالثة معارض
رئـ ـيـ ـس ــة األول ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــم الـ ـك ــواك ــب
الثانية أكاديمية الفضاء ،والثالثة
استكشاف الفضاء ،والمعارض
ال ـثــاثــة ع ـلــى ات ـص ــال ببعضهم
البعض.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـش ـ ـت ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـصـ ـ ــرح

جانب من معروضات المركز

ع ـلــى ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـعــروضــات
ال ـخــارج ـيــة ،مـنـهــا منطقة هيكل
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــور وال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــات،
وسـيـتـكــون ال ـم ـكــان م ــن هيكلين
عظميين لـلــديـنــاصــورات ،وممر
ي ـب ـيــن آثـ ـ ــار س ـل ـس ـلــة ال ـح ـي ــاة مــا
قبل التاريخ ،إضافة إلى حوض
رم ـل ــي يـبـيــن طــري ـقــة اسـتـكـشــاف
آثـ ـ ـ ــار ال ـ ــدي ـ ـن ـ ــاص ـ ــورات .وك ــذل ــك
منحوتة لسرب من الطيور توفر
الـ ـظ ــل وتـ ـضـ ـي ــف إلـ ـ ــى م ــوض ــوع
الحياة البرية .بخالف منحوتات
متحركة من قبل الرياح واإلشعاع
الشمسي.
والحديقة العلمية هي مساحة
غامرة للزوار للعب واالستكشاف.
وسـلـسـلــة مــن ال ـكــواكــب الـسـيــارة
تحيط بمعرض كوكبة كبيرة على
األرض .ومنحوتات الحديقة حيث
ي ـتــم عـ ــرض ب ـعــض الـمـنـحــوتــات
للفنان العربي نديم كرم .وأخيرا
م ـ ـسـ ــرح ل ـ ـل ـ ـعـ ــروض الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
بعرض  16.5م ،وعمق يتراوح بين
 4.95م و 7.8م.

جانب من العروض خالل الحفل
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األمير يفتتح الصرح بحضور ولي العهد وكبار المسؤولين
تحفة معمارية واستمرار لتدفق العطاء الثقافي المستنير ومنبر تعليمي عالمي

ً
األمير مصافحا الزياني خالل الحفل

ولي العهد يتسلم هدية تذكارية

ً
ً
األمير متوسطا إسحق وعددا من موظفات الديوان األميري
ل ـتــدفــق ال ـع ـط ــاء الـثـقــافــي
الكويتي المستنير وريادته،
وان ا ف ـت ـت ــا ح ــه ب ــا ل ـت ــزا م ــن مــع
احـتـفــاالت الـكــويــت بــأعـيــادهــا
الــوطـنـيــة يــؤكــد م ــدى الـتـطــور
الثقافي الذي آلت إليه الدولة،
إيـ ـم ــان ــا م ـ ــن قـ ـي ــادتـ ـه ــا ب ـ ــدور
الـثـقــافــة ف ــي دع ــم ال ـح ـضــارات
والـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــع بـ ـعـ ـجـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
ا لـكــو يـتـيــة ا ل ــى اال مـ ــام ،بفضل
الـ ــرؤى ال ـســام ـيــة لـسـمــو أمـيــر
البالد ،ولتكون الكويت منبرا
ثقافيا وتعليميا عالميا.
وبـ ـ ـع ـ ــد ع ـ ـ ــرض الـ ـفـ ـيـ ـل ــم تــم

تقديم لوحات فنية متنوعة،
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ــم تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ه ــديـ ـتـ ـي ــن
ت ــذك ــاري ـت ـي ــن إلـ ــى س ـم ــو أم ـيــر
البالد وإ لــى سمو ولي العهد
م ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـمــال ـيــة واإلداريـ ـ ــة بــالــديــوان
األمـ ـ ـي ـ ــري ب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة،
وغـ ـ ــادر سـ ـم ــوه مـ ـك ــان ال ـح ـفــل
بمثل ما استقبل به من حفاوة
وتقدير.

إحدى اللوحات التراثية اإلسالمية

 ...وجانب آخر

ً
ولي العهد متوسطا الغانم وجابر العبدالله وإسحق والجراح

إسحق :المركز أكبر مناطق العرض المتحفي في العالم
أكد رئيس الشؤون المالية واإلدارية في الديوان األميري ،رئيس اللجنة
التنفيذية إلنشاء وإدارة المراكز الثقافية التابعة للديوان ،عبدالعزيز
إسـحــق ،أن مـشــروع مركز عبدالله السالم يعتبر أكبر مناطق العرض
المتحفي ليس في المنطقة ،بل على مستوى العالم.
وقال إسحق ،في تصريح له بالتزامن مع افتتاح المركز ،إن إنشاءه
جــاء بتوجيهات من سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،لضرورة
تعزيز الوجه الحضاري المضيء لدولة الكويت ،وتأكيد ريادتها الثقافية
في المنطقة ،من خالل االهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي بجوانبهم

مبنى المركز

المتعددة .وأضاف :أنجز هذا المشروع الذي يتكون من  6متاحف رئيسة
ً
ً
في وقــت قياسي ال يتعدى ال ــ 20شهرا لإلنشاء ات و 18شهرا لألعمال
المتحفية ،حامال داخله العديد من المكونات التي تحتفي باإلنجازات
العلمية والثقافية والتاريخ الكويتي ،وتاريخ وثقافة العالمين اإلسالمي
والعربي ،وتم تصميم الشكل الخارجي للمبنى بشكل جمالي ليعطي
فخامة ويوحي للزائر باإلعجاز الفني والثقافي.
ويشتمل المشروع على  8مبان ،تضمن  6متاحف منها متحف للتاريخ
الطبيعي وعلوم الفضاء والعلوم اإلسالمية العربية ،ومتحف العلوم

ومبنى للوثائق ،وقاعة مؤتمرات يتضمن مسرح يتسع لـ  300شخص،
ومبنى للخدمات العامة ومركز للمعلومات ومبنى لمواقف السيارات
يسع لـ  1083سيارة في الطابق السفلي ،و 148سيارة في الطابق األرضي،
ليصبح المجموع  ،1231إضافة إلــى معروضات المنطقة العامة التي
تتوزع بين المتاحف ،وكذلك  25نافورة مياه ونوافير نفاثة ،موزعة حول
المحيط الخارجي للمباني .بحيث يكون مشروعا متكامال من جميع
الجوانب ،يلبي متطلبات الباحثين والمهتمين بالشؤون الثقافية والفنية
على اختالفها.

محليات
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الجبري يرشح  9أسماء لوكيل مساعد في «اإلعالم» «المحاسبة» :تعزيز الرقابة على المشاريع البيئية
خاطب «الخدمة المدنية» للمفاضلة بين المرشحين الختيار األحق
محمد راشد

خاطب وزير اإلعالم ديوان
الخدمة المدنية األسبوع
الماضي بكشف يشمل أسماء
المرشحين لمنصب وكيل
مساعد بهدف المفاضلة
بينهم ،واختيار المستحق.

أك ـ ــدت مـ ـص ــادر ق ـي ــادي ــة فــي
وزارة اإل عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،أن ا ل ـ ــوز ي ـ ــر
ً
مـحـمــد ال ـج ـبــري وج ــه خـطــابــا
إل ــى دي ـ ــوان ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة
يتضمن ترشيح تسعة أسماء
م ــن داخ ــل الـ ـ ــوزارة وخــارجـهــا
ألخذ الموافقة الرسمية ورفع
أسماء من يقع عليهم االختيار
إلى مجلس الوزراء لتعيينهم
وكـ ـ ــاء م ـس ــاع ــدي ــن ف ــي وزارة
اإلعالم.
وقالت المصادر لـ"الجريدة"،
ً
إن عددا من األسماء المرشحة
تـ ـشـ ـغ ــل إدارات حـ ـي ــو ي ــة فــي
الـ ـ ـ ــوزارة ،إذ وق ــع ع ـلــى ه ــؤالء
ً
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرا إل ـ ـ ـ ـ ــى م ــا
يتمتعون به من كفاء ة وخبرة
إعالمية واسعة ،ساهمت على
م ــدى س ـن ــوات ف ــي ت ـطــور آلـيــة
العمل فــي ا لـقـطــا عــات التابعة
لها اإلدارات المعنية ،مشيرة
إل ــى أن م ــن ال ـمــديــريــن ،الــذيــن
تــم ترشيحهم ضمن األ سـمــاء
ً
ً
المقترحة مديرا عاما في قطاع
اإلذاع ــة ،وآخــر مدير إدارة في
قـ ـط ــاع الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،وآخ ــري ــن

الصرعاوي أكد أهمية التعاون مع مكتب التدقيق اإلستوني
أكد رئيس ديوان المحاسبة
ب ــاإلن ــاب ــة عـ ــادل ال ـص ــرع ــاوي،
أم ـ ـ ــس ،أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
م ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق الـ ــوط ـ ـنـ ــي
اإلستوني في مجال التدقيق
البيئي على استنزاف الطاقة
الـكـهــربــائـيــة ،وأث ــر انـبـعــاثــات
المصانع النفطية.
وقال الصرعاوي ،في كلمة
لـ ـ ــه ،خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع م ـش ـتــرك
م ــع وف ــد م ــن م ـك ـتــب الـتــدقـيــق
ا لـ ـ ــو ط ـ ـ ـنـ ـ ــي اإل س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ــي ،إن
مــو ضــو عــات ا لـمـحــا فـظــة على
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاخ وض ـ ـمـ ــان
الحصول على الطاقة الحديثة
تحظى بأهمية بــا لـغــة ،ألنها
مــن األ ه ــداف المهمة للتنمية
المستدامة.

ي ـت ــول ــون م ـســؤول ـيــات إدارات
أخرى مهمة في الوزارة.

مفاضلة المرشحين
وبينت المصادر ،أن الوزير
الجبري خاطب ديوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
ب ـك ـشــف ي ـش ـمــل ت ـل ــك األسـ ـم ــاء
لعمل مفاضلة بين المرشحين،
وم ـ ـعـ ــرفـ ــة ال ـم ـس ـت ـح ــق ل ـش ـغــل
مـنـصــب وكـيــل مـســاعــد ،ســواء
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات الـ ـش ــاغ ــرة أو
القطاعات التي يشغلها بعض
ال ــوك ــاء بــال ـت ـك ـل ـيــف ،السـيـمــا
أن م ــن ش ـ ــروط تـعـيـيــن وك ــاء
مـســاعــديــن فــي ال ـ ــوزارات قيام
الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـخ ـت ــص ب ـتــرش ـيــح
ثالثة أسماء لكل منصب ،على
أن تـتــم دراسـ ــة كــل حــالــة على
ح ـ ــدة ،وإج ـ ـ ــراء م ـفــاض ـلــة بـيــن
الـمــرشـحـيــن الخـتـيــار األنـســب
واألحــق في الوكالة وفــق نظم
ولوائح ديوان الخدمة المدنية.
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ق ـ ـطـ ــاع
"اإلداريـ ـ ـ ـ ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة" تـشـغـلــه

محمد الجبري

ً
ح ــالـ ـي ــا ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف ال ــوك ـي ـل ــة
المساعدة للشؤون القانونية
م ـ ـن ـ ـيـ ــرة ال ـ ـ ـهـ ـ ــويـ ـ ــدي ،وكـ ــذلـ ــك
قطاعي التلفزيون والهندسة،
إضافة إلــى قــرب انتهاء المدة
ال ـقــانــون ـيــة لـلــوكـيــل الـمـســاعــد
لقطاع اإلعالم الجديد ،متوقعة
صـ ـ ــدور قـ ـ ــرار ب ـت ـع ـي ـيــن وك ــاء
م ـســاعــديــن ف ــي وزارة اإلع ــام
بـعــد إجـ ــازة األع ـي ــاد الــوطـنـيــة
على أبعد تقدير.

تجارب واقعية
وأو ض ـ ـ ــح أن ا لـ ـتـ ـع ــاون مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب اإلس ـ ـتـ ــونـ ــي ي ـغ ـلــب
عـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي،
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب
الواقعية والعملية في جهتين

من الجهات المشمولة برقابة
ال ــدي ــوان ،وه ـمــا :شــركـتــا نفط
ال ـكــويــت وال ـب ـت ــرول الــوطـنـيــة
الكويتية.
وأ فــاد الصرعاوي لـ"كونا"،
ع ـلــى ه ــام ــش االج ـت ـم ــاع ،بــأن
ال ــدي ــوان يـتـعــاون مــع الـجـهــاز
اإلسـ ـت ــون ــي ،ل ـمــا ي ـم ـت ـل ـكــه مــن
خـ ـ ـب ـ ــرات وقـ ـ ـ ــوة ف ـ ــي ال ــرق ــاب ــة
بــالـمـجــالـيــن الـبـيـئــي والـمــالــي
على المشاريع البيئية.
وأضاف أن التدقيق البيئي
أصبح أحد األنشطة الرئيسة
ألجـ ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة وال ـتــدق ـيــق،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب
المالية الموجهة لدعم البيئة
وتحسين األثر البيئي ،مبينا
أن ت ـعــز يــز األ ن ـش ـط ــة ا لـبـيـئـيــة
ل ــه ج ــوان ــب م ــال ـي ــة ،م ــا يـحـتــم
على ا لــد يــوان التثبت من تلك
اإلجراء ات.

تطبيق األنظمة
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــر م ــن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة

عادل الصرعاوي

بالقطاع النفطي والصناعي
لـهــا ان ـع ـكــاســات عـلــى الـبـيـئــة،
مشيرا إ لــى أن ا لــد يــوان يعمل
على التثبت من مدى تطبيق
األ نـظـمــة واآل ل ـي ــات المعتمدة
فــي األ ج ـهــزة الحكومية فيما
يتعلق بموضوع البيئة.
ولفت إلى و جــود اتفاقيات
أيضا مع أجهرة رقابية أخرى
ف ــي مـ ـج ــاالت مـ ـتـ ـع ــددة ،م ـثــل:
ا لـتـعــاون مــع ا لـجـهــاز الرقابي

الطيار %93.3 :العمالة الوطنية في «الكهرباء»
أكدت لـ ةديرجلا إيقاف تعيين الوافدين في الربع األخير من 2017
•

●

سيد القصاص

كـشـفــت م ــدي ــرة إدارة الـمــراقـبــة
الفنية مــديــرة إدارة اإلح ـصــاء في
وزارة الكهرباء والماء ،إقبال الطيار،
أن إجمالي أع ــداد موظفي ال ــوزارة
حـتــى ديـسـمـبــر  2017بـلــغ 20440
م ــوظ ـف ــا وم ــوظـ ـف ــة ،م ـن ـهــم 19078
كويتيا ،و 704من جنسيات عربية،
و 630من جنسيات آسيوية ،و 24من
جنسيات إفريقية ،و 4من جنسيات
أخرى ،بنسبة  93.3في المئة عمالة
وطنية مقابل العمالة الوافدة.
وقـ ــالـ ــت الـ ـطـ ـي ــار ،فـ ــي ت ـصــريــح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" إن وزارة الـكـهــربــاء
وال ـمــاء حــرصــت منذ سـنــوات على
إحــال العمالة الوطنية في جميع
قطاعات الوزارة المختلفة ،تماشيا
مع سياسة التكويت التي تنتهجها

إقبال الطيار

الدولة ،والتي تحرص عليها الوزارة
بتوجيه ـ ــات وزير الكهربـ ــاء والماء
م .بخي ــت الرشيدي ،ووكيل الوزارة
م .م ـح ـم ــد بـ ــوش ـ ـهـ ــري م ـ ــن خ ــال

عـمـلـيــات ت ــدري ــب خــاصــة للعمالة
الوطنية.
وأضافت أن بيانات إدارة اإلحصاء
ومركز المعلومات في الوزارة تشير
إلــى تطوير نسب العمالة الوطنية
خ ــال الــربــع األخ ـيــر مــن ع ــام ،2017
الفتة إلى أن أعداد العمالة الكويتية
فـ ــي أكـ ـت ــوب ــر ب ـل ـغــت  ،19123وف ــي
نوفمبر بلغت  ،19144وفي ديسمبر
بلغت  19078بنسبة إجمالية بلغت
 93.3في المئة ،مقابل العمالة الوافدة
التي تقلصت في نوفمبر لتبلغ 1376
م ــن  1383ف ــي أك ـتــوبــر ،وبـلـغــت في
ديسمبر  1362موظفا.
وبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت ال ـ ـط ـ ـي ـ ــار أن أعـ ـ ـ ـ ــداد
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن الـ ـج ــامـ ـعـ ـيـ ـي ــن ومـ ــا
يـعـلــوهــم مــن درجـ ــات علمية يبلغ
تـ ـع ــداده ــم  4881م ــوظـ ـف ــا ،مـنـهــم
 4588كويتيا ،و 293غير كويتي،

«الطرق» :تسريع وتيرة
العمل بجسر جابر
●

سيد القصاص

أكد المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري ،أحمد
الـحـصــان ،تـقــدم سير األع ـمــال بـمـشــروع جسر جــابــر األحـمــد،
بوصلتيه (الجسر الرئيسي الصبية -الــدوحــة) ،مثمنا جهود
جميع العاملين بالمشروع ،الذين يسابقون الزمن لالنتهاء
من األعمال كافة ،وإنجاز المشروع بنهاية العام الحالي ،الفتا
إلى أن "الجسر بوصلتيه أحد المشاريع التنموية التي تخدم
مدينة الحرير".
وأعلن الحصان ،في تصريح صحافي ،إنجاز  92في المئة من
أعمال المشروع في وصلة الجسر الرئيسي الصبية ،وإنجاز
 83في المئة من أعمال المشروع في وصلة الدوحة ،موضحا
أن وصلة الصبية تهدف إلى اختصار الفترة الزمنية من مدينة
الكويت إلى مدينة الحرير ،وتخفف االزدحامات المرورية.
وقال" :أعطت زيارة وزير األشغال وزير الدولة لشؤون البلدية،
م .حسام الرومي ،أخيرا ،للمشروع دعما معنويا كبيرا لجميع
العاملين فيه ،لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل إنجازه،
وتسريع وتيرة العمل".

بلدية الجهراء
تصدر 556
معاملة هندسية
كشفت إدارة العالقات
العامة ببلدية الكويت ،أن
إدارة التدقيق والمتابعة
الـهـنــدسـيــة ب ـفــرع بلدية
محافظة الجهراء أنجزت
خالل يناير الماضي 556
معاملة ،بإجمالي رسوم
 1420دينارا.
وأوضـ ـ ــح م ــدي ــر إدارة
ال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة
أح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزي ،أن
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات اش ـت ـم ـل ــت
على  156شهادة تحديد
أوص ـ ـ ـ ــاف ،و 31إي ـص ــال
تـ ـ ـي ـ ــار ك ـ ـهـ ــربـ ــائـ ــي ،إلـ ــى
جـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ع ـل ــى
 143عـ ـق ــارا ،واس ـت ـق ـبــال
 112معاملة استفسار،
و 67إث ـب ــات ح ــال ــة ،و21
مـعــامـلــة إن ـه ــاء إشـ ــراف،
و 12تـعـهــد إش ـ ــراف ،و7
معامالت استالم حدود،
و 4مـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــات ت ـق ــو ي ــة
ت ـيــار ك ـهــربــائــي ،وإنـ ــذار
تـعـ ٍـد على أم ــاك الــدولــة،
ومحضر مخالفة عقار،
وتم استقبال شكوى.

ويـبــغ إجـمــالــي ت ـعــداد الحاصلين
عـلــى دب ـل ــوم  2545مــوظ ـفــا ،منهم
 2363كــويـتـيــا ،والـحــاصـلـيــن على
ثانوية ومــا يعادلها  ،7504منهم
 6908كويتيين ،في حين أن أعداد
الحاصلين على شهادة متوسطة
وم ــا دون ـهــا يـبـلــغ ت ـعــدادهــم 5510
موظفين ،منهم  5219كويتيا.
وأش ــارت إلــى أن إجمالي أعــداد
الموظفين المعينين خــال الفترة
م ــن أك ـت ــوب ــر وح ـت ــى دي ـس ـم ـبــر من
ال ـعــام الـمــاضــي تبلغ  314موظفا
كويتيا ،ولــم يتم تعيين موظفين
غـيــر كويتيين خ ــال نـفــس الفترة
عـلــى اإلط ـ ــاق ،ف ــي حـيــن أن أع ــداد
ال ـمــوظ ـف ـيــن الـمـنـتـهـيــة خــدمــاتـهــم
خالل تلك الفترة بلغت  185موظفا
وموظفة ،منهم  165موظفا كويتيا،
و 20موظفا من جنسيات أخرى.

الكوري في مجال مشروعات
الشراكة بين القطاعين العام
والـ ـ ـخ ـ ــاص ،ك ــذل ــك ات ـف ــاق ـي ــات
ح ـ ــول م ـ ـجـ ــاالت ت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
االتفاقيات.
ُي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ا ل ـ ــو ف ـ ــد
اإلستوني إ لــى البالد تستمر
ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــن ،وت ـ ـش ـ ـمـ ــل ج ـل ـس ــات
ألوراق عمل عن أثر انبعاثات
المصانع النفطية على جودة
الهواء والتدقيق البيئي على
استنزاف الطاقة الكهربائية
والـ ـمـ ـص ــادر ال ـبــدي ـلــة لـلـطــاقــة
المتجددة.
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــب
اإلسـتــونــي ورق ــة عــن ضــوابــط
االتحاد األورو بــي التي تؤثر
على صناعة الصخر الزيتي
ل ـت ـق ـل ـي ــل انـ ـبـ ـع ــاث ــات ال ـ ـهـ ــواء،
إض ــاف ــة إلـ ــى ورق ـ ــة ع ــن س ــوق
ال ـك ـهــربــاء الـمـشـتــرك لــاتـحــاد
األوروبي والطاقة المتجددة.

فريق «الداخلية»
يبحث خطة تنميتها
تـ ــرأس وك ـي ــل وزارة الــداخـلـيــة
ال ـم ـشــرف ال ـع ــام ع ـلــى فــريــق عمل
خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـف ــري ــق مـحـمــود
ً
الدوسري ،صباح أمس ،اجتماعا
ل ـفــريــق ال ـع ـمــل بـمـقــر ال ـ ـ ــوزارة في
صـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــان ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
القيادات األمنية المختصة.
وخ ــال االج ـت ـمــاع ت ــم مناقشة
ع ــدد مــن الـمــوضــوعــات المتعلقة
ب ـخ ـطــة ت ـن ـم ـيــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة وآلـ ـي ــات
تنفيذها ،كما تم بحث احتياجات
كل قطاع من القطاعات إلدراجها
ضمن الخطة التنفيذية ومشاريع
القوانين الخاصة بها.
وطالب الدوسري ببذل المزيد
م ــن ال ـج ـهــد لـتـحـقـيــق االنـ ـج ــازات،
ً
الفتا إلى أنه على استعداد لتذليل
ك ــل ال ـع ـق ـب ــات الـ ـت ــي ت ــواج ــه ف ــرق
العمل المختصة .وأكــد أن الخطة
ال ـت ـن ـم ــوي ــة لـ ـ ـل ـ ــوزارة ت ـس ـيــر وف ــق
االستراتيجية المحددة لها.

ةديرجلا
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«التمييز» ترفض اعتماد الشهادات البريطانية
التي تحسب «الخبرة السابقة» ضمن سنوات الدراسة
أكدت عدم جواز اعتماد أي شهادات علمية ال تراعي المدة الزمنية المتعارف عليها
حسين العبدالله

قالت «التمييز» إن المركز
القانوني للطالب الذي يخوله
الحق في معادلة الشهادة
األجنبية التي حصل عليها من
خارج البالد بما تمنحه جامعة
الكويت من شهادات ودرجات
علمية ال يكتمل وال يتحقق إال
إذا كانت الشهادة قد صادفت
القواعد التنظيمية الحاكمة
للعالقة بين الطالب والجهة
اإلدارية القوامة على تطبيقها،
وتوافرت فيها المعايير
الفنية واألكاديمية المتطلبة
لمعادلتها.

المحكمة ألغت
ً
حكما باعتماد هذه
الشهادات وأيدت
«التعليم العالي» في
رفضها لمخالفتها
نظام االعتماد

أكدت ضرورة
معادلة الشهادة
األجنبية مع ما
تمنحه جامعة
الكويت من درجات
علمية

ف���ي ح��ك��م ق��ض��ائ��ي ح��دي��ث
رف����ض����ت م���ح���ك���م���ة ال���ت���م���ي���ي���ز
اإلدار ي��ة االعتراف بشهادات
الجامعات البريطانية ،التي
ت���ح���ت���س���ب س����ن����وات ال���خ���ب���رة
ال���ع���ل���م���ي���ة ض����م����ن ال����م����راح����ل
ال���دراس���ي���ة ،م��ع��ت��ب��رة ان ذل��ك
ال��ن��ظ��ام غ��ي��ر م��ع��ت��رف ب��ه في
الكويت.
وأك���������دت «ال����ت����م����ي����ي����ز» ،ف��ي
ح�����ي�����ث�����ي�����ات ح����ك����م����ه����ا ال�������ذي
أصدرته برئاسة المستشار
م���ح���م���د ا ل�����ر ف�����ا ع�����ي ،أن ع����دم
مراعاة الشهادات الدراسية
ال������ص������ادرة م�����ن ال���ج���ام���ع���ات
ال��ب��ري��ط��اي��ن��ة ل��ل��م��دة ال��زم��ن��ي��ة
المتعارف عليها والمطلوبة
ل����ل����ح����ص����ول ع�����ل�����ى ال������درج������ة
ال���ع���ل���م���ي���ة ي����خ����ال����ف ق��������رارات
وزارة التعليم العالي.
وأ ض���������ا ف���������ت أن ق�������������رارات
«التعليم العالي» نصت كذلك
على ا ي��ق��اف تسجيل الطلبة
بجميع برامج البكالوريوس
نظام السنة الواحدة بجميع
ال��������دول ،ح���ت���ى ف����ي ال��م��م��ل��ك��ة
ال��م��ت��ح��دة أو أي��رل��ن��دا ،الف��ت��ة
إ ل�����ى ان ا ل����م����ر ك����ز ا ل���ق���ا ن���و ن���ي
ل�����ل�����ط�����ال�����ب ال��������������ذي ي����خ����ول����ه
ال��ح��ق ف��ي م��ع��ادل��ة ال��ش��ه��ادة
االجنبية التي حصل عليها
من خارج البالد ال يكتمل وال
يتحقق اال اذا كانت الشهادة
التي حصل عليها قد وافقت
القواعد التنظيمية الحاكمة،
وت�����واف�����رت ف���ي���ه���ا ال��م��ع��اي��ي��ر
الفنية واالكاديمية المتطلبة
لمعادلتها.
وت����رج����ع وق����ائ����ع ال��ق��ض��ي��ة
ف�����ي ال����ط����ع����ن ال��������ذي أق���ام���ت���ه
وزارة ا ل��ت��ع��ل��ي��م ا ل��ع��ا ل��ي على
ا ل��ح��ك��م ا ل���ص���ادر م��ن محكمة
أول در ج���������ة واال س����ت����ئ����ن����اف
بأحقية معادلة شهادة أحد
ال���ط���ل���ب���ة ال���ح���اص���ل���ي���ن ع��ل��ى
ال����ب����ك����ال����وري����وس م����ن إح����دى
ال����ج����ام����ع����ات ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة،
وطلبت ا ل���وزارة م��ن محكمة
التمييز إلغاء الحكم ورفض
الدعوى المقامة وتأييد قرار
عدم اعتماد الشهادة.
وق�����ال�����ت «ال����ت����م����ي����ي����ز» ،ف��ي
حيثيات حكمها« :وحيث إن
ا ل��ط��ع��ن ا ل��م��ق��ام م��ن (التعليم
ال����ع����ال����ي) أق����ي����م ع���ل���ى س��ب��ب
واح���د ف��ي��ه م��خ��ال��ف��ة ال��ق��ان��ون
وال�������خ�������ط�������أ ف���������ي ت����ط����ب����ي����ق����ه،
وال�����ف�����س�����اد ف�����ي االس������ت������دالل،
وذل����ك ع��ل��ى س��ن��د م���ن ال��ق��ول
إن���ه س��اي��ر ال��ح��ك��م االب��ت��دائ��ي
ف����ي ق���ض���ائ���ه ب���إل���غ���اء ال���ق���رار
ال��م��ط��ع��ون ف��ي��ه ال���ص���ادر م��ن
ل��ج��ن��ة ال����م����ع����ادالت ال��ع��ل��م��ي��ة
ب������رف������ض م�����ع�����ادل�����ة ش�����ه�����ادة
ال�����م�����ط�����ع�����ون ض�����������ده ،وأق���������ام
ق����ض����اء ه ع���ل���ى أن������ه م��ب��ع��وث
ع���ل���ى ن���ف���ق���ة وزارة ا ل��ت��ع��ل��ي��م
العالي وتحت إشرافها ،وأن
ن��ق��ل م��ق��ر بعثته م��ن إ ي��ر ل��ن��دا
ال�����ى ال��م��م��ل��ك��ة ال���م���ت���ح���دة ت��م
ب����م����وج����ب ق�������راراه�������ا ب����م����ا ًال
يجوز معه المجادلة الحقا
ف�����ي ن���ظ���م ال����ق����ب����ول ف�����ي ه���ذه
ا ل��ج��ا م��ع��ة او ت��ق��ي��ي��م��ه��ا ،وأن
ق���ي���ام���ه���ا ب���م���ع���ادل���ة ال����م����واد
ال�����دراس�����ي�����ة ال����ت����ي س����ب����ق أن
درس��ه��ا ال��م��ط��ع��ون ض��ده في
ا ل��ج��ا م��ع��ة األو ل���ى بنظيرتها
ل���دي���ه���ا وق����ب����ول����ه ب����ن����اء ع��ل��ى
ذل�����ك ب����ال����دراس����ة ف����ي ال��س��ن��ة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة رأس�����ا ،ال ي��ن��ط��وي

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

قواعد تطوير
العدالة

على مخالفة للقرار الوزاري
ر ق���م  249ل��س��ن��ة  2010ا ل��ذي
يحظر برامج البكالوريوس
ن���ظ���ام ال��س��ن��ة ال����واح����دة -ألن
درا س��ة الطالب شملت ثالث
س���ن���وات ،وأن درا س���ت���ه على
هذا النحو ال تجعل شهاداته
مخالفة للقرار رقم  20لسنة
 2000بشأن ضوابط تقييمال���ش���ه���ادات ال��ع��ل��م��ي��ة -ل��ع��دم
م���خ���ال���ف���ت���ه ش������روط االل����ت����زام
ب��ال��م��دة ال��زم��ن��ي��ة ال��م��ت��ع��ارف
عليها والمطلوبة للحصول
ع������ل������ى ال���������درج���������ة ال����ع����ل����م����ي����ة
ال��م��راد م��ع��ادل��ت��ه��ا ،ف��ي حين
ان ا ل��م��ط��ع��ون ض����ده ا ل��ت��ح��ق
بجامعة بالمملكة المتحدة،
بناء على ما يسمى «بنظام
اع���ت���م���اد ان����ج����ازات س��اب��ق��ة»،
سواء بالممارسة العلمية او
الدراسة في أي برنامج اخر،
وهذا النظام غير معمول به
ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ك���وي���ت وغ��ي��ر
معترف به في وزارة التعليم
العالي المختصة بتصنيف
ال���ن���ظ���م ال���دراس���ي���ة وت��ح��دي��د
المعترف بها واستبعاد ما
ال ي��ت��واف��ق م��ن��ه��ا م���ع ال��ن��ظ��م
المعمول بها بدولة الكويت،
وأن دراس���ة ال��م��ع��ط��ون ض��ده
ف�����ي ج���ام���ع���ة م���ع���ت���رف ب���ه���ا،
وف��������ق ن�����ظ�����ام دراس������������ي غ���ي���ر
م��ع��ت��رف ب��ه ي��ج��ع��ل ش��ه��ادت��ه
غير جديرة باالعتراف بها،
قد
س��ي��م��ا ان ه���ذه ا ل��ج��ا م��ع��ة ً
ت���غ���اض���ت ع����ن ك���ون���ه راس���ب���ا
في السنة الدراسية الثانية
ف�����ي ال����ج����ام����ع����ة االي����رل����ن����دي����ة
وق���ب���ل���ت���ه -رأس������ا -ب���رغ���م ذل���ك
ل��ل��درا س��ة النهائية (الثالثة)
ل�����دي�����ه�����ا ،وب������ن������اء ع����ل����ى ذل����ك
ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��وس
ب��ع��د م���دة دراس����ة ف��ع��ل��ي��ة من
 2012ح��ت��ى ي��و ن��ي��و
أ ك��ت��و ب��ر
ً
 ،2013مخالفا بذلك القرارين

رقمي  20لسنة  2000لسنة
 249ل���س���ن���ة  2010ا ل���م���ش���ار
إليهما ،وإذ لم يفطن الحكم
فيه ا ل��ى ذ ل��ك فإنه
المطعون ً
يكون معيبا بما يستوجب
تمييزه.

القواعد التنظيمية
و ق���ا ل���ت ا ل��م��ح��ك��م��ة إن ه��ذا
ال��ن��ع��ي س���دي���د ،ذل����ك أن����ه م��ن
ا ل�����م�����ق�����رر  -ف����ي����م����ا ج��������رى ب���ه
ق����ض����اء ه�����ذه ال���م���ح���ك���م���ة -أن
ال���م���رك���ز ال���ق���ان���ون���ي ل��ل��ط��ال��ب
ال�����������ذي ي�����خ�����ول�����ه ال������ح������ق ف���ي
م��ع��ادل��ة ال��ش��ه��ادة األج��ن��ب��ي��ة
ال������ت������ي ح�����ص�����ل ع����ل����ي����ه����ا م���ن
خ������ارج ال����ب��ل�اد ب���م���ا ت��م��ن��ح��ه
جامعة الكويت من شهادات
ودر ج������ات ع��ل��م��ي��ة ال ي��ك��ت��م��ل
وال ي���ت���ح���ق���ق اال اذا ك���ا ن���ت
ال��������ش��������ه��������ادة ال��������ت��������ي ح����ص����ل
عليها ق��د ص��اد ف��ت ا ل��ق��وا ع��د
التنظيمية الحاكمة للعالقة
بين الطالب والجهة اإلدارية
ال������ق������وام������ة ع�����ل�����ى ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا
وت�����واف�����رت ف���ي���ه���ا ال��م��ع��اي��ي��ر
الفنية واألكاديمية المتطلبة
ل���م���ع���ادل���ت���ه���ا ،ك����م����ا أن������ه م��ن
ا ل��م��ق��رر ان تقييم ا ل��م��ؤه�لات
العلمية ومعادلة الشهادات
ال���دراس���ي���ة ب��م��ث��ي��ل��ت��ه��ا ال��ت��ي
ت���ص���دره���ا ج���ام���ع���ة ال��ك��وي��ت
م����ن ال���م���س���ائ���ل ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي
تستقل ب��ه��ا ا ل��ج��ه��ة اإلدار ي���ة
القائمة على شؤون التعليم
ب���أج���ًه���زت���ه���ا ال��م��ت��خ��ص��ص��ة،
و ف��ق��ا ل��ل��ض��وا ب��ط والمعايير
التي تقررها في هذا الشأن،
دون معقب عليها ف��ي ذ ل��ك،
م���ت���ى ال���ت���زم���ت ب���أح���ك���ام ت��ل��ك
القواعد التنظيمية وباشرت
ا خ��ت��ص��ا ص��ه��ا دون ا ن��ح��راف
او اساء ة استعمال السلطة.
وإن هذه القواعد التنظيمية

يجوز تعديلها في اي وقت
طبقا لمقتضيات المصلحة
ال����ع����ام����ة ،وت�����س�����ري ف�����ي ح��ق
الطلبة المخاطبين بها دون
ان يكون لهم المحاجة بحق
مكتسب او مركز قانوني كان
ً
ساريا من قبل.

تقييم
وأ ض����ا ف����ت أن ق�����رار وزارة
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ال����ي رق�������م 20
لسنة  2000الصادر بتاريخ
 2000/3/21ف��ي ش���أن ا س��س
و ض��وا ب��ط تقييم ا ل��ش��ه��ادات
ال���ع���ل���م���ي���ة ن�����ص ف�����ي ال����م����ادة
األولى على ضرورة االلتزام
ب��ال��م��دة ال��زم��ن��ي��ة ال��م��ت��ع��ارف
عليه وا ل��م��ط��ل��و ب��ة للحصول
على الدرجة العلمية المراد
معادلتها ،كما ان قرار وزير
ال���ت���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي
رقم  249لسنة  2010الصادر
بتاريخ  2010/5/20نص في
ال���م���ادة األول�����ى ع��ل��ى اي��ق��اف
ال���ت���ح���اق وت��س��ج��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة
بجميع برامج البكالوريوس
ن������ظ������ام ال�����س�����ن�����ة ال�����دراس�����ي�����ة
ال������واح������دة ب���ج���م���ي���ع ال��������دول،
و ف��ي م��اد ت��ه الثانية على ان
يعمل ب��ه اعتبارا م��ن تاريخ
ص���������دوره ،ب���م���ا م��������ؤداه ع���دم
االعتداد بالبرنامج المشار
اليه في اي دو ل��ة او جامعة،
حتى وان كانت معتمدة من
ق��ب��ل وزارة ا ل��ت��ع��ل��ي��م ا ل��ع��ا ل��ي
بدولة الكويت.

نظام
وت���اب���ع���ت« :ل���م���ا ك�����ان ذل���ك
وك����������ان ال�����ث�����اب�����ت ب������������األوراق
ان ا ل����م����ط����ع����ون ض��������ده ق���ب���ل
ل��ل��درا س��ة ف��ي خ��ط��ة البعثات
ل�����ل�����ع�����ام ا ل��������درا س��������ي -2008

 2009ف��������ي ا ل�����ج�����م�����ه�����ور ي�����ة
اال ي��ر ل��ن��د ي��ة ،و س��ج��ل وانتظم
ب�����ا ل�����درا س�����ة ف�����ي ذات ا ل���ع���ام
ف��ي « ج��ا م��ع��ة للحصول على
ب��ك��ال��وري��وس األدب واج��ت��از
ال����س����ن����ة ال�����دراس�����ي�����ة األول�������ى
و ل��م يجتز ا ل��س��ن��ة ا ل��درا س��ي��ة
ال���ث���ان���ي���ة ل���رس���وب���ه ل��م��رت��ي��ن
«ف����ي م�����ادة واح�������دة» ،ف��ص��در
ل������ه ق����������رار وزارة ا ل���ت���ع���ل���ي���م
ا ل����ع����ا ل����ي ر ق������م 2012 /1790
ب��ت��ار ي��خ  2012 /11 /11بنقل
������ى ال��م��م��ل��ك��ة
م���ق���ر ب���ع���ث���ت���ه ال ً
المتحدة ،ا ع��ت��ب��ارا م��ن العام
ا ل���������درا س���������ي ،2013 /2012
ف����ال����ت����ح����ق ب����ج����ام����ع����ة أخ�����رى
على برنامج درا س��ي يسمى
«ن��ظ��ام االع��ت��م��اد األك��ادي��م��ي
لالنجازات السابقة» ،وعلى
أس�����اس�����ه اع�����ت�����دت ال���ج���ام���ع���ة
ال���������م���������ذك���������ورة ب����ال����س����ن����ت����ي����ن
ال����دراس����ي����ت����ي����ن ال���س���اب���ق���ت���ي���ن
ل��ل��ط��ال��ب ،ب���رغ���م رس���وب���ه ف��ي
ال��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��وج��ه
سالف البيان ،وقبلته رأسا
بالدراسة في السنة النهائية
(ال�����ث�����ال�����ث�����ة) ف������ي ال������م������دة م���ن
أ ك��ت��و ب��ر  2012ح��ت��ى ي��و ن��ي��و
 2013ح�����ي�����ن ح�����ص�����ل ع���ل���ى
بكالوريوس اآلداب تخصص
أ ع��م��ال وإدارة ،و م��ن ث��م فإنه
والحالة هذه يكون المطعون
ض�����ده ق����د ح���ص���ل ع���ل���ى ه���ذه
الشهادة دون م��را ع��اة المدة
ال��زم��ن��ي��ة ال���م���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا
وا ل��م��ط��ل��و ب��ة ل��ل��ح��ص��ول على
ه��ذه ا ل��در ج��ة العلمية ،وذ ل��ك
ب��ال��م��خ��ال��ف��ة ألح���ك���ام ال���ق���رار
ا ل���ت���ن���ظ���ي���م���ي ر ق������م  20ل��س��ن��ة
 2000س��ا ل��ف اإل ش�����ارة ا ل��ي��ه،
واذ ع���ر ض���ت ه����ذه ا ل��ش��ه��ادة
على لجنة معادلة الشهادات
العلمية بجلستها المنعقدة
ب��ت��ار ي��خ  2014/5/5فرفضت
م��ع��ادل��ت��ه��ا ل���ه���ذه األس���ب���اب،

واعتمدت الوزارة رأي اللجنة
ب�����ا ل�����ر ق�����م ر ق��������م  10ب����ت����ار ي����خ
 ،2014/5/5فإن قرارها يكون
ً
قائما على سبب كاف لحمله
ً
مبرأ من عيوب المشروعية
بمنجاة من اإللغاء».

القصور
وقالت «التمييز»« :وحيث
ان الحكم المطعون عليه قد
خ���ال���ف ه�����ذا ال���ن���ظ���ر وق��ض��ى
ع����ل����ى خ���ل��اف������ه ،ف�����إن�����ه ي���ك���ون
ق���د خ���ال���ف ال���ق���ان���ون وش��اب��ه
القصور المبطل بما يعيبه
ويوجب تمييزه ،وحيث انه
ع����ن م����وض����وع االس���ت���ئ���ن���اف،
ف���ه���و ص����ال����ح ل���ل���ف���ص���ل ف���ي���ه،
و ل������م������ا ت�������ق�������دم ،وإذ ق���ض���ى
ال���ح���ك���م ال���م���س���ت���أن���ف ب��إل��غ��اء
ال����ق����رار ال��م��ط��ع��ون ف��ي��ه ف��إن��ه
يكون قد خالف القانون بما
يتعين معه القضاء بإلغائه
وبرفض الدعوى».

إيقاف تسجيل
الطلبة بجميع
برامج البكالوريوس
نظام السنة الواحدة
بجميع الدول حتى
في المملكة المتحدة
أو أيرلندا

تخارج األقلية ...وحق المستحوذ
ي��ع��رف ح��ق ت��خ��ارج األقلية (،)sell out
ب��أن��ه ح��ق األق��ل��ي��ة ال��ذي��ن ي��م��ل��ك��ون  10في
ال��م��ئ��ة ف��ي إج��ب��ار ال��م��س��ت��ح��وذ ،ال���ذي بلغ
ا س����ت����ح����واذه  90ف����ي ا ل���م���ئ���ة م����ن األ س���ه���م
وحقوق التصويت ،على ش��راء أسهمهم.
ب��ي��ن��م��ا ح���ق ال��م��س��ت��ح��وذ ف���ي إخ���راج���ه���م،
فهو إجبار األقلية الذين لم يوافقوا على
عرض االستحواذ على بيع أسهمهم حين
بلوغ سيطرته  90في المئة على األسهم
وحقوق التصويت.
و ل��ح��ق األ ق��ل��ي��ة ا ل��م��ذ ك��ور دور م��ه��م في
ك���ف���ال���ة خ���روج���ه���م م����ن ال���ش���رك���ة ،وب���م���ا ال
يقل سعر ا ل��ش��راء ع��ن المساهمين الذين
خ���رج���وا س��ل��ف��ا م��ض��اف��ا إل��ي��ه س��ع��ر أس��ه��م
ا ل��خ��زا ن��ة ( ،)treasury sharesب��م��ا ي��ؤدي
إ ل��ى ا ل��ع��دا ل��ة ب��ي��ن المساهمين ،ف��ه��و أ ح��د
أوج����ه ع����روض ال���ش���راء اإلل���زام���ي���ة .ع�ل�اوة
على أن األقلية الباقية 10 ،في المئة ،قد ال
تتوافق مع مستحوذ مهيمن على الشركة

قصر العدل

بالكامل تقريبا ،فدورهم شبه هامشي في
الجمعية العامة ،فخروجهم يكون أفضل.
وعلى ذلك ،تطلب األقلية من المستحوذ
ش��راء أسهمهم ف��ور بلوغ ا س��ت��ح��واذه 90
في المئة.
وب����ال����م����ق����اب����ل ،ف�������إن ح�����ق ال���م���س���ت���ح���وذ
ف����ي إخ������راج األق���ل���ي���ة ي��ك��م��ل ت���م���ام ع��م��ل��ي��ة
االس����ت����ح����واذ ع���ل���ى ال���ش���رك���ة .ف���م���ن ب��ل��غ��ت
نسبته  90في المئة ،فإنه  -بما ال يقطع
الشك باليقين  -يريد تمام السيطرة .ومن
ج��ه��ة أخ���رى ،ف��إن وج���ود أق��ل��ي��ة ال ت��واف��ق��ه
قد تعطل قراراته وتنفيذ استراتيجياته
ب���ال���ش���ك���ل ال���م���ط���ل���وب ،ح���ي���ث ق����د ي��س��ت��غ��ل
األخ����ي����رون م���رك���زه���م م����ن خ��ل�ال «ت��ع��س��ف
األق�����ل�����ي�����ة» .ف����ي����ق����وم ال���م���س���ت���ح���وذ ب����ش����راء
ً
أسهمهم جبرا عنهم .وقد أجازه القضاء
البريطاني في قضية .Re Chez Nico Ltd
وق��������د ن َّ
������ص������ت ات�����ف�����اق�����ي�����ة االس�����ت�����ح�����واذ
األوروبية  EC/25/2004على هذه األحكام.

َّ
فنصت في المادة  15على حق المستحوذ
َّ
في إخراج األقلية ،ونصت في المادة 16
على حق األقلية في التخارج.
وق����د ت���أث���ر ال���م���ش ِّ���رع ال��ب��ري��ط��ان��ي ب��ه��ذه
االت��ف��اق��ي��ة ،م��ن خ�لال إض��اف��ة ح��ق ت��خ��ارج
األق��ل��ي��ة ف��ي ق��ان��ون ال��ش��رك��ات  2006م��ادة
.977
ِّ
فالمشرع األوروبي تأثر
وعلى العكس،
ب���دوره ب��ال��م��ش ِّ��رع ال��ب��ري��ط��ان��ي ف��ي إض��اف��ة
حق المستحوذ في إخراج األقلية ،حيث
إن األخ���ي���ر ن��ظ��م��ه��ا ف���ي ق���ان���ون ال��ش��رك��ات
 ،1929وأعاد النص عليها في المادة 983
من ذات القانون .2006
وب�������دوره ،غ��ف��ل ال���م���ش ِّ���رع ال��ك��وي��ت��ي ف��ي
القانون رقم  2016 /7بشأن إنشاء هيئة
أ س����واق ا ل���م���ال و ت��ن��ظ��ي��م األوراق ا ل��م��ا ل��ي��ة
عن هذا التنظيم .الغريب ،أن حق تخارج
األقلية ُيعد من قبيل االستحواذ اإللزامي
الذي َّ
ِّ
المشر ع في ذات القانون
نص عليه

بالفصل السابع ،لكنه اشترط حصة 30
في المئة ،مفترضا أن المستحوذ يسعى
للسيطرة الكاملة ،فألزمه بتقديم عرض
استحواذ لبقية المساهمين .وهذا الفرض
ينبغي أن يكون من باب أولى حين تبلغ
ح��ص��ت��ه  90ف���ي ال���م���ئ���ة .وق����د ي���ك���ون ع���دم
ت��ن��ظ��ي��م��ه ل���ح���ق ال���م���س���ت���ح���وذ ف����ي إخ�����راج
ً
األقلية جبرا  ،أنه توهم مخالفته للمادة
 18من الدستور الكويتي ،بشأن تحريم
نزع الملكية الخاصة إال للمنفعة العامة،
وه����ذا م�����ردود ع��ل��ي��ه .ف��ال��م��ق��ص��د م���ن ه��ذه
ً
األحكام أساسا ،هو تسهيل إعادة هيكلة
الشركات ،وتنشيط عمليات االستحواذ
واالندماج ،والتي هي أحد أشكال التركز
االق���ت���ص���ادي ال��ت��ي ت��ك��اف��ح ع��ج��ز وإف�ل�اس
الشركات ،والذي يعزز االقتصاد الكويتي،
فكان يجدر به األخذ بالنظامين.

المحامي
عذبي عيد العنزي

ال������م������ش������روع ال������������ذي أع����ل����ن
النائب العام المستشار ضرار
ال���ع���س���ع���وس���ي ت���ق���دي���م���ه ق��ب��ل
نحو أس��ب��وع ،في «الجريدة»،
بإضافة أحكام التماس إعادة
النظر في القضايا الجزائية،
يسجل للنيابة العامة ،ألمرين:
األول ألنها دائما تتهم بأنها
ال���خ���ص���م ال���م���ت���رب���ص ب����إدان����ة
ال���م���ت���ه���م���ي���ن ،وم�������ع ذل�������ك ه��ي
ال���ت���ي ت��ت��ق��دم ب��م��ش��روع يلبي
متطلبات العدالة للمحكومين
إذا ظهرت مستقبال أدلة تشير
إل�����ى ب����راء ت����ه����م ،واآلخ�������ر أن��ه��ا
أع��ل��ن��ت ت��ق��دي��م م���ش���روع عجز
ع���دد م��ن ال��ن��واب القانونيين
حتى عن التفاعل معه ،رغم أن
ال��ن��ظ��ام ال��ج��زائ��ي ف��ي الكويت
يفتقده.
ال�����ت�����م�����اس إع������������ادة ال���ن���ظ���ر
وال��س��م��اح ب��ال��ط��ع��ون بتمييز
ال���ج���ن���ح ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ق��ض��اي��ا
ال��ج��ن��اي��ات م��ن القضايا التي
ك���ان���ت ت��ف��ت��ق��ده��ا ال��م��ن��ظ��وم��ة
الجنائية ف��ي ال��ك��وي��ت ،وك��ان
بسببهما ي��ق��ض��ي ا ل��ك��ث��ي��رون
س��ن��وات حياتهم ف��ي الحبس
دون أن ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن إك��م��ال
درج�������ات ال���ت���ق���اض���ي ب��ح��ق��ه��م،
ومعاودة فتح ملف المحاكمة
م���ج���ددا ،وال���ح���ال ك��ذل��ك فيما
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ظ��ل��م م���ن ق����رارات
الحبس االحتياطي أو حتى
م����ن����ع ال����س����ف����ر ف������ي ال���ق���ض���اي���ا
الجزائية ،ولم يتبق من إقرار
سوى تشريع أحكام التماس
إعادة النظر الذي أعلنه النائب
ال��ع��ام أس���وة ب��م��ا ه��و معمول
ب�����ه ف�����ي ال����ق����ض����اي����ا ال���م���دن���ي���ة
والتجارية.
ك��م��ا يتعين ع��ل��ى ال��م��ش��رع
ال����ك����وي����ت����ي ،وه������و ف�����ي س��ب��ي��ل
ال���ن���ظ���ر إل�����ى أح����ك����ام ال��ت��م��اس
إعادة النظر ،البحث كذلك في
إم��ك��ان��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ح����االت رف��ع
دعاوى البطالن على األحكام،
سواء الجزائية أو المدنية أو
التجارية ،وذلك فيما لو ثبت
أن ه��ن��اك ح���االت بالبطالن ال
يسع ل��ح��االت ال��ت��م��اس إع��ادة
ال���ن���ظ���ر ب���ح���ث���ه���ا ،ك���م���ا ل�����و أن
ال��م��ح��ك��م��ة ال��ج��زائ��ي��ة أص���درت
أحكاما خالفت فيها أحكاما
ج����زائ����ي����ة أخ�������رى ح�������ازت ق���وة
األم������ر ال��م��ق��ض��ي أو أص�����درت
ال��م��ح��اك��م ال���ج���زائ���ي���ة أح��ك��ام��ا
خالفت األحكام ال��ص��ادرة من
المحكمة الدستورية فيما لو
حكمت استنادا إلى نصوص
ق��ض��ت المحكمة ال��دس��ت��وري��ة
بعدم دستوريتها
ك����م����ا أن ال����ق����ض����اي����ا ال���ت���ي
اعتقد أنها تستحق الوقوف
أي���ض���ا وه����ي م��راج��ع��ة أح��ك��ام
وق���واع���د رد ال��ق��ض��اة وال��ن��ظ��ر
في إمكانية استحداث حاالت
لم ت��رد بالتشريعات الحالية
م����ع وض�����ع ض����واب����ط ل��ل��ف��ص��ل
ف���ي دع�����اوى ال����رد م��ن��ه��ا ق��ي��ود
زمنية حتى ال يتعطل الفصل
ف��ي ال��ق��ض��اي��ا األخ����رى وق��ي��ود
م���وض���وع���ي���ة ح���ت���ى ال ت���ك���ون
دع��������اوى رد ال���ق���ض���اة ب��ه��دف
ال���ك���ي���د أو ال��ت��ع��ط��ي��ل ال��م��خ��ل
بحسن سير العدالة وبهدف
إطالة أمد الدعاوى.
ت��ن��ظ��ي��م ال��م��ش��رع ل��ل��ق��واع��د
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ض��ام��ن��ة لحسن
س����ي����ر ال�����ع�����دال�����ة ه������و ال����س����ور
ال����ح����ق����ي����ق����ي ال������������ذي ي���ح���ص���ن
ال�����م�����ت�����ق�����اض�����ي�����ن م��������ن ب���ع���ض
األخ����ط����اء ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ت���ي ال
يمكن للمحاكم العليا تداركها
أو ال��وق��وف عليها ،ك��م��ا أنها
تضمن بذل الكثير من الجهد
ال��ذه��ن��ي ق��ب��ل إص�����دار ال��ع��دي��د
من األحكام ،فضال عن مواكبة
المنطق الحقيقي لفهم مهمة
ال��ق��ض��اء م��ن أن���ه ب��ش��ر يصيب
وي��خ��ط��ئ ،وم���ن ال��م��ه��م إي��ج��اد
وس������ائ������ل ول��������و ب����ع����د ص������دور
األحكام تسمح بطرح األنزعة
م��ج��ددا وف���ق ض��واب��ط وق��ي��ود
دون ال���م���س���اس ب��ح��ج��ي��ة ك��ل
األحكام الصادرة.
وت��������ل��������ك ال��������ق��������واع��������د ح������ال
تقريرها تتطلب وجود قضاء
متخصص ال قضاء مختلط،
خصوصا مع كثرة الدعاوى
القضائية التي تتطلب وجود
قضاة متخصصين للقضايا
الجزائية ،ال يمكن أن ينظروا
س��وى تلك ال��ق��ض��اي��ا ،وقضاة
ي���ن���ظ���رون ف��ق��ط ف���ي ال���دع���اوى
ال���م���دن���ي���ة ،دون أن ي��ج��م��ع��وا
الجنائية معها ،وذلك حفاظا
على ف��ك��رة تخصص القضاء
الذي ينسجم مع فكرة التفرغ
الذهني للقضاء ال��ذي يفصل
فيه القاضي.
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ةديرجلا .تنشر خطة التنمية السنوية  2019 /2018تحت شعار «كويت

ً
ً
ً
ً
 ٣٨تشريعا و 20مشروعا استراتيجيا بـ  21.7مليارا
● الخطة حوت برامج تنموية وتتمثل في حكومة فاعلة واقتصاد متنوع ومعيشة مستدامة ورعاية صحية ذات جودة
فهد التركي

جاءت الركائز األساسية الجديدة
للخطة كالتالي:

كشفت خطة التنمية الجديدة
 ،2019 /2018التي أقرتها
الحكومة األسبوع الماضي ،أنها
تحوي  20مشروعا استراتيجيا
بكلفة  21.7مليار دينار،
وتتضمن مشروعات حكومية
غير نفطية وشركات مساهمة
ومشروعات شراكة ومشروعات
نفطية.
واحتوت خطة التنمية على سبع
ركائز أساسية لتنفيذ عملية
اإلصالح الشامل وتطوير
الدولة ومكافحة الفساد.
وفيما يلي خطة التنمية كاملة.

إدارة حكومية فاعلة

وفــي ضــوء ذلــك اشتملت ركيزة
اإلدارة الحكومية الفاعلة إلى حزمة
مــن الـمـشــروعــات يبلغ عــددهــا 16
مشروعا تنمويا.

ت ـه ــدف ركـ ـي ــزة إدارة حـكــومـيــة
فــاع ـلــة إل ــى إصـ ــاح وت ـطــويــر اداء
الجهاز اإلداري بالدولة ليكون أكثر
كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات
العامة بجودة عالية واالستجابة
لالحتياجات المتجددة للمواطنين
وقـ ـط ــاع األع ـ ـمـ ــال ،وفـ ــي إطـ ـ ــار مــن
الـ ـش ــراك ــة وال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـم ـس ــاء ل ــة
والشفافية والنزاهة.
و ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ر كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزة اإلدارة
الـحـكــومـيــة الـفــاعـلــة مـجـمــوعــة من
االبعاد منها الحوكمة المؤسسية
والسياسات والحكومة اإللكترونية
وتنمية اإلدارة الحكومية وتمكين
الموارد البشرية بالقطاع الحكومي
وتـطــويــر اإلط ــار التشريعي ودعــم
الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة م ـ ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
والمجتمع المدني.
وا شـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت ر كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزة اإلدارة
الحكومية الفاعلة على العديد من
البرامج األساسية:
 برنامج الحكومة اإللكترونية:ً
ً
حيث وضعت الحكومة جدوال زمنيا
لتطوير الخدمات العامة وخدمات
قـ ـط ــاع األع ـ ـمـ ــال بـ ـه ــدف تـخـفـيــض
التكلفة المباشرة وغير المباشرة
لــأعـمــال عــن طــريــق إعـ ــادة هيكلة
الجهاز اإلداري للدولة لرفع كفاءته
وجـعـلــه أك ـثــر مهنية فــي مــواجـهــة
ال ـب ـيــروقــراط ـيــة وتـقـلـيــص الـ ــدورة
الـمـسـتـنــديــة ف ــي تـقــديــم الـخــدمــات
ال ـعــامــة واالس ـت ـث ـمــاريــة والـتــاكـيــد
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـحــدي ـثــة وال ـم ـت ـقــدمــة ف ــي تـقــديــم
كــل الـخــدمــات الحكومية مــن خالل
البوابة اإللكترونية لالنطالق نحو
الحكومة الذكية.
 برنامج الحكومة المؤسسيةوالـ ـسـ ـي ــاس ــات :ويـ ـه ــدف إلـ ــى دع ــم
م ـمــارســات الـشـفــافـيــة والـمـســاء لــة
والمشاركة والعدالة في اداء الجهاز
اإلداري لـلــدولــة مـمــا يضمن الحد
من مظاهر سوء استخدام الموارد
الـ ـع ــام ــة ويـ ـح ــد مـ ــن ال ـم ـم ــارس ــات
غير المشروعة اثناء اداء األعمال،
ويتضمن البرنامج ثالثة محاور
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة :ت ـب ـس ـي ــط اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ووض ـ ــع
استراتيجيات وأطر تشريعية ،ودعم
ثقافة النزاهة والشفافية.
 ب ــرن ــام ــج تـ ـط ــوي ــر ال ـم ـخ ـطــطالهيكلي :وهو أحد اهم مشروعات
الـخـطــة ويـعـتـبــر خــريـطــة للتنمية
خ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن ال ـق ــادم ـي ــن حـيــث
تسعى الحكومة إلى جعل المخطط
الهيكلي الرابع متناغما تماما مع
مستهدفات وبرامج خطة التنمية
الحالية والخطط المستقبلية وذلك
من خالل منع التخطيط الي مشروع
تنموي جديد يحتاج إلى مساحة
مكانية أو تغير استعمال لالرض اال
بعد الرجوع إلى المخطط الهيكلي.

الحكومة اإللكترونية
ويـ ـعـ ـن ــي بـ ـب ــرن ــام ــج ال ـح ـك ــوم ــة
اإللكترونية استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتـصــاالت لتحسين
طرق تقديم الخدمات العامة بهدف
جعلها ايسر واسرع واقل كفلة ،وفي
نفس الــوقــت ســد الـطــريــق على أي
معوقات او تمييز أو فساد.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
رغ ــم ب ــدء ال ـكــويــت مـنــذ سـنــوات
ف ــي ت ـطــويــر ال ـخ ــدم ــات الـحـكــومـيــة
لتصبح إلكترونية اال انها لم تصل
بـعــد لـلـمـسـتــوى ال ـمــرضــي خــاصــة
فيما يتعلق بخدمات قطاع األعمال
لذلك لم يكن جزء كبير من مؤشرات
الـكــويــت الــدول ـيــة فــي ه ــذا الـمـجــال
على مستوى الطموح ،وتمثلت اهم
التحديات فيما يلي:
 ضعف الخدمات اإللكترونيةفي مجال قطاع األعمال خاصة فيما
يتعلق بالمشروعات الجديدة.
 غـيــاب التنسيق بين الجهاتالمنوط بها الموافقات على األعمال.
 ض ـ ـعـ ــف ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد الـ ـبـ ـي ــان ــاتاالحصائية الــازمــة للمستثمرين
ومتخذ القرار االقتصادي والمالي.
ويكمن الهدف في اآلتي:
 تــوسـيــع اس ـت ـخــدام الـخــدمــاتاإلل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي ت ـقــديــم مختلف
الخدمات األمنية والمرورية.
 استكمال برامج تحديث اإلدارةالمركزية لالحصاء بما تتضمنه من
تطوير البنى التحتية المؤسسية
واإللكترونية.
 وض ــع خـطــط زمـنـيــة لتطويروزيــادة الخدمات اإللكترونية عبر
البوابة اإللكترونية الرسمية.
 زي ــادة الـخــدمــات اإللكترونيةالداعمة لقطاع األعمال.

تطوير المخطط الهيكلي
 ويـ ـعـ ـن ــى بـ ـب ــرن ــام ــج ت ـط ــوي ــرال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــط ال ـ ـه ـ ـي ـ ـك ـ ـلـ ــي تـ ـط ــوي ــر
استعماالت الدولة واعتماد انظمة
ذكية ومستدامة للحفاظ على البيئة
الطبيعية مــع االخ ــذ فــي االعـتـبــار
التنمية االقتصادية واالجتماعية
وال ـع ـمــران ـيــة والـ ــزيـ ــادة الـسـكــانـيــة
المتوقعة خالل العقدين القادمين،
ويعتبر المخطط الهيكلي للدولة
هو األساس في عملية التنمية وهو
اإلط ــار الـعــام ال ــذي يـحــدد األه ــداف
والسياسات العمرانية المستقبلية
التي تعكس رؤية وأهــداف وخطط
ال ــدول ــة ف ــي اس ـت ـع ـمــاالت األراضـ ــي
المختلفة.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
اث ـب ـت ــت الـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـمـخـتـلـفــة
ال ـم ـه ـت ـمــة ب ـمــراج ـعــة مـ ــدى تــوافــق
الـمـخـطــط الـهـيـكـلــي ال ـثــالــث لــدولــة

الكويت مع خطة التنمية أن نسبة
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ب ـي ـن ــه وب ـ ـيـ ــن ال ـخ ـط ــة
تصل إلــى  60في المئة لــذا تسعى
الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ـ ــى جـ ـع ــل ال ـم ـخ ـطــط
الهيكلي الرابع متناغما مع خطط
التنمية المستقبلية بحيث ياخذ
في االعتبار اهم التحديات القائمة
فــي ه ــذا الـخـصــوص وال ـتــي يمكن
إيجازها فيما يلي:
 عـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ال ـم ـخ ـط ــطالهيكلي الحالي لمشروعات التنمية
خاصة الكبرى منها.
 عدم وجود خريطة استثماريةلتشجيع القطاع الخاص.
 ع ـ ـ ــدم تـ ــوفـ ــر ج ـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر مــنالمعلومات والبيانات الرسمية أو
التأكد من صحتها وحداثتها في
حال توفراها.
 غياب مشاركة جهات ذات عالقةمباشرة بالمخطط
ويكمن الهدف في اآلتي:
 اإلسـ ــراع فــي تعديل المخططالهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة
وتوفير األراضــي القامة المشاريع
الصناعية والـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة.

الحوكمة المؤسسية
تولي دولة الكويت تفعيل قواعد
الـحــوكـمــة الـمــؤسـسـيــة فــي القطاع
الحكومي درجة كبيرة من األهمية
بــاع ـت ـبــارهــا أح ــد أه ـ ــداف التنمية
المستدامة التي تهدف إلى مكافحة
الـفـســاد وتـعــزيــز مـبــادئ الشفافية
والمساءلة عبر إعادة هيكلة الجهاز
اإلداري لـلــدولــة وتـقـلـيــص ال ــدورة
ال ـم ـس ـت ـنــديــة وس ـت ـق ــوم ال ـح ـكــومــة
بتعزيز قواعد الحوكمة المؤسسية
من خالل االليات التالية:
 ت ـط ـب ـي ــق مـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـن ــزاه ــةوالـشـفــافـيــة وال ـم ـســاء لــة لمكافحة
الفساد في جميع أجهزة الدولة.
 تقليص الدورة المستندية فيتقديم الخدمات العامة.
 إع ــادة هيكلة الـجـهــاز اإلداريلـلــدولــة لــرفــع كـفــاء تــه وجعله أكثر
مهنية.
 ت ـ ـقـ ــديـ ــم خـ ـ ــدمـ ـ ــات ح ـك ــوم ـي ــةإلكترونية متميزة ومتكاملة من

خالل البوابة اإللكترونية.
 اع ـ ــداد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وطـنـيــةشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة
الفساد.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
ال توجد حتى اآلن استراتيجية
ش ــام ـل ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ودع ــم
الشفافية ومن ثم تسعى الحكومة
إلى وضع هذه االستراتيجية والتي
سـتـســاهــم ف ــي ال ـق ـض ــاء ع ـلــى هــذه
الفجوة من خالل:
 تشجيع الحوكمة المؤسسيةمما يساهم في االستخدام االمثل
لموارد الدولة.
 م ـســاعــدة ال ــدول ــة ف ــي تحقيقالنمو المستدام والــذي يعمل على
تخفيض تكلفة راس مال المنشأة.
 االفصاح عن المعلومات الماليةوالــذي يعمل على تخفيض تكلفة
رأسمال المنشأة.
 جـ ـ ــذب االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات سـ ــواءاالجـنـبـيــة أم الـمـحـلـيــة وال ـح ــد من
هروب رؤوس األموال المحلية.
ويكمن الهدف في اآلتي:
 اع ـ ــداد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وطـنـيــةشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة
الـفـســاد واعـ ــداد االل ـي ــات والخطط
وال ـب ــرام ــج الـمـنـفــذة لـهــا ومـتــابـعــة
تنفيذها مع الجهات المعنية.

اقتصاد متنوع مستدام
االق ـت ـصــاد الـمـتـنــوع الـمـسـتــدام
هـ ــو اقـ ـتـ ـص ــاد ي ــوف ــر اح ـت ـي ــاج ــات
الـمــواطـنـيــن ،وتـتـنــوع فيه مصادر
دخــل الــدولــة ،وترتكز دعائمه على
تـمـكـيــن ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ل ــري ــادة
الـتـنـمـيــة ،ووفـ ــرة مــن الـمـشــروعــات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة لـتــوفـيــر
عـ ـم ــق اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وفـ ـ ـ ـ ــرص ع ـمــل
الئقة دائمة ،وقطاع حكومي دوره
االســاســي هــو التنظيم والمراقبة
لتحسين بيئة األع ـم ــال ،وجعلها
ج ــاذب ــة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات .ل ـ ــذا تـعــد
ركيزة اقتصاد متنوع مستدام من
الــركــائــز ال ـتــي تــامــس احـتـيــاجــات
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ب ـ ـصـ ــورة مـ ـب ــاش ــرة،
فـ ــااله ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ـتـ ـن ــوي ــع ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة
االنتاجية ض ــرورة ال بــديــل عنها،
ومع ما يمر به االقتصاد العالمي

من تراجع في معدالت النمو وعدم
االستقرار الجيوسياسي بمناطق
مختلفة ،إضافة إلى التوجه العام
نـحــو زي ـ ــادة اس ـت ـخــدامــات الـطــاقــة
مــن الـمـصــادر الـمـتـجــددة وخــاصــة
في الــدول األوروبـيــة ،وتبعات ذلك
على أسعار النفط ،هو ما أدى إلى
انخفاض كبير في االيرادات العامة
ل ـل ــدول ــة ،وظ ـه ــور ع ـجــز الـمـيــزانـيــة
العامة كأحد المتغيرات الجديدة
الـ ـت ــي ت ــؤخ ــذ ف ــي ال ـح ـس ـب ــان عـنــد
إعادة الخطط المستقبلية ،في ظل
تلك التحديات تظهر اهمية ركيزة
االقتصاد التمنوع المستدام لتأكيد
استمرارية وزيادة النمو االقتصادي
لتحقيق االستدامة التي توازن بين
الحاجات االنية ،والمستقبلية وهو
م ــا تـسـعــى الـخـطــط الـتـنـمــويــة الــى
تحقيقه من خالل:
 ت ـ ـحـ ــول ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـح ـك ــوم ــينحو التنظيم والمراقبة لتحسين
ب ـي ـئ ــة األعـ ـ ـم ـ ــال وج ـع ـل ـه ــا ج ــاذب ــة
لالستثمارات.
 تمكين القطاع الـخــاص ســواءع ـب ــر ال ـت ـخ ـص ـيــص والـ ـش ــراك ــة مع
القطاع العام.
 دعم مشاركة الشباب الكويتيينلـلـعـمــل بــال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص وخـلــق
فرص وظيفية في قطاعات صناعية
وخدمية.
 زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــاتالصغيرة والمتوسطة.
 ج ـ ـ ــذب الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـح ــدي ـث ــةإنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــا وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ــال
تــوطـيــن وخ ـلــق مـنــاطــق تجمعات
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات االج ـن ـب ـي ــة بـحـيــث
ي ـس ــاه ــم ذل ـ ــك فـ ــي ت ـك ــوي ــن ق ــاع ــدة
إنتاجية متنوعة.
 تـ ــوافـ ــر قـ ـط ــاع م ــال ــي م ـت ـطــورومستقر.
وتتضمن ركيزة اقتصاد متنوع
وم ـس ـتــدام ( )7بــرامــج تـشـمــل ()30
مشروعا ،حيث يستهدف برنامج
ت ـه ـي ـئ ــة ب ـي ـئ ــة االع ـ ـ ـمـ ـ ــال ل ـل ـق ـطــاع
ال ـخ ــاص الـتـغـلــب عـلــى الـمـعــوقــات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
والعمل على زيادة نسبة مساهمته
فـ ــي الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي االجـ ـم ــال ــي،
وبرنامج تنويع القاعدة االنتاجية
وزيــادة معدالت االستثمار ،والذي

التوزيع النسبي للتكاليف اإلجمالية للمشروعات االستراتيجية
التكلفة اإلجمالية نسبة مساهمة
عدد المشروعات
القطاع
(مليون دينار)
%55.0
11.919
3

القطاع
البترول
النقل والمواصالت واالتصاالت

5

4.499.8

%20.8

التعليم

1

2.782.6

%12.8

التنمية العمرانية وتطوير منطقة الشمال

5

1.167

%5.4

الصحة

4

906.3

%4.2

البيئة

1

230

%1.1

الكهرباء والماء

1

176.6

%0.8

اإلجمالي

20

21.681.4

%100.0

جسر جابر أحد المشاريع التنموية االستراتيجية
يسعى الــى زي ــادة نسبة مساهمة
القطاعات غير النفطية في الناتج
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي االج ـ ـمـ ــالـ ــي ل ـت ـخ ـف ـيــض
االعتماد على القطاع النفطي ،أما
برنامج تطوير السياحة الوطنية
فيستهدف تشجيع االستثمارات
فــي األنـشـطــة السياحية بمختلف
مناطق الكويت ،واالستغالل األمثل
ل ـل ـمــرافــق والـ ـخ ــدم ــات الـسـيــاحـيــة
لتطوير القطاع السياحي وزيــادة
ق ـ ــدرات ـ ــه الـ ـتـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة وب ــرن ــام ــج
االقتصاد المعرفي ،الذي يستهدف
زيادة الميزة التنافسية للمنتجات
الوطنية ،وذلك في المدى المتوسط
الى الطويل ،ما سيؤدي الى زيادة
ق ــدرتـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـنـ ـف ــاذ ل ــأس ــواق
العالمية ،وبالتالي زيادة الصادرات
غ ـيــر الـنـفـطـيــة ،وزي ـ ــادة االي ـ ــرادات
ال ـع ــام ــة غ ـيــر ال ـن ـف ـط ـيــة ،وبــرنــامــج
الـتـخـصـيــص الـ ــذي ت ــم اسـتـحــداثــه
ل ـت ـف ـع ـيــل زيـ ـ ـ ــادة ن ـس ـبــة مـســاهـمــة
القطاع الخاص في الناتج المحلي
االجـمــالــي وإف ـســاح الـمـجــال امامه
لــريــادة عجلة التنمية ،اضــافــة الى
بــرنــامــج ت ـطــويــر ال ـق ـطــاع النفطي
وبرنامج استدامة المالية العامة.

تهيئة بيئة األعمال للقطاع الخاص
ي ـه ـت ــم بـ ــرنـ ــامـ ــج ت ـه ـي ـئ ــة ب ـي ـئــة
األع ـم ــال للقطاع ال ـخــاص بالعمل
على التغلب على المعوقات التي
تــواجــه الـقـطــاع ال ـخــاص مــن خــال
ف ــك ال ـت ــداخ ــل ف ــي االخ ـت ـصــاصــات
بـيــن الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،والعمل
على إعــادة هندسة خطوات العمل
لتبسيط اإلجراءات ،وتقليل الدورة
المستندية ،وتفعيل إنجاز األعمال
إل ـك ـت ــرون ـي ــا ،وذل ـ ــك ل ــزي ــادة نسبة
م ـســاه ـم ـتــه فـ ــي الـ ـن ــات ــج الـمـحـلــي
االج ـمــالــي ،بـمــا ي ــؤدي ال ــى تمكين
القطاع الخاص ،وزيادة فرص العمل
الجديدة للمواطنين به.
كـمــا يستهدف الـبــرنــامــج تبني
مـ ـش ــروع ــات م ـح ــوري ــة ف ــي عملية
التنمية ،س ــواء المسند منها الى
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص أو مـ ــا سـيـنـفــذ

بــالـمـشــاركــة بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
وال ـ ـخ ـ ــاص ،وم ـ ــن خ ـ ــال تــأس ـيــس
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة الـ ـع ــام ــة،
وت ـ ـب ـ ـس ـ ـيـ ــط إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إص ـ ـ ـ ـ ــدار
ال ـت ــراخ ـي ــص الـ ــازمـ ــة للمستثمر
المحلي واألجنبي ،وتوفير بوابة
الكترونية موحدة لخدمات قطاع
األعمال واالستثمار.
وبـ ـ ـع ـ ــد االن ـ ـت ـ ـه ـ ــاء مـ ـ ــن ت ـن ـف ـيــذ
مشروعات البرنامج البالغ عددها
 5م ـش ــروع ــات يـسـتـهــدف تحسين
الترتيب النسبي لدولة الكويت في
مؤشر بــدء االعمال بنهاية الخطة
االن ـمــائ ـيــة ،وذل ــك مــن خ ــال زي ــادة
نـسـبــة م ـســاه ـمــة ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
للقطاع الخاص في الناتج المحلي
االجـمــالــي لتصل الــى نحو  42في
ال ـم ـئــة بـنـهــايــة ال ـخ ـطــة االن ـمــائ ـيــة،
وبما يؤدي إلى زيادة فرص العمل
الوطنية.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
 تأخر ترتيب دولة الكويت فيمــؤشــر ب ــدء االع ـم ــال إل ــى الـمــرتـبــة
 173من ضمن  190دولة عام 2017
ً
محققة ترتيبا نسبيا  91في المئة
فــي الـمــؤشــر ،وه ــذه النسبة تشير
إلـ ـ ــى أه ـم ـي ــة دعـ ـ ــم جـ ـه ــود تـهـيـئــة
بيئة االعـمــال لجذب االستثمارات
المباشرة الوطنية أو األجنبية.
 كما تــراجــع الترتيب النسبيلـمــؤشــر الـتـجــارة عـبــر ال ـحــدود 83
في المئة من جملة الدول المشاركة
نـتـيـجــة ل ـطــول ال ـم ــدة واإلج ـ ـ ــراءات
المتعلقة بالتصدير واالستيراد.
 تدني الترتيب النسبي لمؤشرجودة المورد المحلي  59في المئة،
وق ـ ــد ش ـه ــد م ــؤش ــر ت ـط ــوي ــر حــالــة
التجمعات تحسنا من  44في المئة
إلى  35في المئة.
 عـ ــدم وجـ ـ ــود دراسـ ـ ـ ــات ب ـشــأنالوضع التشريعي للدولة لتسهيل
االستثمارات األجنبية والقوانين
المتعلقة بها.
ويكمن الهدف في اآلتي:
 حل المعوقات التي تحول دوننمو قطاع الصناعة التحويلية.
 -إقامة مناطق تجارة حرة

الصبيح :نتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة
وتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية
ذكرت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
وزي ــرة الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة هند
الصبيح أن الكويت اطلقت رؤيتها «كويت
جـ ــديـ ــدة» س ـع ـيــا ل ـل ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى ت ـحــديــات
الـحــاضــر ،وتوجها نحو مستقبل مزدهر
ومستدام ،انطالقا من رؤية سامية للكويت
بحلول عام  2035بأن تصبح الكويت مركزا
ماليا وتـجــاريــا جــاذبــا لالستثمار يقوده
القطاع الخاص نحو التنمية.
وتعد الخطة السنوية  2019-2018الحلقة
الرابعة من الخطة اإلنمائية متوسطة األجل
( )2020/2019-2016/2015الصادرة بالقانون
رقم  11لسنة  ،2015والتي تستهدف حشد
كل الجهود لتحقيق التوجه االستراتيجي
الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية ،ليعتمد
على سبع ركــائــز اســاسـيــة ،وهــي مجاالت
تــرك ـيــز ال ـخ ـطــة م ــن أج ــل االس ـت ـث ـمــار فيها
وتـ ـط ــوي ــره ــا ،وال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن مـ ــن خــال ـهــا
تحقيق الــرؤيــة ،وتعكس مجاالت التنمية
االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلدارية
بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
واضافت« :تمت صياغة الركائز السبع،
بحيث تتكامل لتحقيق التنمية المستدامة،
وخـلــق رأس م ــال بـشــري يــواكــب تـحــديــات
التنمية وفقا للمؤشرات الدولية ،وتستهدف
كــل رك ـيــزة مــا يـلــي :إدارة حكومية فاعلة،
إصالح نظم اإلدارة العامة لتعزيز معايير
ال ـش ـفــاف ـيــة وال ـم ـس ــاء ل ــة وفــاع ـل ـيــة الـجـهــاز
الحكومي ،اقتصاد متنوع مستدام ،تمكين
القطاع الخاص ،تنويع القاعدة اإلنتاجية،
تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية
المتطورة وتسويقها .بنية تحتية متطورة،
تـطــويــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وتـحــديـثـهــا بما

تـ ـت ــواف ــق مـ ــع ال ـم ـع ــاي ـي ــر الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ودعـ ــم
القدرة االنتاجية للطاقة الكهربائية .بيئة
معيشية مستدامة ،ترشيد استهالك الموارد
الطبيعية الستدامة الموارد ،وخفض نسب
التلوث البيئي ،رعاية صحية عالية الجودة،
تحسين جــودة خــدمــات الــرعــايــة الصحية
فــي القطاعين ال ـعــام وال ـخ ــاص .رأس مــال
بشري إبــداعــي ،إع ــداد أف ــراد المجتمع من
خالل التعليم والتدريب ليصبحوا أعضاء
يـتـمـتـعــون بـ ـق ــدرات تـنــافـسـيــة وإن ـتــاج ـيــة.
مكانة دولية متميزة ،تعزيز صــورة دولة
الكويت على المستوى الدولي في المجاالت
الــدب ـلــومــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة والـثـقــافـيــة
واالعمال االنسانية».
وبينت ان الخطة اعتمدت أدلة تنافسية
لقياس اثــرهــا التنموي فــي تـقــدم الكويت
نحو تحقيق الرؤية السامية .ويشمل كل
دليل مجموعة مــؤشــرات ،استخدمت هذه
الـ ـم ــؤش ــرات ل ـل ــوق ــوف ب ـش ـكــل م ـح ــدد على
الفجوات التي تواجه كل برنامج ،وتحديد
التوجهات االستراتيجية الالزمة للحد من
الفجوات ،وتقدم هذه التوجهات ارشادات
للجهات والمؤسسات الحكومية ،والشركات
المملوكة بالكامل للدولة ،والقطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق
بتحديد حزمة من المشروعات والمبادرات
ال ــازم ــة ل ـكــل ب ــرن ــام ــج ت ـن ـم ــوي ،وت ـحــديــد
المتطلبات التشريعية الالزمة لدفع عجلة
التنمية في مختلف ركائز الخطة ،يستهدف
كل ذلك ،تحسين ترتيب الكويت في جميع
المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ35
بحلول عام .2035
ول ـض ـمــان ات ـس ــاق ال ـخ ـطــط الـتـنـمــويــة،

فـقــد تــم رب ــط سـيــاســات الـخـطــة اإلنـمــائـيــة
مـتــوسـطــة األجـ ــل م ــع األدل ـ ــة وال ـم ــؤش ــرات
الدولية وأهداف التنمية المستدامة ،ووثيقة
اإلصــاح المالي واالقتصادي بما تحويه
من برامج وسياسات قصيرة ومتوسطة
االجل.
وت ــابـ ـع ــت« :م ـم ــا الشـ ــك ف ـي ــه ان ض ـمــان
نجاح الخطة السنوية يتطلب من الجميع
استشعار ان المسؤولية التنموية للدولة
هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها كل شركاء
التنمية وكل المواطنين ،وهي تمثل عوامل
نجاح لتحقيق ان ـجــازات حقيقية تالمس
ت ـط ـل ـعــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي ،ونـتـطـلــع
ال ــى تـكــاتــف الـجـهــود واسـتـثـمــار الـطــاقــات
والـخـبــرات مــن اجــل تعزيز فــرص النجاح
وتحسين األداء التنموي».
وأك ـ ـ ــدت ال ـخ ـط ــة الـ ـج ــدي ــدة رؤيـ ـ ــة دول ــة
الكويت  2035انها تهدف إلى «جعل الكويت
مــركــزا ماليا وتجاريا جــاذبــا لالستثمار،
تــذكــى فـيــه روح الـمـنــافـســة ،وتــرفــع كـفــاءة
اإلنتاج ،ويقوم فيه القطاع الخاص بقيادة
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ،فــي ظــل جـهــاز دولــة
م ــؤس ـس ــي داع ـ ــم ي ــرس ــخ ال ـق ـي ــم ،وي ـحــافــظ
على الهوية االجتماعية ،ويحقق التنمية
البشرية والتنمية المتوازنة ،ويوفر بنية
أساسية مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة
اعمال مشجعة».
وترتكز الرؤية على سبع ركائز اساسية،
ت ـع ـك ــس م ـ ـجـ ــاالت ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية والبيئية واالدارية بما يتوافق
مع اهــداف التنمية المستدامة ،حيث تعد
ً
ً
اهداف التنمية المستدامة دائما محددا لكل
االولويات التنموية ،وقد تم بالفعل ما يلي:

هند الصبيح

* مواءمة اهداف التنمية المستدامة مع
الخطة اإلنمائية متوسطة األجل للسنوات
( ،)2020/2019-2016/2015وركائز وبرامج
خطة التنمية السنوية  ،2019/2018حيث
تبين أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بترجمة
الكثير من أهداف التنمية المستدامة.
* ربــط أولــويــات برنامج عمل الحكومة
لـ ـلـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ع ـش ــر
( )2020/2019-2017/2016بأهداف التنمية
الـمـسـتــدامــة ،حـيــث تـمــت صـيــاغــة بــرنــامــج
عـمــل الـحـكــومــة تـحــت شـعــار «نـحــو تنمية
مستدامة».
* تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية
ال ــدائـ ـم ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ أجـ ـن ــدة  2030أله ـ ــداف
التنمية المستدامة لمتابعة تنفيذ االهداف
واعداد التقرير الوطني للتنمية المستدامة
بالتعاون مع الجهات المعنية.

local@aljarida●com

جديدة» وتحتوي على  ٧ركائز أساسية نحو اإلصالح الشامل

 ...وفاتورة الرعاية السكنية فاقت طاقة الدولة
● الفتوى والتشريع وإعادة هيكلة األجور وحماية األموال العامة والرسوم والضريبة الموحدة واإلعسار قوانين قادمة
المتطلبات التشريعية
إدارة حكومية فاعلة

● تعديل القانون رقم  1962/11بشأن جوازات السفر.
● مشروع قانون الفتوى والتشريع.
● مشروع قانون حق االطالع على المعلومات العامة.
● مشروع قانون منع تضارب المصالح.
● تعديل بعض مواد القانون رقم  1982/32بشأن نظام
المعلومات المدنية.
● م ـشــروع قــانــون إلعـ ــادة هيكلة ن ـظــام األجـ ــور في
القطاع العام.
● مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية االموال
العامة.
● ت ـعــديــل ق ــان ــون ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة ل ـت ـعــزيــز ال ـنــزاهــة
ومكافحة الفساد.

ف ــي الـ ـم ــواق ــع ال ـم ـنــاس ـبــة مع
تــزويــدهــا بالتجهيزات األساسية
للتصدير واالستيراد.
 تبني مشروعات محورية فيعملية التنمية مــن خــال تأسيس
الشركات المساهمة.

االقتصاد المعرفي
االقتصاد المعرفي هو اقتصاد
قــائــم على االسـتـخــدامــات العملية
وال ـحــدي ـثــة ف ــي الـبـحــث والـتـطــويــر
واالبتكار واإلب ــداع ،بما يــؤدي إلى
زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ويتضمن
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ع ـ ـ ــدد  7م ـ ـشـ ــروعـ ــات،
يستهدف مــن خ ــال تنفيذها إلى
زيادة الميزة التنافسية للمنتجات
الوطنية ،وذلك في المدى المتوسط
الى الطويل ،ما سيؤدي الى زيادة
ق ــدرتـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـنـ ـف ــاذ لـ ــاسـ ــواق
العالمية ،وبالتالي زيادة الصادرات
غ ـيــر الـنـفـطـيــة ،وزي ـ ــادة االي ـ ــرادات
العامة غير النفطية.
ويسعى البرنامج إلــى تشجيع
الصناعات المعرفية ذات التقنية
ال ـم ـت ـط ــورة ،وت ـســوي ـق ـهــا لـلـقـطــاع
الصناعي ،وبناء القدرات والخبرات
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ بـ ــرامـ ــج ال ـب ـحــث
العلمي ،بما فــي ذلــك انـشــاء مركز
ابحاث عالمي للبترول ،ودعم جهود
اشــراك القطاع الخاص في تطوير
الـمـنــاهــج والـتـخـصـصــات العلمية
والـ ـب ــرام ــج ال ـب ـح ـث ـيــة ب ـمــؤس ـســات
التعليم الـعــالــي لـضـمــان الـتــوافــق
م ــع اح ـت ـي ــاج ــات ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
ب ـم ـج ــاالت ــه الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة ،وت ـط ــوي ــر
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـب ـحــث
الـعـلـمــي واالب ـت ـكــار مــن خ ــال ربــط
البحث العلمي واالبـتـكــار بخطط
التنمية فــي الــدولــة ،وتـطــويــر آلية
ف ـع ــال ــة ل ــرب ــط مـ ـخ ــرج ــات ال ـب ـحــث
ال ـع ـل ـمــي ب ــاألول ــوي ــات ال ـت ـن ـمــويــة،
حيث يستهدف برنامج االقتصاد
المعرفي تحسين الترتيب النسبي
ل ــدول ــة ال ـكــويــت ف ــي ك ــل م ــن مؤشر
المعرفة للمؤسسات االجتماعية
ال ـع ــام ــة ،وم ــؤش ــر طـبـيـعــة ال ـم ـيــزة
التنافسية بنهاية الخطة االنمائية.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
 تـحـسـيــن ت ــرت ـي ــب الـ ــدولـ ــة فيمــؤشــر طبيعة الـمـيــزة التنافسية
من المركز  53الى  ،48محققة بذلك
ترتيبا نسبيا  35في المئة من الدول
المشاركة ،كأحد أهم مؤشرات دليل
ت ـطــويــر بـيـئــة االعـ ـم ــال ع ــام 2016
.2017/
 ت ــراج ــع ت ــرت ـي ــب الـ ــدولـ ــة علىم ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات
االجتماعية الـعــامــة ،حيث احتلت
تــرتـيـبــا نـسـبـيــا  64ف ــي ال ـم ـئــة من
ضـمــن مجموعة الـ ــدول المشاركة
على الـمــؤشــر بدليل تطوير بيئة
االعمال عام .2012
 تـحـقـيــق م ـع ــدل ن ـمــو حقيقيلـلـنــاتــج الـقــومــي لـلــدولــة مــن خــال
قـ ـط ــاع ــات ي ـغ ـل ــب ع ـل ـي ـهــا ال ـط ــاب ــع
الخدمي المعرفي.
 التركيز على الخدمات المعرفيةوالـ ـت ــي ت ـش ـمــل نـ ـش ــاط ــات الـبـحــث
والتطوير واالستكشاف واالبتكار
وط ـ ــرق تــوف ـيــر ون ـق ــل الـمـعـلــومــات
وصناعة االتصاالت ،حيث أصبح
رأس المال المعرفي العنصر األكثر
أهمية في تحقيق النمو االقتصادي
المستدام.
ويكمن الهدف في اآلتي:
 دع ـ ــم وتـ ـط ــوي ــر ن ـظ ــم ال ـب ـحــثالعلمي لـخــدمــة التنمية الــزراعـيــة
المستدامة.
 تـ ـط ــوي ــر آل ـ ـيـ ــة فـ ـ ّـعـ ــالـ ــة ل ــرب ــطمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــات ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي
باألولويات التنموية.

تنويع القاعدة اإلنتاجية
تنويع القاعدة اإلنتاجية يعني
زي ـ ــادة ع ـم ــق االقـ ـتـ ـص ــاد الــوط ـنــي
بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة
والـ ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة وال ـت ـع ــدي ــن
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ــادة
مـعــدالت االستثمار لــزيــادة نسبة
مساهمة القطاعات غير النفطية

ف ــي ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي،
وتنويع مصادر الدخل وتخفيض
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي.
ويستهدف البرنامج ،الذي يتضمن
 5م ـش ــروع ــات ،تـحـسـيــن الـتــرتـيــب
الـنـسـبــي لــدولــة الـكــويــت فــي دليل
ت ـطــويــر بـيـئــة االعـ ـم ــال ،وذلـ ــك من
خالل زيادة نسبة مساهمة القطاع
غـيــر الـنـفـطــي فــي الـنــاتــج المحلي
االجمالي بنهاية الخطة االنمائية.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
أظ ـه ــرت ن ـتــائــج تـحـلـيــل تـقــريــر
الـتـنــافـسـيــة الـعــالـمـيــة ل ـعــام 2016
 2017/تحسنا نسبيا فــي و ضــع
دولة الكويت فيما يتعلق بتطوير
بيئة األعمال ،حيث حصلت دولة
الكويت على المركز  61فــي دليل
تـطــويــر بـيـئــة االع ـم ــال ع ــام 2016
 ،2017/محققة بذلك ترتيبا نسبيا
 44في المئة مقارنة بـ 63في المئة،
و 45في المئة في عام ،2016/ 2015
ك ـم ــا ت ـش ـيــر الـ ـم ــؤش ــرات ال ـفــرع ـيــة
المستهدفة بالدليل إلى:
 تحسين ترتيب مؤشر تطويرع ـم ـل ـيــة اإلنـ ـت ــاج م ــن ال ـم ــرت ـبــة 81
بـتــرتـيــب نـسـبــي  58فــي الـمـئــة في
تقرير عام  2016/ 2015الى المرتبة
 64بترتيب نسبي  46في المئة في
تقرير عام .2017/ 2016
 إن المستهدف م ــازال يتطلبالمزيد من الجهود لتكريس قواعد
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة بــأب ـعــادهــا
الــوطـنـيــة وال ـعــال ـم ـيــة ،وم ــن خــال
شركات وطنية قوية يمتد عملها
داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت وخ ــارجـ ـه ــا .وم ــن
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان االن ـت ـه ــاء من
المخطط الهيكلي الرابع سيؤدي
ال ـ ــى زيـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت االس ـت ـث ـم ــار
الخاص واالجنبي بنهاية الخطة
االنمائية.
ويكمن الهدف في اآلتي:
تنويع مصادر الدخل الوطني
والـعـمــل عـلــى ج ــذب االسـتـثـمــارات
االجنبية المباشرة وتحفيز شراكة
القطاع الخاص.
استدامة المالية العامة
يهتم برنامج استدامة المالية

العامة بمعالجة الخلل الهيكلي
فــي الـمــالـيــة الـعــامــة وال ـنــاتــج عن
هـيـمـنــة اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ـط ـيــة مــن
ج ــان ــب ،وت ـض ـخ ــم ب ـن ــد ال ـن ـف ـقــات
الـجــاريــة مــن جانب آخــر ،لــذا فقد
وضعت الحكومة ضمن أولوياتها
فــي المرحلة المقبلة العمل على
استدامة المالية العامة ،من خالل
إص ـ ـ ــاح ال ـه ـي ـك ــل الـ ـم ــال ــي حـتــى
تتمكن الدولة من تنفيذ خططها
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة ب ــاسـ ـتـ ـق ــرار وب ـ ـ ــدون
معوقات.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
*ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات غ ـيــر
ال ـن ـف ـط ـي ــة ن ـس ـب ــة ال ـ ـ ــى اج ـم ــال ــي
االيرادات العامة.
*االرت ـفــاع المستمر فــي نسبة
اإلنفاق الجاري نسبة الى اإلنفاق
االستثماري واإلنفاق العام.
ويكمن الهدف في اآلتي:
* تـطــويــر االدارة االقـتـصــاديــة
للدولة مــن خــال االلـتــزام الكامل
بتنفيذ ا لـسـيــا ســات االقتصادية
للخطة.
* تنمية مصادر اإليرادات غير
النفطية ،بــإ عــادة تسعير حقوق
االنـتـفــاع بــاألراضــي ،لتتالء م مع
اسعارها الحقيقية.
* تطوير واستكمال مشروعات
التحول الى الحكومة االلكترونية،
لتحصيل الـمـسـتـحـقــات الـمــالـيــة
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ،فـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـخ ــدم ــات
واألمالك العامة.

تطوير السياحة الوطنية
بـ ــرنـ ــامـ ــج ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـسـ ـي ــاح ــة
الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـضـ ـم ــن 4
مشروعات ،يعني بتنمية اإلمكانات
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد ال ـ ـمـ ــاديـ ــة وال ـخ ــدم ـي ــة
ال ـس ـيــاح ـيــة م ــن خـ ــال الـتـخـطـيــط
وال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــران ــي وتـشـجـيــع
وزيـ ــادة الـتـعــاون الــوثـيــق بـيــن كل
من القطاع العام والقطاع الخاص
فــي الـقـطــاع الـسـيــاحــي ،لـمــا لــه من
دور ف ــي ت ـنــويــع م ـص ــادر ال ــدخ ــل.
ويـ ـسـ ـتـ ـه ــدف بـ ــرنـ ــامـ ــج «تـ ـط ــوي ــر

النمط اإلسكاني وغياب الرهن
العقاري ضاعفا المشكلة
تضاعفت المشكلة اإلسكانية فــي السنوات األخـيــرة ،نتيجة
الفجوة الكبيرة بين عــدد الطلبات وعــدد التوزيعات ،مما خلق
ً
ت ـحــديــا أمـ ــام ال ـح ـكــومــة لـ ـض ــرورة اإلسـ ـ ــراع ف ــي تـلـبـيــة الـطـلـبــات
المتزايدة ،وإن كــان هناك بعض التحفظ على ارقــام المسجلين
ً
بسبب رفض البعض تسلم وحدته في مناطق انتظارا لمناطق
ً
ً
أخرى ،كما أن هناك اختالفا كبيرا بين المناطق اإلسكانية ،فهناك
مناطق متوفرة بها قسائم ،وليس بها قوائم انتظار ،وأخرى عليها
ضغط كبير ،ويجب إيـجــاد حلول لهذا الموضوع برفع الطلب
الذي يرفض صاحبه االستالم أو اخراجه من ترتيبه القائم إلى
ترتيب جديد.
وقابل زيادة الطلبات عدم تماشي األعداد الموزعة خالل العقدين
األخ ـيــريــن مــع الـطـلـبــات الـمـتـنــامـيــة ،ويــرجــع الـسـبــب فــي طبيعة
المجتمع الكويتي ال ــذي يــرفــض السكن الـعـمــودي والمساحات
الصغيرة ،وهو ما تسعى الحكومة إلى تغييره خالل الفترة القادمة،
فنمط اإلسـكــان الحالي غير مـسـتــدام ،وال يمكن االسـتـمــرار فيه،
ً
ً
ويمثل هدرا كبيرا في الموارد المحدودة ،وفي الطاقة المستنزفة
إضافة إلى ضرورة مراعاة استخدام تقنيات البناء االخضر والمدن
الذكية ،وستوفر المؤسسة العامة للرعاية السكنية  12ألف وحدة
سكنية سنويا كــالـتــزام خــال خطتها لخمس سـنــوات ،وهــو ما
ً
سيتيح حل جزء كبير من المشكلة ،فضال عن سعي الحكومة إلى
وضع تشريع جديد للرهن العقاري سيتيح وضع آليات جديدة أمام
المواطنين وأمام الحكومة لحل المشكلة بشكل جذري ،واستخدام
خبرات وإمكانيات المطورين العقاريين وفوائض البنوك التجارية.
ويمكن تلخيص أهــم الـفـجــوات نتيجة إهـمــال هــذا البرنامج
فيما يلي:
* زيـ ــادة ف ــات ــورة تــوفـيــر الــرعــايــة الـسـكـنـيــة لـتـخــرج ع ــن طــاقــة
وإمكانيات الدولة.
* هدر كبير نتيجة تكلفة انتظار األسرة الكويتية لسنوات من
اجل توفير مسكن مالئم.
* غياب سوق للرهن العقاري يسمح بخيارات اوسع للمواطنين.
* غـيــاب مخطط هيكلي مـطــور يضع فــي اعـتـبــاره التوسعات
والتطور التكنولوجي.
وتتضمن أهم السياسات وضع استراتيجية للتنمية العمرانية
تشمل سياسات إسكانية متكاملة ،والربط بين المخطط الهيكلي
وخطط التنمية ،إلى جانب توفير بدائل سكنية جديدة بأنماط
جديدة ومتطورة تتواكب مع المتغيرات العالمية في اصول البناء
وتنفيذ المشاريع اإلسكانية الكبرى.

اقتصاد متنوع مستدام

● مشروع قانون بإنشاء شركة البريد.
● م ـشــروع قــانــون بــإنـشــاء شــركــة ال ـهــواتــف الثابتة
واالتصاالت الدولية.
● تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية
مقابل االنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
● مشروع قانون مؤسسة عامة للكهرباء والماء.
● مشروع قانون السجل العيني.
● مشروع قانون السياحة.
● مشروع قانون نشاط التأمين.
● تعديل قانون السجل التجاري.
● تعديل قانون الصناعة.
● مشروع قانون الطيران المدني.

الـ ـسـ ـي ــاح ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة» ت ـش ـج ـيــع
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارات فـ ـ ـ ــي االن ـ ـش ـ ـطـ ــة
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ب ـم ـخ ـت ـل ــف م ـن ــاط ــق
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،واالس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال األمـ ـث ــل
ل ـل ـمــرافــق والـ ـخ ــدم ــات الـسـيــاحـيــة
لتطوير القطاع السياحي وزيادة
قدراته التنافسية ،حيث يستهدف
زي ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ــدد رواد ال ـم ـش ــروع ــات
السياحية بنهاية الخطة اإلنمائية
 ،2020/2019-2016/2015كما أنه
من المتوقع لهذا البرنامج التأثير
في زيادة نسبة مساهمة اإليرادات
غير النفطية من إجمالي اإليرادات
العامة للدولة.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
القطاع السياحي إحدى وسائل
تعزيز استدامة التنمية وتنويع
م ـ ـصـ ــادر ال ـ ــدخ ـ ــل ،وت ـت ـم ـث ــل اه ــم
التحديات التي تواجه القطاع في:
* تحديث قواعد البيانات عن
ال ـم ـع ــال ــم والـ ـم ــراف ــق وال ـخ ــدم ــات
السياحية في دولة الكويت.
* ت ـه ـي ـئ ــة الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة
للنهوض بصناعة السياحة.
* البيئة التشريعية والقيود
المفروضة على تأشيرات الدخول.
* ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـث ـق ــاف ــة وال ـ ـتـ ــراث
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االستكشافية.
*ال ـت ـســويــق وال ـت ــروي ــج لــدولــة
الكويت كوجهة سياحية.
*دور ومساهمة القطاع الخاص
في المشروعات السياحية.
ويكمن الهدف في اآلتي:
* تـشـجـيــع االس ـث ـت ـم ــارات في
االن ـش ـط ــة ال ـس ـيــاح ـيــة بـمـخـتـلــف
مناطق الكويت.
* االس ـت ـغــال األم ـثــل للمرافق
وال ـخــدمــات الـسـيــاحـيــة فــي خلق
صناعة سياحية تنافسية.
* تبني مشروعات محورية في
عملية التنمية ،من خالل تأسيس
الشركات المساهمة.

التخصيص
يـسـعــى بــرنــامــج الـتـخـصـيــص،
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـم ــل ( )3م ـ ـشـ ــروعـ ــات،
ال ــى اع ـ ــادة رس ــم دور ال ــدول ــة في
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،ب ـح ـيــث
ت ـت ـح ــول مـ ــن ال ـم ـش ـغ ــل وال ـم ـن ـتــج
ال ــى الـمـنـظــم وال ـم ــراق ــب لتحقيق
ن ـمــو اق ـت ـص ــادي م ـس ـت ــدام ،بـعـيــدا
ع ــن االع ـت ـمــاد الـكـلــي عـلــى الـنـفــط،
وت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـع ــاون ال ـ ـعـ ــادل بـيــن
القطاعين العام والخاص ،وعليه
ف ــإن ال ــدول ــة تـسـتـهــدف ان تتحرر
من الدور اإلنتاجي وتفرد مساحة
اك ـبــر لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص ،م ــن خــال
برنامج التخصيص ،الــذي يعني
زيــادة الــدور الذي يقوم به القطاع
الـ ـخ ــاص ف ــي م ـل ـك ـيــة و /أو إدارة
الوحدات االنتاجية في المجتمع،
بغرض تحسين الكفاءة االنتاجية
لتلك الــوحــدات ،بما يخدم اهــداف
التنمية االقتصادية واالجتماعية،
وي ـت ـض ـمــن ب ــرن ــام ــج الـتـخـصـيــص
ً
ع ــددا مــن العناصر أهمها تغيير
اسلوب تشغيل ادارة المشروعات
الـ ـع ــام ــة ،ل ـت ـت ـفــق م ــع آلـ ـي ــات عـمــل
القطاع الخاص ،والتي تتمثل في
اتخاذ الربح او االنتاجية كأساس
ل ـت ـق ـي ـيــم األداء ،واالعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
االس ـعــار االقـتـصــاديــة فــي حساب
المنافع والتكاليف ،وتبني نظام
الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
* انـ ـخـ ـف ــاض ن ـص ـي ــب ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن ال ـ ـنـ ــاتـ ــج ال ـم ـح ـل ــي
اإلجمالي.
* ضـ ـ ـع ـ ــف إنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة ب ـع ــض
الصناعات والخدمات التي يقوم
عليها القطاع العام.
* تضخم وزيادة نفقات القطاع
الحكومي.
ويكمن الهدف في اآلتي:
* ت ـش ـج ـي ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص
ً
لـيـلـعــب دورا اســاس ـيــا ف ــي تقديم
خدمات االتصاالت البريد.
* اتـ ـب ــاع ال ــام ــرك ــزي ــة بــإن ـشــاء
ادارات ل ـ ـلـ ــو قـ ــا يـ ــة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف

الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات ،وإشـ ـ ـ ـ ــراك ال ـق ـط ــاع
الخاص في أعمال الوقاية.

تطوير القطاع النفطي
يعمل هذا البرنامج على زيادة
ودعم القيمة المضافة في القطاع
النفطي ،من خالل تعظيم وتوسيع
سلسلة القيمة و تـطــو يــر عمليات
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،ل ـت ـج ـنــب ال ـت ــأث ــر ال ـح ــاد
بالتقلبات في أسعار النفط الخام،
وزي ـ ـ ــادة ال ـع ــوائ ــد م ــن الـمـنـتـجــات
الـ ـمـ ـصـ ـنـ ـع ــة ودعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـصـ ـن ــاع ــات
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي،
بـ ـم ــا يـ ــدعـ ــم ال ـ ــوض ـ ــع ال ـت ـن ــاف ـس ــي
للمنتجات الكويتية ،اعتمادا على
المواد الخام الوطنية .ويستهدف
ال ـب ــرن ــام ــج ،ال ـ ــذي يـتـضـمــن ثــاثــة
م ـ ـشـ ــروعـ ــات ،ت ـح ـس ـي ــن ال ـت ــرت ـي ــب
الـنـسـبــي لــدولــة الـكــويــت فــي دليل
تطوير بيئة االعمال.
وتمثل تحليل الفجوات باالتي:
*اع ـت ـمــاد دول ــة ال ـكــويــت بشكل
كبير على بيع النفط الخام.

● مشروع قانون اإلعسار.
● مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
● مشروع قانون اإلجراءات الضريبية الموحدة.
● تعديل قانون رقم  116لسنة  2014بشأن الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.
● قانون مدينة الحرير وبوبيان وميناء مبارك الكبير.

بيئة معيشية مستدامة

● تعديل قانون التسجيل العقاري.
● قانون التمويل العقاري لبنك االئتمان الكويتي.

رعاية صحية عالية الجودة

● مشروع قانون حقوق المرضى.
● تعديل قانون استخدام االشعة المؤينة.
● تعديل قانون إنشاء المؤسسات العالجية.

*ت ــدن ــي مــؤشــر ات ـس ــاع سلسلة
ال ـق ـي ـم ــة حـ ـي ــث احـ ـتـ ـل ــت ال ـك ــوي ــت
المرتبة  86بترتيب نسبي 62%
في تقرير عام .2017/2016
ويكمن الهدف في اآلتي:
*رف ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة
لـلـنـفــط الـ ـخ ــام والـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
وتقليل نسبة الـفــاقــد ،مــع مــراعــاة
االشتراطات البيئية.
* التوسع في الطاقة التكريرية
للنفط ا لـخــام محليا ،مــع تشغيل
المصافي المحلية بأقصى كفاء ة
ممكنة.
* ا ل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــو سـ ـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات داخـ ـ ــل دولـ ــة
الكويت وخارجها ،للمحافظة على
مكانة صناعة األوليفينات.

بيئة معيشية مستدامة
ت ـع ـنــي ركـ ـي ــزة ب ـي ـئــة مـعـيـشـيــة
مستدامة ترشيد استهالك الموارد
الـطـبـيـعـيــة وال ـت ـن ــاغ ــم م ــع الـبـيـئــة
ب ـش ـك ــل ي ـس ـم ــح ب ــاسـ ـت ــدام ــة ه ــذه

رأس مال بشري إبداعي

● تعديل قانون الجزاء رقم .16/1960
● مشروع قانون الصحة النفسية.
● مشروع قانون تنظيم االجتماعات والمواكب العامة.
● مشروع قانون شركات االمن والحراسة الخاصة.
● تعديل القانون رقم  26/1962بشأن تنظيم السجون.
● م ـش ــروع ق ــان ــون تـنـظـيــم ال ـخ ــدم ــات االس ـت ـشــاريــة
النفسية واالجتماعية والتربوية.
● تعديل قــانــون ضــم زي ــادة  1/7/2005إلــى المرتب
الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص.
● مشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية.
● مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية.
● مشروع قانون بشأن العمل الخيري.

الموارد ،وخفض نسب التلوث ألقل
حد ممكن ،بما يسمح برفع جودة
حياة المواطنين ،وفي نفس الوقت
الحفاظ على قاعدة الموارد الالزمة
لحاجات األجيال القادمة.
هناك  6أهداف مرتبطة مباشرة
بــر كـيــزة بـيـئــة معيشية مستدامة
مــن ضمن األه ــداف ال ــ 17الخاصة
بالتنمية المستدامة ،وهي األهداف
التي أقرها العالم عام  2015لتكون
منهاجا للتنمية حتى عام ،2030
هذه األهداف الستة هي:
* ضمان توافر المياه وخدمات
الصرف الصحي للجميع.
* ضمان حصول الجميع بتكلفة
مـ ـيـ ـس ــورة ع ـل ــى خـ ــدمـ ــات ال ـط ــاق ــة
الحديثة الموثوقة والمستدامة.
* جـعــل ال ـمــدن والمستوطنات
ال ـب ـشــريــة شــام ـلــة لـلـجـمـيــع وآم ـنــة
وقادرة على الصمود ومستدامة.
* ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ع ــاج ـل ــة
للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
* ح ـفــظ ال ـم ـح ـي ـطــات وال ـب ـحــار
وال ـم ــوارد البحرية واستخدامها

على نحو مستدام لتحقيق التنمية
المستدامة.
* حـمــايــة الـنـظــم اإليـكــولــوجـيــة
ال ـ ـب ـ ــري ـ ــة وتـ ــرم ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــا وت ـ ـعـ ــزيـ ــز
اسـتـخــدامـهــا عـلــى نـحــو مـسـتــدام،
وادارة الغابات على نحو مستدام
ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور
االراض ـ ــي وع ـكــس م ـس ــاره ،ووقــف
فقدان التنوع البيولوجي.
وفي ضوء ذلك ،اشتملت ركيزة
ب ـي ـئ ــة م ـع ـي ـش ـيــة م ـس ـت ــدام ــة عـلــى
ع ــدد  4ب ــرام ــج ،تـشـمــل ح ــزم ــة من
ال ـم ـش ــروع ــات ت ـب ـلــغ  14م ـشــروعــا
تنمويا ،بهدف معالجة اختالالت
ك ـب ـي ــرة ج ـع ـلــت ال ـك ــوي ــت مـطــالـبــة
بخفض معددالت التلوث ومعالجة
النفايات ،إضافة لتوفير الرعاية
السكنية لمواطنيها بشكل صحي
وم ـس ـت ــدام يـكـفــل ح ـق ــوق األج ـي ــال
القادمة في التمتع بنفس المزايا.
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«المجلس» استمع من الفضالة إلى إجراءات التعامل مع «البدون»
الرويعي :لم نتطرق إلى الموعد الزمني لطي ملف القضية والموضوع أكبر مما نتوقعه
علي الصنيدح

قال الرويعي إن صورة الكويت
في قضية «البدون» ناصعة،
وعلى من لديه أي استفسار
تحري الدقة والمتابعة مع
الجهات الرسمية.

ع ـ ـقـ ــد مـ ـكـ ـت ــب مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
اجـتـمــاعــا أم ــس ،بــرئــاســة رئيس
المجلس مرزوق الغانم ،وحضور
أعضاء المكتب ،مع رئيس الجهاز
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة أوض ـ ـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية
«البدون» صالح الفضالة.
واكـ ـ ـ ـ ـ ــد أمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ــر المجلس
د .ع ــودة الــروي ـعــي ،فــي تصريح
عقب االجتماع ،أن االجتماع كان
ممتعا جدا ومليئا بالمعلومات
واألعـ ـ ـ ـ ــداد واألرقـ ـ ـ ـ ــام واالسـ ـب ــاب
وال ـم ـع ـط ـيــات ال ـم ــوج ــودة فعليا
على ارض الواقع في هذه القضية
اإلنسانية.
وقـ ـ ــال ال ــرويـ ـع ــي« :اس ـت ـم ـع ـنــا
للعم صالح الفضالة في قضايا
عديدة ،منها كيفية تغيير أرقام
ال ـبــدون مــن قـبــل ال ـغــزو الـعــراقــي
ل ـل ـك ــوي ــت ،وصـ ـ ــوال الـ ــى م ــا بـعــد
التحرير حتى وصلنا إلى األعداد
الـحــالـيــة ،وكـشــف لـنــا أن الكثير
من الناس كان لديهم لبس على
قضايا معينة بأن جميع من لديه
احصاء  ١٩٦٥يستطيع الحصول
على الجنسية الكويتية ،وأشار
ال ــى ان ه ــذا االح ـصــاء مــن ضمن
الشروط».

تجاوز المخالفات

ً
الغانم مترئسا اجتماع مكتب المجلس بحضور الفضالة
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان «الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
التي حصلنا عليها مهمة جدا،
وسنوصلها إلى النواب وجميع
مــن يـســأل عنها ،والعملية اكبر
مما كنا نتوقعها من حيث وجود
جوانب قانونية وقضائية تحكم
الكثير من االمور».

تحري الدقة
ول ـف ــت ال ــروي ـع ــي الـ ــى أن «مــن

ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ال ـل ـج ـن ــة ف ـه ــذا
امـ ــر خـ ــاص بـ ــه ،ون ـح ــن نلتمس
م ــن ال ـج ـم ـي ــع تـ ـح ــري ال ــدق ــة فــي
المعلومات ،خاصة اننا حصلنا
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات دقـ ـيـ ـق ــة تـمـثــل
بياضا ناصعا لسجل الكويت في
التعامل مع هذه القضية».
واردف« :ا ن ـ ـنـ ــا نـ ـتـ ـش ــارك مــع
ال ـبــدون فــي الكثير مــن القضايا
من ناحية القرابة والنسب وفي
األمور االنسانية ،ونحن ال نظلم،

وي ـج ــب أال ت ـك ــون لــدي ـنــا أح ـكــام
مسبقة ومواقف تجاه أشخاص
معينين» ،مــؤكــدا ان الحديث تم
ب ــإج ـم ــاع الـ ـن ــواب ك ــاف ــة ع ـلــى أن
صورة الكويت ناصعة ،ومن لديه
اي استفسار فعليه تحري الدقة».
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
بتحري الدقة حتى ال يستخدم
اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد
الـمـعـلــومــات الـمـغـلــوطــة لـمــآرب
اخـ ـ ـ ــرى لـ ـي ــس م ـ ــن مـصـلـحـتـهــا

حـ ــل ال ـق ـض ـي ــة ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان
االجـ ـتـ ـم ــاع ل ــم ي ـت ـط ــرق ل ــاط ــار
الزمني والموعد المتوقع لطي
هذا الملف برمته.
وبـ ـي ــن ان ه ـ ــذا األمـ ـ ــر م ـنــوط
بلجنة الداخلية والــدفــاع التي
تنتظر رد وزارة الداخلية عليها
بـ ـه ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن ،خ ــاص ــة ان ـ ــه مــر
أسبوعان على المهلة الممنوحة
لموعد الرد ،الفتا الى ان «مكتب
المجلس لم ينه اجتماعه اال بعد

ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب أح ـم ــد
ال ـف ـضــل« :ك ـنــت م ـتــأكــدا ق ـبــل هــذا
االجتماع ،لمعرفتي بشخص العم
صالح الفضالة وتاريخه ،وبأنه
رجـ ــل ال يـظـلــم وم ـخ ـلــص لـبـلــده،
وت ـي ـق ـنــت ب ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ان مــا
يفعله العم الفضالة للبدون شيء
لم يحدث في اي دولة فيها بدون،
من تعاطف الجهاز والتجاوز على
المخالفات التي يرتكبها بعض
البدون».
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـف ـ ـضـ ــل« :رأي ـ ـ ـنـ ـ ــا فــي
االج ـت ـمــاع صـمــت بـعــض ال ـنــواب
الذين كانوا ضمن الحملة الظالمة
ضــد الفضالة ،والـتــي نعت فيها
بالعنصرية ،بعدما اطلعوا على
االدلة ،فألف شكر لهذا الرمز العم
صالح الفضالة على ما بذله من
جـ ـه ــود» .وأش ـ ــار إل ــى ان «صــالــح
ال ـف ـض ــال ــة سـ ــد م ـن ـي ــع لــوحــدت ـنــا
وهويتنا الوطنية مــن ان تــذوب
وتتداخل معها اعراق وجنسيات
ال تقبلها اي دولة».

ً
السبيعي :يخلق سوقا سوداء للعمالت ويتعارض مع نهج الكويت في التيسير واإلعفاءات
●

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية االقتراح
بقانون الــذي قدمه النائب فيصل الكندري بشأن
فــرض ضريبة على التحويالت المالية الخارجية
ً
للوافدين ،كما رفضت أيضا اقتراح تعديل قانون
ال ـن ـقــد وب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي وتـنـظـيــم الـمـهـنــة
المصرفية المقدم من النواب خليل الصالح وعمر
الـطـبـطـبــائــي وعـسـكــر ال ـع ـنــزي وي ــوس ــف الـفـضــالــة
وصفاء الهاشم.
وع ـل ـلــت ال ـل ـج ـنــة رف ـض ـهــا فـ ــرض ضــري ـبــة على
تحويالت الوافدين بوجود شبهة دستورية ،وأن
فرضها قد يخلق سوقا سوداء لبيع العمالت تؤثر
ً
سلبا في االقتصاد الوطني ،كما أنه يتعارض مع
نهج الدولة نحو جلب رؤوس األموال األجنبية.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن
رئيس المجلس أحال إلى لجنة الشؤون التشريعية
وال ـقــانــون ـيــة االق ـت ــرح ــات ب ـقــوان ـيــن ال ـم ـشــار الـيـهــا
بتواريخ ،2017/ 1/ 15 ،و ،2017/ 2/ 12و،2017/ 3/ 1
و ،2017/ 5/ 14وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها
إلى المجلس.
وأضاف السبيعي أن اللجنة عقدت لهذا الغرض
اجتماعين بـتــاريــخ  2017/ 11/ 15و،2018/ 1/ 29
وتبين لها أن االق ـتــراحــات بقوانين ج ــاء ت بفكرة
متشابهة تقضي بفرض ضريبة على التحويالت
المالية الخارجية على النحو التالي:
االقتراح بقانون األول:

الفضالة :مركز الكلى يدار
كالعزبة الخاصة

االجابة عن أسئلتنا من رئيس
الجهاز المركزي».

ً
«التشريعية» :فرض ضريبة على تحويالت الوافدين يؤثر سلبا على االقتصاد
فهد التركي

سلة برلمانية

 نصت المادة األولــى من االقتراح بقانون علىفــرض ضريبة على المبالغ المالية التي يحولها
الــوافــدون خــارج دولــة الـكــويــت ،كما حــددت المادة
ً
الثانية منه فئات الضريبة تصاعديا يذهب ريعها
الى خزينة الدولة مباشرة.
 نظمت المادة الثالثة آلية تحصيل المبالغ بأنتكون عن طريق الطوابع المالية التي تصدرها وزارة
المالية ،وترسل ايصاالت الحواالت المالية من قبل
شركات الصرافة والبنوك المعتمدة إلى وزارة المالية
للرقابة والتدقيق والحصر.
 كما فرضت المادة الرابعة عقوبة الحبس مدةال تجاوز  6أشهر أو الغرامة التي ال تجاوز  10آالف
دينار لكل من يخالف أحكام هذا القانون.
االقتراح بقانون الثاني:
 قضت المادة األولى من االقتراح بقانون بإضافةً
ً
مادتين جديدتين برقمي ( 71مكررا أ) و( 85مكررا ب)
إلى القانون رقم ( )32لسنة  1968المشار اليه.
ً
 تنص المادة ( 71مكررا أ) على أن يتولى البنكالـمــركــزي اتـخــاذ االجـ ــراءات الــازمــة لتقيد البنوك
المحلية وأفرع البنوك األجنبية وشركات الصرافة
بتحصيل نسبة  %5من قيمة كافة التحويالت التي
يجريها جميع الوافدين واألجانب ،أيا كانت العملة
ً
التي يتم بها التحويل ،وتحول هذه النسبة دوريا
إلى الخزانة العامة للدولة ،واستثنت من هذا الحكم
التحويالت المتعلقة باالتفاقيات الخاصة بحماية
االستثمار وانتقال رؤوس األموال على النحو المحدد
بأحكامها والتحويالت الحكومية الرسمية للخارج.

ً
 تنص المادة ( 85مكررا أ) على عقوبة الغرامةمقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة للمادة
ً
( 71مكررا أ).
 نصت المادة الثانية من االقتراح بقانون على أنتصدر الالئحة التنفيذية للقانون خالل ستة أشهر
من تاريخ العمل به.
وحــول االقتراحين بقانون الثالث والــرابــع ،قال
السبيعي إن اللجنة تبين لها مــن خ ــال مطالعة
نصوصهما أنهما جاءا متشابهين من حيث الفكرة
والصياغة ،على النحو التالي:
 تنص الـمــادة األول ــى فــي كــا المقترحين علىً
إضافة مادة جديدة برقم ( 71مكررا أ) الى القانون
رقم  32لسنة  1968المشار اليه ،تقضي بأن يتولى
البنك المركزي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقيد البنوك
المحلية وأفرع البنوك األجنبية وشركات الصرافة
بتحصيل نـسـبــة  %5مــن قـيـمــة كــافــة الـتـحــويــات
للخارج ،أيــا كانت العملة التي يتم بها التحويل،
ً
وتؤول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة.
واستثنت من هــذا الحكم التحويالت المتعلقة
باالتفاقيات الخاصة بحماية االستثمار وانتقال
رؤوس األمـ ـ ــوال ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـم ـحــدد بــأحـكــامـهــا
والتحويالت الحكومية الرسمية للخارج ،واالقتراح
بقانون الــرابــع استثنى أيضا تحويالت أصحاب
الدخول الشهرية التي ال تزيد على ثالثمائة دينار.
 تنص المادة الثانية من االقتراحين بقانونينعلى عقوبة الغرامة ،ومقدارها ضعف قيمة المبالغ
المحولة بالمخالفة ألحكامها.

وقال السبيعي إن الهدف من االقتراحات بقوانين -
حسبما ورد في مذكراتها اإليضاحية  -هو المحافظة
عـلــى ال ــدخ ــول الـقــومــي لـلـبـلــد ،وإي ـج ــاد م ـصــدر من
م ـصــادر الــدخــل عــن طــريــق أخ ــذ نسبة بسيطة من
التحويالت المالية الخارجية التي يقوم بها الوافدون
في دولة الكويت.
وأكد أنه ،بعد البحث والدراسة ،تبين للجنة أن
هــدف االقتراحين بقانونين نبيل ،إال انهما قــد ال
يتوافقان وأحكام الدستور ،حيث تنص المادة 24
مــن الدستور على أن «الـعــدالــة االجتماعية أســاس
الضرائب والتكاليف العامة» ،لذلك أوردت اللجنة على
االقتراحين بقانونين المالحظات التالية:
 وجود شبهة مخالفة أحكام الدستور من خاللالتفرقة والتمييز في فرض الضريبة على فئة محددة،
وهي فئة الوافدين في الدولة.
 فرض الضريبة على التحويالت الخارجية قديؤدي إلى خلق سوق ســوداء في تحويل العمالت،
مما يؤثر سلبا على االقتصاد الوطني ،وذلــك من
خــال إيـجــاد ســوق غير منظم للتحويالت خــارج
نطاق السوق الرسمي للبنوك وشركات الصرافة،
بــاسـتـخــدام قـنــوات وأســالـيــب أخ ــرى غير قانونية
كالقيام بالتحويالت عن طريق المواطنين ،كما قد
يؤدي الى العمل بأسعار صرف متعددة.
 فرض الضريبة على التحويالت مقابل استيرادالسلع سينعكس على تكلفة البضائع ،مما يؤثر
على المستهلك.
 -أغلب الفئات التي تقوم بعمليات تحويل األموال

للخارج هي فئة الوافدين أصحاب الدخول الضعيفة،
لذلك هم أكبر من سيتضرر من جراء هذه الضريبة.
 ف ــرض الـضــريـبــة عـلــى الـتـحــويــات الخارجيةي ـت ـع ــارض م ــع ن ـهــج دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ف ــي الـتـيـسـيــر
واإلع ـفــاءات التي قامت بها لجلب رؤوس األمــوال
األجنبية من خالل االستثمار األجنبي المباشر في
الدولة ،وقد يؤدي ذلك إلى عزوف رؤوس األموال عن
االستثمار في الدولة.
وعن االقتراحين بقانون الثالث والرابع ،قال إن
اللجنة رأت أن كال االقتراحين قد شابه قصور في
بيان النص التشريعي ووضــوحــه ،اذ جــاءا بنص
يفرض الضريبة على كافة شرائح المجتمع الكويتي،
بـمــن فيها ال ـمــواط ـنــون ،عـلــى الــرغــم مــن أن الـهــدف
منهما حسبما جــاء بمذكرتيهما االيضاحية هي
فئة الــوافــديــن فـقــط ،وبــذلــك يـشــوب الـنــص غموض
في تحديد الفئة المخاطبة بأحكام كال االقتراحين،
وتناقض يفضي الى شبهة عدم الدستورية.
وأضاف أن اللجنة ترى أيضا أن ذات األسباب التي
ً
تم بيانها آنفا في االقتراحين بقانونين األول والثاني
تسري على كل من المقترحين الثالث والرابع .وورد
خطأ فــي مسمى الـقــانــون فــي كــل مــن االقـتــراحـيــن،
وصحته «القانون رقم  32لسنة  1968في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية».
وأشار السبيعي إلى أنه ،بعد المناقشة وتبادل
اآلراء ،انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء
الحاضرين مع أعضائها على االقتراحات بقوانين
المشار اليها لألسباب السالف بيانها.

«البيئة» بحثت تطورات الوضع البيئي
ومعوقات عمل الهيئة
أقرت  ٦اقتراحات بينها تطوير تقنيات الطاقة المتجددة

قيادات هيئة البيئة في اجتماع اللجنة أمس

●

محيي عامر

ف ــي اجـتـمــاعـهــا أمـ ــس ،أقـ ــرت لـجـنــة شـ ــؤون البيئة
البرلمانية  ٦اق ـتــراحــات بــرغـبــة ،مــن ضمنها تطوير
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة ف ــي م ـج ــال ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة،
وتخصيص يوم سنوي في الكويت لالحتفال بالبيئة،
أسوة بما هو معمول به في دول العالم.
ونــاقـشــت اللجنة ،خــال اجتماعها ،آخــر تـطــورات
الــوضــع البيئي فــي الـكــويــت ،والـمــاحـظــات الخاصة
بالمعوقات التي تواجه عمل الهيئة العامة للبيئة ،وذلك
بحضور المدير العام للهيئة الشيخ د .عبدالله األحمد،
وعدد من مسؤوليها.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة إن هناك
مالحظات كانت جديرة بالبحث ،ومنها ما يخص الربط
غير القانوني للكثير مــن الجهات بمجارير الصرف
الصحي ،والملوثات الخاصة ،وعملية ردم النفايات،
وكــذلــك الـمـلــوثــات الـخــاصــة ب ــوزارة الصحة والبلدية
وهيئة الصناعة ،مبينا أن «هناك الكثير من المناطق
الصناعية يفترض أن يكون بها صرف صناعي حتى
نحافظ على البيئة البحرية».
وأوضــح الحويلة أن االجتماع تطرق إلى الوسائل
واإلجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية البيئة ،وأهمية
التوعية ،وأن يكون لوسائل اإلعــام دور في تسليط
الـضــوء على الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه البيئة ،وتنمية
الحس البيئي.
وذكــر أنــه تم االتفاق على أن «يحدد اجتماع الحق
تدعى له بعض الجهات الحكومية ذات العالقة بمكافحة
التلوث ومواجهة التحديات والمشاكل التي تهدد أمننا
البيئي ،ومــن هــذه الـجـهــات الهيئة الـعــامــة للصناعة

ووزارة األش ـغــال ،وبعدها ستكون هـنــاك اجتماعات
اخ ــرى تحضرها وزارات الصحة والنفط والداخلية
وبلدية الكويت ،حتى نقف على حجم المعاناة التي
يتضرر منها كل من يعيش على هذه األرض الطيبة».
وأك ــد أن «واج ـب ـنــا كلجنة بــرلـمــانـيــة أن نـحـمــل كل
جهة حكومية قصرت في عملها وتقاعست في توفير
الضمانات المطلوبة لحماية البيئة المسؤولية» ،مشددا
على أن «قانون البيئة من القوانين المهمة التي يجب
أن تطبق بشكل صحيح ،ولكن هيئة البيئة لن تستطيع
منفردة تطبيق القانون ،بل يجب أن تتعاون معها جميع
الجهات الحكومية المعنية».
وأعلن إقــرار اللجنة باإلجماع  6اقتراحات برغبة،
أول ـهــا تـطــويــر الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة فــي م ـجــال الـطــاقــة
الـمـتـجــددة ،والـبـحــث فــي م ـجــاالت الـطــاقــة الشمسية،
وثانيها تخصيص يوم سنوي في الكويت لالحتفال
بيوم البيئة أسوة بما هو معمول به في الدول العربية
ودول العالم.
وذكـ ــر أن االقـ ـت ــراح ال ـثــالــث ه ــو تـشـجـيــع ال ـت ـعــاون
والتبادل العلمي مع الدول المتقدمة في مجال الطاقة
المتجددة ،في حين تمثل رابع االقتراحات في القيام
بمشاريع رائدة لتكون مصدرا آخر للطاقة ،والعمل على
تدريب الكوادر بها.
وأوض ــح أن االق ـت ــراح الـخــامــس تمثل فــي تشجيع
وتسهيل االسـتـثـمــارات فــي مـجــال الطاقة المتجددة،
وخاصة في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح.
ولـفــت إل ــى أن االق ـت ــراح ال ـســادس هــو نـشــر الثقافة
الـبـيـئـيــة عـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الـمـسـمــوعــة والـمــرئـيــة
والمقروءة ،واعتماد المناهج الدراسية في المدارس
بمواضيع حماية البيئة.

قال النائب يوسف الفضالة
إنه تقدم بسؤال برلماني إلى
وزير الصحة بخصوص مركز
صباح األحمد للكلى والمسالك،
«فالمركز الذي يعتبر من
ً
أفضل المراكز المجهزة طبيا
وبأحدث األجهزة واإلمكانات،
ً
ً
نلمس قصورا واضحا في عمله
وإدارته».
وأضاف الفضالة ،في تصريح
أمس« :لألسف يدار المركز
كالعزبة الخاصة ،وال يستقطب
الكفاءات الكويتية ،والسؤال
األهم :هل هناك عالقة رسمية
للمركز بالديوان األميري؟ هل
يديره الديوان؟» ،مؤكدا أن «لنا
وقفة أمام من يعرقل سير عمل
المركز ،وال يحتضن أبناءنا
الكويتيين المتدربين».

الدوسري لمستشفى متكامل
في منطقة صباح األحمد

أعلن النائب ناصر الدوسري
تقديمه اقتراحا برغبة إلنشاء
مستشفى متكامل وفق
المواصفات العالمية في مدينة
صباح األحمد.
وقال الدوسري ،في اقتراحه،
«نظرا للكثافة السكانية
المتوقعة في منطقة صباح
األحمد في الفترة المقبلة،
ولبعد المسافة بينها وبين
أقرب مركز صحي ،لذا
فإنني أتقدم باقتراح برغبة
إلنشاء مستشفى متكامل
وفق المواصفات العالمية
في مدينة صباح األحمد،
يشمل جميع التخصصات
العامة والدقيقة ،ليخدم أهالي
المنطقة والمناطق المجاورة،
ويخفف العبء عن مستشفى
العدان ،على أن يطلق عليه اسم
(مستشفى صباح األحمد)».

الصالح يقترح استبدال
اإلجازات السنوية ببدل نقدي

أعلن النائب خليل الصالح
تقديمه اقتراحا بقانون
لتعديل قانون الخدمة المدنية
بمنح الموظفين األحقية في
استبدال اإلجازات السنوية
ببدل نقدي.
وجاء في المادة األولى من
االقتراح «يستبدل بنص الفقرة
الثانية من المادة  23مكررا
من المرسوم بالقانون رقم
 15لسنة  1979المشار إليه،
النص التالي :ال يجوز منح
اإلجازة الدورية إال بعد مضي
ستة أشهر من تاريخ تسلم
العمل ،ويصرف مرتب اإلجازة
الدورية المستحقة عند القيام
بها ،ويحق للموظف إذا
تجاوز رصيد إجازاته الدورية
الثالثين يوما بيع ما زاد على
هذه المدة بحد أقصى مائتي
يوم للجهة التي يعمل بها،
وذلك وفق الشروط والضوابط
التي يضعها مجلس الخدمة
المدنية».

العدساني يسأل عن طرق
احتساب إيصال التيار

وجه النائب رياض العدساني
سؤاال إلى وزير النفط وزير
الكهرباء والماء بخيت
الرشيدي ،عن طرق احتساب
تكاليف إيصال التيار
الكهربائي ،وإجراءات التوصيل
واإلعادة إلى المستهلكين
بفئاتهم المتعددة.
كما سأل عن «مشروع العدادات
الذكية ،وهل تم تحضير
المواصفات النهائية وطرح
المناقصة؟ ومتى تتوقع
الوزارة تفعيل العدادات الذكية
بشكل رسمي؟».

ةديرجلا
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الصبيح :أبوابنا مفتوحة إلشهار مزيد من الجمعيات األهلية
ّ
مثلت األمير في حفل «العالقات العامة» ...وأكدت أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية
جورج عاطف

قالت الصبيح إن "حضارة
الشعوب تقاس اليوم بمدى
نشاط وفاعلية منظمات
المجتمع المدني ،والعديد منها
في الكويت نشيط ومؤثر ،ولها
دور بارز في تنمية المجتمع
وتوعيته".

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال ـع ـم ــل وزي ـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االق ـت ـص ــادي ــة ،ه ـنــد ال ـص ـب ـيــح ،أن
"أبـ ـ ـ ـ ــواب وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون التـ ـ ــزال
مفتوحة إلشهار مزيد من جمعيات
الـ ـنـ ـف ــع ال ـ ـع ـ ــام ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـض ــواب ــط
واالشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ــذل ــك،
وم ـ ـ ــادام هـ ــذا ي ـصــب ف ــي مصلحة
الــوطــن والمواطنين" ،مشيرة إلى
أن "الوزارة ال تألو جهدا في تذليل
الصعاب والعقبات كافة التي قد
ت ــواج ــه ع ـمــل الـجـمـعـيــات األهـلـيــة
وأص ـحــاب ال ـم ـبــادرات التطوعية،
وتسهيل إجراءاتهم وفقا للقوانين
واللوائح المنظمة للعمل".
وق ــال ــت ال ـص ـب ـيــح ،ف ــي كلمتها
خـ ــال ال ـح ـف ــل ال ـخ ـت ــام ــي ل ـجــائــزة
الكويت للعالقات العامة وخدمة
ال ـع ـم ــاء ،ال ـت ــي نـظـمـتـهــا جمعية
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ،أم ـ ــس األول،
بــرعــايــة سـمــو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صـبــاح األح ـمــد ،فــي مــركــز الشيخ
جابر األحمد الثقافي ،إن "النماذج
الـنــاجـحــة لجمعيات الـنـفــع الـعــام

م ـ ــوج ـ ــودة ،وخـ ـي ــر مـ ـث ــال جـمـعـيــة
العالقات العامة ،التي أثبتت عاما
بعد عام أن المجتمع المدني شريك
أســاســي فــي التنمية المستدامة"،
مؤكدة "حرص وزارة الشؤون على
االس ـت ـم ــاع إلـ ــى رؤى الـجـمـعـيــات
األهلية وأطــروحــاتـهــا ،إلــى جانب
حــرص ـهــا ع ـلــى م ـتــاب ـعــة أعـمــالـهــا
وتقييمها عبر لجان متخصصة".

حضارة الشعوب
وأوضحت أن "حضارة الشعوب
تقاس اليوم بمدى نشاط وفاعلية
مـنـظـمــات المجتمع ال ـمــدنــي ،وأن
العديد منها فــي الكويت نشيطة
ومؤثرة ،ولها دور بارز في تنمية
وتــوعـيــة المجتمع" ،الفـتــة إلــى أن
"الكويت من أكثر الدول حرصا على
تلك المنظمات" ،مؤكدة أن "جمعية
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ،رغ ــم حــداثـتـهــا،
استطاعت لفت األنظار اليها ،عبر
ما تقدمه من نشاطات ،حتى باتت
مثاال يحتذى".

وزيرة الشؤون هند الصبيح مكرمة «الجريدة» (تصوير عوض التعمري)
وقــالــت إن "رعــايــة سـمــو األمـيــر
للجائزة ،للعام الثالث على التوالي،
أكـ ـب ــر وسـ ـ ــام ل ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــاق ــات
العامة ،ودليل على اهتمام سموه
ب ـم ـن ـظ ـم ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي،
وحــرصــه عـلــى الـعـمــل الـتـطــوعــي"،
معبترة أن "الجميل فــي الجائزة
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ــال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـب ـش ــري ــة،
واس ـت ـم ــرار الـفـعــالـيــات عـلــى م ــدار

عـ ــام ك ــام ــل م ــن خـ ــال ورش عـمــل
ودورات متخصصة م ــن منطلق
أن الـعـنـصــر ال ـب ـشــري ه ــو ال ـثــروة
الحقيقية للوطن ،وأن حسن تدريب
ه ـ ــذه الـ ـ ـث ـ ــروة وتـ ـط ــوي ــره ــا كـفـيــل
بتحقيق ال ـط ـمــوحــات الـمـنـشــودة
ومــا نصبو إلـيــه مــن رفـعــة وتـقــدم
وطننا الحبيب".
من جهته ،عبر الرئيس الفخري

إعداد نظام إحصائي يتوافق مع الممارسات الدولية
●

محمد الجاسم

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية ،هند الصبيح ،أهمية
مد جسور التعاون بين جميع الجهات المستفيدة
من البيانات اإلحصائية ،والسعي إلى إيجاد آلية
ت ـعــاون أكـثــر فاعلية بـيــن المنتجين لــإحـصــاء ات
والمعلومات والمستخدمين لها ،بهدف االستفادة
القصوى من الموارد اإلحصائية خاصة في الكويت،
وإعـ ــداد نـظــام إحـصــائــي شــامــل يــرتـكــز عـلــى أســس
علمية متينة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية،

لوضع النظام اإلحصائي لدولة الكويت في مصاف
النظم العالمية المتقدمة.
جاء ذلك خالل توقيع اإلدارة المركزية لإلحصاء
ومــؤسـســة الـكــويــت للتقدم العلمي ،أم ــس ،اتفاقية
تعاون لتنظيم التعاون بينهما ،في إطار التعاون
بين الجهات المختصة بالدولة ،من أجل المساهمة
بشأن تبادل البيانات وتنفيذ المسوح واالستبيانات
اإلحصائية لخدمة األبحاث والتنمية بالدولة ،وذلك
بحضور الوزيرة الصبيح ،ومدير اإلدارة المركزية
لإلحصاء ،عثمان العثمان ،والمدير العام لمؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،عدنان شهاب الدين.

ً
طهبوب :نأمل مزيدا من التعاقدات
مع المعلمين الفلسطينيين
أك ـ ــد س ـف ـيــر ف ـل ـس ـط ـيــن ل ــدى
ال ـك ــوي ــت ،رامـ ــي ط ـه ـب ــوب ،أنــه
سيلتقي وز ي ــر ا لـتــر بـيــة وز يــر
ا ل ـت ـع ـل ـي ــم ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــي ،د .ح ــا م ــد
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،ق ــريـ ـب ــا ،ل ـم ـنــاق ـشــة
ا لـكـثـيــر مــن األ م ــور التعليمية
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
الـشـقـيـقـيــن ،الس ـي ـمــا إمـكــانـيــة
ال ـت ـعــاقــد م ــع دف ـع ــة ثــان ـيــة مــن
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن،
منوها بأن مواطنيه يفخرون
بـ ـع ــودة ال ـم ـع ـلــم الـفـلـسـطـيـنــي
لـلـكــويــت بـعــد انـقـطــاع دام 27
عاما.
و ق ــال طـهـبــوب فــي تصريح
لـلـصـحــافـيـيــن خ ــال ح ـضــوره
احـتـفــالـيــة أقــام ـت ـهــا ال ـمــدرســة
ا لملكية ا لبر يطا نية للتعليم
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـكـ ــر ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة
"ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـل ـ ـغـ ــة الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة" ،إن
"ع ـ ـ ــودة ال ـم ـع ـل ــم الـفـلـسـطـيـنــي
تـ ــدل ع ـل ــى ث ـق ــة ال ـك ــوي ــت ف ـيــه،
وسـ ـتـ ـس ــاه ــم ،بـ ـ ــإذن ال ـ ـلـ ــه ،فــي
النهوض بالمسيرة التعليمية
الكويتية" ،الفتا إلى متابعته
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـسـ ـتـ ـم ــر ل ـل ـم ـع ـل ـم ـيــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـيـ ـي ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ت ــم
التعاقدت معهم.

«األبحاث» :التعاون
مع اليابان لتعزيز
القدرات «النفطية»
أكدت المديرة العامة لمعهد
ال ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث الـعـلـمـيــة
سميرة عمر أهمية التعاون مع
مركز التعاون الياباني للبترول
وم ـع ـه ــد الـ ـبـ ـت ــرول ال ـيــاب ــان ــي
ف ــي تـعــزيــز الـ ـق ــدرات العلمية
والتقنية فــي شــركــات القطاع
النفطي الكويتي.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة ألقتها
ع ـم ــر خـ ـ ــال افـ ـتـ ـت ــاح الـ ـن ــدوة
الكويتية  -اليابانية المشتركة
ال ـ  18أمــس بتنظيم مــن مركز
أبحاث البترول التابع للمعهد
وشـ ــركـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول الــوط ـن ـيــة
ومـ ــركـ ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـي ــاب ــان ــي
لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول ومـ ـعـ ـه ــد الـ ـبـ ـت ــرول
الياباني بعنوان "التطورات في
الصناعات النفطية" .وأضافت،
أن الندوة تعكس استراتيجية
المعهد ودوره كهيئة حكومية
رائ ــدة تهتم بالبحث العلمي
والعلوم التطبيقية.
من جانبه ،قال سفير اليابان
لدى الكويت تاكاشي أشيكي،
إن بالده تستورد أكثر من 86
في المئة من احتياجاتها من
النفط ال ـخــام مــن دول الشرق
ً
األوس ــط ،موضحا أن الكويت
م ـ ــورد رئ ـي ـســي لـلـنـفــط ال ـخــام
ً
ً
وت ـ ــؤدي دورا مـهـمــا ف ــي أمــن
الطاقة الياباني.

وأوض ــح طـهـبــوب أنــه يأمل
أن ي ـ ـكـ ــون عـ ـ ــدد د ف ـ ـعـ ــة ا لـ ـع ــام
ال ـم ـق ـب ــل أك ـ ـبـ ــر ،لـ ـيـ ـق ــدم ــوا كــل
خـ ـب ــراتـ ـه ــم ،ويـ ـضـ ـع ــوه ــا بـيــن
أيدي الشعب الكويتي ،معربا
عـ ـ ــن ب ـ ــال ـ ــغ شـ ـ ـك ـ ــره وت ـ ـقـ ــديـ ــره
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى م ــا
ت ـق ــدم ــه مـ ــن خـ ــدمـ ــات لـلـمـعـلــم
الفلسطيني ،منوها بــأن ذلك
ليس غريبا على أبناء الكويت.
مــن جانبها ،قالت صاحبة
المدرسة الملكية البريطانية
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ا لـ ـمـ ـبـ ـك ــر ،د .ح ـن ــان
ال ـم ـط ــوع ،إن "ال ـل ـغ ــة الـعــربـيــة
هــي هويتنا ،وبصمتنا التي
تدل على شخصيتنا الوطنية
والـ ـ ـق ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ــدي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ب ــل
الشخصية الحضارية للعرب".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــت" :ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ــم
المتحضرة األساسية تدرس
اللغة العربية في جامعاتها،
وب ـ ـ ـعـ ـ ــض م ـ ـ ــراح ـ ـ ــل الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
فـيـهــا ،أل نـهــا لـغــة حـ َّـيــة عاشت
ع ـبــر ا لـ ـق ــرون ،وال تـ ــزال تنمو
وتـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور ،فـ ـيـ ـم ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة
والـ ـ ـس ـ ــري ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة واآلشـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة
والفرعونية اندثرت".

وقالت الصبيح ،ن هذا النوع من االتفاقيات يأتي
انطالقا من الحرص على تنفيذ أهداف وسياسات
اإلحـصــاء بالخطة اإلنمائية /2019 - 2016 /2015
 2020المتعلقة بتعزيز مجاالت التعاون اإلحصائي
المشترك محليا وإقليميا وعالميا ،من خالل العمل
على تكامل وتبادل البيانات بين اإلدارة المركزية
لــإح ـصــاء وال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ،بـمــا فـيـهــا الـقـطــاع
ال ـخــاص ومـنـظـمــات المجتمع ال ـمــدنــي ،فـضــا عن
تعزيز الربط اآللــي مع الجهات المختلفة ،وتنويع
وزيادة اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون اإلحصائي
مع الجهات اإلحصائية ذات الصلة إقليميا وعالميا.

لـلـجـمـعـيــة رئ ـي ــس الـلـجـنــة الـعـلـيــا
للجائزة ،الشيخ خالد العبدالله،
ع ــن "شـ ـك ــره ل ـس ـمــو األم ـ ـيـ ــر ،عـلــى
رعــايـتــه الـســامـيــة لـلـجــائــزة للعام
الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي" ،مـعــربــا عن
"سعادته بما وصلت إليه الجائزة
من إنجازات".
وقـ ــال إن "ال ـج ــائ ــزة مـهـمــة جــدا
لـ ـك ــونـ ـه ــا تـ ـخـ ـل ــق مـ ـن ــافـ ـس ــة ب ـيــن

ال ـق ـط ــاع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـخــاصــة
لخدمة المواطن والمقيم".
من جهته قــال العضو الفخري
للجمعية ج ــواد بــوخـمـسـيــن" ،إن
الجائزة مهمة ،خصوصا أن دور
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة بـ ــات ض ــروري ــا
ومهما جــدا في خدمة المجتمع"،
م ــوضـ ـح ــا أن "الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ت ـق ــوم
بنشاطات تدفع في اتجاه التنمية".

تعزيز التنافسية في تقديم الخدمات
قال األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،د .خالد مهدي ،إن «الجائزة التي
تقام برعاية سمو األمير تعزز التنافسية في تقديم الخدمات ،مما يشجع على تحسين
بيئة األعمال في الكويت» ،الفتا إلى أن «الجائزة كرمت هذا العام القطاع الخاص ،وهو أمر
مشجع ،خصوصا أن قيادة التنمية وفقا لرؤية الكويت  2035ستكون للقطاع الخاص».
وأضاف مهدي أن «الجائزة متناغمة ورؤية سمو األمير وركائز خطة التنمية ،ألنها
تعزز استخدام المؤشرات التنافسية النتقاء األفضل واألجود في القطاعين الحكومي
والخاص» ،مشيرا إلى أن «خدمة العمالء أساس نجاح عمليات تجارية حكومية وأهلية،
ألنها تمثل التميز في التواصل بين مقدم الخدمة ومستقبلها».
من جهتها ،أشــادت وكيلة وزارة الــدولــة لشؤون الشباب ،الشيخة الزين الصباح،
بفكرة جائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء ،التي ترسخ مبدأ التميز في
خدمة العمالء بالقطاعين الحكومي والخاص ،متمنية أن «تنمو الجائزة وتكبر وتحفز
الشباب الكويتي على التميز.

البنك الدولي تفقد أداء معلمي «التربية» بالمدارس

ً
خبراؤه حضروا حصصا لمناهج الكفايات في «الجهراء» و«األحمدي»
زار ًوفد من خبراء البنك الدولي
عددا من مدارس تعليميتي
الجهراء واألحمدي لالطالع
على أداء المعلمين في أثناء
الحصص.

●

فهد الرمضان

أجــرى وفد من البنك الدولي زيــارات تفقدية
منذ بداية األسبوع الجاري لمدارس في منطقتي
الجهراء واألحمدي التعليميتين ،وذلك لالطالع
عـلــى أداء المعلمين للمناهج ،وط ــرق وآلـيــات
ال ـشــرح ،وستنتقل ه ــذه ال ــزي ــارات إل ــى م ــدارس
المناطق التعليمية األخــرى خــال األسبوعين
الجاري والمقبل.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،كشفت م ـصــادر تربوية،
لــ"الـجــريــدة" ،أن خبراء البنك حضروا حصصا
لدروس في مواد الرياضيات واللغتين العربية
واإلنكليزية ،موضحة أن الزيارات جاءت في إطار
دور "الدولي" في االطالع على أداء المعلمين أثناء
الحصص ،وكيفية تطبيق المناهج الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن فريق الخبراء سيقوم
بــزيــارات عشوائية لـعــدد مــن م ــدارس المناطق
التعليمية األخ ــرى خــال األسـبــوعـيــن الـجــاري
والمقبل ،وذلــك لرصد أداء المعلمين للمناهج
ً
الجديدة المطبقة حاليا ،وكيفية ادارة الحصص،
الفتة إلــى أن تلك الــزيــارات تأتي بالتنسيق مع
وزارة التربية والتواجيه الفنية للمواد الدراسية.
وأوض ـحــت أن بعض ال ـم ــدارس رك ــزت خالل
ال ــزي ــارات عـلــى تنفيذ اسـتــراتـيـجـيــات التعليم
الـمـتـمــايــز واألن ـش ـطــة ال ـتــي تعمل عـلــى تطوير
الـكـفــايــات ومـسـتــويــات اإلن ـجــاز المختلفة ،مع

ال ـحــرص عـلــى أن ت ـكــون الـمـهــام الـمـطـلــوبــة من
المتعلم واضحة ،وأن يحقق المعلم عملية إيصال
المعلومة للطالب وفهم األسئلة ،وأن يستهدف
حــاجــات المتعلمين واختالفاتهم ،ويـقــدم لهم
الدعم المناسب.
وذك ــرت أن ال ــزي ــارات ستبحث كــذلــك عملية
إدارة الصف والوقت في حدود القيود الموجودة
وتشكيل الـمـجـمــوعــات االسـتــراتـيـجـيــة للتعلم
المتمايز ،الفتة إلى أنه سيتم كذلك رصد نبرة
المعلم وإيماءاته التي يجب أن تكون مناسبة
وداعـمــة للمتعلمين ،وأن يضبط المعلم صفه
ب ـش ـكــل ج ـي ــد ويـ ـح ــرص ع ـل ــى م ـش ــارك ــة جميع
المتعلمين في الدرس.
في سياق متصل ،أعلنت الوكيلة المساعدة
لـلـتـعـلـيــم الـ ـع ــام ،فــاط ـمــة ال ـك ـن ــدري ،أن "خ ـب ــراء
الـبـنــك ال ــدول ــي الــذيــن يـقــومــون ب ـهــذه ال ـجــوالت
متخصصون فــي الـمـنــاهــج ،وسيعملون على
رصد مواطن الخلل وتحديدها في عملية تطبيق
المنهج".
وب ـي ـنــت وج ـ ــود ف ـت ــرة زم ـن ـيــة مـ ـح ــددة لـهــذه
الجوالت ،الفتة إلى أن كل المشكالت والمالحظات
قد تكون ناجمة عن عدم الفهم الكافي ،أو عدم
تــوافــر بـعــض الــوســائــل الـمـســانــدة ،أو الحاجة
إلى المزيد من التدريب ،مشددة على أن "تدريب
المعلمين باستمرار سيسهم في رفع كفاءتهم
في تطبيق المناهج الجديدة".

«الشباب» :الكويت موطن الوسطية واإلنسانية
الزين الصباح افتتحت منتدى «الشباب العربي للطلبة»

جانب من الحضور في منتدى الشباب
أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب،
الشيخة الزين الصباح ،أن احتضان الكويت
أعمال منتدى الشباب العربي لطلبة الجامعة
والـمــدارس ضمن احتفالية الكويت عاصمة
للشباب العربي يرسخ قيم الوسطية والحوار
واإلنسانية لدى شبابنا العربي.
وق ــال ــت ال ــزي ــن ال ـص ـبــاح ف ــي كـلـمــة ألـقـتـهــا،
أمس ،خالل افتتاح المنتدى الذي تستضيفه
الـ ـك ــوي ــت ت ـح ــت شـ ـع ــار "وسـ ـطـ ـي ــة  -ح ـ ـ ــوار -
إنسانية" ،ويستمر ثالثة أيــام برعاية سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،ومشاركة
وفود من  11دولة عربية ،إن المنتدى يهدف
إلــى نقل قيم الوسطية والـحــوار واإلنسانية
للشباب العربي ،مــؤكــدة أن الكويت "موطن
الوسطية والـحــوار واإلنسانية مــأت رئتها
بهواء الديمقراطية ونأت بنفسها عن التطرف
والعصبية".
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن "مـ ــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـعــالــم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ي ـت ـط ـل ــب مـ ـن ــا أن ن ـ ـبـ ــدأ ب ـ ــاإلع ـ ــداد

واالسـ ـتـ ـع ــداد ل ـمــواج ـهــة األفـ ـك ــار الـمـتـطــرفــة
الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا اإلسالمية،
مبينة أن استخدام البعض أساليب مشوهة
ل ـلــديــن الـحـنـيــف وال ـق ـيــم ال ـعــرب ـيــة يستدعي
أن نـسـتــرد قـيــم الــوسـطـيــة وال ـح ــوار مــن أجــل
مستقبل مشرق وزاهر لعالمنا العربي".

سالح الشعوب
من جانبه ،قال الوكيل المساعد للتخطيط
وال ـت ـط ــوي ــر فـ ــي وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلسالمية ،وليد العمار ،إن الشباب هم عماد
األمم وسالح الشعوب ،لذا يجب على الجميع
التعاون في توجيههم نحو التمسك بمنهج
الوسطية واالعتدال سلوكا وفهما ،مبينا أن
"األوقاف" اعتمدت هذا النهج وجعلته إحدى
القيم الحاكمة الستراتيجيتها.
وأك ــد الـعـمــار أن هــذا المنتدى يـعــزز الغايات
اإلنسانية العظيمة في استقامة الشباب واالرتقاء

بمهاراتهم الذاتية ،عبر استعراض التجارب وإيجاد
مساحة لهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم في
تشكيل مستقبل المجتمعات العربية واإلسالمية.

رعاية سامية
ب ـ ــدوره ،أك ــد مــديــر إدارة ال ـش ـبــاب والــريــاضــة
ومـســؤول األمــانــة الفنية لمجلس وزراء الشباب
والرياضة العرب المستشار عبدالمنعم الشاعري
إن رعاية سمو أمير الكويت للشباب له أبلغ األثر
على مسيرة الشباب العربي من خالل تبني الكويت
عددا من المبادرات المتقدمة الموجهة لهم.
وبين أن عالج ظاهرة التطرف يكمن في تكامل
عمل المؤسسات لمواجهة الجهل وتفعيل لغة
ال ـقــانــون وال ـع ــدال ــة والـ ـح ــوار وم ـحــاربــة الـفـســاد
وترسيخ االنتماء وإجراءات الوقاية وتوفير فرص
العمل والجودة اإلعالمية ،وتفعيل أدوار المنابر
التربوية والدينية والمجتمعية.

من جانب آخر ،أكد مدير إدارة التعليم الديني
أنــور عبدالغفور أن "الـمــدارس التابعة للتعليم
ً
الديني تولي اهتماما كبيرا باللغة العربية ،التي
يتم التركيز عليها لدى المتعلمين منذ المراحل
األولى النضمامهم إلى مدارسنا".
وقــال عبدالغفور ،في تصريح للصحافيين
عقب حضوره معرض المشاريع التعليمية للغة
العربية في معهد قرطبة بنات ،الذي اقيم برعاية
وحضور الموجه العام للغة العربية صالح دبشة
وع ــدد مــن موجهي ال ـمــادة ،إن المعهد الديني
يقوم بتدريس اللغة العربية وفــق أربعة فروع
لها في المرحلة الثانوية ،الفتا إلى أن الدراسة
في المعهد تتميز عن التعليم العام في التركيز
على العلوم الشرعية بشكل أكبر ،إذ تكون هناك
مــواد في التفسير والشريعة والحديث وكذلك
هناك أربعة فروع للغة العربية يتم التركيز عليها
بشكل كبير.
وذكـ ــر أن الـمـعـهــد يـسـتـقـطــب الـطـلـبــة الــذيــن
لديهم هذا الميل للغة العربية والعلوم الشرعية،
موضحا أن هناك اشادات كبيرة بنوعية خريجي
المعاهد الدينية ســواء في الجامعة أو كليات
"التطبيقي".
وح ــول الـمـعــرض ،ق ــال إن ــه شهد استعراض
مشاريع التعليم التي قامت بها طالبات المعهد
الديني بقرطبة ،إذ يتم شرح المنهج بمشاريع
تعليمية تسهل على المتعلم الفهم.

ً
«التمييز» توقف تعويضا عن
تفجير «الصادق» ورد  47جنسية
●

حسين العبدالله

قررت محكمة التمييز ،أمس،
برئاسة المستشار فؤاد الزويد،
رفــض طلب وقــف تنفيذ الحكم
الصادر من محكمة االستئناف
بعدم االختصاص بنظر الدعوى
ال ـم ـق ــام ــة ب ــإلـ ـغ ــاء ق ـ ــرار سـحــب
ً
الجنسية عــن  47مدعيا ،وذلــك
ألن ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي ت ــم الـطـعــن
عليها تتعلق بأعمال السيادة.
وك ــان ــت مـحـكـمــة أول درج ــة
أل ـغ ــت قـ ــرار "ال ــداخ ـل ـي ــة" سحب
ً
الجنسية عن  47مواطنا ،وذلك
ألن االتـ ـه ــام ال ـم ـن ـســوب إلـيـهــم
بتزوير الجنسية معروض على
محكمة الجنايات ،ولــم يتضح
مركزهم القانوني ،إال أن محكمة
االستئناف ألغت حكم محكمة
أول درج ـ ــة ،وأك ـ ــدت أن قـ ــرارات
س ـح ــب ال ـج ـن ـس ـي ــة ت ـع ـت ـبــر مــن
أعمال السيادة ،وال يجوز الطعن
عليها أمــام القضاء ،وعليه قام
الـمــدعــون بالطعن عـلــى الحكم
أمام محكمة التمييز.
وتمسك دفــاع الحكومة أمام
"الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز" ،ال ـم ـس ـت ـش ــار عـلــي
مناور ،أمــس ،بعدم اختصاص
المحكمة بنظر هــذا الـنــوع من
القضايا ،ألن القرارات الصادرة
ب ـس ـحــب ال ـج ـن ـس ـيــة تـعـتـبــر من
أع ـ ـمـ ــال ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ،وطـ ـل ــب مــن

المحكمة رفض طلب وقف النفاذ
المقام من رافعي الدعوى.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،قـ ــررت
ال ـم ـح ـك ـمــة ذاتـ ـه ــا وقـ ــف تـنـفـيــذ
الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــن مـحـكـمــة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ب ـت ـع ــوي ــض أح ــد
الموطنين بمبلغ  30ألف دينار
عـ ــن خ ـط ــأ ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي مـنــع
االض ــرار بوقوع حادثة مسجد
اإلمام الصادق اإلرهابية ،والتي
ً
أودت بحياة  27مواطنا ومقيما،
وتسببت في إصابة آخرين.
وط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة م ــن
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
وقـ ـب ــول ال ـط ـع ــن ال ـم ـق ــام مـنـهــا،
وذل ـ ــك ألن ح ـكــم "االس ـت ـن ـئ ــاف"
ب ــإل ــزامـ ـه ــا ب ـم ـب ــال ــغ ت ـع ــوي ــض
أخـطــأ بـتـقــريــرهــا ،ألنـهــا ليست
المتسببة والمسؤولة عن واقعة
تفجير الـمـسـجــد ،وات ـخــذت كل
إجراءات الحيطة لمنع وقوعها.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ــررت
محكمة الجنايات ،أمس ،برئاسة
المستشار نايف الداهوم ،حجز
قضية النصب العقاري ،المتهم
على ذمتها عدد من األشخاص
بـ ـ ــاالت ـ ـ ـجـ ـ ــار ب ـ ـب ـ ـيـ ــع األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
والمنازل في الواليات المتحدة،
إلى الخامس من مارس المقبل
للنطق بالحكم ،بعدما استمعت
لمرافعة الدفاع عن المتهمين.

محليات
سلة أخبار
«إحياء التراث» تنظم
محاضرة عن «حق النبي»
تنظم اللجان واألفرع
التابعة لجمعية إحياء
التراث اإلسالمي العديد
من األنشطة والفعاليات
خالل الفترة الربيعية
الحالية ،حيث تقيم لجنة
الدعوة واإلرشاد في منطقة
األندلس ،ضمن فعاليات
ملتقى "فقه الحقوق"،
محاضرة بعنوان "حق
النبي صلى الله عليه
وسلم" ،والتي سيلقيها
الشيخ د .عبدالسالم
الفيلكاوي ،مساء اليوم،
بعد صالة المغرب في
مسجد مريم العتيقي
باألندلس.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن اللجنة نظمت عدة
محاضرات أمس في العديد
من المناطق ،مشيرة إلى
أن هذه المحاضرات تأتي
ضمن سلسلة الدروس
الشرعية األسبوعية التي
تقيمها اللجنة.

«النجاة» تقدم مساعدات
لالجئين السوريين
أعلن مدير المشاريع
اإلغاثية بجمعية النجاة
الخيرية ،م .ثامر السحيب،
تقديم الجمعية مساعدات
بتبرع من عمالء شركة
االتصاالت  VIVAلالجئين
السوريين في لبنان استفاد
منها  4000شخص.
َّ
وبين السحيب ،في تصريح
صحافي ،أن المستفيدين
من المساعدات هم سكان
مخيم السالم  2بمدينة
عرسال ،حيث تم تسديد
إيجار األرض الموجود
عليها المخيم لمدة عام،
مشيرا إلى توزيع مادة
وقود التدفئة (الديزل) على
األسر الموجودة بمخيمي
السالم واألبيض ،وغيرهما
من المخيمات الموجودة
بعرسال.

«المغامرون» يوزع
مساعدات في جيبوتي
َّ
جسدت رحلة نادي
المغامرون عطاء الشعب
الكويتي لألسر الفقيرة
في جيبوتي ،من خالل
توزيعهم سالل غذائية،
وافتتاح بئر ،وتبنيهم
لتجديد قسم الوالدة
في مستشفى "الرحمة
العالمية" في جيبوتي.
وقال رئيس مكتب السودان
في "الرحمة" بجمعية
اإلصالح االجتماعي
والمشرف على الرحلة،
الشيخ يوسف الطويل ،إن
ثالثة من فتيان الكويت
قاموا بجمع التبرعات
من عائالتهم وأصدقائهم
إلغاثة الفقراء في جيبوتي
وحفر بئر.
َّ
وبين الطويل أن فريق
الرحلة قام بزيارة مجمع
الرحمة التنموي ،والذي
يرعى  1000يتيم وطالب،
إضافة إلى زيارة مستشفى
الرحمة في جيبوتي،
وتبني تجديد وتطوير
قسم النساء والتوليد،
كما وزع  250طردا غذائيا
استفاد منها 1750
شخصا.

نادي مناظرات المدارس
يستأنف نشاطاته
استأنف نادي مناظرات
المدارس نشاطاته
األسبوعية ،مع بداية الفصل
الدراسي الثاني ،في أجواء
من الحماس.
وشهدت أول فعالية
للنادي إقباال كبيرا من
الطالب ،تم خاللها عمل
حلقة نقاشة في بعض
المواضيع التي تتعلق
بالمجال الحقوقي ،أدارتها
المدربة نور الشمري ،ثم
أقيمت مناظرة استعراضية
شارك فيها عدد من الطالب
والطالبات .وذكرت الشمري
أن نادي المناظرات يساهم
في نشر ثقافة المناظرة،
والرقي باللغة العربية،
من خالل تنظيم مجموعة
من النشاطات والفعاليات
أسبوعيا يشارك بها
مجموعة من الطالب من
مختلف المناطق التعليمية،
ليتسنى لهم المشاركة في
البطوالت المحلية والدولية
لتحقيق مراكز متقدمة.
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المطوطح :رسائل إلى العامل وصاحب العمل إلبالغهما بها
جورج عاطف

قرار «منع استقدام
عمالة الـ  30سنة»
لن يطبق على غير
حاملي الشهادات

كـ ـش ــف نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر ال ـه ـي ـئــة
الـعــامــة للقوى الـعــامـلــة ،لشؤون
ق ـط ــاع ح ـمــايــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة،
عبدالله المطوطح عن «استحداث
نظام آلي جديد في إدارة عالقات
العمل ،خاص باستقبال الشكاوى
الـعـمــالـيــة ،خـصــوصــا المتعلقة
بـبــاغــات الـتـغـيــب» ،مــوضـحــا أن
«هــذا النظام يستقبل الشكاوى،
ومن ثم يبعث رسائل نصية إلى
العامل المقدم بحقه الـبــاغ ،أو
إلى صاحب العمل المقدم ضده
شكوى تحويل إلبالغهما باألمر».
وقــال المطوطح ،في رده على
أس ـئ ـل ــة ال ـح ـض ــور خ ـ ــال ال ـل ـقــاء
المفتوح الذي نظمته الهيئة أمس
مع ممثلي البعثات الدبلوماسية
ال ـم ـع ـت ـمــدة لـ ــدى الـ ـب ــاد بـفـنــدق
ش ـيــراتــون ال ـكــويــت ،إن «ال ـهــدف

مــن النظام إع ــام العامل الــوافــد
بوجود بــاغ تغيب مقدم ضده،
وذلـ ــك لـمـنــع ال ـك ـيــديــة ف ــي األم ــر،
والـتــأكــد مــن أن الـعــامــل مــوجــود
على رأس عمله من عدمه» ،داعيا
البعثات الدبلوماسية المعتمدة
لــدى البالد ،إلــى حث مواطنيهم
ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل أرق ـ ـ ــام هــوات ـف ـهــم
النقالة لدى الهيئة ،حتى يتسنى
ال ـت ــواص ــل مـعـهــم م ـب ــاشــرة حــال
ورود شكوى تغيب ضدهم».

ً
قرار الـ « 30عاما»

وكشف المطوطح أنه «سيتم
العمل بــالـقــرار اإلداري الـصــادر
بشأن منع إصدار تصاريح عمل
للعمالة المستقدمة من الخارج
الـحــاصـلـيــن عـلــى مــؤهــل دبـلــوم

«الداخلية» :تجاوزات العمالة المنزلية ليست ظاهرة
قــال مــديــر اإلدارة المركزية لنظم اإلقــامــة في
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة بــوزارة الداخلية،
العقيد حمد الطوالة ،إن «العمالة المنزلية تتبع
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة في وزارة الداخلية،
وليس هيئة القوى العاملة».
وأضاف أن «القانون منح العامل حق الحصول
عـلــى راتـ ــب ،ومـبــالــغ إضــافـيــة نظير أي تشغيل
إض ــاف ــي ،وف ــي ح ــال ادعـ ــى ال ـعــامــل ع ــدم تسلمه
ال ــرات ــب ،فــالـقــانــون ُم ـصــدق ل ــه ،ويـحـمــل صاحب
العمل عــبء إثـبــات خــاف ذل ــك» ،مــؤكــدا أنــه «في
حال نشوب خالفات بين الطرفين تتدخل اإلدارة

المختصة وتنتقل بمفتشيها إلى منزل صاحب
العمل ،وإذا لم يأذن بدخولهم يحصلون على إذن
من النيابة العامة».
وأوضــح الطوالة أن «هناك بعض التجاوزات
الـتــي تـحــدث بـحــق الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،غـيــر أنها
فردية ،وال ترقى إلى مستوى الظاهرة» ،مشيرا
إلى أنه «في حال إحالة المشكلة إلى القضاء يعفى
العامل مــن الــرســوم كافة الخاصة بالتقاضي»،
موضحا أن «الكويت تستضيف قربة  3ماليين
عــامــل واف ــد ف ــي ال ـق ـطــاعــات األه ـل ــي والـحـكــومــي
والمنزلي ،منها نحو مليون عامل منزلي».

ومـ ــا فـ ــوق ل ـم ــن ه ــم أقـ ــل م ــن 30
سنة ،مطلع يوليو المقبل» ،الفتا
إلى أن «القرار يستهدف العمالة
الـ ـ ــوافـ ـ ــدة أص ـ ـحـ ــاب الـ ـم ــؤه ــات
الجامعية وما فوق ،أما الذين ال
يحملون ش ـهــادات مــن األســاس
فـ ـل ــن يـ ـطـ ـب ــق الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ع ـل ـي ـه ــم»،
موضحا أن «الـهــدف مــن تفعيل
ال ـقــرار هــو ضـمــان دخ ــول البالد
عمالة ماهرة من ذوي الخبرة في
المجاالت واألعمال المستقدمين
عليها حسب تصاريح عملهم».
وأك ـ ــد ال ـم ـطــوطــح أن «الـ ـق ــرار
ي ــأت ــي ف ــي إطـ ـ ــار ت ــوج ــه ال ــدول ــة
إلــى تكويت الــوظــائــف بالقطاع
الخاص» ،مشيرا إلى أنه «خالل
التطبيق سنعمل ،من خالل إدارة
أبحاث سوق العمل ،على قياس
م ــدى ن ـجــاحــه ،وق ــد يـتــم إدخ ــال
ت ـعــد يــات عـلـيــه ف ــي المستقبل
حـ ـس ــب حـ ــاجـ ــة سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل»،
الفتا إلــى أن «العديد من الــدول،
حتى المصدرة للعمالة ،تطبق
القرار ذاته».

حجز جواز العامل
وبـشــأن حجز صــاحــب العمل
ج ــواز سـفــر الـعــامــل ال ــواف ــد ،أكــد
ال ـم ـطــوطــح أن «ال ـق ــان ــون رقـ ــم 6
لسنة  ،2010الصادر بشأن العمل
ف ــي ال ـق ـط ــاع األه ـل ــي والـ ـق ــرارات
ال ـم ـن ـف ــذة لـ ــه ،ي ـم ـنــع م ـن ـعــا بــاتــا
صــاحــب الـعـمــل مــن حـجــز جــواز
سفر العامل لديه ،لكونه وثيقة
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة لـ ـصـ ـيـ ـق ــة

جانب من الحضور خالل اللقاء المفتوح بممثلي البعثات الدبلوماسية في الكويت
بصاحبها ،وال يجوز حجزها».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه «يـ ـ ـج ـ ــب ع ـلــى
العامل االحـتـفــاظ بـجــواز سفره
ل ــدي ــه ،وعـ ــدم تـسـلـيـمــه لصاحب
العمل ،كما أنه يجب على الدول
المصدرة للعمالة توعية عمالتها
بهذا األمــر» ،مشيرا إلى أنه «في
حال احتجز صاحب العمل جواز
السفر ،يقدم العامل شكوى طلب
تسليم ج ــواز فــي إدارة عــاقــات
العمل ،وفي حال امتنع صاحب
العمل عن تسليمه أو ادعى عدم
وجوده لديه ،يتم رفع األمر إلى
القضاء المستعجل الــذي يحكم
باسترداد الجواز بقوة القانون»،
موضحا أنه» فيما يخص تأخر
الـفـصــل فــي مـثــل ه ــذه القضايا،

نــؤكــد أن دور «ال ـق ــوى الـعــامـلــة»
ي ـن ـت ـه ــي عـ ـن ــد رف ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ــر إل ــى
القضاء ،السيما أنها ليست ذات
سلطة عليه».

حظر تحويل «الحكومي»
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـح ـ ــوي ـ ــل أذون ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ا لـعـمــا لــة المسجلة عـلــى العقود
الـحـكــومـيــة إل ــى الـقـطــاع األهـلــي،
بين المطوطح أن «هناك قرارات
صـ ــدرت خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
تحظر تحويل العمالة المسجلة
على ملفات الشركات المرتبطة
ب ـع ـق ــود ح ـك ــوم ـي ــة إل ـ ــى ال ـق ـط ــاع
األهـلــي ،السيما أن هــذه العمالة
اس ـت ـق ــدم ــت إلنـ ـج ــاز م ـش ــروع ــات

تـنـمــويــة ف ــي ال ـب ــاد ،ون ـظ ــرا لما
شهده سوق العمل من تهرب هذه
إلـيــه خــال الـسـنــوات الماضية»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ـ ــه «يـ ـ ـح ـ ــق ل ـل ـع ــام ــل
ال ـم ـس ـت ـقــدم ع ـل ــى ع ـق ــد حـكــومــي
انتهى أو ُسحب االنتقال إلى عقد
حكومي مماثل فقط».
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـط ــوط ــح أن ـ ـ ــه «ف ــي
حــال لم يكن لبلد العامل الوافد
تمثيل دبلوماسي لدى الكويت،
ي ـت ــم االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ــأقـ ــرب بـعـثــة
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ل ـب ـل ــده ف ــي ال ـ ــدول
الـ ـمـ ـج ــاورة ف ــي ح ـ ــال ل ـ ــزم األم ــر
تـجــديــد ج ــواز الـسـفــر أو إص ــدار
آخر جديد».
وق ــال الـمـطــوطــح إن «الـكــويــت
تـتـشــرف باحتضانها قــربــة 1.6

«الصحة» :استراتيجية المسنين تضم  6غايات

«الكهرباء» تطالب ببند إضافي
إلنتاج  60مليون غالون ماء
تدشين فعاليات حملة «رعايتهم سعادة» للعناية بكبار السن
●

●

سيد القصاص

طالبت وزارة الكهرباء والماء وزارة المالية بتخصيص بند
مالي إضافي لطرح المرحلة الثانية من مشروع وحــدة تحلية
مياه بتقنية التناضح العكسي فــي محطة الــدوحــة إلنـتــاج 60
مليون غالون من الماء.
وأوضحت مصادر مطلعة ،أن الوزارة لم تضف هذا المشروع
في ميزانيتها الجديدة ،لكن حاجتها إلى تنفيذ المشروع لتعزيز
قدرتها االنتاجية جعلتها تطلب تخصيص بند إضافي له.
وأشارت المصادر إلى أن «الكهرباء» تنفذ حاليا المرحلة االولى
من المشروع ،الذي سيضيف للشبكة المائية  60مليون غالون
في نهاية العام الجاري وفقا للجدول الزمني.
وفي سياق منفصل ،أكدت مصادر أن الوزارة ما زالت مستمرة
ف ــي تـحـمــل تـكــالـيــف اي ـص ــال ال ـت ـيــار وت ـكــال ـيــف خ ـط ــوط الـجـهــد
المتوسط وا لـمـحــوالت وكيبالت الجهد المنخفض للمشاريع
الزراعية المرخصة من الهيئة العامة لشؤون الــزراعــة والثروة
السمكية ،والصادر بها عقود إيجار من الدولة وأصحاب المزارع
اإلنتاجية المرخصة في المناطق المختلفة من البالد.
ونفت المصادر ان تكون الوزارة قد بدأت في استيفاء رسوم
لإليصال من هذه الفئة.

عادل سامي

أك ـ ــدت م ــدي ــرة إدارة ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة لـكـبــار
ال ـس ــن ف ــي وزارة ال ـص ـحــة د .اب ـت ـســام ال ـه ــوي ــدي أن
االستراتيجية الصحية لكبار السن تضم « 6غايات»،
تهدف إلى تطور الخدمات الصحية لهم بما يتناسب
مــع احتياجات المجتمع الكويتي ،عــن طــريــق دعم
البنية التحتية ،وتوفير كوادر طبية مؤهلة ،ومدربة،
ً
فضال عن استحداث خدمات جديدة توفر الرعاية
الصحية المتكاملة للمسنين بمختلف مستويات
تقديم الخدمة الصحية ،سواء الوقائية أو الحادة أو
طويلة األمد ،إضافة الى الخدمات التأهيلية.
وقالت الهويدي ،في كلمة لها صباح أمس ،نيابة
عن الوكيل المساعد للشؤون الفنية د .وليد الفالح،
على هامش تدشين فعاليات حملة «رعايتهم سعادة»
لرعاية كبار السن فــي دولــة الكويت ،التي انطلقت
فــي جامعة الـكــويــت ،إن تدشين هــذه الحملة يأتي
في إطــار الـتــزام وزارة الصحة وال ــوزارات والجهات
الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام
بــاالسـتــراتـيـجـيــة الـصـحـيــة وخ ـطــة الـعـمــل الوطنية
لرعاية كبار السن في الكويت.

الساير :لدعم برنامج تأهيل النازحين والالجئين
وقـعــت جمعية ال ـهــال األح ـمــر وجمعية الـعــون
الـمـبــاشــر اتـفــاقـيــة ت ـعــاون فــي دع ــم بــرنــامــج تأهيل
النازحين والالجئين فــي ال ــدول ذات نطاق العمل
المشترك وفي مجال تنمية قدرات العاملين.
وق ـ ــال رئ ـي ــس جـمـعـيــة الـ ـه ــال األحـ ـم ــر د .هــال
الـســايــر ل ـ «كــونــا» أم ــس ،إن االتـفــاقـيــة تمثل شراكة
قوية مع «العون المباشر» لترسيخ القيم واألهداف
ذات البعد اإلنساني لخدمة العمل االنساني على
المستويات كافة.
وأض ــاف الـســايــر أن ه ــذه االتـفــاقـيــة تــأتــي ضمن
ً
المشاريع اإلنسانية للجمعية واستمرارا للرسالة
الـتـنـمــويــة اإلن ـســان ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ك ـمــا ت ـهــدف إلــى

التعاون مع الجمعيات اإلنسانية الخيرية إلغاثة
المحتاجين والمتضررين بشكل عاجل.
وأوضح أن االتفاقية تشمل العديد من المجاالت
منها تنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية بين
الطرفين ،من خالل تبادل دورات التدريب والخبرات
الـمـيــدانـيــة ،إضــافــة ال ــى حـمــات إعــامـيــة مشتركة
لمصلحة األنشطة والمشاريع.
ً
وذك ــر أن االتـفــاقـيــة تـشـمــل أي ـضــا دع ــم وتــأهـيــل
ال ـنــازح ـيــن والــاج ـئ ـيــن ف ــي الـ ـ ــدول ال ـت ــي تـتـعــرض
لـ ـلـ ـك ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى دعـ ــم ال ـب ــرام ــج
واألنشطة الصحية والمخيمات الجراحية وإعادة
تأهيل المستشفيات في المناطق األحوج لذلك.

الساير والمحيالن بعد توقيع اتفاقية التعاون

«إعادة الهيكلة» :بدء دورات للمواطنين
بـ «الصيانة المنزلية» في سبتمبر
المجدلي :التسجيل «أون الين» خالل أبريل المقبل
●

محمد الجاسم

أكد األمين العام لبرنامج إعادة
هـيـكـلــة ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة وال ـج ـهــاز
التنفيذي للدولة ،فوزي المجدلي،
أن البرنامج يعد حاليا نظاما آليا
لتسجيل المواطنين الراغبين في
االلـتـحــاق فــي الـ ــدورات التدريبية
المهنية والفنية للصيانة المنزلية،
فــي خـطــوة لتقليل االعـتـمــاد على
العمالة الوافدة.
ول ـفــت ال ـم ـجــدلــي ،ع ـلــى هــامــش
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــده ص ـب ــاح
أم ــس فــي مـقــر الـبــرنــامــج مــع أكثر
م ــن  40م ــؤس ـس ــة م ـح ـل ـيــة لــوضــع
استراتيجية تنمية القوى العاملة،
إل ــى أن ال ـع ـمــل ج ــار ع ـلــى تجهيز
النظام اآللي ليكون التسجيل «أون
الين» خالل شهر أبريل المقبل ،مع

بداية الميزانية الجديدة ،متوقعا
أن تـ ـب ــدأ ال ـ ـ ـ ـ ــدورات فـ ــي سـبـتـمـبــر
المقبل.
وب ـي ـن ـمــا أشـ ـ ــار ال ـم ـج ــدل ــي إل ــى
أن ال ـ ـ ــدورات م ـجــان ـيــة ،وسـتـشـمــل
ك ــاف ــة الـ ـش ــرائ ــح م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن،
أك ــد االه ـت ـمــام بـفـئــة ال ـش ـبــاب ومــا
يتعلق بالمهن القيادية من خالل
تكويت أهــم المهن الـقـيــاديــة وفق
برامج تدريبية احترافية يقوم بها
البرنامج.
وأفاد بأن أبرز أهدافنا للمرحلة
ال ـح ــال ـي ــة وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة م ـعــرفــة
نــوعـيــة ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة الـتــي
تـتــوافــق ومـتـطـلـبــات الـتـعـيـيــن في
القطاع الـخــاص ،الفتا إلــى أهمية
دور الـتــدريــب فــي صقل المهارات
ودعم المواهب لتحقيق االستقرار
الــوظـيـفــي لـلـكـفــاءات الــوطـنـيــة في

فوزي المجدلي

القطاع الخاص .وأكد أننا نسعى
إل ــى تـحـقـيــق أه ــداف ـن ــا ف ــي عملية
االسـ ـتـ ـق ــرار ال ــوظ ـي ـف ــي ل ـل ـك ـفــاءات
الــوطـنـيــة ووض ــع خـطــة تنفيذية،

مبينا أن ــه تــم الـتـعــاقــد مــع إحــدى
ا لـشــر كــات العالمية المتخصصة
في هذا المجال.
بدورها ،قالت مديرة إدارة تنمية
الـقــوى العاملة بالبرنامج ،إيمان
االنصاري ،إن المشروع يهدف الى
بناء استراتيجية متوسطة المدى
تهدف إلى إحداث نهضة مجتمعية
شــامـلــة ،مـشـيــرة إلــى أن الـمـشــروع
يضم  3محاور أساسية هي إعادة
هـيـكـلــة س ــوق ال ـع ـمــل ف ــي الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص لـ ـث ــاث سـ ـن ــوات ت ــواك ــب
االتـ ـج ــاه ــات ال ـح ــدي ـث ــة ال ـعــال ـم ـيــة
فــي ال ـتــدريــب ،وض ــع خـطــة شاملة
لتطوير وتنمية العمالة الوطنية
في القطاع الخاص وتكويت المهن
الـ ـقـ ـي ــادي ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
ووضـ ــع خ ـطــة لـتـمـكـيــن الـعـنــاصــر
الوطنية لشغلها بكفاءة.

الخليجي ًللتوعية
«كان» :األسبوع ً
بالسرطان حقق نجاحا كبيرا
الشاهين :تكاتف المؤسسات وراء نجاح الفعاليات
● عادل سامي

وذكرت أن الحملة ستتخللها محاضرات توعية عن
أهم المحددات الصحية والتحديات المتعلقة بصحة
كبار السن ،وتبادل الخبرات حول أفضل السياسات
والسبل والبروتوكوالت المناسبة لتعزيز صحة كبار
السن ،وضمان جودة الحياة لهم وتمتعهم بالعافية
ً
والسعادة ،وفاء وعرفانا بما قدموه من عطاء مخلص
لتنمية الــوطــن وبـمــا يتفق مــع بــرنــامــج عمل وزارة
الصحة والحكومة والخطة اإلنمائية للدولة.
وبينت أن االستراتيجية الصحية لكبار السن
تهدف إلى تحقيق التعاون مع الجهات ذات الصلة،
وب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــوزارات ال ـم ـع ـن ـيــة ،وم ــؤس ـس ــات ال ـق ـطــاع
المدني لضمان تحقيق خدمة متكاملة عالية الجودة
للمسنين ،وبحث سبل تحقيق مبادرة منظمة الصحة
العالمية للمدن المراعية للمسن في إحدى محافظات
الكويت ،وبحث القوانين والتشريعات المؤثرة في
نمط حياة المسنين فــي الكويت وسبل مواء متها
لتحقيق ج ــودة حـيــاة عالية لكبار الـســن ،وتحديد
أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون واألقاليم
والمنظمات العالمية برعاية المسنين بما يحقق
ت ـبــادل ال ـخ ـبــرات وال ـت ـجــارب الـنــاجـحــة فــي مـجــاالت
رعاية المسنين.

«الهالل األحمر» و«العون» توقعان اتفاقية تعاون

رئيس وزراء ماليزيا
يتلقى دعوة لمؤتمر
إعمار العراق
ت ـل ـقــى رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزي ،ن ـ ـج ـ ـيـ ــب
ع ـبــدالــرزاق ،أم ــس ،دعــوة
م ـ ـ ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـ ـمـ ــو ال ـش ـي ــخ
جــابــر الـمـبــارك ،لحضور
مــؤت ـمــر ال ـكــويــت الــدولــي
إلعـ ـ ـ ــادة إع ـ ـمـ ــار ال ـ ـعـ ــراق،
الـمـقــرر عـقــده مــن  12إلى
 14الجاري.
وقـ ـ ــال س ـف ـيــر ال ـكــويــت
ل ـ ـ ـ ــدى مـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــا ،س ـع ــد
ال ـع ـس ـعــوســي ،ل ـ ـ «ك ــون ــا»،
إ ن ــه ق ــام بتسليم ا لــد عــوة
لــوكـيــل وزارة الـخــارجـيــة
ال ـم ــال ـي ــزي ــة راجـ ـ ــا رضـ ــا،
الـ ــذي رح ــب ب ـ ــدوره بـهــا،
وأث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــد
الـ ـ ــذي تـ ـق ــوم ب ــه ال ـكــويــت
الستضافة هذا المؤتمر،
وإنجاح أعماله.

مـلـيــون عــامــل واف ــد مــن مختلف
ال ـج ـن ـس ـي ــات ،ونـ ـح ــن فـ ــي هـيـئــة
ال ـقــوى الـعــامـلــة حــريـصــون على
ح ـم ــاي ــة حـ ـق ــوق ه ـ ــذه ال ـع ـم ــال ــة،
ونعمل كمحامين لــرد حقوقهم
ال ـقــانــون ـيــة ح ــال وقـ ــوع أي ظلم
عليهم من قبل أصحاب األعمال»،
الفتا إلى أن «كل عمل به أخطاء،
س ــواء مـقـصــودة أو خ ــاف ذلــك،
غ ـي ــر أن ـن ــا ن ـش ــدد ع ـل ــى ضـ ــرورة
ت ـث ـق ـيــف ال ـ ـ ــدول ل ـع ـمــال ـت ـهــا قـبــل
قدومهم إلى البالد».

أكدت عضوة مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية من مرض
السرطان (كان) ورئيسة مبادرة األسبوع الخليجي الثالث للتوعية
بمرض السرطان د .حصة الشاهين ،أن فعاليات التوعية التي
ً
ً
انطلقت الخميس الماضي وتختتم اليوم ،حققت نجاحا كبيرا،
ً
ً
وشهدت إقباال كبيرا من الجمهور في مختلف محافظات الكويت،
الفتة إلى أن الحفل الختامي لهذا األسبوع سيقام في مركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي.
وقالت الشاهين ،في تصريح أمس ،إن نجاح الفعاليات التي
أقيمت ضمن فعاليات األسبوع الخليجي حتى اآلن تؤكد أهمية
تـكــاتــف الـمــؤسـســات الحكومية وغـيــر الحكومية الـتــي ضربت
ً
بتعاونها في هذه الفعاليات مثاال يحتذى ،مشيدة بكل من ساهم
بالدعم أو المشاركة في فعاليات األسبوع.
وأضافت أن «كان» أقامت خالل اليومين الماضيين مسابقة رسم
تحت شعار «ارسم غذاء ك الصحي ...رياضتك المفضلة ...هدية
لمريض» ،ومعرض توعية في مجمع كويت ماجيك ،وذلك بدعم
من مبرة الدعم اإليجابي ،وبمشاركة اللجنة الثقافية النسائية.

«الطيران المدني» %24 :زيادة نسبة
ركاب المطار في يناير الماضي
أعلنت اإلدارة العامة للطيران
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،زي ـ ـ ـ ــادة ح ــرك ــة
الركاب في مطار الكويت الدولي
بنسبة  24في المئة خالل يناير
ال ـمــاضــي ،إذ بـلــغ إج ـمــالــي عــدد
الــركــاب  1374320راك ـبــا ،مقابل
 1110717راكـبــا فــي ذات الفترة
من العام الماضي.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـشــؤون ســامــة الـطـيــران والنقل
ال ـ ـجـ ــوي ومـ ــركـ ــز ت ـن ـس ـي ــق نـظــم
السالمة في اإلدارة عماد الجلوي
لـ ـ ـ ـ «كـ ـ ــونـ ـ ــا» ،إن حـ ــركـ ــة الـ ــركـ ــاب

القادمين بلغت  716114راكبا في
يناير الماضي ،مقابل 553935
راكبا في ذات الفترة من .2017
وأض ـ ـ ـ ــاف أن حـ ــركـ ــة الـ ــركـ ــاب
المغادرين بلغت نحو 658206
ركاب في يناير الماضي ،مقابل
 556782راك ـب ــا ف ــي ذات الـفـتــرة
من .2017
وأوض ـ ـ ــح أن إج ـم ــال ــي حــركــة
الطائرات التي تم تشغيلها من
وإلى مطار الكويت الدولي خالل
يناير الماضي وصلت إلى 10090
رحـ ـل ــة ،م ـقــابــل  8701رح ـل ــة فــي

ذات الفترة مــن  ،2017مبينا أن
عــدد الرحالت التجارية القادمة
والـ ـمـ ـغ ــادرة بـلـغــت خ ــال يـنــايــر
الماضي نحو  9664رحلة ،مقابل
 8284رحلة في يناير .2017
وذكـ ـ ــر أن ح ــرك ــة ال ـش ـح ــن فــي
مطار الكويت الــدولــي بلغت في
يناير الماضي نحو  19.61مليون
كيلوغرام ،مقارنة بذات الفترة من
الـعــام الـمــاضــي ،إذ كــان إجمالي
الحركة  16.53مليون كيلوغرام.

جمعية قرطبة تسلم زكاة مالها لبيت الزكاة

جمعية قرطبة تسلم شيك التبرع
قام وفد من بيت الزكاة ،برئاسة مدير إدارة تنمية
الموارد نايف الجيماز ،بزيارة جمعية قرطبة التعاونية،
حيـ ـ ـ ـ ــث ك ـ ـ ــان في استقبالهـ ـ ـ ـ ــم رئيس مجل ــس اإلدارة
د .مشاري الديين ،وعدد من مسؤولي مجلس اإلدارة،
حيث قام الديين بتسليم شيك بتبرع الجمعية بزكاتها
لـ»البيت» ،بمبلغ  72814دينارا ،عن زكاة مال الجمعية
لعام .2017
وأع ــرب الجيماز عــن شـكــره لمجلس إدارة جمعية
قرطبة على كرم الضيافة ُ
وحسن االستقبال ،وتعاونهم
المثمر مع «البيت» ،من أجل التواصل في عمل الخير،
وإتاحة الفرصة لبيت الزكاة للقيام بدوره في أداء الزكاة

وتوزيعها على المحتاجين والمستحقين مــن أ فــراد
المجتمع وتلبية احتياجاتهم األساسية ،من خالل تلك
الفريضة اإلسالمية ،إلــى جانب المساهمة في الــدور
التنموي ،المتمثل بقيام «البيت» بتنفيذ العديد من
المشروعات التنموية الخيرية في العديد من المجاالت
الشرعية والخيرية بوجه عام.
وأه ـ ــاب ال ـج ـي ـمــاز بـجـمـيــع الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
بالكويت ،بأن تحذو حذو جمعية قرطبة ،بالتعاون مع
«البيت» ،من خالل تقديم مساهماتها التي تساعد البيت
في القيام بــدوره المنشود في مساعدة المحتاجين،
وتحقيق صور التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.

ةديرجلا

•
العدد  / 3678الثالثاء  6فبراير 2018م  20 /جمادى األولى 1439هـ

academia@aljarida●com

١٣

أكاديميا

طلبة البعثات الداخلية يطالبون مجلس الجامعات الخاصة بدعم الكتب

أكدوا لـ ةديرجلا حاجتهم إلى زيادة البدل ومساواتهم بالكليات الحكومية
•

حمد العبدلي

ط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
ال ـط ـل ـب ــة ال ــدارسـ ـي ــن ف ــي خـطــة
ال ـب ـع ـث ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـتــاب ـعــة
لـمـجـلــس ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
المسؤولين في وزارة التعليم
ال ـع ــال ــي وم ـج ـل ــس ال ـجــام ـعــات
ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ف ـ ـ ــي دع ـ ــم
الكتب الدراسية ،أسوة بباقي
المؤسسات في الكويت ،وعلى
رأسها جامعة الكويت والهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب.
وأكـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،فــي
لـ ـق ــاء ات م ــع «الـ ـج ــري ــدة» ،أنـهــم
يتحملون أعباء كبيرة بسبب

«األمن الفكري» في «االجتماعية»
تقيم كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت الملتقى السنوي
الرابع ،بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار «األمن الفكري في المجتمع
الخليجي :المنظور االجتماعي واإلعــامــي» ،تحت رعاية وكيل وزارة
الداخلية الفريق محمود الدوسري ،علما أن حفل االفتتاح سيكون اليوم
الساعة  9:30صباحا ،بمبنى عبدالله الجابر بالحرم الجامعي في الشويخ.

تمديد االلتحاق بـ «الدراسات العليا»
أعلنت كلية الــدراســات العليا
ف ــي ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،ال ـت ـمــديــد
األخير للتقديم لاللتحاق ببرامج
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ف ـ ــي ن ـظ ــام
المقيدين وغير المقيدين ومنحة
التميز للفصل الدراسي األول من

العام الجامعي  2019 /2018إلى
األربعاء ( 21الجاري).
وذك ــرت أن «الـتـقــديــم سيكون
إلكترونيا ،بالدخول عبر الموقع،
م ــع إرف ـ ـ ــاق ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـنــدات
المعلن عنها بشروط التقديم.

أسعار الكتب المرتفعة ،مقارنة
ب ـبــاقــي ال ـجــام ـعــات وال ـك ـل ـيــات
ا لـحـكــو مـيــة ،ا ل ـتــي تـصــل نسبة
ا لـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــم فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا إ لـ ـ ـ ـ ــى  ٦٠ف ــي
الـمـئــة ،وشـ ــددوا عـلــى ض ــرورة
مـســاواتـهــم بــزمــائـهــم فــي تلك
ال ـجــام ـعــات ،الف ـت ـيــن إل ــى أنـهــم
ي ـح ـتــاجــون إل ــى إع ـ ــادة الـنـظــر
في زيادة بدل الكتب الدراسية.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس
إح ــدى ال ــرواب ــط ال ـطــاب ـيــة في
الجامعات الخاصة علي العمر
إن ا ل ــرا ب ـط ــة ت ـحــر كــت ف ــي هــذا
االتجاه عبر مطالبات مستمرة
لـمـجـلــس ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة

لدعم الكتب الدراسية ،وكذلك
زي ـ ـ ــادة دع ـ ــم ال ـك ـت ــب ال ـخ ــاص ــة
بالطلبة المبتعثين.
وأك ــد ال ـع ـمــر أن ب ــدل الـكـتــب
ال ــدراس ـي ــة ي ـح ـتــاج إل ــى إع ــادة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ،لـ ـيـ ـت ــم تـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
ال ـك ــام ــل ل ـل ـط ـل ـبــة ،وخ ــاص ــة أن
المكافأة االجتماعية ال تكفي
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـب ـح ــوث وال ـح ـيــاة
اليومية ،مناشدا المسؤولين
في مجلس الجامعات ضرورة
أخ ـ ــذ م ـص ـل ـحــة ال ـط ـل ـب ــة بـعـيــن
االعتبار ،وتطبيق دعم الكتب
ا لــدرا سـيــة لـهــم أ س ــوة بجامعة
الكويت وهيئة التطبيقي.

م ــن ج ــان ـب ــه ،ن ــاش ــد ال ـطــالــب
حمود ا لــوزان المسؤولين في
مـجـلــس الـجــامـعــات الـنـظــر في
أسعار الكتب الدراسية والبدل
ال ــذي يـقــدم لـلـطـلـبــة ،وذل ــك من
أج ــل الـتـخـفـيــف عـنـهــم فــي هــذا
الجانب
.

تحركات مستمرة

وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان أن هـ ـن ــاك
م ـخــاط ـبــات فـعـلـيــة وت ـحــركــات
مستمرة للتخفيف عن الطلبة،
ً
مـطــالـبــا ب ـضــرورة الـعـمــل على
زيادة بدل الكتب.

علي العمر

إبراهيم األحمد

حمود الوزان

ومـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد ال ـط ــال ــب
إبراهيم األحمد أن بدل الكتب
ا لـ ـ ــذي ت ــو ف ــره وزارة ا لـتـعـلـيــم
ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــي ،و ه ـ ـ ــو  ١٠٠د ي ـ ـنـ ــار،

ي ـعــد قـلـيــا وال يـلـبــي حــاجــات
الطلبة مــن كـتــب ومستلزمات
ً
دراس ـ ـيـ ــة ،ف ـغــال ـبــا م ــا ي ـت ــراوح
سـعــر الـكـتــاب الــواحــد بـيــن ٢٠

ً
و ٣٠دينارا كحد أدنى ،متمنيا
م ــن ا ل ـم ـســؤو ل ـيــن األ خـ ــذ بعين
االعتبار النظر في دعم الكتب
الدراسية.

القطان :برنامج تدريبي في هولندا لفريق «الحقوق»
كشفت أستاذة القانون الجزائي
في كلية الحقوق بجامعة الكويت
د .إيمان القطان عن زيارات ميدانية
لفريق الكلية المشارك في مسابقة
المحكمة الجنائية الدولية لهولندا،
وت ـح ــدي ــدا مــدي ـنــة الهـ ـ ــاي ،وال ـتــي
تندرج ضمن البرنامج التدريبي
ال ـم ـت ـك ــام ــل الـ ـ ــذي ت ـق ـي ـمــه الـلـجـنــة
المنظمة للمسابقة.
وق ــال ــت الـ ـقـ ـط ــان ،ف ــي تـصــريــح
أم ـ ــس ،إن الـ ـف ــري ــق ت ـل ـقــى دورات
تدريب في محكمة العدل الدولية،
إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ب ـع ــض ال ـج ــام ـع ــات،
مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى
تـطــويــر الـمـهــارات الـقــانــونـيــة لــدى
طالب القانون ،من أجل خلق جيل

ً
السفير متوسطا الفريق المشارك
قانوني متكامل يمثل الكويت في
أكبر المحافل الدولية.
وتــوج ـهــت بــالـشـكــر إل ــى سـفــارة

الكويت لدى هولندا على ما قاموا
بــه مــن أجــل تسهيل زي ــارة البعثة،
وع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـهـ ــم ال ـس ـف ـي ــر ش ـم ــان

الــرومــي ،متمنية للفرق المشاركة
ف ــي مـســابـقــة الـمـحـكـمــة الـجـنــائـيــة
الدولية كل التوفيق.

«اتحاد التطبيقي» :التقديم
لـ «البعثات» حتى  10الجاري
أعلن نائب رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون الكليات سعود الشمري فتح
بــاب الـبـعـثــات للطلبة مــن حملة الــدبـلــوم المتفوقين خــال الـعــام
الــدراســي  ،2017-2016الستكمال درجــة البكالوريوس ،مبينا أن
التقديم للبعثات مستمر عبر الموقع اإللكتروني للهيئة حتى 10
الجاري.
وبارك الشمري ،في تصريح أمس ،على إعالن الهيئة أسماء الطلبة
المحولين بين الكليات وطلبة تغيير التخصص ،متمنيا لكل زمالئه
السداد والتوفيق في مسيرتهم الدراسية.
وأهــاب بزمالئه ممن تقدموا للتحويل بين الكليات ،أو تغيير
تخصصاتهم ،مــراجـعــة الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي للهيئة ،أو مراجعة
كلياتهم للتأكد من قبول طلباتهم.

زوايا ورؤى

١٤

ماذا تستفيد الكويت من
مؤتمر إعمار العراق؟
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
قال األمين العام لمجلس الوزراء العراقي إن "الدعم اإلنساني
الــذي قدمته دولــة الكويت للعراق في الظرف الراهن فــاق ما
قدمته الدول العربية مجتمعة"( .كونا .)٢٠١٨-٢-٤
تسامت الكويت -كعادتها األصيلة -فوق جراحها وارتدت
ثــوب النقاء والـعــروبــة الحقيقية لتطبق مـبــادئ اإلس ــام في
الـعـفــو وال ــوص ــال ،وتـنـبــذ القطيعة وال ـع ــداء مــع الجمهورية
العراقية ،وتنتقل الكويت من مرحلة إعادة العالقات إلى مرحلة
المساهمة في بناء وإعمار العراق رغم جريمة العصر المتمثلة
بالغزو العراقي الغادر للكويت سنة .١٩٩٠
يعقد مؤتمر إعمار العراق في الكويت خالل أيام ،والكثير
من أبناء الشعب العراقي الشقيق يتساءلون :أين تذهب أموال
العراقيين من بيع النفط وهــي إحــدى أكبر الــدول المصدرة
والمنتجة للبترول؟ يعقد المؤتمر في الكويت والكثير من
أبناء الشعب الكويتي يتساءلون :ماذا تستفيد الكويت من هذا
ً
المؤتمر تحديدا بشأن العالقات الثنائية مع العراق؟
لقد ساهمت الكويت في رفع وضع العراق من وطأة الفصل
السابع في األمــم المتحدة ،وتعاونت مع العراق في ترسيم
الحدود الدولية ،وتنازلت للعراق في مواقع مشروع ميناء
مبارك ،وتساهلت الكويت مع العراق في سداد التعويضات
ً
ال ـم ـق ــررة ب ـس ـبــب جــري ـمــة الـ ـغ ــزو ،وأس ـق ـط ــت ال ـك ــوي ــت جـ ــزءا
مــن تعويضاتها للخطوط ا لـجــو يــة الكويتية ،وا ل ـيــوم يقام
ه ــذا الـمــؤتـمــر الـعــالـمــي ال ــذي تحشد لــه الـكــويــت بـكــل قوتها
الــدبـلــومــاسـيــة وسـمـعـتـهــا فــي الـعـمــل اإلن ـســانــي ،وي ـحــق لنا
كمواطنين أن نـقــول :مــاذا تستفيد الكويت مــن هــذه األدوار
العظيمة التي تقوم بها لمساندة العراق؟
ما الخطوات الفعلية التي سيقدمها العراق للكويت نظير
هذا النشاط العالمي المميز؟ وهل سيتم تدريس تاريخ الكويت
والغزو العراقي وقــرارات األمــم المتحدة للنشء العراقي في
ً
الـمــدارس جيال بعد جيل ليتعرفوا على استقاللية الكويت
وعمق تاريخها العربي ودورها اإلسالمي؟
وه ــل سـيـتــم إن ـه ــاء الـمـلـفــات الـعــالـقــة م ــن بـعــد ال ـغ ــزو مثل
رفات المفقودين والشهداء وممتلكات الكويتيين وأراضيهم،
واستكمال سداد التعويضات وإعادة كامل األرشيف الكويتي
المفقود؟
هل ستعد برامج تلفزيونية في اإلعــام العراقي الرسمي
تــوضــح دور الـكــويــت فــي ه ــذه الـمــرحـلــة الـتــاريـخـيــة فــي دعــم
العراق ومساندته؟ وهل سيتم إطالق اسم الكويت ومعالمها
على مشاريع اإلعمار العراقية المستقبلية؟ وهل ينظم العراق
ً
ً
في المقابل مؤتمرا عالميا لشكر الكويت ودورها اإلنساني؟
ً
ّ
لم تعتد الكويت وشعبها مطلقا المن واألذى في العطاء ،لكن
في ظروف كهذه فإن من حق الكويت والكويتيين أن تستوفى
حقوقهم كاملة ،وأن توثق أعمالهم الكبرى لدعم العراق ،وأن
ً
ً
ت ــدرس عـطــاء اتـهــم لمساندته ،ولـيــس عيبا مطلقا أن يكون
للشركات الكويتية سواء الحكومية أو الخاصة الدور األبرز
في تولي المشاريع المزمع إقامتها إلعمار العراق لتكون فوائد
هذه المؤتمرات مشتركة ومنصفة للجميع.
والله الموفق.

ةديرجلا
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الدراسة السياحية المقنعة

السفير يوسف عبدالله العنيزي

عشق وطن
ون ـ ـحـ ــن ن ـح ـت ـف ــل ب ــأعـ ـي ــادن ــا ال ــوط ـن ـي ــة
وأعياد التحرير يتبادر إلى الذهن أحداث
ولقاء ات مع شخصيات ال تزال راسخة في
البال ،ولعل أهمها ذلك اللقاء الذي أعتز
وأفخر به مع سمو األمير الراحل الشيخ
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد الـ ـج ــاب ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،طـيــب
الـلــه ث ــراه ،وأسـكـنــه فـسـيــح جـنــاتــه ،فبعد
التحرير وبعد عودتي من الجزائر ،دخلت
على سموه في مكتبه المتواضع في قصر
ً
بـيــان ،فطلب مني أن أسحب كرسيا كان
بجانب مكتبه ،ثم د نــا ،رحمه الله ،حتى
لم يعد يفصلني عنه إال مسافة قصيرة،
ثــم قــال بلهجته الكويتية المحببة وهو
مطرق الرأس "سعادة السفير أبيك تقول
لي شنهو اللي صار بالجزائر أثناء غزو
واحتالل الكويت؟".
ب ـ ـ ــدأت ب ـ ـسـ ــرد األحـ ـ ـ ـ ــداث كـ ـم ــا ع ـش ـت ـهــا
عـلــى م ــدى أشـهــر االح ـتــال الـسـبـعــة ،ومــا
قاسيناه من ظلم وقهر ،كان هناك سباق
م ـح ـمــوم ب ـيــن األح ـ ــزاب ال ـجــزائــريــة لــدعــم
ال ـن ـظــام ال ـع ــراق ــي ف ــي ع ــدوان ــه ع ـلــى دول ــة
الـ ـك ــوي ــت ،وذلـ ـ ــك إلثـ ـب ــات وجـ ــودهـ ــا عـلــى
الساحة ،إضافة إلى مكاسب أ خــرى ،وقد
كانت األ ح ــزاب اإلسالمية أ شــد هــا قسوة،
أما اإلعالم فكان انحيازه واضحا ويطغى
عليه الجانب المادي ،فقد استطاع النظام
ال ـع ــراق ــي وع ـلــى م ــدى س ـن ــوات الـسـيـطــرة
عـلــى اإلع ــام بـكــل أط ـيــافــه ،أم ــا الـحـكــومــة
الجزائرية فقد كانت تسعى لتلعب دور
الــوس ـيــط ف ــي ظ ــل ذل ــك االرتـ ـف ــاع ألس ـعــار
ال ـن ـفــط الـ ــذي يـحـقــق أرب ــاح ــا عــال ـيــة ،كــان
س ـمــوه يـنـصــت بـعـمــق وب ـعــد أن انـتـهـيــت

د .عبد المالك خلف التميمي
مـ ــن س ـ ــرد األح ـ ـ ـ ــداث ق ـ ــال سـ ـم ــوه "ح ــوب ــة
الكويت ،إن شــاء ا لـلــه ،مــا راح تتعدى كل
مــن و قــف أو يوقف ضــد الكويت وأهلها،
كفيت ووفيت" .كانت هذه كلمات أوسمة
وأنواطا أعتز وأفخر بها.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى ،ف ـفــي ي ــوم األرب ـع ــاء
األول م ـ ــن شـ ـه ــر أ غـ ـسـ ـط ــس ع ـ ـ ــام 1990
أي ف ــي الـ ـي ــوم ال ـ ــذي س ـب ــق ق ـي ــام ال ـن ـظــام
ا لـعــرا قــي ا لـســا بــق بـغــزو ا لـكــو يــت الغالية،
تلقيت مكالمة هاتفية من سعادة سفير
ج ـم ـهــوريــة ال ـع ــراق ف ــي ال ـجــزائــر ف ــي ذلــك
الوقت ،وكانت تربطني به صداقة طيبة،
و قــد اقترح أن نذهب إ لــى مدينة "تيبازا"
الـبـحــريــة ،وبــالـفـعــل قـمــت بــالـمــرور عليه،
ف ــي ا ل ـط ــر ي ــق ال حـ ـظ ــت أن ا ل ـش ـخ ــص غـيــر
ال ــذي أع ــرف ،يـبــدو عـلـيــه ال ـحــزن والـقـلــق،
و بــدأ يكلم نفسه بـصــوت مسموع "وا لـلــه
يابو عبدالله ما أدري وين احنا رايحين،
وين راح يودون البلد ،والله راح يدمرون
المنطقة".
حاولت معرفة ما يريد أن يقوله ،لكنه
لــم يـكــن مـعــي فــي ذهـنــه ،وفـجــأة ق ــال" :بــو
عـبــدالـلــه رجـعـنــي ال ـب ـيــت" .لــم أنــاقـشــه في
الموضوع وعند وصولنا وقبل أن ينزل
مــن السيارة مسكت يــده قائال لــه " :يــا بو
ف ــان تـبــي تـقــول لــي ش ــي" ،وبـعــد أن أخــذ
تنهيدة يعصرها األلم قال" :دير بالك على
حالك ودير بالك على العائلة الكريمة" ،ثم
نــزل مــن الـسـيــارة وهــو يجر قــدمـيــه ،وفي
صـبــاح يــوم ا لـثــا نــي مــن أ غـسـطــس تلقيت
منه اتصاال هاتفيا قائال" :دير بالك على
حالك والله ويانا ووياكم" ،وكان هذا آخر

حــديــث ج ــرى بـيـنـنــا ،وب ـعــدهــا بــأســابـيــع
ط ـلــب ح ــق ال ـل ـجــوء ال ـس ـيــاســي ف ــي إح ــدى
الدول األوروبية.
مــن ا لـشـخـصـيــات ا ل ـتــي أ ع ـتــز برفقتهم
أث ـنــاء الـعـمــل فــي ال ـجــزائــر ،وك ــان ــوا عــونــا
ً
وعـ ـض ــدا ل ـنــا ف ــي ت ـلــك األوقـ ـ ــات الـصـعـبــة
أخـ ــي ال ـف ــاض ــل س ــام ــي اإلب ــراهـ ـي ــم وك ـيــل
وزارة ا ل ـك ـهــر بــاء األ س ـب ــق ،واألخ ا لـعــز يــز
فــوزي ا لـمـضــف ،و قــد انضما لنا لتدعيم
كادر السفارة الذي كان يتكون من ثالثة
د بـ ـل ــو م ــا سـ ـيـ ـي ــن ،هـ ــم األخ ا لـ ـع ــز ي ــز ح ـمــد
ب ــوارح ـم ــة ،وال ـم ـغ ـفــور ل ــه بـ ــإذن ال ـلــه بــدر
العتيبي باإلضافة إلي.
ه ــذا وق ــد ط ــرح ــت ف ـك ــرة إص ـ ــدار مـجـلــة
"ال ـعــربــي" مــن ال ـجــزائــر ،وق ــد حـظـيــت تلك
الفكرة بموافقة ودعم بعض المسؤولين
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ــالـ ـط ــائ ــف ،وقـ ـ ــد ت ـل ـق ـيــت
ا ت ـصــاال مــن األخ ا لـعــز يــز ا لــد ك ـتــور محمد
الرميحي الذي كان يوجد في ذلك الوقت
في مدينة لندن ،وقد تم االتفاق لترتيب
الموضوع ،ولكن نظرا للكثير من العراقيل
والتهديدات تم غض النظر عن الموضوع،
واكتفينا بــإ صــدار نشرة أسبوعية تحت
مسمى "ا لـكــو يــت ح ــرة" ،و قــد أ ش ــرف على
إص ــداره ــا أخ ــي ال ـعــزيــز"أبــو ل ــؤي" واألخ
العزيز فوزي المضف.
كانت أوقاتا يصعب وصفها لما كانت
تحمله من اآلالم في محيط ينظر لك بذلك
الكم الهائل مــن األ حـقــاد والكراهية ولنا
عودة لتلك الفترة.
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من
كل سوء ومكروه.

بيتر موريتشي*

قبل فترة شكل الدكتور بدر العيسى وزير التربية والتعليم األسبق
لجنة لتقصي الحقائق بشأن الشهادات المزورة والوهمية ولم يستمر
في الوزارة ليقرأ تقريرها النهائي.
وقد نشرت جريدة "الجريدة" بتاريخ  ٢٠١٧ /١٢ /١٦على الصفحة األولى
ً
خبرا ومعلومات مهمة على الوزير الجديد التحقيق فيها ،تقول الجريدة:
"إن  ٢٢ألف مبتعث للدراسة متالعبون ،وإن حركة الدخول والخروج أثبتت
ً
ً
أن مئات منهم يدرسون أسبوعا واحدا فقط في السنة ،وأغلبهم مبتعثون
من الجهات الحكومية للدراسات العليا".
سيعود ه ــؤالء حاملين شـهــادة الــدكـتــوراه ،وسيحاولون االلتحاق
بالجامعة ،وسيسعى نواب لتبني قضيتهم بحجة أنهم استوفوا شروط
الجامعة لتعيين الكويتيين حملة الدكتوراه من خارج مبعوثي الجامعة
والشرط للحصول على الشهادة ليس باالنتساب والمراسلة بل باالنتظام!
ونحن من خالل معايشتنا لبعضهم فقد حصلوا على شهادة الدكتوراه
بهذه الطريقة ،وال ـســؤال مــن المسؤول عــن هــذه المهزلة ولـمــاذا ال يتم
التحقيق فيها؟ أما الجامعات التي تمنحها فاالعتبارات المادية وتساهل
األساتذة المشرفين على هؤالء الطلبة ألنهم مستفيدون من تلك العملية
هي من األسباب الرئيسة للكارثة التعليمية ،فهؤالء الذين ذهبوا للسياحة
الدراسية المقنعة سيتولون تدريس أبنائنا فقط ألنهم يحملون الشهادة
العليا ،وليس لديهم بحوث علمية منشورة قبل وال بعد الحصول على
تلك الشهادة ،ونقول بعد ذلك إن التعليم منحدر ،والتعليم أساس لنهضة
األمم ،وندعو أصحاب الشأن إلى العودة إلى الخبر وقراءة المعلومات فهي
خطيرة بانعكاساتها على التعليم والمجتمع.
وظاهرة االبتعاث السياحي المقنع ال تشمل بعض الدارسين الجادين،
وعددهم بالتأكيد قليل ،وقد أشرنا إلى بعض تلك الظواهر الشاذة في دول
الرفاهية الريعية ،وحذرنا من خطرها في كتابنا "سيرة أستاذ جامعي".
ونحن نتحدث عن أزمة التعليم في دولنا ال بد من التأكيد على أن الدول
المتقدمة لم تتقدم إال بإصالح التعليم ،وعلينا أن نواجه بجدية مثل تلك
المشكالت ،والمسؤول عن ظاهرة الدراسة المقنعة أكثر من جهة ،منها
المؤسسات التي يعملون فيها والجامعات المانحة لتلك الشهادة ،وأساتذة
نفعيون ،والمكاتب الثقافية في سفاراتنا بتلك الدول ،ومرض الواسطة
المنتشر في مجتمعاتنا .ويبقى األمل في المخلصين الحريصين على
مستقبل بالدهم للتحرك لمكافحة مثل هذه العلل التي تهدد شبابنا،
فمخرجات التعليم لدينا مخيفة بأعدادها وتدني مستوى المعرفة والثقافة
فيها ،ويتضح ذلك من واقع التجربة التي عشناها في الجامعة لسنوات
طويلة .إن مستوى التعليم الجامعي اليوم أقل من المستوى الثانوي قبل
ربع قرن ،وهو في انحدار ،إذ إن بعض الطلبة ليس لديهم الحد األدنى من
القراءة أو الكتابة ،أو يحتاج أحدهم من يقوم بتدريسه إلى التركيز على
البدهيات التي كان يجب أن يتعلمها في التعليم العام قبل الجامعة ،نحن
هنا نتكلم عن الصورة العامة لهؤالء الطلبة ونستثني منهم بعض الطلبة
المتميزين ،وهم قلة تميزوا بجهودهم الفردية ال نتيجة النظام الدراسي
المطبق ،لذلك أنقذوا التعليم أيها السادة فهو مالذنا واستثمارنا الحقيقي.
وبتاريخ  ١٧ديسمبر  ٢٠١٧أي بعد أيام من القضية السابقة تنشر جريدة
ً
ً
"القبس" على صفحتها األولى أيضا ما أسمتها كارثة علمية ٨٤ ،بحثا
نشرت في مجلة هندية مشبوهة أبطالها أكاديميون كويتيون قدمت لهم
الترقيات العلمية في التعليم التطبيقي ،وفي مؤسسات علمية كويتية
ومراكز طبية ،تصدر المجلة في حيدر أباد في الهند والعملية تجارية،
تتولى النشر الحرفي في مجالت أخرى.
ً
والمتقدمون للنشر فيها غير قادرين علميا على النشر في مجالت
علمية معتمدة لضعف إنتاجهم ورغبتهم في الترقية ،وعندها تلتقي
مصلحة المتقدم للنشر في مثل تلك المجالت مع مصلحة المجلة النفعية
التجارية ،والسؤال متى يتحرك المسؤولون والضمير العلمي لوقف مثل
هذه الكارثة العلمية ،ووضع مثل تلك المجالت في القائمة السوداء ،وكذلك
معاقبة الذين نشروا أبحاثهم فيها؟!

ترامب يواجه النخب بواقعية

ّ
يوجه الرئيس ترامب رسالة ّ
قوية إلى النخب العالمية كالمنتدى
ً
االقتصادي العالمي ،وتتمثل سياسة أميركا أوال في كشف قناع
ّ
ً
الخداع الساخر عن األثرياء األوفــر حظا الذين استغلوا العاملين
العاديين من الناس.
استفاد القياديون التقليديون ورؤســاء الحكومات المحافظون
والمديرون التنفيذيون وقادة المنظمات غير الحكومية والمشاهير
ً
كثيرا من النظام الدولي الليبرالي الــذي دعمته الواليات المتحدة
على مــدى أجيال ،وقــد جعل نظام االتفاقات األمنية واالقتصادية
والبيئية العالمية جى .بي .مورغان وشركة أبل ( )Appleأكثر ً
ثراء،
وأعطى الشرعية ألوكسفام وغرينبيس إضافة إلــى توفير شهر ٍة
أكبر للشخصيات اإلعالمية.
بالنسبة إلــى كثير مــن الـنــاس العاديين تنشئ الـتـجــارة الحرة
والشركات المتعددة الجنسيات المنتشرة في ًجميع أنحاء العالم،
والحدود السهلة االختراق من المهاجرين موجة من الرخاء للجميع،
ً
ولكن بــادنــا المسالمة المتعددة الثقافات أضحت كــابــوســا على
ّ
الصعيد المحلي.
ً
ً
ولهذا السبب أساسا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا ،وسعت
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي (بريكسيت) ،واضطرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
ّ
ا لــى تشيكل حكومة أقلية بمشاركة المهاجرين والمتشككين في
ً
ً
ّ
أوروبا ،وشكلت االنتفاضات الشعبية ضغطا كبيرا على السياسيين
في أماكن أخرى.
فاحشو الثراء مخيفون في قوتهم وثروتهم وهيبتهم ،هؤالء هم
النخبة وقد تقبلوا األمر ّحين ألزمهم ترامب بمزيد من االستثمار
ّ
في الواليات المتحدة وحذرهم بأن أميركا مهتمة فقط بالصفقات
ً
الـتـجــاريــة ال ـتــي تـعــامــل ال ـنــاس الـعــاديـيــن بــإن ـصــاف .أم ـيــركــا أوال،
ّ
ال تعني أن أميركا تعلو فوق كل اآلخرين ،بل إن على السياسيين
ّ
فــي كــل مـكــان االهـتـمــام بــأمــن ناخبيهم ومصالحهم االقـتـصــاديــة،
وقد خدع القياديون التقليديون قادة الرأي في الجامعات ووسائل
اإلعــام والبيروقراطيات الوطنية حين اعتبروا ّأن ّ
مجرد التوقيع
ً
ً
على اتفاقات جديدة ودعم االتفاقات القائمة ُيعتبر نجاحا كافيا.
أخفقت الدبلوماسية األميركية على أكثر من صعيد كرفع مستوى
التزامات الدول الغربية األخرى المالية في مسألة الدفاع المشترك،
ّ
وكذلك في حل مشاكلنا األمنية المشتركة مع روسيا ،وإال لما كانت
ّ
األخيرة موجودة اليوم في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم ،وتشكل
ً
ً
ّ
المتسببن
خطرا رهيبا على بقية دول أوروبا بدعمها لطغاة الحرب
في أمواج من الالجئين في سورية وغيرها.
ّ
وأخفقت الدبلوماسية في تبديد خطر التسلح النووي في كوريا
ّ
الشمالية أو التسلح السريع للصين في منطقة المحيط الهادئ،
ّ
وأخ ـف ـقــت ف ــي مـعــالـجــة ال ـض ــرر االق ـت ـص ــادي أو مــواج ـهــة ال ـت ـحــدي
المناهض للديمقراطية الذي تفرضه النزعة الصينية وما يصحب
انتهاك لنظم وقواعد منظمة التجارة العالمية .وفي خضم
ذلك من
ٍ
ّ
كل ذلك ،هناك المؤسسات الدبلوماسية الفاشلة ،أي األمم المتحدة،
ومنظمة التجارة العالمية ،واتفاق باريس للمناخ ،وما شابه ذلك.
وفي الواقع لن تمارس الصين أو غيرها الضغط الــازم إلجبار
كوريا الشمالية على الطاعة ،ولذلك أرسلت الواليات المتحدة ،في
إجراء لم يسبق له مثيل ،ثالث حامالت طائرات وهي مستعدة التخاذ
إجراء عسكري إلنهاء تهديد بيونغ يانغ بتدمير سياتل.
إن آل ـيــات تـســويــة ال ـنــزاعــات فــي منظمة الـتـجــارة العالمية غير
كافية لوقف الغش الصيني في قوانين التجارة والملكية الفكرية،
لذلك تتخذ الواليات المتحدة إجــراءات أحادية الجانب للدفاع عن
الصناعات األميركية.
أما اتفاق باريس للمناخ فهو خدعة ليس إال ألنه يطلق يد الصين
في البيئة والصين أسرع ّ
ملوث ينمو في العالم ،وهذا االتفاق إنما
يسمح لها بإلحاق مزيد من األضــرار في الغالف الجوي ،في حين
ّ
تخفض الــواليــات المتحدة مــن انبعاثات ثــانــي أوكـسـيــد الكربون
لديها بشتى الطرق.
أما عن تقصير ترامب ،فهو ال ّ
شك مقصر في عدم تقديم مجموعة
من البدائل المدروسة إلصــاح منظمة التجارة العالمية ،واتفاق
باريس ،ولكن ال ينبغي أن ينتقد لفشله عبر مواصلة دفاعه ّ
عما
ال يمكن الــدفــاع عنه ،ويـحــاول ترامب ببساطة أن يقول للقياديين
ّ
التقليديين إن اإلمبراطور ليس لديه مالبس!
* خبير اقتصادي وأستاذ إدارة األعمال في جامعة ميريالند.
* «واشنطن تايمز»

بيل ريتشاردسون*

ً
 3خطوات لتحويل كارثة روهينغا رأسا على عقب

كريستوفر واكر*

الغرض من القوة الحادة
القمع المنهجي هو
بطاقة تعريف األنظمة
االستبدادية ،و"القوة
الحادة" التي تولدها
هذه األنظمة من غير
الممكن حشرها قسرا
في إطار «القوة الناعمة»
المألوف المطمئن ،وفي
غياب مصطلح أكثر دقة،
فال َأمل لديمقراطيات
العالم في مقاومة نفوذ
هذه الدول الذي يكتسب
أوجها متعددة على نحو
متزايد.

روسيا
والصين
تواصالن
استعراض
قدر من
النفوذ خارج
حدودهما أكبر
من أي وقت
مضى

في السنوات األخيرة ،صبت روسيا والصين قدرا
كبيرا من الموارد في ميادين ترتبط عادة بما يسمى
العالم
"القوة الناعمة" ،وهو المصطلح الذي صاغه ُ ِ
السياسي األمـيــركــي جــوزيــف س .ن ــاي ،وال ــذي ف ِهم
بوصفه "القدرة على التأثير على اآلخرين عن طريق
َ
الجذب واإلقناع" ،وقد ك َّر َست كل من هاتين الدولتين
المليارات من الــدوالرات لزيادة نفوذها العالمي من
خــال وســائــط اإلع ــام ،والثقافة ،والـمــراكــز الفكرية،
واألوساط األكاديمية ،وغير ذلك من المجاالت.
ولـكــن على الــرغــم مــن هــذه االسـتـثـمــارات الهائلة،
راح المراقبون -ومنهم جوزيف ناي ذاته -يتساءلون
متحيرين لماذا تظل هذه األنظمة االستبدادية تعاني
عجزا شديدا في القوة الناعمة ،حتى على الرغم من
تعاظم نشاطها على الصعيد الدولي.
تميل كل من روسيا والصين إلــى تحقيق نتائج
سيئة في استطالعات الــرأي العام ومؤشرات القوة
الناعمة ،مما يعزز الفكرة القائلة إن الجذب واإلقناع
ال يتفقان مع االستبداد .وعلى المستوى الدولي "ال
يفوز الحكام المستبدون بالقلوب والـعـقــول" ،ومع
ذلك تواصل روسيا والصين ،وغيرهما من األنظمة
الطموحة الوفيرة الموارد ،استعراض قدر من النفوذ
خــارج حــدودهــا أكبر من أي وقــت مضى في الذاكرة
الـحــديـثــة ،ولـيــس فــي األس ــاس مــن خ ــال مــا يسميه
ن ــاي "ال ـق ــوة ال ـص ــارم ــة" :ال ـقــوة الـعـسـكــريــة أو القسر
االقتصادي الفج.
من المؤكد أن روسيا استخدمت القوة العسكرية
ب ـن ـمــط م ـت ـكــرر ف ــي ال ـع ـقــد ال ـم ــاض ــي؛ ف ــي جــورج ـيــا،
وأوكرانيا ،وسورية ،على سبيل المثال .لكن المقاتالت
الروسية النفاثة والدبابات ليست هي التي تدفع طفرة
النفوذ العالمي ا لـتــي تشهدها موسكو .على نحو
مماثل تستعرض الصين عضالتها العسكرية في بحر
الصين الجنوبي وعلى طول حدودها المتنازع عليها
مع الهند ،ولكنها كروسيا أكثر نشاطا في استخدام
أشكال أخرى من النفوذ على مدار العقد المنصرم.
ولهذا أصبح المنظرون في ورطة :فهذه األنظمة ال
تعتمد أساسا على القوة الصارمة ،وهي غير ناجحة
في توليد القوة الناعمة ،ولكنها تظل رغم ذلك قادرة
على فــرض نفوذ حقيقي في الـخــارج ،ونظرا لعودة
َ
االستبداد إلى االنتشار في مختلف أنحاء العالم ،فإن
الوقت مناسب اآلن للتأمل في هذه المفارقة الظاهرية.
الحظت صحيفة فايننشال تايمز مؤخرا أن الصين،
فــي "ج ـهــودهــا الــرام ـيــة إل ــى ب ـنــاء ق ــوة نــاعـمــة خــارج
ح ــدوده ــا" ،تـحـتــاج إل ــى "ت ـحــري أســالـيــب أكـثــر لطفا
وسلوك نهج أكثر تبادلية وأقل استبدادا" ،وفي تعليق
حديث ،يبدي جوزيف ناي مالحظة مماثلة مفادها أن
"الصين قادرة على توليد المزيد من القوة الناعمة إذا
خففت بعض الشيء من سيطرة حزبها المحكمة على
المجتمع المدني" ،وبوسعنا أن نقول الشيء نفسه
عن روسيا وغيرها من الدول التي تقودها حكومات
تعطي األولوية لسيطرة الدولة قبل االنفتاح ،والثقافة
المستقلة ،والمجتمع المدني ،وكل هذا يمثل مكونات
بالغة األهمية للقوة الناعمة.
لكن مثل هــذه النصائح الموجهة إلــى السلطات
الصينية والروسية من المحتم أن تجد آذانا صماء،

ذلك أن أي تحرير ملموس سيتناقض مع االحتياجات
السياسية لهذه األنظمة وهدفها المتمثل بالحفاظ
على السيطرة بأي ثمن.
يتمثل ال ـفــخ التحليلي هـنــا فــي اف ـت ــراض مـفــاده
أن الـحـكــومــات االس ـت ـبــداديــة ،ال ـتــي تـقـمــع الـتـعــدديــة
الـسـيــاسـيــة وحــريــة الـتـعـبـيــر مــن أج ــل الـحـفــاظ على
السلطة في الداخل ،قد تكون ّ
ميالة إلى التصرف على
نحو مختلف فــي الـســاحــة الــدولـيــة ،فقد تبنت هذه
األنظمة بدهاء بعض أشكال القوة الناعمة ،ولكن ليس
جوهرها ،وأفضل وصف لما تمارسه هذه األنظمة
هو "القوة الحادة" ،التي تتلخص سماتها األساسية
في الرقابة الموجهة إلى الخارج ،والتالعب ،واإللهاء
ال اإلقناع والجذب.
وف ــي حـيــن تـشـكــل "ح ــرب ال ـم ـع ـلــومــات" ج ــزءا من
ذخيرة األنظمة االستبدادية ،فإنها في حد ذاتها ال
ُ
ت َعد وصفا وافيا للقوة الحادة ،والواقع أن قدرا كبيرا
مــن األنشطة الـتــي تمارسها األنظمة االسـتـبــداديــة-
سواء تلك التي تمارسها الصين في أميركا الالتينية،
أو روسيا في أوروبا الوسطى -تقع خارج نطاق هذا
التعريف ،كما َع َرضت أنا وبعض زمالئي في تقرير
صدر في ديسمبر  2017بعنوان "القوة الحادة :النفوذ
االستبدادي الصاعد".
عندما ننظر اآلن إلــى أحــداث الماضي ،نستطيع
أن نرى بوضوح الفهم الخطأ الذي استقر في نهاية
الحرب الباردة ،عندما افترض المحللون التقليديون
أن األن ـظ ـمــة االس ـت ـب ــدادي ــة سـتـتـحــرر وت ـت ـحــول إلــى
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،فـقـبــل م ــا ي ـقــرب م ــن ثــاثــة ع ـقــود من
الزمن ،عندما خرجت الواليات المتحدة من الحرب
الباردة باعتبارها قوة مهيمنة ونشأ مصطلح "القوة
الناعمة" ،لم يضع المحللون السياسيون في االعتبار
بالقدر الكافي احتمال نشوء أنظمة كتلك التي تسيطر
على روسيا والصين اليوم.
وكما كتبت أنا وزميلتي جيسيكا لودفيج في مجلة
فورن أفيرز في نوفمبر "كان اطمئنان الديمقراطيات
إلى تطور القوة الحادة الخبيثة مستندا إلى اعتمادها
على نموذج القوة الناعمة" ،والمحللون الذين ينظرون
إلى سلوك األنظمة االستبدادية فيما يتصل بالجهود
التي تبذلها لتعزيز القوة الناعمة "يجانبهم الصواب
ويخاطرون بإدامة شعور زائف باألمان".
الواقع أن التشخيص السليم ضروري لتمكيننا من
استنباط استجابة مناسبة ،فالحكومات االستبدادية
ال تلعب و فـقــا للقواعد ا لـتــي تحكم الديمقراطيات،
ف ــال ـق ـم ــع ال ـم ـن ـه ـجــي هـ ــو ب ـط ــاق ــة ت ـع ــري ــف األن ـظ ـم ــة
االس ـت ـبــداديــة ،و"ال ـق ــوة ال ـح ــادة" ال ـتــي تــولــدهــا هــذه
األنظمة من غير الممكن حشرها قسرا في إطار "القوة
الناعمة" المألوف المطمئن ،وفي غياب مصطلح أكثر
َ
دقة ،فال أمل لديمقراطيات العالم في مقاومة نفوذ هذه
الدول الذي يكتسب أوجها متعددة على نحو متزايد.
* نائب رئيس الدراسات والتحليالت في الوقف
الوطني للديمقراطية.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ّ
ُ
َ
ُ
الش َ
فريق دولـ ٍّـي هدفه
خدمت على مستوى
هر ْين الفائت ْين،
خــال
ٍ
ّ
سياسات عادلة ومعقولة فيما
مساعدة ّحكومة ميانمار للتوصل إلى
ٍ
ّ
ّ
األقليات التي عانت
يخص النزاع الحاصل في ّوالية راخين ،من ضمنها
ً
تقد ُ
طويال في روهينغا ،ولكنني ّ
مت باستقالتي قبل أيــامّ ،
والسبب
ّ
التحديات الدقيقة التي
هو افتقاري للثقة بقدرة الفريق على مواجهة
تواجهها ميانمار والمنطقة المحيطة بها.
ّ
ّ
مستعدة
ميانمار ّأون ســان ســو تشي انطوائية وغير
إن زعيمة ّ
ّ
لالستماع إلى النقد البناء ،فحكومتها تركز على إنجاز مهامها في أسرع
ً
ّ
إنجازها بالطرق السليمة ،وفي حال أرادت ميانمار رؤية
وقت عوضا عن ّ
ّ
ّ
أمل يجنبها دوامة أزمة ،وتستعيد عبرها سمعتها الدولية،
بصيص ٍ
ّ
ّ
وفورية ،فاالستمرار باتباع
فعليها المباشرة بتطبيق
تغييرات جذريةٍ
ٍّ
ّ
سيؤدي دون أدنى شك إلى موجةٍ خطيرة من العنف من
النهج الحالي
ّ
ّ
ّ
شأنها تهديد آمال ميانمار في التنعم بالسالم والديمقراطية ،وتهديد
ّ ّ
ّ
ات هائلة فيما
استقرارها اإلقليمي،
وال شك أن ميانمار تواجه تحدي ٍ
ّ
ّ
ّ
يتعلق بوالية راخين .إن الهجمات المنسقة التي تقوم بها ميليشيات
ً
ّ
حديثا ،دفعت بالجيش الميانماري الى إطالق "عمليات
في البالد ظهرت
ّ
ّ
وحشية ،وقــد َأجـ َـبـ َ
على
شخص
ـف
ـ
ل
أ
800
يقارب
ما
الجيش
ـر
أمنية"
ً
الهروب إلى بنغالدش خالل سنة وثالثة أشهر فقط ،تفاقمت نتيجة
ّ
لذلك أزمة عدم ثقة ّ
البوذيين والمسلمين في والية راخين
متأصلة بين
َ
ّ
َ
من جهة ،وبين كل من هات ْين الجماعت ْين والحكومة من جهةٍ أخرى.
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّيبقى التمييز الممنهج ضد األقليات ،وباألخص المسلمين منهم،
ً
ً
ّ
متفشيا ،وتجتاح المنطقة أيضا كثير من شبكات تهريب المخدرات
ّ
ّ
ّ
واالتجار بالبشر ،وإن اإلهمال ُ
للصحة والتعليم واالقتصاد
المزمن
ّ
والتحديات المتزايدة بسبب فشل جهود
يسهم في تفاقم المشاكل
ّ ّ
ميانمار على معالجتها .وعلى الرغم من أن التقرير األخير للجنة راخين
ّ
ّ
االستشارية التي يرأسها األمين العام األسبق لألمم المتحدة كوفي
ّ
ّ
وضعت
أنان يوفر حجر األساس لميانمار ،ما من استراتيجية فعلية
ِ ً
ّ
بالنتائج السريعة عوضا
لوالية راخين ،وال تفكر حكومة ميانمار إال ّ
ّ
طرق تساعد في بناء الثقة .تفتقر أون سان سو
عن الت
ركيز على ابتكار ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
معاد لإلسالم ،كذلك
تشي لحس القيادة األخالقية في ظل
مناخ قومي ٍ
ًّ
ّإن َو َل ْع ميانمار الجديد باستهداف ّ
حرية ٍ ّ
جليا في
حافة -الذي ظهر
الص
ّ
َّ
صحافي ْين في والية
االعتقاالت األخيرة التي قامت بها ميانمار بحق
ّ
راخين– ال يخدمها بالتأكيد.
ولقلب األمور فإن على حكومة ميانمار اتخاذ الخطوات الثالث التالية:
الخطوة األولى :على أون سان سو تشي تغليب ّ
األخالقية
حس القيادة
ّ
ّ
في تعاملها مع أزمة والية راخين .وعلى ّ
الرغم من أن شعبيتها قد تدنت
ّ
ْ
ّ
سنتين ،فإنها ما زالت تنال االحترام في ميانمار ،وعلى األخص
منذ
ُ َ
ّ
ّ
ّ
األكثرية العرقية البورمية .لذلك عليها االستفادة من مكانتها لتدين
من
ًّ
ّ
ّ
المحرضة
والعنصرية وتحول دون نشر الخطابات
الكراهية
خطاب
ا
جلي
ّ
على الفتنة والنزاعات.
ّ
ّ
الخطوة الثانية :على ميانمار فــرض آلــيــات مساءلة فعالة لــردع
ّ
ّ
اإلفالت من العقاب أمر جائز ،وهو
مرتكبي أعمال العنف ،والتلويح بأن ّ
ٌ
تهديد لسيادة ّ القانون التي طالما تغنت أون سان سو تشي بسعيها
ّ
ّ
لترسيخها .وإنني متفائل ّ
الجلية في إجراء تحقيق مستقل
لنية ميانمار
ّ
جماعية في والية راخين ،وآمل أن تكون
وشفاف حول اكتشاف مقابر
ّ
تلك أول خطوة لمحاولة فهم وشرح خلفيات موجات العنف التي وقعت
.٢٠١٦
ومازالت تحصل منذ أكتوبر ّ
ّ
استراتيجية ّ
خاصة
الخطوة الثالثة واألخيرة تتمثل بضرورة تطوير
ّ
التحتية
البنى
بــواليــة راخـيــن ،فعلى الحكومة التركيز على تطوير
ّ
ّ
ّ
ّ
كحرية التنقل ،وإغالق
األساسية
التحديات
فيها ومعالجة
والتنمية ّ
ّ
معسكرات النازحينّ .أما في حال بقاء الوضع على ما هو عليه ،فإن ذلك
يعني ُّ
تخبط ميانمار والمنطقة في مشاكل نحن في غنى عنها ،فحتى
سليم من حقوق اإلنسان
لو توقفت أعمال العنف ،ينبغي توفير مناخ
ٍ
إلى وطنهم.
العودة
ونزاهة العيش مما يشجع النازحين على
ً
ً
ً
ّ
لمصالحها ّأوال،
ـة
ـ
م
ـد
ـ
خ
ـورا
تصحح مسارها ف ـ
على ميانمار أن
ّ
ً
ولمصالح المنطقة ثانيا ،وعليها في الوقت نفسه أن تتلقف رغبة
ّ
الدولي في مساعدتها لتصحيح مسارها بالشكل المطلوب.
المجتمع
*«واشنطن بوست»

ةديرجلا

•
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اقتصاد

األسهم
تسعير
هامش
%20
ً
ً
في الصفقات الخاصة نزوال وارتفاعا

شيكات خارجية محتملة بين طرفي الصفقة للوصول إلى السعر العادل
محمد اإلتربي

التعديل الجديد سيضع إطارا
سعريا هامشه  ،%20بحيث
ال يزيد السعر المتفق عليه بين
األطراف في الصفقات الخاصة
أو يقل عن  %20من سعر
آخر اقفال للورقة المالية محل
الصفقة.

ُ
أقر تنظيم إطاري جديد للصفقات
الخاصة في البورصة يتعلق بهامش
ونطاق السعر المحدد للتنفيذ بين
البائع والمشتري ،ففي السابق كان
سـعــر الـسـهــم فــي الـصـفـقــات الخاصة
باالتفاق الخارجي ،أي بحسب ما يتم
االتفاق عليه بين البائع والمشتري،
إذ إن ال ـص ـف ـقــة أس ــاس ــا ت ـن ـفــذ خ ــارج
م ـق ـصــورة ال ـســوق وب ـع ـيــدا عــن نـظــام
التداول ،بمعنى انها ليست ذات تأثير
على مؤشرات السوق وال يحسب لها
أي أثر ،لكن التعديل الجديد سيضع
إطارا سعريا هامشه  ،%20بحيث ال
يزيد السعر المتفق عليه بين األطراف
ف ــي ال ـص ـف ـقــات ال ـخ ــاص ــة أو ي ـقــل عن
نسبة  %20من سعر آخر اقفال للورقة
المالية محل الصفقة ،عند تقديم طلب
تنفيذ الصفقة.
وستضع النسبة ا لـمـحــددة بواقع
 %20ح ـ ــوا ج ـ ــز و ع ـ ـق ـ ـبـ ــات ق ـ ــد ت ـف ـتــح
المجال أمام عدة سيناريوهات ،منها
ما يلي:
 - 1إمكان تنفيذ الصفقة بالشروط
الخاصة بالسعر ،وهي أال يزيد او يقل

عن  ،%20ما يعني أن طرفي الصفقة
يمكن ان يمرروها بالتنفيذ ،وتكون
هـنــاك شيكات خارجية تغطي باقي
السعر المتفق عليه ،أي يتم التنفيذ
ح ـســب ال ـ ـشـ ــروط ،وال ـم ـب ــال ــغ ال ــزائ ــدة
تسدد خارجيا عبر شيكات.
 - 2مــن المحتمل ان يـقـلــل تحديد
هامش نسبته  %20زيادة أو اقل من
سعر اإلغالق من اقبال المستثمرين او
اصحاب التسويات وغيرها على مثل
ه ــذه الـصـفـقــات الـتــي حققت اي ــرادات
كبيرة لشركات الوساطة والبورصة.
 - 3مــن المحتمل ان تشهد بعض
األسعار لألسهم المرتقب لها صفقات
خاصة عمليات تصعيد غير مبررة،
وذلــك حتى يتم ضمان الــوصــول الى
الـسـعــر الـمـطـلــوب عـنــد اضــافــة نسبة
الـ.%20
ً
إجماال ،ترى مصادر استثمارية ان
الصفقات الخاصة هي رديف للمزاد
العلني ،و مــا دا مــت صفقات خارجية
فيجب أن تكون باالتفاق بين طرفي
الصفقة ،حيث ان تحديد هامش %20
يعتبر تدخال في أسعار األصول.

وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ،ك ـث ـي ــر مــن
ال ـشــركــات ت ـت ــداول بــأقــل م ــن قيمتها
ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ــررات
االنـ ـسـ ـح ــاب وعـ ـ ــدم اق ـ ـبـ ــال ال ـش ــرك ــات
العائلية عـلــى اإلدراج :ظـلــم التقييم
ألصول جيدة ،وبالتالي قد يكون سهم
يتداول بسعر اقل من قيمته العادلة،
وعند تنفيذ صفقة خاصة يكون من
الظلم للسعر وضع هامش  %20فقط
ارتفاعا.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،تـ ـشـ ـي ــر مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـ ــى ان ــه
م ـ ـ ــادام ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدرج ت ـح ــت
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فـ ـ ــإن ال ـت ــدخ ــل
ف ــي ت ـحــديــد س ـعــر ي ـف ـقــدهــا مـسـمــاهــا
الفني والهدف منها ،كما انها تكون
ب ـك ـم ـي ــات ،وال ـك ـم ـي ــات ل ـه ــا ت ـس ـع ـيــرة
خاصة ايضا.
يـشــار إلــى أن عــام  2017كــان عاما
حــافــا بــالـصـفـقــات ال ـخــاصــة ،وبقيم
تـخـطــت حــاجــز الـ ـ ــ 200مـلـيــون ديـنــار
تقريبا ،وأنعشت كثيرا من القطاعات
وحركت كثيرا من الملكيات الراكدة،
وكــانــت مــن بين افـضــل األدوات التي
سهلت تبادل الملكيات.

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.712

410

935

2.375 2.681 3.336

«هيئة األسواق» تستعينً بـ«االستثمار»
في تسويق البورصة عالميا
ً
• لالستفادة من خبراتها وعالقاتها المتعددة خارجيا
• تقديم تقرير مبدئي لتقييم األصول إلى «األسواق»

●

عيسى عبدالسالم

ط ـل ـبــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال م ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لالستثمار في الفترة الماضية التعاون واالستعانة
بخبرات األخيرة في تسويق شركة بورصة الكويت
ً
لألوراق المالية عالميا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ،إن هيئة أسواق
الـمــال تستعد خــال الـفـتــرة المقبلة إلنـجــاز عملية
خصخصة شركة بورصة الكويت ،من خالل طرحها
لالكتتاب العام على المواطنين ،وطرح حصة منها
ً
لمشغل عالمي ،مشيرة إلى أنها تحقيقا لالستفادة
م ــن خ ـب ــرات وع ــاق ــات ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار
فــي ال ـخ ــارج ،سـتــدعــم تـســويــق شــركــة الـبــورصــة في
ال ـب ــورص ــات وال ـمــؤس ـســات الـعــالـمـيــة ،ال ـتــي أثـبـتــت
قدرتها في هذا المضمار.
وذك ــرت الـمـصــادر ،أن الهيئة العامة لالستثمار
ال تـمــانــع ف ــي ال ـق ـيــام ب ــدوره ــا الـتـســويـقــي ف ــي حــال
تمت االسـتـعــانــة بما تملكه مــن مـقــومــات وعــاقــات
تجعلها أكثر قدرة على القيام بهذا الدور المحوري،
شرط التأكيد على إفساح المجال لها بالتعاون مع
األطراف ذات العالقة إلتمام عملية التسويق ،مبينة
أنها تعتبر بورصة الكويت لــأوراق المالية شركة
خاصة ،لكنها في النهاية تتولى مسؤولية إدارة أهم
القنوات االستثمارية في الكويت.
ولفتت المصادر إلى أن بورصات إقليمية أعلنت
حملة تسويقية جــديــدة السـتـقـطــاب رؤوس أمــوال

جديدة من بريطانيا والواليات المتحدة ،في حين لم
يشهد سوق الكويت لألوراق المالية منذ سنوات عدة
أي إدراجات جديدة لشركات أجنبية ،بينما شهدت
أسواق أخرى في المنطقة المزيد من حاالت اإلدراج،
رغم حداثة هذه األسواق مقارنة ببورصة الكويت.
وأكدت المصادر ،أن سوق الكويت لألوراق المالية
بحاجة إلى حملة تسويقية كبيرة إلطالع األسواق
العالمية على التحوالت والتغييرات الكبيرة ،التي
ج ــرت عـلــى ال ـس ــوق ال ـمــالــي خ ــال ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة،
السيما أنه مقبل على االنضمام إلى مؤشر «فوتسي»
في شهر سبتمبر المقبل.

تقرير مبدئي
فــي سـيــاق آخ ــر ،قــالــت م ـصــادر مطلعة ،إن فريق
خصخصة البورصة أنجز التقييم المبدئي ألصول
شــركــة بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق الـمــالـيــة ،وتــم رفــع
تـقــريــر بــه إل ــى هيئة أس ــواق ال ـمــال ،مـشـيــرة إل ــى أن
ال ـت ـحــالــف ال ـفــائــز بـمـنــاقـصــة مـسـتـشــار خصخصة
البورصة سيتولى عملية التقديم النهائي لعملية
تقييم األ ص ــول ـ على أن تتضمن مبنى ا لـبــور صــة،
المنتظر تسليمه إ لــى اإلدارة الحالية خــال األ يــام
المقبلة.

عمليات بيع على األسهم القيادية ...والسيولة  11مليون دينار

ً
األسهم الصغيرة تنمو بانتقائية خصوصا ذات التوزيعات الجيدة مثل «أسس» و«األعمال»
●

تراجعات بالجملة
على مستوى
مؤشرات أسواق دول
ً
«التعاون» استباقا
لبدء تعامالت
األسواق العالمية
وترقب تراجعات
جديدة ألسواق
األسهم األميركية

علي العنزي

أقفلت مؤشرات بورصة الكويت
الــرئـيـســة الـثــاثــة عـلــى تـبــايــن في
جلسة أمس ،حيث ارتفع المؤشر
ال ـس ـعــري بـنـسـبــة  0.62ف ــي المئة
ت ـعــادل  41.37نـقـطــة ،ليقفل على
مـسـتــوى  6712.21نـقـطــة ،بينما
تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.26
فــي الـمـئــة هــي  1.07نـقـطــة ،مقفال
على مستوى  410.47نقاط ،وكذلك
انخفض مؤشر كويت  15بنسبة
 0.54في المئة تساوي  5.09نقاط،
ليقفل على مستوى  935.42نقطة.
وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت الـ ـسـ ـي ــول ــة ب ـش ـكــل
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـق ـ ــارن ـ ــة م ــع
مـ ـسـ ـت ــو ي ــات أ م ـ ـ ــس األول ،ح ـيــث
بلغت  10.9ماليين ديـنــار ،بينما
استمرت كمية األسهم المتداولة
عند مستوياتها أمس األول ،لتبلغ
أمس  89.4مليون سهم نفذت عبر
 3112صفقة.

بيع على «القيادية»
اسـ ـتـ ـم ــر الـ ـبـ ـي ــع عـ ـل ــى األسـ ـه ــم
القيادية في بورصة الكويت ،ولم
يتوقف ،وكان سهم البنك الوطني
األكثر سيولة بيعية وكذلك بقية
أسهم قطاع المصارف وأجيليتي
وزي ـ ـ ــن ،ب ـي ـن ـمــا جـ ـ ــاءت ت ـعــامــات
األس ـ ـه ـ ــم الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة مـ ـتـ ـف ــاوت ــة،
واس ـ ـت ـ ـفـ ــادت ب ـع ــض األس ـ ـهـ ــم مــن
إعـ ـ ـ ــان ت ــوزيـ ـع ــاتـ ـه ــا الـ ـسـ ـن ــوي ــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا سـ ـهـ ـم ــي أس ـ ـ ـ ــس وم
األعمال ،وعادت تداوالت إيجابية

على اسهم كتلة الرابطة مرة اخرى،
لتنتهي الجلسة متباينة بعمليات
بـيــع عـلــى أس ـهــم ق ـيــاديــة وبـعــض
األسـ ـه ــم ال ـص ـغ ـيــرة م ـثــل اإلث ـم ــار
وأج ـ ـ ـ ـ ــوان وش ـ ـ ـ ــراء عـ ـل ــى األسـ ـه ــم
المذكورة آنفا.
وعلى صعيد مؤشرات أسواق
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي،
فـقــد زادت عـمـلـيــات الـبـيــع ترقبا
الفتتاح االســواق األميركية التي

«المركزي» :سندات وتورق بـ  ٢٤٠مليون
دينار ألجل  3أشهر
أعلن بنك الكويت المركزي ،تخصيص إصدار سندات
وتــورق بـ  240مليون دينار ( 792مليون دوالر) ألجل
ثالثة أشهر ،بمعدل عائد  2في المئة ،وفق بيان لـ«كونا».
ُيذكر أن «المركزي» أعلن االثنين الماضي تخصيص
إصدار سندات وتورق أيضا بقيمة إجمالية  200مليون

دينار ( 660مليون دوالر) إلى أجل ثالثة أشهر ،بمعدل
عائد  2في المئة.
وي ـس ـعــى ال ـب ـنــك م ــن ه ــذه اإلص ـ ـ ــدارات إل ــى اإلدارة
والـتـحـكــم ف ــي مـسـتــويــات الـسـيــولــة بــال ـســوق الـنـقــدي
المحلي.

استقرار الدوالر واليورو وتراجع اإلسترليني
اس ـت ـقــر س ـعــر ص ــرف الـ ــدوالر
األميركي مقابل الدينار الكويتي
أم ـ ـ ـ ــس ع ـ ـنـ ــد م ـس ـت ــوى
 0.299د يـ ـن ــار،
كـ ـ ـم ـ ــا

استقر اليورو عند مستوى 0.373
دينار مقارنة بأسعار صرف يوم
األحد الماضي.
وق ــال بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي،
فـ ـ ــي ن ـ ـشـ ــرتـ ــه ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـلــى
موقعه اإللـكـتــرونــي،
إن سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ص ـ ـ ــرف
الجنيه اإلسترليني
انخفض إلى مستوى
 0.422د يـ ـ ـن ـ ــار ،فـ ــي حـيــن
اس ـت ـق ــر ال ـف ــرن ــك ال ـســوي ـســري

عند مستوى  0.321دينار ،وبقي
الين الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.
وك ـ ـ ــان س ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر
األميركي قد ارتفع مقابل العمالت
الرئيسية األخ ــرى فــي تعامالت
ي ــوم الـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،بـعــد أن
أكد المجلس االحتياطي الفدرالي
األم ـيــركــي ف ــي اجـتـمــاعــه األخـيــر
ثقته بمعدالت التضخم والنمو
في الواليات المتحدة.

سـبـبــت هـلـعــا ب ـعــد خ ـســائــر ليلة
الجمعة الماضية ،لتخسر األسواق
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة جـلـسـتـيــن مـتـتــالـيــة،
ويتحمل مشر سوق قطر الخسارة
األك ـبــر ال ـتــي بـلـغــت حــوالــي  4في
المئة خالل هذا األسبوع ،وخسرت
كذلك بقية االســواق ولكن بنسب
اقل لم يصل أكثرها نسبة  1.5في
الـمـئــة خ ــال الـجـلـسـتـيــن ،وكــذلــك
بدأت أسعار النفط على انخفاض

بـعــد أن أظ ـهــر سـعــر ال ـ ــدوالر قــوة
مطلع تعامالته االسبوعية.

أداء القطاعات
م ــال ــت ال ـق ـط ــاع ــات الـ ــى األداء
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ،حـ ـ ـي ـ ــث ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت
م ـ ــؤش ـ ــرات س ـت ــة قـ ـط ــاع ــات هــي
تكنولوجيا بـ  34.3نقطة ،ومواد
أس ــاس ـي ــة ب ـ ـ  6.3نـ ـق ــاط ،وع ـقــار

بـ ـ  5.1ن ـقــاط ،والـنـفــط وال ـغ ــاز بـ
 1.7نقطة ،وتأمين بـ  1.3نقطة،
وخ ــدم ــات مــال ـيــة ب ـ ـ  0.6نـقـطــة،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا انـ ـخـ ـفـ ـض ــت م ـ ــؤش ـ ــرات
خ ـم ـســة ق ـط ــاع ــات ه ــي ب ـن ــوك ب ـ
 3.2نقاط ،وخدمات استهالكية
بـ ـ  1.7نـقـطــة ،وصـنــاعـيــة بـ ـ 1.5
نـقـطــة ،وات ـص ــاالت ب ـ  0.8نقطة،
وسلع استهالكية ب ـ  0.3نقطة،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ث ــاث ــة

قـ ـط ــاع ــات هـ ــي م ـن ــاف ــع وأدوات
مــالـيــة ورع ــاي ــة صـحـيــة وبقيت
دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر س ـه ــم وطـ ـن ــي قــائ ـمــة
األس ـهــم األك ـثــر قـيـمــة ،حـيــث بلغت
ت ـ ـ ــداوالت ـ ـ ــه  3.6م ــايـ ـي ــن دي ـ ـنـ ــار،
وبتراجع بنسبة  1في المئة ،تاله
س ـهــم ص ـكــوك بـنـسـبــة  1.3مـلـيــون
دينار ،وبانخفاض بنسبة  4.6في
المئة ،ثم سهم بيتك ،متداوال 1.2

مـلـيــون دي ـن ــار ،وب ـخ ـســارة بنسبة
 0.34في المئة ،ورابعا سهم اإلثمار
بتداول  638ألف دينار ،ومتراجعا
ب ـن ـس ـبــة  6.4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وأخـ ـي ــرا
سهم زين بتداول  409آالف دينار،
ومنخفضا بنسبة  0.86في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ك ـم ـي ــة ج ـ ـ ــاء أوال سـ ـه ــم صـ ـك ــوك،
ح ـيــث تـ ـ ــداول بـكـمـيــة ب ـل ـغــت 27.4
م ـل ـي ــون س ـه ــم ،وبـ ـت ــراج ــع بـنـسـبــة
 4.6فــي ال ـم ـئــة ،وج ــاء ثــانـيــا سهم
اإلثمار بتداول  10.7ماليين سهم،
وبانخفاض بنسبة  6.4في المئة،
وج ــاء ثــالـثــا سـهــم أج ــوان مـتــداوال
 9.8ماليين سهم ،وبخسائر بنسبة
 7.2في المئة ،وجــاء رابعا سهم م
األعمال بتداوالت بلغت  7.3ماليين
سهم ،وبارتفاع بنسبة  4في المئة،
وجاء خامسا سهم وطني بتداول
 5ماليين سـهــم ،وبـتــراجــع بنسبة
 1في المئة.
وت ـص ــدر قــائـمــة األس ـه ــم األكـثــر
ارت ـف ــاع ــا س ـهــم ري ـ ــم ،ح ـيــث ارت ـفــع
بنسبة  17.6فــي المئة ،تــاه سهم
أسس بنسبة  15في المئة ،ثم سهم
األن ـظ ـمــة بـنـسـبــة  11.8ف ــي الـمـئــة،
وراب ـعــا سـهــم بـيــت الـطــاقــة بنسبة
 9.8في المئة ،وأخـيــرا سهم سكب
ك بنسبة  7.6في المئة .وكان أكثر
األس ـه ــم ان ـخ ـفــاضــا س ـهــم م ـع ــادن،
ح ـيــث ان ـخ ـفــض بـنـسـبــة  15.5في
المئة ،تاله سهم يونيكاب بنسبة
 12.7فــي المئة ،ثــم سهم السورية
بنسبة  11.8في المئة ،ورابعا سهم
المدن بنسبة  7.5في المئة ،وأخيرا
سهم اكتتاب بنسبة  7.3في المئة.

أخبار الشركات
«الشارقة» تكسب  65مليون درهم إماراتي
بلغت أرباح شركة الشارقة لألسمنت والتنمية صافي ربح قدره
 65مليون درهم إماراتي ،بواقع  0.11فلس للسهم في السنة المالية
 ،2017مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  64مليون درهــم بربحية
قدرها  0.11فلس للسهم.

 274.29ألف دينار أرباح «تحصيالت»
أعلنت شركة تصنيف وتحصيل األموال أن أرباحها بلغت 274.29
ألف دينار ،بما يعادل  1.66فلس للسهم في الفترة المالية المنتهية
في  ،2017 /12 /31مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة  4.99ماليين
دينار بواقع  30.27فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2016

«االمتياز» تربح  925.5ألف دينار من بيع عقار
وقـعــت شــركــة مجموعة االمـتـيــاز االستثمار عقد بيع ابتدائي
لعقار مملوك للشركة في مدينة الكويت شارع أحمد الجابر بسعر
 11مليون دينار ،وسيتم اإلفصاح الحقا عند االنتهاء من إجراءات
البيع النهائية ،وسيتم تحقيق ربح وقدره  925.5ألف دينار ،وذلك
بعد إتمام إجراءات البيع.

«سنام» تتكبد
 827.42ألف دينار
تـكـبــدت شــركــة س ـنــام الـعـقــاريــة
خسائر بقيمة  827.42ألــف دينار
بمقدار  7.19فلوس للسهم في الفترة
المنتهية في  ،2017 /12 /31مقارنة
بتحقيقها خسائر بقيمة 258.35
ألف دينار بواقع  2.13فلس للسهم
فــي نفس الفترة المقارنة مــن عام
 ،2016وأوصى مجلس إدارة الشركة
بعدم توزيع أرباح عن عام .2017

«المباني» :العدساني
ً
نائبا للرئيس التنفيذي
أفـ ـ ــادت ش ــرك ــة ال ـم ـبــانــي بــأنــه
تــم تعيين ط ــارق العدساني في
منصب نائب الرئيس التنفيذي،
ومازن خودي في منصب رئيس
االستثمار التنفيذي.

«أسس» تربح  1.13مليون دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة مسودة البيانات
المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2017
وحققت الشركة أرباحا بقيمة  1.13مليون دينار ،بما يعادل  11.36فلسا،
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  2.88مليون دينار بواقع  28.82فلسا
للسهم ،وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع  %10نقدا عن أداء عام .2017

ً
«مدينة األعمال» :توزيع  %3نقدا و %5منحة
حققت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية أرباحا بقيمة 3.16
ماليين دينار ،بما يعادل  5.55فلوس للسهم في الفترة المنتهية في
 ،2017/12/31مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  3.15ماليين دينار،
بواقع  5.55فلوس للسهم في نفس الفترة من  ،2016وأوصى مجلس
اإلدارة بتوزيع  3في المئة نقدا و 5في المئة منحة عن أداء عام .2017

ً
 15فبراير موعدا لبيع  147.65ألف سهم لـ «العدل»
أعلنت شركة بورصة الكويت أنه بناء على إخطار هيئة أسواق
المال ،قد تم تحديد الخميس الموافق  2018 /2 /15موعدا لبيع
 147.65ألف سهم لمصلحة حساب وزارة العدل  -إدارة التنفيذ.
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 1.13مليار دوالر أرباح «إيكويت» في 2017

كان 2017
ً
ً
عاما تشغيليا
بنجاح

راميش
راماجندران

أعـ ـلـ ـن ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة إيـ ـك ــوي ــت
للبتروكيماويات ،أمس ،نتائجها
ا ل ـم ــا ل ـي ــة لـ ـع ــام  ،2017مـسـجـلــة
أرب ــاح ــا ،ق ـبــل اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد
والضرائب واإلهالك واالستهالك،
بلغت  1.73مليار دوالر ،مرتفعة
بـنـسـبــة  47ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ـعــام
الماضي ،وأربــاحــا صافية 1.13
مليار دوالر لعام  ،2017مرتفعة
بـنـسـبــة  66ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ـعــام
الماضي.
وج ــاء نـمــو أربـ ــاح المجموعة
للسنة الثانية منذ استحواذها
ع ـلــى "أم إي غ ـل ــوب ــال" بــالـكــامــل،
وه ــي شــركــة مـنـتـجــة لإليثيلين
ج ــاي ـك ــول ،ك ـمــا ت ـضــم مجموعة
ً
إيـكــويــت ك ــا مــن شــركــة إيكويت
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات ف ــي الـكــويــت،
وش ــرك ــات ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة وال ـش ــرك ــة

 VIVAتطلق عروض «فبراير»
أعلنت شركة االتصاالت
ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة  ،VIVAإ طـ ــاق
عـ ــروض ع ــدي ــدة ومـتـنــوعــة
ً
خــال شهر فبراير ،تزامنا
م ـ ـ ــع االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ب ــالـ ـعـ ـي ــد
ال ــوط ـن ــي وع ـي ــد ال ـت ـحــريــر.
وتـتـضـمــن ه ــذه ال ـعــروض
جوائز فورية ّ
قيمة ومزايا
على الباقات لعمالء الدفع
ً
اآلجل والسابق معا.
كل يوم جمعة خالل شهر فبراير ،سيكون عمالء  VIVAعلى موعد
مع أقوى العروض والجوائز في فرعها في مجمع األفنيوز ،إذ يحصل
كل عميل على كوبون "إمسح وإربح" عند االشتراك بإحدى باقات الدفع
اآلجــل للمكالمات أو اإلنـتــرنــت للفوز بــواحــدة مــن الجوائز الفورية
المميزة من "باجيات" وشاشات تلفاز وأجهزة ذكية.

«البترول الوطنية» تصدر عدد
فبراير من «الوطنية»
ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الــوطـنـيــة الكويتية ع ــدد فبراير
مــن مـجـلــة "الــوط ـن ـيــة" ،واح ـتــوى
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـمــواض ـيــع
والمقاالت النفطية ،وغيرها من
الـ ـم ــواد الـتـثـقـيـفـيــة وال ـتــوعــويــة
المتنوعة.
وت ـصــدر غ ــاف ال ـعــدد صــورة
لسمو أمير البالد ،حيث احتفت
الـمـجـلــة ب ــذك ــرى تــول ـيــه مـقــالـيــد
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم ،ب ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص م ـل ــف
اس ـت ـع ــرض أب ـ ــرز ال ـم ـح ـطــات في
م ـس ـي ــرت ــه ،م ـص ـحــوبــا بــال ـعــديــد
م ــن ص ــور الـمـنــاسـبــات الـقــديـمــة
والحديثة التي شارك بها سموه.
وذكرت مديرة دائرة العالقات
الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام فـ ــي ال ـش ــرك ــة
ور ئـيـســة تحرير المجلة ،خلود
ال ـم ـط ـي ــري ،أن الـ ــدائـ ــرة أدخ ـل ــت
تـ ـح ــديـ ـث ــات كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى شـكــل
وم ـح ـتــوى ال ـم ـج ـلــة ،ال ـت ــي صــدر
ع ــدده ــا األول ف ــي ي ـنــايــر ،1975
كي تواكب التطور الحاصل في
هذا المجال.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ال ـم ـج ـل ــة تــركــز

خلود المطيري

ع ـل ــى الـ ـش ــأن ال ـن ـف ـط ــي ،السـيـمــا
م ـش ــاري ــع ومـ ـ ـب ـ ــادرات "ال ـب ـت ــرول
الــوط ـن ـيــة" ،إض ــاف ــة إل ــى تسليط
ال ـضــوء عـلــى إن ـج ــازات وأنشطة
موظفيها ،فضال عــن طائفة من
المواضيع التي تتناول قضايا
البيئة والصحة واألمن والسالمة
والمسؤولية االجتماعية.

الكويتية لصناعة األوليفينات.
وقـ ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي في
"إيكويت" د .راميش راماجندران:
"كــان  2017أحــد األعــوام الحافلة
بإنجازات فريق عمل الشركة على
مـخـتـلــف األص ـ ـعـ ــدة ،ف ـقــد ج ــاءت
النتائج المالية مدفوعة بشكل
رئيسي بارتفاع سعر اإليثيلين
ّ
وتحسن قاعدة عمالء
جاليكول،
م ـح ـف ـظ ـت ـنــا ل ـل ـب ــول ــي إي ـث ـي ـل ـي ــن،
واالنـتـعــاش الـقــوي ألعمالنا في
تيريفثاالت البولي إيثيلين في
أوروبا".
وأضاف" :كما كان  2017عاما
تشغيليا بـنـجــاح ،فـقــد حافظنا
عـلــى مـكــانــة الـمـجـمــوعــة الــرائــدة
كثاني أكبر منتج على مستوى
العالم لإليثيلين جاليكول ،حيث
تجاوز إنتاج المجموعة أكثر من

 2.5مليون طن متري ،وسنمضي
قدما في تعزيز المكانة السوقية
ال ـ ــرائ ـ ــدة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ف ــي ال ـع ــام
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،مـ ـسـ ـتـ ـه ــدفـ ـي ــن إن ـ ـتـ ــاج
 750.000ط ـ ــن م ـ ـتـ ــري إ ض ــا ف ــي
لــإيـثـيـلـيــن جــاي ـكــول ،بــدفــع من
تشغيل مصنعنا الجديد (مصنع
ساحل الخليج األميركي)".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :ح ـ ـق ـ ـقـ ــت م ـج ـم ــوع ــة
إي ـكــويــت ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات في
عام  2017تقدما كبيرا ،ووضعت
أسسا أكثر متانة لتعزيز النمو
الـمـسـتـمــر لـلـمـجـمــوعــة ،انـطــاقــا
مــن عـمـلـيــات ال ـســامــة وال ـك ـفــاءة
العالية إلى كفاءة تحويل قياسية
والـتــركـيــز بــا ه ــوادة عـلــى إدارة
التكاليف الثابتة وخلق منصة
تسويقية قوية في جميع أنحاء
العالم".

«الغرفة» تنظم مؤتمر «استثمر
في العراق»
تستضيف الكويت "مؤتمر الكويت
الدولي إلعادة إعمار وتنمية العراق" من
 12إلى  14الجاري ،بالتعاون مع البنك
الــدولــي والـهـيـئــة الــوطـنـيــة لالستثمار
في العراق.
وض ـمــن سلسلة فـعــالـيــات الـمــؤتـمــر،
تعكف غــرفــة تـجــارة وصـنــاعــة الكويت
على تنظيم مؤتمر "استثمر في العراق"،
ال ـمــزمــع إقــام ـتــه فــي  13ال ـج ــاري ،الــذي
سيشارك فيه عدد كبير من المستثمرين
من مختلف دول العالم.
وس ـ ـت ـ ـع ـ ـقـ ــد ال ـ ـ ـغـ ـ ــرفـ ـ ــة ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء خ ــاص ــا
بــالـشــركــات الـكــويـتـيــة ،تنظمه بتعاون
م ـش ـتــرك م ــع ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي -مــؤسـســة

راميش راماجندران

«زين» تحصد  3جوائز في قطاعات العالقات
العامة وخدمة العمالء

الشيخة موضي الجراح تتسلم جوائز «زين»
حـ ـص ــدت ش ــرك ــة زي ـ ــن ث ــاث
جــوائــز فــي قـطــاعــات العالقات
العامة وخدمة العمالء ،ضمن
جائزة الكويت للعالقات العامة
وخدمة العمالء عن عام ،2017
التي نظمتها جمعية العالقات
العامة الكويتية برعاية سمو
أم ـ ـيـ ــر ال ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األحمد.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ،فــي
بيان صحافي ،أن حفل توزيع
ال ـجــوائــز شـهــد ح ـضــور ممثل
سمو أمير البالد وزيرة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل وزي ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االقـتـصــاديــة
هند الصبيح ،ورئيس المراسم
والتشريفات األ مـيــر يــة الشيخ
خالد العبدالله ،ورئيس جمعية
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
جمال النصرالله ،والذين قاموا
بتكريم "زين" على دورها الرائد
فــي قـطــاعــات الـعــاقــات العامة
وخ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،م ـم ـث ـلــة فــي
المدير التنفيذي لقطاع تنظيم
االتصاالت والشؤون الحكومية
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة م ـ ــوض ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــراح،
والمدير التنفيذي لقطاع رعاية
ال ـع ـم ــاء رائـ ـ ــد الـ ـث ــاق ــب ،حـيــث

أسعار صرف العمالت العالمية

ح ــازت الـشــركــة جــائــزة التميز
فـ ــي م ــرك ــز االت ـ ـصـ ــال وج ــائ ــزة
الـتـمـيــز ف ــي خــدمــة ع ـمــاء VIP
وجائزة التميز في المسؤولية
االجتماعية.
وب ـي ـن ــت "زيـ ـ ـ ــن" أن جـمـعـيــة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
خصصت هــذه الجائزة إلبــراز
جهود الشركات والمؤسسات
المميزة في مجاالت العالقات
الـ ـع ــام ــة وخـ ــدمـ ــة الـ ـعـ ـم ــاء فــي
ال ـق ـط ــاع ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـخـ ــاص
على مستوى الكويت ،إضافة
إلـ ــى إق ــام ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ورش
العمل التي استهدفت موظفي
ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
وخ ــدم ــة ال ـع ـمــاء ف ــي ال ـ ــوزرات
والهيئات والشركات الخاصة
وغيرها.
وأضافت أن لجنة التحكيم،
التي قامت باختيار الفائزين
ت ـ ـكـ ــونـ ــت م ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
الخبراء المحليين والعالميين
فــي م ـجــاالت ال ـعــاقــات العامة
وخــدمــة ال ـع ـمــاء ،حـيــث قــامــوا
بتقييم مجموعة من الشركات
ال ــرائ ــدة فــي ال ـكــويــت ،اسـتـنــادا
إ لــى أ عـلــى المعايير العالمية،

رائد الثاقب يتسلم جوائز «زين»
ال ـت ــي تـضـمـنــت ال ـتــرك ـيــز على
خدمة العميل وتلبية رغباته
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
الفاعلة وتميز النشاط اإلعالمي
وغيرها من المعايير.
وفـ ـ ـ ــي ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر الـ ـم ــاض ــي
فـ ـ ـ ــازت "زيـ ـ ـ ـ ــن" ب ـ ــأرب ـ ــع ج ــوائ ــز
ضمن جائزة اإلبــداع اإلعالني
ب ـن ـس ـخ ـت ـهــا الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،عـلــى
هــامــش فـعــالـيــات الـحـفــل الــذي
أقامته اللجنة المنظمة للملتقى
اإلع ـ ــام ـ ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وش ـم ـلــت
جــائــزة فـئــة الـتــأثـيــر عــن إعــان
ً
رمضان " 2017اعبد ربــك حبا
ً
ال رعبا" ،وجائزة فئة الحمالت
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ع ـ ــن إع ـ ـ ـ ــان ال ـع ـي ــد
الوطني #" 2017ألهل_الكويت"،
وجائزة فئة اإلخراج عن إعالن
ال ـع ـيــد " 2017أت ــان ــا ال ـع ـيــد يا
م ـ ـحـ ــاه" ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ج ــائ ــزة
اإلبـ ـ ــداع ف ــي ال ـع ــاق ــات الـعــامــة
والمسؤولية االجتماعية.
وأك ــدت أن رعايتها لجائزة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة
وخــدمــة العمالء للمرة الثالثة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ج ـ ــاء ت لتسلط
الضوء على اهتمامها بمجاالت
العالقات العامة وخدمة العمالء

والتسويق ،وحرصها لتفعيل
هــذا الجانب لديها كونها من
كبرى المؤسسات االقتصادية
ال ــرائ ــدة ،ح ـيــث تــؤمــن الـشــركــة
بأهمية التواصل مع المجتمع
مـ ــن خـ ـ ــال اإلعـ ـ ـ ــام بــوســائ ـلــه
التقليدية والحديثة وتأثيره
الكبير على المؤسسات واألفراد
في المجتمع.
الجدير ذكره أنه في السنوات
الخمس األخيرة باتت أساليب
ال ـعــاقــات الـعــامــة بـحــاجــة إلــى
مـ ــواك ـ ـبـ ــة ك ـ ــل ال ـم ـس ـت ـح ــدث ــات
الـعــالـمـيــة فــي ق ـطــاع الـتــواصــل
واإلع ـ ــام االج ـت ـمــاعــي ،للحاق
ب ــرك ــب الـ ـتـ ـط ــور ال ـك ـب ـي ــر الـ ــذي
طــرأ مــؤخــرا على عــالــم اإلعــام
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ول ـ ـهـ ــذا فـ ـ ــإن ح ــرص
"زي ـ ـ ـ ـ ــن" ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
هــذه الفعاليات يــؤ كــد سعيها
ال ـم ـت ــواص ــل ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـجــال
الحيوي ،وبالتالي إبراز دورها
الـ ـفـ ـع ــال فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـع ــاق ــات
العامة واإلعالم.

التمويل الدولية ( ،)IFCفي  11الجاري
ً
الساعة  11:00صباحا بمبنى الغرفة،
وينتظر مشاركة أكثر من  1850شركة
من  50دولة.
وي ـ ـهـ ــدف الـ ـلـ ـق ــاء إل ـ ــى االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة
ب ــال ـع ــراق ،وال ـت ــي ت ـت ـجــاوز قـيـمـتـهــا 85
مليار دوالر ،ويـســاهــم "ال ــدول ــي" بدعم
هذه المشاريع بالضمان وتعويض First
 ،Lossعلما أنه يعد أول مؤتمر إعمار من
نوعه ،حيث يقدم له "الدولي" هذا الدعم،
ويتوجه فيه إلى القطاع الخاص.

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة»
و«فاتورة إكسبرس»
أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ورب ـ ـ ـ ــة
سـ ـح ــوب ــات ــه الـ ـشـ ـه ــري ــة،
والـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن :سحب
حساب السنبلة الشهري،
وسـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــب "ف ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
إك ـس ـبــرس" ،إضــافــة إلــى
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب األس ـ ـبـ ــوعـ ــي
األول لحساب السنبلة.
وتــم إجــراء السحوبات،
بحضور ممثل عن وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة،
وموظفي "وربة".
وبــالـنـسـبــة للعمالء
ال ــذي ــن حــال ـف ـهــم الـحــظ
خ ــال س ـحــب "ال ـس ـن ـب ـلــة" لشهر
يناير ،فقد فــاز :عبدالله محمد
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازم ـ ـ ــي ،وف ـ ـي ـ ـصـ ــل شـ ـب ــاب
الميموني بـ  10آالف دينار ،وهي
الجائزة الكبرى ،وكل من :نشمية
ذي ـ ــاب ال ـع ـن ــزي ،وم ـح ـمــد عقيل
المطيري بـ  5آالف دينار.
أما السحب األسبوعي األول
لـ ـحـ ـس ــاب الـ ـسـ ـنـ ـبـ ـل ــة ،ف ـ ـتـ ــوج 5
رابحين من عمالء "وربة" ،حصل
كل منهم على  1000دينار ،وهم:
حـســن قـطـيــف ال ـش ـمــري ،فيصل
مــرزوق العميرة ،ضــاري محمد
عقلة ،راضي عمعوم الحسيني،
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم
عبدالقادر.
وإضـ ــافـ ــة إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،يـسـتـمــر
سـحــب "الـسـنـبـلــة" ال ـش ـهــري في
ب ــداي ــة ك ــل ش ـهــر ع ـلــى ال ـجــوائــز
الكبرى ،بحضور وإشراف ممثل
مــن وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة،
وال ـت ــي يـبـلــغ إج ـمــال ـهــا  30ألــف
دي ـن ــار ،مــوزعــة كــالـتــالــي عـلــى 4
راب ـح ـيــن :ال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى (10
آالف دينار) ،ستكون من نصيب
رابحين اثنين ،والجائزة الثانية
بـ ـ ـ ــ 5آالف دي ـ ـن ـ ــار م ـ ــن ن ـص ـيــب
ً
رابحين اثنين أيضا.

جدير بالذكر ،أن "وربة" أطلق
حــدي ـثــا ودي ـع ــة الـسـنـبـلــة ،الـتــي
تعد المودعين بعوائد متوقعة
عالية تصل إلى  3في المئة ،كما
يحصلون أيضا على فرص ربح
شهرية في سحوبات "السنبلة".
وفيما يتعلق بالسحب الثاني
ل ـخ ــدم ــة "فـ ـ ــاتـ ـ ــورة إكـ ـسـ ـب ــرس"،
فـ ـتـ ـسـ ـم ــح لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ب ـت ـس ــدي ــد
قـيـمــة فــوات ـيــرهــم ع ـبــر تطبيقه
اإللكتروني ،كما ِّ
تخول العمالء
مــن تسديد فواتيرهم الشهرية
وشراء بطاقات أي تون وغوغل
بـ ــاي ،ووفـ ــق عـمـلـيــة مـصــرفـيــة
م ـب ـت ـك ــرة ل ـ ـجـ ــدولـ ــة اس ـت ـق ـط ــاع
ً
هـ ـ ــذه الـ ـف ــواتـ ـي ــر ت ـل ـق ــائ ـي ــا عـبــر
اتباع خطوات بسيطة وسهلة.
وال ـف ــائ ــزون الـخـمـســة ،ه ــم :علي
غالب المطيري ،الذي فاز بـ 100
في المئة من قيمة الفاتورة ،كما
ربح محمد بدر العازمي بقيمة
 80ف ــي ال ـم ـئ ــة م ـن ـه ــا ،وم ـن ـيــرة
إبراهيم الشمري بقيمة  60في
المئة من فاتورة النقال ،وبشاير
فهد العجمي بقيمة  40في المئة
مـنـهــا ،وإي ـم ــان مـلـقــاط الـعـنــزي
بـقـيـمــة  20ف ــي ال ـم ـئــة م ــن قيمة
الفاتورة.

«بوليفارد» يوقع اتفاقية مع مكتب برنامج األمم المتحدة
لتنظيم «»Public Space for Peace

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أع ـ ـلـ ــن م ـك ـت ــب ب ــرن ــام ــج األمـ ــم
المتحدة للمستوطنات البشرية
(م ــوئ ــل األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة) تــوقـيــع
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة م ـ ــع بـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــارد (أح ـ ــد
مشاريع شــركــة السالمية غــروب
لتنمية المشاريع) لتنظيم حدث
ضخم في بوليفارد يومي  15و16
مــارس المقبل ،يركز على أهمية
الحدائق العامة للمجتمع.
وينطلق ه ــذا ال ـحــدث بعنوان
" ،"Public Space for Peaceحيث
س ـت ـتــم دعـ ـ ــوة ج ـم ـيــع ال ـس ـف ــارات
في الكويت ،إضافة إلى أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المتميزة والمختصة باألطعمة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم وإبـ ـ ـ ـ ـ ــراز
حـضــاراتـهــم مــن خ ــال "مـهــرجــان
تـ ـ ــذوق دول ـ ـ ـ ــي" ،وم ـ ــن خ ـ ــال ه ــذا
الـمـهــرجــان ت ـهــدف الـجـهـتــان إلــى
تركيز الضوء على أهمية تواجد
الـ ـح ــدائ ــق الـ ـع ــام ــة فـ ــي مـخـتـلــف
مناطق الكويت.
وتتميز حديقة بوليفارد بأنها
متكاملة الحتوائها على العديد
من المرافق التي تهم مرتاديها،
مثل مكتبة ضخمة ،مجمع تسوق،
الـعــديــد مــن المطاعم والمقاهي،
إض ــاف ــة إل ــى م ـســاحــات خــارجـيــة
خـ ـ ـض ـ ــراء ش ــاسـ ـع ــة مـ ـم ــا ي ـخ ـلــق
شعورا مطلقا بالرفاهية للزوار
لالستمتاع وقضاء أوقات ممتعة.
وتــم اختيار حديقة بوليفارد
الل ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا بـ ـتـ ـع ــزي ــز وت ـح ـق ـي ــق
أه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة،
وخ ــاص ــة هـ ــدف رقـ ــم  - 11جـعــل
ال ـمــدن والـمـسـتــوطـنــات البشرية
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على
الصمود ومستدامة.

التنوع الثقافي
وي ـه ــدف ال ـت ـع ــاون ب ـيــن مــوئــل
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة وبــول ـي ـفــارد إلــى
الـجـمــع بـيــن ال ـن ــاس ،وه ــو يمثل

ً
العدواني متوسطا د .طارق الشيخ ود .أميرة الحسن
ت ـتــوي ـجــا ل ـل ـت ـعــاون ب ـيــن الـقـطــاع
الخاص ومنظمات األمم المتحدة،
جنبا إلى جنب مع مشاركة جميع
قطاعات المجتمع ،كما يهدف إلى
جــذب التنوع الثقافي ،مــن خالل
إثراء تجربة الزوار بتذوق مختلف
األطباق الدولية التي تمثل مناطق
مختلفة م ــن ا ل ـعــا لــم ،مـمــا يخلق
صداقات متنوعة بين الثقافات.
وأقيم حفل التوقيع في مبنى
الشيخ صباح األحمد ،بحضور د.
طارق الشيخ المنسق المقيم لألمم
المتحدة ،ود .أميرة الحسن رئيس
ال ـم ـك ـتــب ب ــاإلن ــاب ــة ل ـمــوئــل األم ــم
المتحدة ،وعدوان العدواني رئيس
م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة الـســالـمـيــة
جروب لتنمية المشاريع.
وص ــرح الـعــدوانــي بــأن تنظيم
هذه المبادرة في بوليفارد يهدف
إل ــى رف ــع ال ــوع ــي بــأهـمـيــة وج ــود
حدائق عامة في مناطق الكويت
ل ـي ـك ــون ال ـ ـمـ ــاذ اآلم ـ ـ ــن ل ـل ـش ـبــاب
والعائالت.

وقـ ــال طـ ــارق ال ـش ـيــخ إن مـهــام
األمم المتحدة تهدف إلى توعية
الـمـقـيـمـيــن ف ــي ال ـكــويــت بــأهـمـيــة
ال ــرك ــائ ــز ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي تـجـعــل
ال ـم ـج ـت ـمــع م ـس ـت ــدام ــا ،م ــن خــال
تـعــزيــز وتـطـبـيــق ج ــدول األع ـمــال
الحضري الجديد وأهداف التنمية
المستدامة (.)SDG
ولـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــوعـ ـ ــي ب ـم ـف ـه ــوم
"الـحــدائــق الـعــامــة" ،سيتم تنظيم
مسابقة بين الشباب خالل اليوم
ال ـث ــان ــي م ــن االحـ ـتـ ـف ــال ،لـتـحـفـيــز
الـ ـط ــاب م ــن ال ـ ـمـ ــدارس الـخــاصــة
ل ـع ــرض مــواه ـب ـهــم ف ـي ـمــا يـخــص
رس ـ ـ ــم أو ت ـص ـم ـي ــم نـ ـ ـم ـ ــاذج ل ـمــا
يتطلعون لرؤيته وما يحتاجونه
فــي المستقبل ،مــن خــال تنظيم
م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة "ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور ال ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة
المستقبلية المستدامة".

نشاطات فريدة
وأضاف العدواني أن بوليفارد

تم تصميمه ليوفر خدمات ،مرافق
ونـ ـش ــاط ــات داخ ـل ـي ــة وخ ــارج ـي ــة
فريدة للترفيه عن األسر وتقوية
رواب ـط ـهــم ،مــا يـسـهــم فــي تطوير
المجتمع ا لـمـحـلــي ،حـيــث يتميز
بوليفارد بموقعه االستراتيجي
الفريد ا لــذي يجعل منه الوجهة
األمثل واألسهل لوصول العائالت
واألطفال.
فمن قلب الكويت ،وفي منطقة
الـســالـمـيــة الـنــابـضــة بــالـحـيــويــة،
يـشــع بــو لـيـفــارد كمعلم سياحي
فــريــد ينعم بـكــل عـنــاصــر الـجــذب
الترفيهي ،االجتماعي ،التجاري،
والمناظر الطبيعية الخالبة.
وأف ــادت د .أمـيــرة الحسن بأن
بــولـيـفــارد لـمــا يــوفــره مــن مجمع
تـجــاري ضخم وحــديـقــة متعددة
الخدمات توفر لكل فرد من أفراد
األس ـ ــرة م ـســاحــة آم ـن ــة وصــديـقــة
للبيئة ،وتـســاعــد الـشـبــاب أيضا
على ممارسة أنشطتهم الرياضية
وال ـف ـكــريــة ال ـت ــي تـنـمــي قــدرات ـهــم

ل ـي ـص ـب ـح ــوا ج ـي ــا أكـ ـث ــر إب ــداع ــا
وإنتاجية ،محققين بذلك جوهر
أهـ ـ ــداف أعـ ـم ــال الـ ـم ــدن ال ـجــديــدة
لموئل األمــم المتحدة ومحققين
أسس التطور االقتصادي للمدن.
وأضافت الحسن أن مما يثير
االه ـت ـمــام فــي تصميم بــولـيـفــارد
هو أخذه بعين االعتبار متطلبات
جـمـيــع ال ـف ـئــات ،وم ـن ـهــم الــرضــع،
وذوو االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـخ ــاص ــة
وكبار السن.
وش ـ ــدد ال ـش ـيــخ ع ـلــى أن األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة مـكـلـفــة ب ــدوره ــا بــرفــع
م ـس ـت ــوى ال ــوع ــي وخ ـل ــق الـبـيـئــة
الـمـنــاسـبــة الـتــي تـســاعــد السكان
على المشاركة في اتخاذ القرارات
التي تلبي مطالبهم العامة كما
هو محدد بخطة .2030
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اقتصاد

ً
• حققت  698مليونا إيرادات ونمو قاعدة العمالء الموحدة %4
• آل ثاني :تقدمنا بخطى كبيرة نحو رسالتنا بإثراء الحياة الرقمية لعمالئنا
بلغ صافي أرباح الشركة 39.5
مليون دينار لسنة  2017مقارنة
بما وصل إليه صافي األرباح
من عام  2016إذ
للفترة عينها ً
 46.7مليونا ،وتأثر صافي
بلغ
ً
الربح سلبا بتطورات أسعار
الصرف.

توصية بتوزيع
ً
أرباح  70فلسا
للسهم الواحد

أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لــاتـصــاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
"( "Ooredooال ــرم ــز فــي شريط
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت،)Ooredoo :
نـتــائـجـهــا الـمــالـيــة ل ـس ـنــة،2017
وأبـ ـ ـ ــرز م ــام ـح ـه ــا الـتـشـغـيـلـيــة
ارتفاع قاعدة العمالء الموحدة
بنسبة  4فــي ا لـمـئــة لتصل إلــى
 26.3مليون في نهاية سنة 2017
مقارنة بـ  25.2مليون في الفترة
عينها من سنة .2016
وأمـ ــا اإلي ـ ـ ــرادات لـسـنــة 2017
فـبـلـغــت  697.6م ـل ـيــون دي ـن ــار،
مـقــارنــة ب ـ  706.8ماليين دينار
إيرادات في الفترة ذاتها من عام
ً
 ،2016أي م ــا يـمـثــل انـخـفــاضــا
بلغت نسبته  1في المئة.
وتــأثــرت اإلي ـ ــرادات بالدينار
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي بـ ــان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ق ـي ـمــة
الدينار التونسي بنسبة  11في
المئة وانـخـفــاض قيمة الدينار
ال ـجــزائــري بنسبة  1فــي المئة،
في حين حققت كل من الكويت
وتونس والمالديف وفلسطين
ً
ن ـم ــوا بــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة ،وإذا
م ــا اسـتـثـنـيـنــا تــأث ـيــر تـحــويــل
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ــإن
اإليــرادات زادت بنسبة  1في
المئة على أساس سنوي.
* ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع الـ ـ ــدخـ ـ ــل ق ـبــل
اح ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــد

والضرائب واالستهالك واإلطفاء
بنسبة  6فــي المئة لسنة 2017
ليصل إلــى  255.6مليون دينار
ك ــوي ـت ــي ،م ـق ــارن ــة ب ــال ــدخ ــل قبل
اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالس ـت ـه ــاك واإلطـ ـف ــاء لـلـفـتــرة
عينها من سنة  2016الــذي بلغ
ً
 240.2م ـل ـي ــو ن ــا  ،ب ـس ـبــب ضبط
ال ـ ـت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف الـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
تـعــويــض االن ـخ ـفــاض ف ــي قيمة
التحويالت بالعمالت األجنبية.
* ص ــاف ــي األربـ ـ ـ ـ ــاح ال ـع ــائ ــدة
لـلـشــركــة لـسـنــة  2017بـلــغ 39.5
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار كــوي ـتــي م ـقــارنــة
ب ـ ـمـ ــا وصـ ـ ـ ــل إل ـي ــه
صافي األرباح
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة

للشركة للفترة عينها مــن عــام
 2016إذ بلغ  46.7مليون دينار،
ً
وت ـ ــأث ـ ــر صـ ــافـ ــي ال ـ ــرب ـ ــح س ـل ـب ــا
بتطورات أسعار الصرف.
وب ـل ـغ ــت األرب ـ ـ ـ ــاح ال ـم ـج ـم ـعــة
ً
للسهم الواحد  79فلسا ،مقارنة
بما وصلت إليه في نفس الفترة
من السنة الماضية ،إذ بلغت 93
ً
فلسا للسهم الواحد.
وأو ص ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
بتوزيع أربــاح نقدية بقيمة 70
ً
فلسا للسهم الواحد.
وقال الشيخ سعود بن ناصر
آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة،
ً
إن سنة  2017كانت عموما فترة
مفصلية بالنسبة لـ "،"Ooredoo
إذ تـقــدمـنــا بخطى كـبـيــرة نحو
تحقيق رسالتنا الهادفة إلثراء
الحياة الرقمية لعمالئنا ،وقد
ً
نجحنا ،من خالل عملنا معا ،في
توسيع قاعدة عمالئنا وزيــادة
ال ــدخ ــل ق ـبــل اح ـت ـس ــاب ال ـفــوائــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء،
نتيجة تمكننا مــن تـقــد يــم أداء
ق ـ ــوي ف ــي ع ـ ــدد م ــن األس ـ ـ ــواق،
التي تشهد منافسة شديدة
ً
جــداو بفضل التركيز على
الكفاءة والضبط اإليجابي
ل ـل ـت ـك ـل ـفــة ب ـش ـكــل يـضـمــن
تحقيق أ فـضــل النتائج،
فـ ـخ ــال س ـن ــة ،2017

قــدمـنــا خــدمــاتـنــا ل ـ  26.3مليون
ع ـم ـيــل م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  25.2مـلـيــون
عـمـيــل ف ــي س ـنــة  ،2016وبـلـغــت
إيــرادات ـنــا  697.6مليون دينار
مقارنة بـ  706.8ماليين في الفترة
ذاتها من السنة الماضية.
وأض ـ ـ ــاف ال ـش ـيــخ سـ ـع ــود ،أن
الربح ارتفع قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
بنسبة  6فــي الـمـئــة لـيـصــل إلــى
 255.6م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار كــوي ـتــي
فــي سنة  2017مقارنة ب ـ 240.2
ً
مـلـيــونــا لـلـفـتــرة ذات ـهــا مــن سنة
 ،2016وكان النجاح حليفنا في
توسيع قــواعــد عمالئنا فــي كل
من تونس والجزائر وفلسطين
والمالديف ،مما عزز إيراداتنا في
" Ooredooالكويت" ،كما أنجزنا
ال ـ ـعـ ــرض األولـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــام األك ـث ــر
ً
ن ـج ــاح ــا ف ــي ت ــاري ــخ ال ـمــالــديــف
وقدمنا الرعاية لفريق كرة القدم
الوطني فــي تــونــس حيث تأهل
الفريق لمباريات "الفيفا" لكأس
العالم ،وواصلنا تعزيز شبكاتنا
وزيادة توفير الخدمات الرقمية
للجميع.
وت ــاب ــع أن ـ ــه إل ـ ــى ج ــان ــب ذل ــك،
"نجحنا في تعزيز خدمات الجيل
الرابع في كل من الكويت والجزائر
وت ــون ــس وال ـم ــال ــدي ــف ،وأطـلـقـنــا
ً
عملياتنا رسميا في قطاع غزة،

وكلها إنجازات ملحوظة تحققت
مــن خ ــال اسـتـثـمــارنــا فــي أحــدث
ال ـش ـب ـك ــات ال ـع ـص ــري ــة وأك ـث ــره ــا
ً
ت ـق ــدم ــا ،ول ـع ــل ال ـش ــيء األهـ ــم هو
أننا واصلنا االستماع لعمالئنا
واس ـت ـط ـع ـن ــا ت ـط ــوي ــر ال ـخ ــدم ــات
والـ ـحـ ـل ــول ال ـت ــي ت ـث ــري حـيــاتـهــم
وتجربتهم الرقمية".

العمليات
يمكن تلخيص األداء التشغيلي
لـ " "Ooredooعلى النحو التالي:

« - »Ooredooالكويت
بلغت قاعدة عمالء ""Ooredoo
ال ـك ــوي ــت  2.2م ـل ـي ــون ع ـم ـيــل فــي
نهاية سنة  ،2017بانخفاض بلغ
 6ف ــي ال ـم ـئــة ،ع ــن ال ـع ــام الـســابــق
بسبب المنافسة الشديدة وحالة
ً
ال ـس ــوق ع ـمــومــا .وإي ـ ـ ــرادات سنة
 2017بلغت  222.7مليون دينار
ك ــوي ـت ــي بـ ــزيـ ــادة ب ـن ـس ـبــة  13فــي
الـمـئــة ،مـقــارنــة مــع الـفـتــرة ذاتـهــا
من سنة  2016إذ بلغت اإليرادات
 197.8مليون دينار .وبلغ الدخل
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء  54.3مليون
دينار مقارنة بـ  51.0مليون دينار
للفترة ذاتها من سنة .2016

« –Ooredooتونس»
بلغت قاعدة عمالء ""Ooredoo
تونس  8.4ماليين عميل في نهاية
س ـنــة  ،2017أي ب ــارت ـف ــاع ب ـلــغ 5
في المئة عن العام السابق .وأما
إيرادات سنة  2017فبلغت 127.5
مليون دينار كويتي ،مقارنة مع
ال ـف ـتــرة ذات ـه ــا م ــن سـنــة  2016إذ
بلغت حينها  142.3مليون دينار،
ف ــي ح ـيــن ال ــدخ ــل ق ـبــل اح ـت ـســاب
الـفــوائــد والـضــرائــب واالستهالك
اإلطـ ـف ــاء ل ـس ـنــة  2017ب ـلــغ 50.5
م ـل ـيــون دي ـن ــار م ـقــارنــة م ــع 57.0
ً
مـلـيــونــا لـلـفـتــرة ذات ـهــا مــن الـعــام

سعود بن ناصر آل ثاني
الماضي .وتراجعت قيمة الدينار
ال ـتــون ـســي بـنـسـبــة  11ف ــي الـمـئــة
ع ـلــى أس ـ ــاس سـ ـن ــوي .وارت ـف ـعــت
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ـن ـس ـبــة  1ف ــي ال ـم ـئــة
بالعملة المحلية.

« – »Ooredooالجزائر
بلغت قاعدة عمالء "Ooredoo
الـجــزائــر"  14.3مليون عميل في
نهاية سنة  ،2017بارتفاع بلغ 4
في المئة عن العام السابق .وأما
إيرادات سنة  2017فبلغت 285.1
مليون دينار كويتي ،مقارنة مع
ال ـف ـتــرة ذات ـه ــا م ــن سـنــة  2016إذ
بـلـغــت اإلي ـ ـ ــرادات  309.8ماليين
ً
م ـت ــأث ــرة س ـل ـب ــا بـ ــزيـ ــادة ضــريـبــة
القيمة المضافة وضعف البيئة
االقتصادية.
وارت ـف ــع الــدخــل قـبــل احـتـســاب
الـفــوائــد والـضــرائــب واالستهالك
واإلطفاء لسنة 2017نتيجة لكفاءة
التكاليف إلى 125.5مليون دينار،
ً
أي ما يمثل نموا بلغ  16في المئة
م ـقــارنــة بـ ـ  108.5مــايـيــن ديـنــار
للفترة عينها من عام .2016

الوطنية  -فلسطين
بلغت قــاعــدة عـمــاء الوطنية
فلسطين  1.0مـلـيــون عـمـيـ ٍـل في
نهاية سنة  ،2017أي بارتفاع بلغ
 31في المئة عن العام السابق.
وأمـ ـ ـ ــا إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات سـ ـن ــة 2017

فبلغت  26.0مليون دينار كويتي،
مـ ـق ــارن ــة م ــع الـ ـفـ ـت ــرة ذاتـ ـه ــا مــن
سـنــة  2016إذ بـلـغــت اإلي ـ ــرادات
ً
 25.4مـلـيــونــا .وبـلــغ الــدخــل قبل
اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالستهالك واإلطفاء  5.7ماليين
د يـ ـ ـن ـ ــار ل ـس ـن ــة  ،2017م ـق ــار ن ــة
بــالــدخــل قـبــل احـتـســاب الـفــوائــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
عام  2016الــذي بلغ  6.6ماليين
دينار.

« – Ooredooالمالديف»
حققت الـشــركــة إيـ ــرادات سنة
 2017بلغت  36.3مليون دينار
بـ ــزيـ ــادة بـنـسـبــة  15ف ــي ال ـم ـئــة،
مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة
 2016إذ بلغت اإليـ ـ ــرادات 31.6
مليون دينار.
وب ـل ــغ ال ــدخ ــل ق ـبــل اح ـت ـســاب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء  19.7مليون دينار لسنة
 2017بارتفاع نسبة  15في المئة
م ـقــارنــة بــالــدخــل قـبــل احـتـســاب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ،الذي بلغ  17.1مليون
دينار في الفترة عينها من عام
.2016
تـقــدم " "Ooredooالمالديف
اآلن خدماتها لما مجموعه 440
ألف عميل ،بزيادة  11في المئة
م ـقــارنــة م ــع ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا من
عام .2016
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تراجعات مفاجئة على خلفية عمليات بيع عبر فئات األصول
ذكر تقرير «رساميل» ،أن
أسواق األسهم في الواليات
المتحدة سجلت أكبر خسائر
لها منذ يناير  ،2016بعدما
تراجع مؤشر  S&P 500بنسبة
 3.8في المئة ،في حين َّ
تكبد
مؤشر  Nasdaqخسائر بنسبة
 3.7في المئة خالل األسبوع
الماضي ،وارتفع مؤشر  ،VIXأو
مؤشر التقلب في سوق شيكاغو
للخيارات ،من  11إلى .14

سجلت أسواق األسهم العالمية خالل
األسبوع الماضي أكبر خسائر لها منذ
فترة ،على خلفية عمليات البيع الكبيرة،
عبر فئات األصول ،وهي العمليات التي
كانت واضحة جدا طــوال أيــام األسبوع.
ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ت ـكـ َّـبــد م ــؤش ــر م ــورغ ــان
ستانلي كابيتال إنترناشيونال خسائر
بـنـسـبــة  3.4ف ــي الـمـئــة خ ــال األس ـب ــوع،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــراج ــع م ــؤش ــر Dow
 Jonesالـصـنــاعــي بـنـسـبــة  4ف ــي الـمـئــة.
كما انخفضت األسهم األوروبية ،ممثلة
بمؤشر  ،Stoxx 600بنسبة  3.1في المئة
خالل األسبوع.
ووفق التقرير األسبوعي الصادر عن
شركة رساميل لالستثمار ،كانت أسواق
األس ـهــم فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة سجلت
أكبر خسائر لها منذ يناير  ،2016بعدما
تــراجــع مؤشر  S&P 500بنسبة  3.8في
الـمـئــة ،فــي حـيــن تـكـ َّـبــد مــؤشــر Nasdaq
خ ـس ــائ ــر ب ـن ـس ـبــة  3.7ف ــي ال ـم ـئ ــة خ ــال
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،فـيـمــا ارت ـفــع مؤشر
 ،VIXأو مؤشر التقلب في سوق شيكاغو
للخيارات ،من  11إلى .14
وقد جاءت تفاصيل التقرير كالتالي:
جــاء هــذا التراجع في أســواق األسهم
األمـيــركـيــة مفاجئا إلــى حـ ٍّـد مــا ،بما أنه
حـ ـ ــدث خـ ـ ــال م ــوس ــم إع ـ ـ ــان ال ـش ــرك ــات

نـتــائـجـهــا الـمــالـيــة ،وه ــي الـنـتــائــج التي
ح ـق ـق ــت ف ـي ـه ــا الـ ـش ــرك ــات أربـ ـ ـ ــاح ق ــوي ــة.
وإضافة إلى ذلك ،شهد األسبوع الماضي
أيـضــا مـفــاجــأة أخ ــرى فــي ســوق األسهم
األميركية ،بعدما تراجع  11قطاعا من
قـطــاعــات مــؤشــر  ،S&P 500وه ــي الـمــرة
األولى التي تحدث منذ شهر االنتخابات
الرئاسية األميركية في نوفمبر .2016
ومع ذلك ،فإن هذا االنخفاض بنسبة
 3.5في المئة باألسواق ُيعد إلى ٍّ
حد ما
ً
متأخرا ،بعدما كانت األسواق األميركية
ً
ح ـق ـق ــت أداء قـ ــويـ ــا مـ ـن ــذ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ع ـ ــام ،2016
والتي أسفرت عن مفاجأة كبيرة ،تمثلت
بـ ــوصـ ــول دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى ال ـب ـيــت
األبيض ،وحتى يناير من هذا العام .ورغم
هذه الخسائر التي َّ
تكبدها مؤشر S&P
 500وبنسبة  3.5في المئة ،لكنه ال يزال
ً
إيجابيا لهذا العام.
وكان األسبوع الماضي شهد مغادرة
جانيت يلين لمنصبها كرئيسة لمجلس
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي األم ـي ــرك ــي ،وهــو
المنصب الــذي تــواله جيروم بــاول .وقد
ترك االحتياطي الفدرالي األميركي أسعار
الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أي
ً
تغيير ،كما كان متوقعا.
وأعـطــى مجلس االحـتـيــاطــي الجديد

ً
مــؤشــرا عـلــى أنــه سيحافظ عـلــى وتـيــرة
ال ــزي ــادات فــي أسـعــار الـفــائــدة خــال هذا
العام ،وهو األمر الذي َّ
فسره المستثمرون
على أن المجلس الحالي ،برئاسية باول،
سـيـكــون أكـثــر صــرامــة .مــن جـهــة أخ ــرى،
واص ـلــت ال ـعــوائــد االرتـ ـف ــاع ،حـيــث يبلغ
ً
العائد على السندات ألجل  30سنة حاليا
نحو  3في المئة.
أمــا على صعيد مــؤشــرات االقتصاد
الـكـلــي ،فقد واصـلــت الــواليــات المتحدة
إظ ـه ــار م ــؤش ــرات اق ـت ـصــاديــة إيـجــابـيــة،
ب ـعــدمــا أظ ـه ــرت ال ـب ـيــانــات االق ـت ـصــاديــة
التي تم نشرها ارتفاع الدخل الشخصي
فــي ديسمبر الـمــاضــي بنسبة تـجــاوزت
الـتـقــديــرات .كما أظـهــرت الـبـيــانــات التي
تم نشرها تجاوز الرواتب غير الزراعية
لـلـتـقــديــرات بنسبة  11فــي الـمـئــة ،وهــي
النسبة األكبر منذ عام .2009
ً
أما اإلنفاق الشخصي ،فجاء متوافقا
مــع الـمـســوحــات ،فــي حـيــن ج ــاء اإلنـفــاق
ال ـش ـخ ـصــي ال ـح ـق ـي ـقــي ع ـن ــد ن ـس ـبــة 0.3
فــي الـمـئــة ،وهــو الـمـعــدل ال ــذي جــاء دون
مستوى الـتـقــديــرات ،الـتــي كــانــت تتوقع
وصوله إلى مستوى  0.4في المئة.
وعلى صعيد معدل البطالة ،أظهرت
ال ـب ـيــانــات ال ـت ــي نـشــرتـهــا وزارة الـعـمــل
األميركية نجاح االقتصاد األميركي في

إضــافــة  234أل ــف وظـيـفــة ج ــدي ــدة ،وهــو
الرقم الذي جاء أعلى بكثير من التقديرات
التي كانت تتوقع إضافة  185ألف وظيفة
جديدة.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،سـجـلــت مبيعات
ً
ال ـس ـيــارات فــي يـنــايــر الـمــاضــي تــراجـعــا،
ً
وهــو األم ــر ال ــذي كــانــت مـتــوقـعــا ،بعدما
وص ـل ــت دورة مـبـيـعــات ال ـس ـي ــارات إلــى
ذروتها.
وباالنتقال إلى موسم إعالن الشركات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ن ـت ــائ ـج ـه ــا ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ـعــام
ال ـمــاضــي ،فــإنــه أص ـبــح م ــن ال ــواض ــح أن
الشركات األميركية نجحت خالل العام
الـمــاضــي فــي تحقيق أداء جـيــد ،بعدما
أعلنت الشركات أرباحا جيدة ،ونجاحها
في تحقيق نمو كبير في مستوى األرباح،
وهو األمر الذي يبرر الزخم التصاعدي
الذي تشهده األسهم منذ عام .2017
واس ـت ـنــادا لـمــا تــم اإلع ــان عـنــه حتى
اآلن م ــن نـتــائــج مــال ـيــة ،حـقـقــت شــركــات
 ،Lockheedو ،Pfizerو ،McDonaldsو
 Boeingو Microsoftن ـم ــوا مـلـحــو ظــا
فــي األرب ــاح .وتعتبر هــذه الـشــركــات من
الشركات الكبيرة في الواليات المتحدة
وال ــرائ ــدة فــي االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي .لكن
من جهة أخــرى ،أعلنت شركة ،Google
وب ـش ـكــل م ـف ــاج ــئ ،أرب ــاح ــا ج ـ ــاءت دون

مستوى التوقعات ،على خلفية ارتفاع
حــدة المنافسة على قطاع اإلعــان على
شبكة اإلنترنت.

أوروبا
وباالنتقال إلى أوروبا شهد األسبوع
الـمــاضــي تـحــول عــائــد الـسـنــدات ألجــل 5
سنوات في ألمانيا إلى الضفة اإليجابية،
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ عــام  ،2015فــي حين
ارت ـف ــع ال ـعــائــد عـلــى ال ـس ـنــدات ألج ــل 10
سـنــوات إلــى أعـلــى مـسـتــوى فــي عامين،
وذلك عن نسبة  0.597في المئة .ويسود
ً
ح ــال ـي ــا ش ـع ــور ب ـيــن ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة
الــرئ ـي ـســة ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،ب ــأن سـيــاســاتـهــا
تساهم بشكل إيجابي في ُّ
تحسن األداء
االقـتـصــادي ،في الوقت الــذي نبدأ رؤية
المزيد من المؤشرات على التضخم.
وعلى سبيل المثال ،قال أحد صانعي
السياسات في البنك المركزي األوروبي
األسبوع الماضي" :ليس هناك أي سبب
الس ـت ـمــرار بــرنــامــج ش ــراء األص ـ ــول" ،في
إشــارة إلى برنامج شراء السندات الذي
أطـلـقــه "ال ـمــركــزي" األوروب ـ ــي ،عـلــى غــرار
بــرنــامــج التيسير الـكـ ّـمــي ال ــذي اعتمده
مجلس االحتياطي الـفــدرالــي األميركي
لمحاربة التضخم الراكد.

وش ـه ــدن ــا ت ــأث ــر األسـ ـه ــم األوروب ـ ـيـ ــة
ً
ب ــارت ـف ــاع ع ــوائ ــد ال ـس ـن ــدات ،ج ـن ـبــا إلــى
جـنــب م ــع ال ـتــوق ـعــات ال ـم ـتــزايــدة بـشــأن
وضع حد لسياسات االقتراض الرخيص
والبرنامج الضخم لشراء السندات .كما
أثرت قوة اليورو على األسهم األوروبية.
وعانى مؤشر  Stoxx 600خالل األسبوع
الـ ـم ــاض ــي أكـ ـب ــر ن ـس ـب ــة مـ ــن ال ـخ ـســائــر
ً
األسبوعية في غضون  14شـهــرا .ومع
ذلــك ،ال يــزال هناك تفاؤل قــوي في نمو
االقتصاد األوروبي ،ألن دورة النمو في
أوروبا ال تزال في أولى مراحلها ،مقارنة
بدورة النمو في الواليات المتحدة.
وتؤكد أرقام الناتج المحلي اإلجمالي
األخيرة التي نشرها مركز اإلحصاءات
األوروب ـ ـ ـ ــي (يـ ــوروس ـ ـتـ ــات) هـ ــذا الـ ـ ــرأي،
حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي
فــي منطقة الـيــورو واالتـحــاد األوروب ــي
ً
نموا بنسبة  2.5في المئة ،وهو أفضل
نمو سنوي للناتج المحلي اإلجمالي
خــال  10س ـنــوات .وت ـجــاوز هــذا النمو
في الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو
الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات
المتحدة والمملكة المتحدة ،الــذي بلغ
فــي هــذيــن البلدين  2.3و 1.8فــي المئة
على التوالي.
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أص ـ ـبـ ــح االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ال ــرق ـم ــي
ع ـن ـص ــرا ف ــاص ــا ف ــي األعـ ـم ــال
ال ـم ـص ــرف ـي ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ،وم ــن
م ـن ـط ـل ــق مـ ـك ــانـ ـت ــه الـ ــريـ ــاديـ ــة،
يـحـتــل ب ـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدارة فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذا
ا لـمـجــال على مستوى منطقة
الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط ،م ـ ــن خ ــال
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـم ـب ـت ـك ــرة الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم فــي
إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ي ـس ـع ــى الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـع ـم ــاء
للحصول على خيارات رقمية،
لتلبية احتياجاتهم اليومية
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
الشخصية والتجارية.
و تــأ كـيــدا عـلــى تـلــك المكانة
الريادية ،فازت مجموعة تقنية
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ـ ــي "ال ــوطـ ـن ــي"
بجائزة " ،"CIO 100المرموقة،
الـ ـت ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا م ـج ـلــة أخ ـب ــار
الكمبيوتر في منطقة الشرق
األو س ـ ـ ـ ـ ــط (  ،)CNMEوا ل ـ ـتـ ــي

تقدم للشركات التي برزت في
مجال تكنولوجيا المعلومات
وتقود تطوير وتطبيق أفضل
ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة فــي
م ـج ــال ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
والمالية.
وحصل البنك على الجائزة
خالل الحفل السنوي لتوزيع
جـ ـ ــوا ئـ ـ ــز  ،CIO 100ا لـ ـمـ ـق ــام
بـمــديـنــة دب ــي ،وس ـي ـتــم عــرض
ال ـ ـحـ ــدث فـ ــي إص ـ ـ ـ ــدار ف ـب ــراي ــر
ل ـم ـج ـل ــة أخـ ـ ـب ـ ــار ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر
بالشرق األوسط (.)CNME
وقام بتسلم الجائزة المدير
الـتـنـفـيــذي يــوســف الـقـطـيـفــي،
بالنيابة عــن مجموعة تقنية
المعلومات في "الوطني".
وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـلــى فـ ــوز الـبـنــك
بـتـلــك ال ـجــائــزة ال ـم ـم ـيــزة ،قــال
نــا ئــب ر ئـيــس مجموعة تقنية
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ـ ــي "ال ــوطـ ـن ــي"
ضاري القريشي" :يبرز فوزنا
بـ ـج ــا ئ ــزة (  )CIO 100ا لـ ـ ــدور
ال ــري ــادي لـلـبـنــك ف ــي االب ـت ـكــار

ال ــرقـ ـم ــي .ف ــا ي ـق ـت ـصــر ف ــوزن ــا
بتلك الجائزة فقط على تأكيد
ا تـبــا عـنــا للنهج الصحيح من
حـ ـي ــث قـ ــدرت ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى اب ـت ـك ــار
حـلــول مالية رقمية أ كـثــر قوة
ً
وأمنا وكفاء ة ،بل تشير أيضا
إ لــى التقدير ا لــذي نحظى به،
وم ــا نـقــدمــه مــن اب ـت ـكــارات من
أ قــرا نـنــا العالمين فــي المجال
ذاته".
وأضـ ــاف" :ي ـقــود (الــوط ـنــي)
الطريق نحو تطوير تقنيات
م ـب ـت ـكــرة ت ــرك ــز ع ـلــى ال ـع ـمــاء،
و يـ ـسـ ـع ــد ن ــا أن ن ـح ـظ ــى ب ـه ــذا
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر ال ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــع ،اع ـ ـتـ ــرافـ ــا
ب ـم ـســاه ـمــة ال ـب ـن ــك ف ــي ت ـقــديــم
م ـثــل ت ـلــك ال ـت ـط ــورات الـمـهـمــة
في قطاع التكنولوجيا المالية
وال ـت ـق ـن ـي ــات ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوسط".
ت ـ ــأسـ ـ ـس ـ ــت م ـ ـج ـ ـلـ ــة أخـ ـ ـب ـ ــار
الكمبيوتر في منطقة الشرق
األو سـ ـ ــط ( )CNMEم ـنــذ أ ك ـثــر
من عقدين من الزمن ،ولديها

«األهلي» :حملة ترويجية لعمالء «فيزا»
مع اقتراب موعد انطالق بطولة كأس العالم
لكرة القدم  ،2018الحدث الرياضي األكثر ترقبا
في العالم ،وبالتعاون مع "فيزا" ،الرائدة عالميا
فــي حلول الــدفــع الرقمية ،سيقوم البنك األهلي
الكويتي بمكافأة اثنين من عمالئه المحظوظين
مــن حملة بـطــاقــة "ف ـيــزا" األه ـلــي بـبــرنــامــج سفر
شامل ومدفوع التكاليف لحضور مباراة نصف
النهائي في روسيا ،من خالل حملته الترويجية
ال ـتــي اطـلـقـهــا م ــؤخ ــرا ،ب ـع ـنــوان "ان ـف ــق وارب ـ ــح"،
وانطلقت الحملة  1فبراير الجاري وتستمر حتى
 31مارس المقبل.
وللتأهل لفرصة الفوز ،ينبغي أن يكون لدى
المشاركين بطاقة من بطاقات فيزا الصادرة عن
البنك األهـلــي الكويتي ،وه ــي :بطاقة االئتمان،
والبطاقة مسبقة الدفع ،وبطاقة الخصم التي تم
إصدارها قبل  1فبراير الجاري ،ويتطلب األمر من
حملة بطاقة فيزا األهلي إنفاق ما ال يقل عن 100
دينار للتأهل للدخول في السحب.
ومـقــابــل كــل  10دنــانـيــر يـتــم إنـفــاقـهــا محليا،
سيكسب المشاركون نقطة واحــدة للسحب ،في
حين سيحصلون على  3نقاط للسحب مقابل 10
دنانير ينفقونها في الخارج ،وكلما جمع العمالء
مزيدا من النقاط حصلوا على فرص أكبر للفوز.

ويسر البنك األهلي أن يتيح لعمالئه األوفياء
فرصة العمر لحضور الحدث األكثر إثارة وإقباال
في العالم ،والذي يحدث مرة كل أربع سنوات ،وفي
ظل تأهل أربع من الدول العربية لخوض منافسات
بطولة كأس العالم لكرة القدم  ،2018فإن حدث هذا
العام يكتسب طابعا أكثر خصوصية.
وسيتم إعالن الفائزين االثنين في هذه الحملة
الترويجية في  11أبريل  ،2018وسيتضمن كل
بــرنــامــج تـقــديــم تــذكــرتــي سـفــر عـلــى مـتــن طـيــران
اإلمارات ،وإقامة فندقية لشخصين لمدة  4ليال 5 -
أيام ،إضافة إلى تذكرتين لحضور مباراة الدور
نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم،
وبطاقة فيزا  -البنك األهلي الكويتي واحدة مسبقة
الدفع بها رصيد بمبلغ  450دوالرا.

ضاري القريشي

قاعدة عريضة من القراء تفوق
أكثر من  75000قارئ شهريا،
وتتميز بالتركيز على قضايا
تـقـنـيــة الـمـعـلــومــات واألخ ـب ــار
المحلية ذات ا لـصـلــة ،إ ضــا فــة
إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــرض كـ ـ ــل مـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
ب ـم ـصــالــح األعـ ـم ــال ال ـت ـجــاريــة
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة ل ـص ــان ـع ــي
القرار.

شــارك بيت التمويل الكويتي
(بـ ـيـ ـت ــك) فـ ــي اخـ ـتـ ـت ــام ف ـعــال ـيــات
مهرجان الكويت الدولي للجواد
العربي ( 2018البطولة الدولية
ال ـس ــاب ـع ــة) ،والـ ـ ــذي أق ـي ــم بـمــركــز
الـ ـج ــواد ال ـعــربــي "ب ـيــت ال ـع ــرب"،
برعاية سمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األح ـم ــد ،وح ـضــور وزيــر
شــؤون الــديــوان األمـيــري الشيخ
علي الجراح.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة "ب ـي ـت ــك" في
إطـ ــار ال ـم ـســؤول ـيــة االجـتـمــاعـيــة
وال ـح ــرص عـلــى دع ــم الفعاليات
ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــام ع ـلــى ارض
الكويت ،حيث تمثل فرصة مهمة
لالحتكاك وتبادل الخبرات بين
الهواة والمهتمين ونظرائهم من
الدول المشاركة.
وب ـ ـ ــدأ الـ ـمـ ـه ــرج ــان بــال ـن ـش ـيــد
ال ــوطـ ـن ــي ،ث ــم ان ـط ـل ـقــت ع ــروض

مسؤولو «بيتك» أثناء توزيع الجوائز على أحد الفائزين
الـخـيــول الـعــربـيــة الـمـشــاركــة في
الـبـطــولــة ،واس ـت ـعــراض النتائج
مــن قبل لجنة التحكيم ،بعدها
ق ــام ممثل سـمــو األم ـيــر بتوزيع
الجوائز على الفائزين بالبطولة.
وحـ ـظـ ـي ــت م ـ ـشـ ــاركـ ــة "بـ ـيـ ـت ــك"

باإلشادة ،خصوصا أنها تعكس
الـ ـح ــرص ع ـلــى دعـ ــم ال ـف ـعــال ـيــات
واالح ـت ـفــاالت الــوطـنـيــة ،ورعــايــة
االنشطة الـتــي تساهم فــي رفعة
اســم الكويت ،ضمن المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ـم ـيــز بـهــا

ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـم ـ ــت االشـ ـ ـ ـ ـ ــادة
بالتنظيم المميز لمركز الجواد
الـعــربــي للمهرجان ال ــذي ساهم
ف ــي إبـ ـ ــراز ال ـم ـه ــرج ــان ونـجــاحــه
وظهوره بصورة مشرفة.

«الخليج» يجري سحب حساب الراتب الخميس
أعلن بنك الخليج ان بعد غد الخميس هو موعد إقامة سحب حساب
الراتب للكويتيين ،إلعالن صاحب الحظ السعيد الذي سيفوز بأكبر
جائزة لحساب الراتب في الكويت ،والتي تبلغ قيمتها  250000دينار،
معربا عن سعادته إلقامة هذا الحدث في المركز العلمي بالسالمية،
المؤسسة التعليمية الرائدة في مجال العلوم بالكويت.
وستنطلق الفعاليات في الرابعة عصرا ،وتتضمن برامج وأنشطة
ترفيهية وفقرات متنوعة لألطفال ،إلى جانب أداء الفنان فهد السالم
مـجـمــوعــة مــن األغ ــان ــي الـكــويـتـيــة الـقــديـمــة والـحــديـثــة بــرفـقــة محمد
الصراف ،الموسيقي الموهوب من فرقة "ذا كونسرت" ،وسيقدم فقرات
الحفل بالنيابة عن بنك الخليج ،مجرن المجرن ونواف الجزاف من
إدارة االتصال المؤسسي ،بصحبة أحمد المطري من إدارة الموارد
البشرية.
و سـيـجــري بنك الخليج أ يـضــا المسابقة الشهيرة ا لـتــي تجتذب
الجماهير "صيد الكاش" ،والتي تمنحهم فرصة الفوز بجوائز نقدية
على الفور ،وفي السابعة مساء سيتم كشف النقاب عن اسم صاحب
الحظ السعيد الفائز بأكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت ،والذي
سيتم اإلعالن عن فوزه على الهواء مباشرة ،عبر إذاعة راديو نبض
الكويت  88.8إف إم.
وصمم حساب الراتب خصيصا للعمالء الكويتيين ممن يقومون
بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج ،لالستفادة من العديد من العروض
المميزة ،وبينها الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها  100دينار
أو قرض بدون فوائد ،شرط أال يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى البنك
عن  500دينار.

 ...ويعلن فائزي سحوبات «الدانة» اليومية
أعلن بنك الخليج ،أمــس األول ،أسـمــاء الفائزين
بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خالل األسبوع
مــن  28يـنــايــر إل ــى  1ال ـج ــاري .وتـشـمــل السحوبات
اليومية لحساب الــدانــة جائزتين ،قيمة كل منهما
 1000دينار لكل فائز خالل أيام العمل.
والفائزون هم( :األحد  28يناير) :بشاير نواف علي،
وسعد صادق الحاج حسن سعيد( ،االثنين  29يناير):
وليد عبدالعزيز الشيحة ،وفيصل فالح السبيعي،
(الثالثاء  30يناير) :طيبة أحمد حبيب ،وعلي عبدالله
الصفار( ،األربعاء  31يناير) :عمر يوسف إسماعيل،
وعلي أحمد خميس( ،الخميس  1فبراير) :شعبانة
بقوالة حسين ،وحبيب صالح القطان.
ويـتـضـمــن بــرنــامــج سـحــوبــات الــدانــة الـمـجــدولــة
لعام  2018سحوبات يومية خالل أيــام العمل على
جــائــزت ـيــن قـيـمــة ك ــل مـنـهـمــا  1000ديـ ـن ــار .سـيـبــدأ
ال ـس ـحــب ال ــرب ــع س ـن ــوي األول ف ــي  28م ـ ــارس على
جائزة  200.000ديـنــار ،يليه السحب ربــع السنوي
الـثــانــي ال ــذي سـيـجــري فــي  27يــونـيــو عـلــى جــائــزة
 250.000ديـنــار .أمــا السحب ربــع السنوي الثالث،

فسيقام في  26سبتمبر على جائزة  500.000دينار.
والسحب الرابع واألخير سيكون في  10يناير ،2019
وسيتخلله تتويج مليونير الدانة لعام  ،2018الذي
سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.
ويشجع "الخليج" عمالء الدانة على زيادة فرص
فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في
الحساب ،مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب
محلي ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة
الـمـتــاحــة عـبــر مــوقــع الـبـنــك اإلل ـك ـتــرونــي وتطبيق
الهواتف الذكية.

«برقان» يختتم رعايته لبازار «« »Green Unitالدولي» يجدد شراكته االستراتيجية مع «السدرة»
اختتم بنك برقان رعايته لبازار "Green
 ،"Unitالفعالية السنوية غير الربحية ،التي
أقيمت بمدرسة الكويت اإلنكليزية ،للسنة
الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي ،وت ـهــدف إل ــى تعزيز
ق ــدرات وم ـهــارات الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة وتطوير مواهبهم.
ويــأتــي ذل ــك ،فــي إط ــار حــرص البنك على
إثراء المجتمع ،من خالل دعم األنشطة ذات
القيمة المضافة لجميع األفراد.
ويضم " "Green Unitنحو  125طالبا من
ً
سن  6إلى  21عاما ،ويوفر أساليب تعليمية
خــاصــة وم ـم ـيــزة ،وي ــرك ــز عـلــى تـقــديــم بيئة
تعليمية آمنة وصحية لهم ،تماشيا مع هدف
المدرسة إللهام وتعزيز قدرات الطلبة.
كما تهدف هذه الفعالية السنوية إلى رفع
الوعي وتوفير الدعم الالزم للطلبة من ذوي
االحتياجات الخاصة .وتأتي رعاية "برقان"
ً
للفعالية ،ان ـطــاقــا مــن ال ـتــزامــه بــدعــم ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،ومـســاعــدتـهــم على
االندماج والمساهمة في المجتمع.
ً
ً
وشكل البازار يوما مفتوحا لجميع أفراد
أ ســر الطلبة ،وتضمن العديد مــن األنشطة
الترفيهية لألطفال ،مثل :مباريات كرة القدم
والرسم على الوجوه وكشك التصوير ،ورسم
الحنة والــرمــايــة ،وق ــراء ة الـقـصــص ،إضافة
إلـ ــى س ـحــب ع ـلــى ج ــوائ ــز ع ــدي ــدة وغ ـيــرهــا.

مشاركة البنك في البازار
وسـتـتــاح الـفــرصــة لــأطـفــال ل ـشــراء األلـعــاب
التربوية والكتب وأدوات الرسم ،على أن يتم
تخصيص ريع الفعالية لتوفير بيئة تعليمية
فعالة لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
وتعكس رعاية البنك المستمرة ومشاركته
ف ــي هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــة ال ـس ـن ــوي ــة ،مـســؤولـيـتــه
االجتماعية في تحسين حياة جميع أفــراد
المجتمع الكويتي ،وتأتي ضمن برنامجه
ً
االجتماعي بعنوان " – "ENGAGEمعا لنكون

التغيير ،والذي يسلط الضوء على الجوانب
ال ـم ـه ـمــة والـ ـم ــؤث ــرة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،إضــافــة
إل ــى تـعــزيــز الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة مــن خــال
المساهمة في المبادرات التعليمية والثقافية
واالجتماعية والصحية.
ً
و يــأ تــي نـهــج حملة " "ENGAGEتماشيا
مع مبادئ "برقان" ،كمؤسسة مالية كويتية
رائدة ،بحيث ينسجم أسلوب سياساته مع
احتياجات ومصالح المجتمع الكويتي.

بالتزامن مع انطالق فعاليات األسبوع
الـخـلـيـجــي لـلـتــوعـيــة بــال ـســرطــان ،ق ــام بنك
ال ـكــويــت ال ــدول ــي بـتــوقـيــع اتـفــاقـيــة شــراكــة
استراتيجية مــع جمعية الـســدرة للرعاية
النفسية لـمــرضــى ال ـســرطــان ،بـمـقــر أب ــراج
الكويت ،فــي إطــار الشراكة االستراتيجية
ا لـتــي تــر بـطــه مــع الجمعية للسنة الثالثة
على التوالي.
ُي ــذك ــر أن "الـ ـ ـس ـ ــدرة" ت ـعــد الـ ـم ــاذ اآلم ــن
لكل َمن يتردد عليها ،حيث تعنى بتقديم
خدمات صحية متكاملة لمرضى السرطان
وذويـهــم ،عبر جميع مــراحــل الـمــرض ،كما
ً
ً
ً
ً
تلعب دورا فعاال يترك آثــارا إيجابيا على
نفسية المرضى.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ص ــرح مــديــر وح ــدة
االتصال المؤسسي في البنك ،نواف ناجيا،
بأن "رعاية (الدولي) ألنشطة (السدرة) تأتي
ً
ام ـتــدادا لسلسلة الـمـبــادرات الـتــي يطلقها
تـحــت مـظـلــة بــرنــامـجــه ال ـشــامــل ف ــي مـجــال
ً
المسؤولية االجتماعية ،وتجسيدا لرسالته
الـتـنـمــويــة وجـ ـه ــوده ال ـم ـتــواص ـلــة الــرام ـيــة
لرعاية الحمالت الصحية ،ودعــم مختلف
مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى
تعزيز صحة أفراد المجتمع".
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد نـ ــاج ـ ـيـ ــا ب ـ ـج ـ ـهـ ــود "ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــدرة"،
ً
بــرئــاســة الشيخة عــزة الـصـبــاح ،مــؤكــدا أن

لقطة جماعية خالل توقيع الشراكة
البنك حــريــص على دعــم أه ــداف الجمعية
ورسالتها الهادفة إلى إيجاد بيئة إيجابية
لـ ـلـ ـم ــرض ــى ،ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم عـ ـل ــى ال ـت ــأق ـل ــم
م ــع حــالـتـهــم الـصـحـيــة واآلثـ ـ ــار الـجــانـبـيــة
ل ـل ـم ــرض ،وبــال ـتــالــي ت ـعــزيــز اسـتـجــابـتـهــم
لـ ـلـ ـع ــاج ،مـ ــن خ ـ ــال الـ ـب ــرام ــج الـتـثـقـيـفـيــة
المهمة ،ومجموعات الدعم النفسي الفردية
والجماعية التي يقدمها االختصاصيون
النفسيون في الجمعية.

والبد من اإلشارة إلى أن "الدولي" يؤمن
بأن تقدم المجتمعات الحديثة يعتمد على
صحة وسالمة أفرادها .ومن هذا المنطلق،
ي ـ ـحـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى رع ـ ــاي ـ ــة الـ ـحـ ـم ــات
ال ـتــوعــويــة ال ـص ـح ـيــة ،وخ ــاص ــة الـمــرتـبـطــة
بمرض السرطان ،باعتبار أن التوعية هي
العامل الرئيسي لمواجهة المرض ،كما أنها
ً
ً
تلعب دورا كبيرا في زيــادة فــرص الكشف
المبكر عن اإلصابة به.

ةديرجلا
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ً
النفط يهبط مقتربا من أدنى مستوى في شهر

١٩

اقتصاد

مع ارتفاع اإلنتاج في الواليات المتحدة وضعف السوق
دعم ارتفاع أسعار النفط خالل
الفترة الماضية ثروات المنتجين
حول العالم وأكد ذلك رفع
صندوق النقد الدولي توقعاته
لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
ألكبر ست دول منتجة للنفط
في تحديث رؤيته لعام .2018

بيانات من الحكومة
األميركية صدرت
األسبوع الماضي
بأن اإلنتاج تجاوز
عشرة ماليين برميل
يوميا في نوفمبر
ألول مرة منذ
عام 1970

تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
للجلسة الثانية ،أمــس ،مقتربة
من أدنى مستوى لها في شهر،
مع ارتفاع اإلنتاج في الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وضـ ـ ـع ـ ــف ال ـ ـسـ ــوق
الـحــاضــرة ،بما يــزيــد الضغوط
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ال ـه ـبــوط ال ــواس ــع
ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم
والسلع األولية.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ت ـ ـقـ ــريـ ــر الـ ــوظـ ــائـ ــف
األم ـيــركــي نـمــو األجـ ــور بــأســرع
وت ـي ــرة ف ــي ن ـحــو تـسـعــة أعـ ــوام،
لـتـتـفــاقــم خ ـســائــر ال ـس ــوق الـتــي
بــدأت بالفعل مع نــزول بورصة
وول سـ ـت ــري ــت مـ ــن م ـس ـتــويــات
قياسية مرتفعة في حين تأثرت
ال ـس ـلــع األولـ ـي ــة سـلـبــا بــارت ـفــاع
الدوالر.
وهبط خــام القياس العالمي
مزيج برنت في العقود اآلجلة 36
سنتا إلى  68.22دوالرا للبرميل،
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن تـ ـ ــراجـ ـ ــع خـ ـ ـ ــام غـ ــرب
تكساس األميركي الوسيط 13
سنتا إلى  65.32دوالرا للبرميل.
وسـ ـج ــل ال ـم ــؤش ــر س ـت ــان ــدرد
آنـ ــد ب ـ ــورز  500األم ـي ــرك ــي يــوم
الجمعة أكبر خسائره اليومية
منذ سبتمبر  ،2016لكنه يظل
مرتفعا  3فــي المئة ،منذ بداية
العام الحالي و 21في المئة منذ
فبراير  ،2017بعدما بلغ مستوى
قياسيا مرتفعا في أواخر يناير.
وض ـع ـفــت ال ـس ــوق ال ـحــاضــرة
للخام أيضا في األسابيع القليلة
الماضية ،حيث وصل سعر نفط
بحر الشمال إلى أدنى مستوياته
فــي ثمانية أ شـهــر ،بينما جرى
تـ ـ ـ ــداول خ ـ ــام األورال ال ــروس ــي
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ب ــأق ــل سعر
في عام.
وم ـ ـمـ ــا يـ ــزيـ ــد الـ ـضـ ـغ ــط ع ـلــى
النفط ،الذي سجل أعلى مستوى
فـ ـ ــي ن ـ ـحـ ــو ث ـ ــاث ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ـ ــوام ق ـبــل
أسبوعين ،دالئل على نمو إنتاج
الـ ـخ ــام األمـ ـي ــرك ــي م ــا ق ــد ي ـهــدد
ج ـهــود مـنـظـمــة "أوب ـ ــك" لتعزيز
األسعار.
وتفيد بـيــانــات مــن الحكومة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة صـ ـ ـ ــدرت األس ـ ـبـ ــوع
ال ـم ــاض ــي بـ ــأن اإلنـ ـت ــاج ت ـجــاوز
عـ ـش ــرة م ــاي ـي ــن ب ــرم ـي ــل يــومـيــا
فــي نوفمبر ،ألول مــرة منذ عام
 ،1970ن ـظ ــرا ل ـت ــوس ــع مـنـتـجــي
النفط الصخري في عملياتهم،
بعد مكاسب أسعار النفط العام
الماضي.

وف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي،
أضافت شركات الطاقة األميركية
حفارات نفطية لألسبوع الثاني
على التوالي.

اتجاه األسعار
ودع ــم ارت ـف ــاع أس ـعــار النفط
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة ث ــروات
الـمـنـتـجـيــن ح ــول ال ـعــالــم ،وأك ــد
ذلك رفع صندوق النقد الدولي
توقعاته لنمو الناتج المحلي
اإلجمالي ألكبر ست دول منتجة
للنفط فــي تحديث رؤيـتــه لعام
 ،2018م ـ ــع تـ ـن ــا م ــي ا لـ ـتـ ـج ــارة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ب ـح ـس ــب تـ ـق ــري ــر ل ـ
"بروجيكت سينديكيت".
وتـ ـ ـ ـ ــؤدي زيـ ـ ـ ـ ــادة اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
النفطية إلــى تحسين األوضــاع
ال ـم ــال ـي ــة ل ـم ـع ـظــم االقـ ـتـ ـص ــادات
الـمـنـتـجــة ل ـل ـخــام ،وف ــي أمـيــركــا
سجلت الــواليــات الخمس التي
حققت أكبر مكاسب فــي إنتاج
الـ ـنـ ـف ــط ه ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـق ــد ن ـ ـمـ ــوا فــي
الـعـمــالــة بـنـسـبــة  2.75%الـعــام
الماضي ،أي ضعف المتوسط
الــوطـنــي ،وارت ـفــع إجـمــالــي عدد

م ـن ـصــات ال ـن ـفــط ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة بنسبة  50%تقريبا.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،فـ ــإن
م ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــة ت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف الـ ـط ــاق ــة
تـسـتـحــوذ ع ـلــى ج ــزء كـبـيــر من
م ـي ــزان ـي ــات األسـ ـ ــر األم ـي ــرك ـي ــة،
حيث تبلغ هذه التكاليف نحو
 6.5%من اإلنفاق االستهالكي،
مستنزفة القدرة الشرائية لألسر
ذات الدخل المنخفض.

قوى العرض والطلب
ي ـ ــرج ـ ــع هـ ـ ـ ــذا األثـ ـ ـ ـ ــر ج ــزئ ـي ــا
إل ـ ـ ـ ــى االرتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي ب ـي ــن
ارت ـفــاع أسـعــار النفط العالمية
واالنـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاش االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي
األميركي الــذي وثقته دراســة لـ
"جيمس هاميلتون" من جامعة
كــال ـي ـفــورن ـيــا أظـ ـه ــرت أنـ ــه على
م ــدى ال ـت ــاري ــخ س ـبــق ك ــل رك ــود
اق ـت ـص ــادي ارتـ ـف ــاع ف ــي أس ـعــار
ال ـن ـفــط ،ك ـمــا أن ك ــل ارتـ ـب ــاك في
سوق الخام يعقبه ركود.
ً
كما لــوحــظ ســابـقــا ،فارتفاع
أس ـع ــار ال ـن ـفــط مــرت ـبــط ب ــزي ــادة
النمو ،وفي الوقت الذي أشارت

توتال تبيع %25
بمنطقة استكشاف
لقطر للبترول
قالت قطر للبترول ،إنها
ً
وقعت اتفاقا مع مجموعة
"ت ــوت ــال" الـفــرنـسـيــة للنفط
والغاز لشراء حصة نسبتها
 25ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي مـنـطـقــة
اس ـت ـك ـشــاف ب ـحــريــة قـبــالــة
س ــواح ــل ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا،
في صفقة ستعزز عالقاتها
مــع شــركــة الـطــاقــة القطرية
العمالقة.
وب ـ ـعـ ــد إتـ ـ ـم ـ ــام ال ـص ـف ـقــة
س ـت ـب ـلــغ ح ـص ــة ت ــوت ــال 45
ف ــي ال ـم ـئــة وق ـط ــر لـلـبـتــرول
 25ف ــي الـمـئــة و"س ـ ـ ــي.إن.ار
إنـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال"  20فــي
الـمـئــة و"م ـيــن سـتــريــت" 10
ف ــي ال ـم ـئــة ،حـسـبـمــا ذك ــرت
"تـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــال" و"بـ ـ ـ ــي.بـ ـ ـ ــي فـ ــي"
بيانين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـكـ ـعـ ـب ــي
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لقطر
للبترول" :هذا االتفاق يأتي
خطوة جديدة من خطوات
قـطــر لـلـبـتــرول فــي توسيع
وتعزيز دور قطر الــريــادي
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ع ـلــى
الصعيد العالمي".
(باريس /دبي  -رويترز)

قفزة قوية ألرباح
«بترورابغ» الفصلية
ت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة رابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ لـ ـلـ ـتـ ـك ــري ــر
وال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــروك ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ــات
(ب ـتــرورابــغ) بنحو  3مــرات
لـ ـل ــرب ــع الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن الـ ـع ــام
ال ـمــاضــي ،م ـقــارنــة بالفترة
ال ـم ـمــاث ـلــة م ــن الـ ـع ــام ال ــذي
س ـب ــق ،لـتـبـلــغ  641مـلـيــون
ريال.
وتضاعفت أرباح الشركة
لـعــام  2017بنحو  40مــرة،
مقارنة بالفترة المقابلة من
عــام  2016لتصل إلــى نحو
 1.400مليار ريال.
وأت ــت الـنـتــائــج السنوية
أعلى من متوسط توقعات
ال ـم ـح ـل ـل ـيــن ،والـ ـب ــال ــغ 985
مليون ريال.

ف ـي ــه دراس ـ ـ ــة "ه ــام ـي ـل ـت ــون" إل ــى
تــأثـيــر ارت ـب ــاك ال ـع ــرض ،ف ــإن ما
حدث خالل العامين الماضيين
يمثل مجموعة من قوى العرض
والطلب.
األه ـ ــم م ــن ذل ـ ــك ،أنـ ــه م ــع هــذا
االرتـ ـ ـف ـ ــاع ف ــي أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة،
ان ـخ ـفــض س ـعــر ص ــرف الـ ــدوالر
بنحو  ،10%وبما أن النفط يتم
تـسـعـيــره ب ــال ــدوالر ف ــي الـســوق
الـعــالـمـيــة ،أث ــر ه ــذا االنـخـفــاض
على المشاركين في السوق وفق
العرض والطلب.
وي ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــد ض ـ ـ ـعـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر
م ــن الـ ـق ــوة ال ـش ــرائ ـي ــة لـلـشــركــاء
ال ـت ـجــاري ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن ،مما
يـ ــؤدي إل ــى زي ـ ــادة ال ـط ـلــب على
ال ـطــاقــة ،ويـبـيــع منتجو النفط
ً
غير األميركيين سلعا مقومة
ب ــا ل ــدوالر ،ولكنهم يستهلكون
سلة من السلع المقومة بالدوالر
وغيره.

وي ـ ـخ ـ ـفـ ــض ض ـ ـعـ ــف ال ـع ـم ـل ــة
األم ـي ــرك ـي ــة أسـ ـع ــار ص ــادرات ـه ــم
بــالـنـسـبــة ل ـ ـلـ ــواردات ،وبــالـتــالــي
ي ـق ـيــد ال ـ ـعـ ــرض ،وي ـع ـن ــي زي ـ ــادة
ال ـ ـط ـ ـلـ ــب وانـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ال ـ ـعـ ــرض
ارتـ ـف ــاع س ـعــر ال ـن ـفــط ب ــال ــدوالر.
ول ـق ــد اك ـت ـس ــب ان ـخ ـف ــاض سـعــر
ً
ً
الـ ــدوالر زخ ـم ــا ،م ــؤخ ــرا ،خاصة
م ــع ت ـصــري ـحــات وزيـ ــر ال ـخــزانــة
األميركي ستيفن منوتشن ،الذي
أبدى ترحيبه بضعف الدوالر.

تكاليف الطاقة
وأثار ذلك تكهنات بأنه يسبب
ارت ـف ــاع تـكــالـيــف ال ـطــاقــة ،إال أن
محللين يرون أن اإلجابة هي ال
بشكل مؤقت،ألن الدوالر انخفض
مقابل معظم العمالت الرئيسية،
ولـ ـكـ ـن ــه أقـ ـ ــل م ـ ــن نـ ـظ ــرائ ــه ل ــدى
الـشــركــاء المهمين فــي األس ــواق
الناشئة مثل الصين ،الى جانب

أن ب ـع ــض ال ـ ــزي ـ ــادة ف ــي أس ـع ــار
النفط ترجع إلى فرض قيود على
العرض من جانب أعضاء منظمة
البلدان المصدرة للنفط "أوبــك"
وكبار المنتجين خارجها وعلى
رأسهم روسيا.
وبدأت أسعار الخام صعودها
مع خفض اإلنتاج من قبل "أوبك"
ف ـ ــي نـ ـه ــا ي ــة ع ـ ـ ــام  ،2016و ه ــي
اآلن مــرت ـف ـعــة م ـق ــارن ــة بــالـسـلــع
ال ـص ـنــاع ـيــة األخ ـ ـ ــرى ،ويـتـسـبــب
ان ـخ ـف ــاض ق ـي ـمــة الـ ـ ـ ــدوالر ال ــذي
يؤدي إلى تآكل العرض وزيادة
الطلب في تغيير ذلك.
يمكن أن تكون أسعار النفط
ً
الـمــرتـفـعــة جـ ــدا ضـ ــارة ب ـقــدر ما
ً
ت ـك ــون أسـ ـع ــاره مـنـخـفـضــة ج ــدا
بالنسبة لسوق متوازنة تتسق
مع استثمارات رأس المال طويلة
األجــل ،وقد يتحول المسؤولون
في "أوبك" في مثل هذه الظروف
إلى توسيع العرض مع الحفاظ

على األ س ـعــار عند مستوياتها
الحالية.
وعندما يتعلق األمر بالعرض،
فـ ــا ي ـم ـك ــن إغ ـ ـفـ ــال ال ـ ــزي ـ ــادة فــي
إنتاج الواليات المتحدة بفضل
الـتـقــدم الـتـكـنــولــوجــي فــي إنـتــاج
الـنـفــط ال ـص ـخــري ،فـهــي تستعد
لزيادة إنتاجها هذا العام بأعلى
مستوى فــي تــاريـخـهــا .مــع ذلــك،
ظ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــون األمـ ـي ــركـ ـي ــون
مـعـتــدلـيــن ح ـتــى اآلن ف ــي زي ــادة
اإلمـ ـ ــدادات ،بسبب رغـبــة مالكي
األس ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق الـ ـم ــزي ــد
مـ ــن األربـ ـ ـ ـ ــاح وخـ ـف ــض اإلنـ ـف ــاق
الــرأس ـمــالــي ،ول ـكــن تكنولوجيا
اإلنـتــاج تتطور واألس ـعــار آخــذة
في االرتفاع.
وم ــن الـمــرجــح أن آث ــار صدمة
الطاقة على االقتصاد ،وإن كانت
غير جيدة ،لن تخل بالنمو ،ولكن
البد من توخي الحذر مع أسواق
السلع األساسية المتقلبة.
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تراجع جماعي للعمالت الرقمية و«بتكوين» دون  8آالف دوالر مجددا
ةديرجلا
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بنوك كبرى تحظر شراءها باستخدام بطاقات االئتمان ...وتخوفات من «الشيوخ» األميركي
حظرت معظم البنوك الكبرى
في الواليات المتحدة استخدام
بطاقات االئتمان في شراء
«بتكوين» أو غيرها من العمالت
الرقمية ،في خطوة تهدف
إلى الحد من المخاطر المالية
والقانونية.

الصين تنوي تشديد
حصارها لسوق
العمالت الرقمية
بحظر التداول
والطروحات األولية

ع ــاودت «بتكوين» االنخفاض
أدنى من  8آالف دوالر مرة أخرى،
ً
جنبا إلى جنب مع تراجع جماعي
ل ـل ـع ـمــات الــرق ـم ـيــة ،بـضـغــط من
م ـخ ــاوف ال ـب ـنــوك إزاء الـتـقـلـبــات
الحادة لقيم هذه األصول.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ــس،
انخفضت «بتكوين» بنسبة 5.70
ً
في المئة إلى  7719دوالرا ،بعدما
ارتفعت إلى  8300دوالر في وقت
سابق من الجلسة.
وعـمـقــت «إث ــري ــوم» خـســائــرهــا
إلــى  6.55في المئة لتسجل 785
ً
دوالرا ،ف ـي ـمــا ه ـب ـطــت «ال ــري ـب ــل»
بـنـسـبــة  6.30ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى 77
ً
سنتا ،وانخفضت «بتكوين كاش»
بنسبة  12.20في المئة إلى 1023
ً
دوالرا.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة
للعمالت الرقمية مجتمعة 368
مـلـيــار دوالر ،أي إنـهــا فـقــدت 30
مليار دوالر خالل خمس ساعات
ً
عندما بلغت  398مليارا أمس.
وحظرت معظم البنوك الكبرى
في الــواليــات المتحدة استخدام
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ف ـ ــي ش ـ ــراء
«بتكوين» أو غيرها من العمالت
الرقمية ،في خطوة تهدف للحد
من المخاطر المالية والقانونية.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب «بـ ـ ـل ـ ــومـ ـ ـب ـ ــرغ» بـ ــدأ
«بـنــك أوف أمـيــركــا» تفعيل حظر
م ـش ـت ــري ــات الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة،
الجمعة الماضي ،في حين أقدم
مصرف «جيه بي مورجان» على
ن ـفــس اإلج ـ ـ ــراء ب ــداي ــة م ــن عطلة
نهاية األسبوع.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ق ـ ـ ــال «س ـي ـت ــي
جـ ـ ـ ـ ـ ــروب» إنـ ـ ـ ــه س ـ ـيـ ــوقـ ــف شـ ـ ــراء
الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام

االئـتـمــان ،وهــو النهج ذاتــه الــذي
ســار عليه كل من «كابيتال وان»
و»ديسكفر» ،مما يعني أن خمس
جهات رئيسية إلصــدار بطاقات
االئـتـمــان فــي الــواليــات المتحدة
ً
حظر ا
أعلنت أو فــر ضــت بالفعل
على هذه المشتريات.
وعلى جانب آخر من المحيط
األطلسي ،وفي المملكة المتحدة،
أعلن بنك «لويدز» االثنين ،حظر
ش ـ ـ ـ ــراء «ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن» ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
بطاقات االئتمان ،عقب االنخفاض
ً
أخيرا.
الحاد في قيمتها
ويبدو أن الخسائر المتوالية
وال ـم ـت ـفــاق ـمــة ل ـل ـع ـمــات الــرقـمـيــة
ال ـم ـش ـفــرة ل ــن ت ـت ــوق ــف ،ومـ ــا هي
إال مـ ـ ـج ـ ــرد ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،مـ ـ ــع ت ــرق ــب
المستثمرين لنقاشات تشريعية
في الواليات المتحدة األميركية.
ف ــال ـخ ـس ــائ ــر ك ــان ــت ب ـع ـش ــرات
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـب ـت ـك ــوي ــن وب ــاق ــي
الـ ـعـ ـم ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ،وألسـ ـب ــاب
م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا ال ـح ـم ــات
الـمـتــزامـنــة عـلــى ال ـب ــورص ــات في
الصين وكوريا الجنوبية وتوجه
األخيرة لفرض ضريبة قد تصل
إل ــى  24ف ــي ال ـم ـئــة ،ع ـلــى صــافــي
أرب ـ ـ ــاح الـ ـش ــرك ــات والـ ـب ــورص ــات
وربما األفراد من تداول العمالت
المشفرة.
فـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول
ً
اآلسـيــويــة قــد يـكــون هينا إذا ما
اتخذت دول أخرى مثل أميركا أو
دول االت ـحــاد األوروبـ ــي خطوات
مماثلة.
ف ـ ـفـ ــي أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ت ـ ــوج ـ ــد أكـ ـب ــر
بورصات تداول العمالت الرقمية
ومن بينها  ،BITTREXكما تزايدت
أع ـ ــداد الـمـسـتـثـمــريــن ال ـج ــدد من

القارة األميركية وأوروبا ،وخاصة
ب ـعــد اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــاس ـيــة الـتــي
اتخذت في كل من الصين وكوريا
الجنوبية.
ً
إذا  ،أ غـ ـلـ ـبـ ـي ــة ا ل ـم ـس ـت ـث ـمــر يــن
خسروا بالفعل من وراء القرارات
والحمالت في آسيا ،وهم على ما
ي ـبــدو فــي مــواج ـهــة ن ـقــاشــات في
أميركا قد تفضي إلى قالقل تعوق
تعويض هــذه الخسائر أو حتى
إيقاف هذا النزيف.
وتراجعت القيمة السوقية لكل
الـعـمــات الــرقـمـيــة بحسب موقع
 coinmarketcapمــن أعـلــى قمة
وصلتها عند  832مليار دوالر في
 7يناير الماضي إلــى قرابة 375
مليار دوالر فــي تعامالت امــس،
حـيــث خ ـســرت  457مـلـيــار دوالر
فــي أقــل مــن شهر ،بنسبة تراجع
 55في المئة.
وسيكون من المثير لالهتمام
أن نـ ـ ــرى مـ ــا ي ـ ـحـ ــدث فـ ــي أروقـ ـ ــة
جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ،
وبــال ـت ـحــديــد ف ــي اج ـت ـمــاع لجنة
ال ـب ـن ــوك غـ ـ ــدا ،إذ ت ــم تـخـصـيــص
ج ـل ـســة اس ـت ـم ــاع حـ ــول ال ـع ـمــات
المشفرة تحت عـنــوان «العمالت
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة :دور رق ــاب ــة لجنة
األوراق ال ـم ــال ـي ــة والـ ـب ــورص ــات
األمـيــركـيــة ولـجـنــة ت ــداول السلع
اآلجلة في الواليات المتحدة».
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ج ـ ـل ـ ـسـ ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع
بــالـتــزامــن مــع ن ـقــاش كـبـيــر حــول
الـمــوضــوع داخ ــل لجنتي ت ــداول
األوراق الـمــالـيــة والـسـلــع اآلجـلــة
في أميركا.
جلسات االسـتـمــاع المفتوحة
ال ـت ــي س ـت ـب ــدأ ال ـ ـيـ ــوم ،ق ــد تـحـمــل
ال ـع ــدي ــد م ــن االحـ ـتـ ـم ــاالت أث ـن ــاء

النقاش والــذي قد يكون تجاريا
عصبيا ،إال أن كل المتغيرات في
نهاية المطاف واآلتية من جميع
ّ
أن ـحــاء الـعــالــم تــتـحــد لـتــؤثــر على
سوق العمالت الرقمية كل يوم.
ومن المنتظر أن يدلي رؤساء
هيئة األوراق المالية والبورصات
األميركية ولجنة ت ــداول العقود
اآلج ـل ــة لـلـسـلــع بـشـهــادتـهــم على
العمالت الرقمية المشفرة خالل
جلسة االستماع.
وســوف تجتمع لجنة مجلس
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـبـ ـن ــوك
واإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان ال ـ ـيـ ــوم فـ ــى ال ـس ــاع ــة
العاشرة صباحا بتوقيت شرق
الواليات المتحدة ،كما سيشارك
ف ــي ج ـل ـســة االسـ ـتـ ـم ــاع ع ـ ــدد مــن
المسؤولين األميركيين.

ورف ـ ـع ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـبـ ــورصـ ــات
األم ـي ــرك ـي ــة عـ ـ ــددا م ــن ال ــدع ــاوى
القضائية في األسابيع األخيرة
مرتبطة بالموضوع ،كما انتقلت
إل ــى الـتــدقـيــق فــي أنـشـطــة تـبــادل
العمالت المشفرة فــي بــورصــات
مثل .Bitfinex
وتتناول جلسة االستماع مقاال
مشتركا من رئيس هيئة األوراق
الـمــالـيــة وال ـبــورصــات األميركية
من جاي كاليتون ورئيس لجنة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ك ــري ــس
جيانكارلو ،نشرته صحيفة وول
س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال ،كـ ــان بـمـثــابــة
تعهد بتطبيق رقــابــة أوثــق على
الصناعة.
وقــال« :يجب على المشاركين
ف ــي هـ ــذه الـ ـس ــوق ،ب ـمــن ف ــي ذلــك

الـمـحــامــون وال ـج ـهــات الـتـجــاريــة
وش ــرك ــات ال ـخــدمــات الـمــالـيــة ،أن
ي ــدرك ــوا أن ـنــا نـشـعــر بــاالنــزعــاج،
وخــاصــة مــن ال ـطــرق ال ـتــي تحرم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن م ـ ـ ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة
اإللـ ـ ــزام ـ ـ ـيـ ـ ــة» .يـ ــذكـ ــر أن ب ــورص ــة
شيكاغو كانت بدأت التعامل على
العقود المستقبلية لعملة بتكوين
منتصف ديسمبر الماضي.
ً
أيـ ـض ــا ،تـسـتـعــد ب ـك ـيــن لحظر
ج ـم ـي ــع ال ـ ـمـ ــواقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
الـمـحـلـيــة واألج ـن ـب ـيــة الـمــرتـبـطــة
بـ ـ ـت ـ ــداول الـ ـعـ ـم ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة أو
طــروحــاتـهــا األول ـي ــة ،فيما يبدو
أنها الحملة التصعيدية األخيرة
للحكومة لحصار هذه الصناعة
البالد.
داخل ً
ووفـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ــا ل ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه

«فاينانشيال تايمز» األح ــد ،فإن
صحيفة تــا بـعــة للبنك ا لـمــر كــزي
الـصـيـنــي ،أفـ ــادت ب ــأن الـسـلـطــات
التنظيمية بصدد إطــاق موجة
جديدة من التشديد الرقابي بعد
حملتها األولى التي انطلقت ضد
الـبــورصــات المحلية فــي بدايات
عام .2017
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة« :ل ـم ـن ــع
المخاطر المالية والتخفيف من
حــدتـهــا ،س ــوف تـتـخــذ السلطات
تدابير تنظيمية ضد من يقفون
وراء الطروحات األولية للعمالت
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وبـ ـ ــورصـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــداول
داخ ــل الـبــاد وخــارجـهــا ،بجانب
حظر األعمال التجارية والمواقع
اإللكترونية ذات الصلة.
(أرقام)

إلى أي مدى يمكن النظر إلى «بتكوين» باعتبارها الذهب الجديد؟
مـنــذ رواج الـعـمــات الــرقـمـيــة س ــواء «بـتـكــويــن» أو
أخواتها ،شغل بال الكثيرين من محللين ومتعاملين
ً
مسألة كونها عملة أم أصال ،واختلفت اآلراء بشأنها.
وأوضح تقرير لـ «بلومبرغ» تراجع عدد المؤيدين
للتعامل مع «بتكوين» باعتبارها عملة مؤخرا لثالثة
أسباب ،اثنين منها تكنولوجي وواحد اقتصادي.

صعوبة اعتبارها عملة
من الناحية التكنولوجية ،تعتبر العملة الرقمية
بطيئة وشــاقــة االسـتـخــدام بسبب ض ــرورة التحقق
بدقة من كل المعامالت عبر كتل صغيرة ،لكن يمكن
التغلب على هذه المشكلة بسهولة باستخدام كتل
أكبر أو استخدام شكل من أشكال التحقق المؤقت
لتخفيف العبء عن الشبكة.
وتعتمد «بتكوين» على األشخاص المسؤولين عن
تعدين العملة للتحقق من جميع المعامالت ،ويتم
تعويضهم عن طريق تطوير عمالت رقمية جديدة،

لكن سرعان ما سيتوقف ذلك نظرا لمحدودية العدد
اإلجمالي لـ «بتكوين» الذي يبلغ  21مليونا فقط ،ما
يعني الحاجة إلــى دفــع رســوم معامالت لمسؤولي
التعدين مستقبال.
أم ــا الـسـبــب االق ـت ـصــادي فيتمثل فــي أن األش ـيــاء
التي تعتبر استثمارات مالية جيدة ال يمكن أن تكون
عـمــات جـيــدة والـعـكــس ،ففي أي ســوق مــالــي يتسم
بالكفاءة مقايضة بين المخاطر والمكسب ،فاألشياء
التي تعد مخازن جيدة للقيمة على المدى الطويل
مثل األسهم والعقارات ،تميل إلى تقلب قيمتها على
المدى القصير.

أهمية الثبات النسبي
في الوقت نفسه يعتبر التقلب على المدى القصير
أم ــرا سيئا لـلـمــدفــوعــات ،خــاصــة إذا اسـتـغــرق األمــر
بعض الوقت لتأكيد المعاملة كما في حالة «بتكوين»،
ً
ألن الشخص ال يعرف حجم ما يدفعه حقا فمن اشترى

البيتزا مقابل « 10000بتكوين» عام  ،2010يساوي اآلن
أكثر من  100مليون دوالر باألسعار مؤخرا.
هذا هو السبب الذي يجعل معظم العمال في أميركا
يتقاضون رواتـبـهــم بــالــدوالر على سبيل الـمـثــال ،وال
يشتري أحد احتياجاته أو يدفع اإليجار بأسهم «أبل»
مثال.
ويلجأ الناس الستخدام ما يعرف بالنقد اإللزامي
الذي تعتمده الحكومات ،مثل الدوالر الذي يعد مخزنا
قويا للقيمة على المدى الطويل ،إال أنه ينخفض وفق
معدل التضخم الــذي يقدر بنحو  2في المئة سنويا،
ولكن بما أن هذا المعدل ثابت جدا فمن الممكن التنبؤ
به وبتحركاته.
ولذلك فإن العمالت الرقمية لن تكون عمالت فعلية
باستثناء مستخدميها في األعمال غير المشروعة سواء
تجارة المخدرات أو السالح أو تمويل اإلرهاب الذين ال
يستطيعون استخدام أشكال الدفع المعتادة.
وفي حين ستختفي بعض تلك العمالت وستبقى في
طي النسيان ،ستظل عمالت رقمية أخرى كاستثمارات

مالية جيدة بــل وسترتفع أسعارها على مــدى عقود
عديدة.

مقارنة برحلة صعود الذهب
وحدثت بالفعل ظاهرة مماثلة مع الذهب ،حيث سخر
المستثمر والملياردير األميركي الشهير وارن بافيت
ذات مرة من المعدن النفيس كونه أصال غير منتج ،ومع
ذلك ارتفع سعره مع مرور الوقت ،لكنه رغم كل شيء ال
يمكن استخدامه كوسيلة دفع.
ويرجع ارتفاع سعر الذهب إلى أنه ليس عديم الفائدة
ت ـمــامــا ،بـفـضــل اس ـت ـخــدامــه ف ــي ال ـم ـجــوهــرات وبـعــض
التطبيقات الصناعية.
ويتمثل سبب آخر في كون الناس ببساطة يؤمنون
بقيمة الذهب ،ففي النهاية سعر األصل يساوي القيمة
التي يعتقدها الـنــاس ،ويعتقد الكثيرون أن العمالت
الورقية ستنهار في نهاية المطاف ،وأن الذهب سيعود
للظهور كعملة عالمية.

وظلت هذه الرواية قابلة للتصديق على مدى عقود
عديدة وصعود «بتكوين» كبديل لم يؤثر عليها ،ربما
تكون هناك ذاكرة جمعية راسخة بعمق منذ العصور
الوسطى ،عندما كانت الحكومات في جميع أنحاء
الـعــالــم غـيــر مـسـتـقــرة ،واسـتـخــدم الــذهــب والـمـعــادن
الثمينة األخرى على نطاق واسع لتسديد المدفوعات
أو كأداة استثمار.
وبالمثل ،بتكوين أو العمالت الرقمية األخرى قد
ال تنتهي حتى لو لم تستخدم ألي غرض ،وهي تمثل
إيمانا بالنظرية القائلة بأن العمالت الورقية محكوم
عليها بالفشل أو االحتفاظ بها للتحوط ضد احتمال
انهيار أنظمة المدفوعات الحالية في يوم ما.
وع ـنــد الـبـحــث عــن ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة لالستثمار
فيها ،قد يكون من المفيد التفكير ليس حول اختيار
أفضلها كنظام دف ــع ،ولـكــن أيـهــا تمثل األكـثــر قــدرة
على دعــم استمرار الشكوك حــول بقاء نظام العملة
الورقية الحالي.

«عذراء العقارية» تنهي الهيكل
األسود لـ «بلو واتر مول» قبل موعده
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ش ــرك ــة ع ـ ـ ــذراء ال ـع ـق ــاري ــة راش ــد
الـ ــدوي ـ ـلـ ــة االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن أعـ ـم ــال
الـهـيـكــل األسـ ــود ل ـم ـشــروع «بـلــو
واتر مول» التجاري ،الذي تنفذه
الشركة حاليا في مدينة صباح
االحمد المائية ،والذي يعتبر أول
مشروع تجاري لتمليك الوحدات
التجارية في تلك المنطقة.
وقال الدويلة ،في أول تصريح
منذ إعالن انفصال شركة عذراء
العقارية عن شركتي أبناء السور
العقارية وعــز كــوت ،إن االنتهاء
مــن أع ـمــال الـهـيـكــل االس ــود يعد
إنـجــازا كبيرا بالنسبة للشركة،
خــاصــة ان إنـجــازه تــم قبل شهر
ً
من موعده المحدد وفقا للخطة
الزمنية المعدة لذلك.

عقود التشطيبات
وذك ـ ـ ــر الـ ــدوي ـ ـلـ ــة أن ال ـش ــرك ــة
ستبدأ خالل االيام المقبلة توقيع
عـ ـق ــود ال ـت ـش ـط ـي ـبــات ال ــداخ ـل ـي ــة
والخارجية للمشروع مع كبرى
شركات المقاوالت المختصة في
هذا المجال ،في خطوة تهدف إلى
االنتهاء من المشروع في الموعد
المحدد له.
وأشار إلى أن «بلو واتر مول»
ي ـع ـت ـبــر أح ـ ــد أول وأهـ ـ ــم وأك ـب ــر
الـمـشــاريــع الـتـجــاريــة فــي مدينة
صباح األحمد البحرية ،خاصة
أن فكرته تقوم على أساس توفير
مــراكــز تـســوق تـضــم الـعــديــد من
األنـ ـشـ ـط ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ل ـم ـحــات
الـتـجــزئــة وال ـم ـطــاعــم واألسـ ــواق
الـمــركــزيــة ،إضــافــة إلــى األنشطة
الترفيهية وال ـخــدمــات األخ ــرى،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا فـ ـ ــروع ال ـم ـص ــارف
واألن ـش ـطــة ال ـبــدن ـيــة ،والـمـكــاتــب
اإلدارية ،وهو األمر الذي تفتقده
مدينة صباح األحمد البحرية في
الوقت الراهن رغم اإلقبال الكبير
الذي تشهده من قبل المواطنين

راشد الدويلة
والمقيمين ،خاصة في اإلجازات
واألعياد والعطل الرسمية.
وأشـ ــار إل ــى أن م ـشــروع «بلو
واتر مول» يقع بالقرب من العديد
من المشاريع القائمة في مدينة
صباح األحمد البحرية ،ويعتبر
أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل
من قبل القطاع الخاص.

ً
 396محال

واض ــاف الــدويـلــة ان مــا يميز
مـ ـش ــروع «بـ ـل ــو واتـ ـ ــر مـ ـ ــول» هــو
أنـ ـ ــه ي ـع ـت ـب ــر الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع األول
ف ــي الـمـنـطـقــة م ــن ح ـيــث الـحـجــم
ون ــوع ـي ــة وط ـب ـي ـعــة االس ـت ـث ـمــار،
حيث يصل عدد المحال التجارية
في المشروع إلى نحو  ،396إلى
ج ــان ــب ال ـخ ــدم ــات االسـتـثـنــائـيــة
إلدارة ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع و ت ـش ـغ ـي ـل ــه،
لينعم المالك بعوائد مضمونة
ومستمرة دون أي عناء.
وبين أن منطقة صباح االحمد
الـبـحــريــة ش ـهــدت مــؤخــرا حــركــة
كـ ـبـ ـي ــرة ت ـم ـث ـل ــت فـ ــي م ـج ـمــوعــة
م ـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداوالت الـ ـعـ ـق ــاري ــة مــن
جـهــة ،ون ـشــاط فــي حــركــة البناء
والـتـشـيـيــد م ــن الـجـهــة االخـ ــرى،
بعد أن بدأت االنظار تتجه إليها
كــوجـهــة سـيــاحـيــة واسـتـثـمــاريــة
وتجارية على حد سواء.

ثقافات

٢٢

مسك وعنبر

مزاج
الشاعرة شيرين العدوي
ترى أن تقسيم النص إلى
ذكوري وأنثوي يقلل من
شأن المبدعات.
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٢٣

تصوير المسلسالت
المصرية خارج
األستوديوهات ...هل ِّ
يجذب الجمهور وينشط
السياحة الداخلية؟

٢٨
مسك وعنبر

اختار الباحث سعود
الحجرف الكاتب المسرحي
ً
عبدالعزيز السريع نموذجا
لرسالة الدكتوراه التي
سيناقشها بعد غد.

٢٨

يخوض المخرج صادق
بهبهاني تجربة سينمائية
جديدة ،تحمل عنوان «ودي
أتكلم» ،سيعرضها في
المهرجانات وللجمهور.

نجمة تلفزيون الواقع
كايلي جينر ترزق بطفلة
بعد أشـهــر مــن تكهنات الـعــامــة حول
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع (أي ب ـ ـعـ ــد تـ ـسـ ـع ــة أشـ ـه ــر
ً
ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدا) ،أعـ ـلـ ـن ــت نـ ـجـ ـم ــة ت ـل ـف ــزي ــون
ا لـ ــوا قـ ــع كــا ي ـلــي ج ـي ـنــر ،والدة طفلتها
بواسطة منشور شاركته عبر حسابها
بـ"إنستغرام" ،كما نشرت مقطع فيديو
ع ـلــى "ت ــوي ـت ــر" ي ـظ ـهــرهــا وطـفـلـتـهــا في
المستشفى ،ولم ُيعرف بعد االسم الذي
أطلقته على الرضيعة.
وف ـ ــي رسـ ــالـ ــة مـ ــؤثـ ــرة وج ـه ـت ـه ــا إل ــى
م ـع ـج ـب ـي ـهــا ،ك ـش ـفــت ج ـي ـنــر أن ابـنـتـهــا
أبـ ـص ــرت الـ ـن ــور ف ــي األول م ــن ف ـبــرايــر،
وه ــي "بــأتــم صـحــة وعــاف ـيــة" ،ثــم كتبت
ً
شرحا توضح فيه سبب إبقاء حملها
ً
ً
سرا بعيدا عن اإلعالم ،قائلة" :لم أرغب
بـمـشــاركــة رحـلــة حملي أم ــام الجميع"،
مضيفة أن ــه رغ ــم الـشــائـعــات ،فــإنـهــا لم
تـخـطــط لـعـمــل إعـ ــان ض ـخــم أو إط ــاق
تصريح مدفوع األجر حول ذلك.
ُي ــذك ــر أنـ ـه ــا الـ ـم ــول ــودة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
تنجبها كايلي من صديقها مغني الراب
المعروف ترافيس سكوت.
وكان خبر حمل كايلي انتشر أول مرة

في سبتمبر الماضي ،لذا تجنبت الشابة
هذه الظهور أمام العامة منذ ذلك الوقت،
حـتــى إن ـهــا امـتـنـعــت عــن الـمـشــاركــة في
صورة بطاقة كارداشيان -جينر العائلية
السنوية بمناسبة عيد الميالد.
وي ـبــدو أن عــائـلــة ك ــارداش ـي ــان -جينر
لــديـهــا الـكـثـيــر لـتـحـتـفــل ب ــه ه ــذا ال ـعــام،
وكانت كيم كارداشيان ( 37عاما) ،األخت
غ ـيــر الـشـقـيـقــة لـجـيـنــر ،وزوجـ ـه ــا كــايــن
وســت ،أعلنا والدة ثالث طفل لهما في
 16يناير الماضي ،وهي طفلة وضعتها
ّ
أم بــدي ـلــة .وأع ـل ـنــت ك ـلــوي كــارداش ـيــان
( 33عاما) ،األخت الثانية غير الشقيقة
لجينر ،في ديسمبر الماضي ،أنها حامل
في شهرها السادس من صديقها العب
كرة السلة تريستان توماس.
وورد فــي رســالــة كــايـلــي جـيـنــر التي
نـشــرتـهــا عـبــر حـســابـهــا ب ــ"إن ـس ـت ـغــرام":
"آسـ ـف ــة ل ـع ــدم إط ــاع ـك ــم ع ـلــى مـجــريــات
األمور في ظل التكهنات الكثيرة ،وأتفهم
أن ـكــم اع ـتــدتــم مـتــابـعــة أخ ـب ــاري خـطــوة
بخطوة .لكنني لم أرغب بمشاركة رحلة
حملي أم ــام الجميع .كنت أع ــرف أنني

ب ـحــاجــة إل ــى االس ـت ـع ــداد لـلـقـيــام ب ــدور
األمومة بأكثر طريقة إيجابية وصحية،
ً
وأقلها إجهادا".
وأضافت" :أدركــت أن طفلتي ستشعر
بالتوتر أو األ حــا سـيــس السلبية التي
ق ــد ت ـص ـي ـب ـنــي ،ل ـ ــذا اخـ ـت ــرت ال ـق ـيــام
ب ــاألم ــر ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو م ــن أجــل
حياتنا وصحتنا .لقد كان الحمل
إح ـ ــدى أك ـث ــر الـ ـتـ ـج ــارب الـجـمـيـلــة
ً
والمؤثرة التي َّ
غيرت حياتي كليا،
ً
وسأشتاق لهذه التجربة فعال .كل
الشكر والتقدير للمقربين مني،
وخاصة عائلتي ،لمساعدتي في
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى خ ـصــوص ـيــة هــذه
اللحظة المميزة قدر اإلمكان .لذا
تشوقت لمشاركتكم بهذا الخبر
السار .أشعر اآلن بسعادة وحب
ً
غــا مــر يــن .أشكركم جميعا على
تفهمكم".

كايلي جينر

«جومانجي» يتصدر إيرادات دور السينما األميركية
تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر ف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة
"جـ ــومـ ــان ـ ـجـ ــي :ويـ ـلـ ـك ــم ت ـ ــو ذا
جانغل" إي ــرادات دور السينما
فــي أمـيــركــا الشمالية ،حسبما
أظـهــرت تـقــديــرات استديوهات
السينما مساء أمس األول.
وحـقــق الفيلم ،ال ــذي يشارك
فـ ـ ــي بـ ـط ــولـ ـت ــه كـ ـ ــل مـ ـ ــن دويـ ـ ــن
جونسون وكيفين هــارت ومن
إخــراج جيك كاسدين ،إيــرادات
بلغت  11مليون دوالر.
وتــراجــع إلــى الـمــركــز الثاني
فيلم الخيال العلمي "ميز رانر:
ذا ديث كيور" ،الذي يشارك في
بطولته كــل مــن ديـلــن أوبــرايــن
وك ــاي ــا س ـكــوديــاريــو ونــاتــالــي
إيمانويل ،محققا ايرادات بلغت
 10.2ماليين دوالر.
وحل في المركز الثالث فيلم
الــرعــب الـجــديــد "وينشيستر"،

مشهد من فيلم «جومانجي»

الذي يشارك في بطولته كل من
هيلين ميرين وجيسون كليرك
ومـ ــن إخـ ـ ــراج األخ ــوي ــن مــايـكــل
وبيتر سبيريج ،محققا إيرادات
بلغت  9.3ماليين دوالر.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع
الفيلم الموسيقي "ذا غريتست
ش ـ ـ ــوم ـ ـ ــان" ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـش ـ ــارك فــي
بـطــولـتــه كــل مــن هـيــو جــاكـمــان
ومـيـشـيــل ولـيــامــز وم ــن إخ ــراج
مايكل غراسي ،محققا ايــرادات
بلغت  7.8ماليين دوالر.
واحـ ـ ـت ـ ــل الـ ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس
الـفـيـلــم ال ــدرام ــي "هــوس ـتــال ـيــز"
الذي يشارك في بطولته كل من
كريستيان بيل و بـيــن فوستر،
م ـح ـق ـق ــا إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ـل ـغ ــت 5.5
ماليين دوالر.
(د ب أ)

جاستن تمبرليك يتألق
في حفل «سوبر بول»
برنس ظهر بتقنية «هولوغرام» أثناء العرض

جاستن تمبرليك أثناء العرض

إيشواريا راي

ِّ
إيشواريا راي تعلق
على «تايم آب»
َّ
علقت النجمة الهندية إيشواريا راي على حملة "تايم
آب" ضد المتحرشين ،قائلة" :يجب أال تقتصر المناقشات
على التحرش الذي يحدث في مجال الترفيه أو األفالم فقط،
بل في جميع مناحي الحياة".

ليوناردو دي كابريو

مريم أوزرلي

أوزرل ي تنفي شائعة
ليوناردو دي كابريو
ً
بطال لفيلم «دافنشي» استقرارها في ألمانيا
استقر المخرج كوينتين تارانتينو على االستعانة
بجون لوغان ،كاتب سيناريو " ،"Skyfallمن أجــل كتابة
فيلم السيرة الذاتية عن الرسام ليوناردو دافنشي ،والمقرر
أن يؤدي دور البطولة فيه النجم العالمي ليوناردو دي
كابريو.

نفت النجمة التركيةمريم أوزرلي شائعة استعدادها
لـتــركتــركـيـا بشكل نـهــائــي ،واالس ـت ـقــرار فــي ألـمــانـيــا مع
عــائـلـتـهــا ،حـيــث ق ــال ــت" :إن ـه ــا شــائ ـعــات ك ــاذب ــة .م ــا ال ــذي
يدفعني لـتــرك بـلــدي ،خصوصا أنـنــي أستعد لمشاريع
فنية جديدة؟!".

أحيا المطرب العالمي جاستن تمبرليك ،أمس،
الفعالية الرياضية األشهر في أميركا (سوبر بول)،
وهي المباراة النهائية لكرة القدم األميركية ،عبر
غنائه لمدة نصف ساعة بين شوطي المباراة،
والتقط صــورا ذاتـيــة (سيلفي) ،متخطيا واقعة
مـحــرجــة شــاهــدهــا الـمــايـيــن فــي  2004فــي ذات
الحفل الذي أحياه وقتها مع جانيت جاكسون.
وق ــدم جاستن خــال الـعــرض ع ــددا مــن أشهر
أغ ـن ـيــاتــه ،ك ـمــا ع ــزف ع ـلــى ال ـب ـيــانــو ،ورقـ ــص مع
الجمهور .وكرم تمبرليك خالل عرض هذا العام
ال ــذي أقـيــم فــي منيابوليس ابــن الــواليــة الــراحــل
الـمـغـنــي الـشـهـيــر بــرنــس ال ــذي تــوفــي فــي ،2016
وأهـ ــدى لــه أغـنـيــة "آي وود داي ف ــور ي ــو" ،وهــو
يعزف على بيانو أبيض ،وظهر برنس بتقنية
"هولوغرام" أثناء العرض.
وقام تمبرليك بالرقص والغناء خالل العرض،
الذي استمر حوالي  12دقيقة ،وشاهده ما يفوق
 100مليون شخص على التلفزيون ،ومزج خالله
بين أغنيات ألبومه الجديد وأغنياته الشهيرة،
م ـثــل" :ك ــان ــت س ـتــوب ذا فـيـلـيـنــج" ،ال ـتــي منحته
شهرته العالمية.
ُيشار إلــى أن هــذا هو الظهور األول لجاستن
تمبرليك فــي حفل "ســوبــر بــول" منذ عــام ،2004
بعد ُّ
تعرضه لموقف محرج مع المطربة العالمية
جانيت جاكسون ،أثناء أداء أغنية "Rock Your

 "Bodyعـلــى ال ـم ـســرح ،حـيــث ك ــان مــن الـمـقــرر أن
يسحب تمبرليك قطعة صغيرة الصقة من مالبس
جانيث أثـنــاء الـعــرض ،إال أن ــه ،ومــن دون قصد،
تسبب فــي تـمــزق مالبسها وتعرضها لــإحــراج
ال ـش ــدي ــد ،وه ــو م ــا وص ــف بــالـفـضـيـحــة حـيـنـهــا،
ومنعت على أثره الفنانة من األداء في حفل "سوبر
بول" مدى الحياة.
وك ــان تمبرليك وجــاك ـســون أضــافــا مصطلح
"وواردروب مالفانكشن" ،أو خلل في المالبس،
للقاموس األميركي بعد حفل  ،2004أثـنــاء أداء
أغنية " "Rock Your Bodyعلى المسرح.
وقيل وقتها إن الواقعة حدثت بسبب خلل في
المالبس ،وانتشرت تلك الثواني وصورها على
اإلنـتــرنــت كالنار فــي الهشيم ،وأصبحت األكثر
بحثا في تاريخ الشبكة بذلك الوقت.
وتـ ـح ـ َّـمـ ـل ــت جـ ــاك ـ ـسـ ــون ال ـ ـجـ ــانـ ــب األكـ ـ ـب ـ ــر مــن
االنتقادات واللوم على واقعة  ،2004إذ قاطعت
بـعــض الـمـحـطــات اإلذاعـ ـي ــة أغـنـيــاتـهــا ،فـيـمــا لم
تتعرض مسيرة تمبرليك الفنية ألضرار تذكر.
وقبل ساعات قليلة من المباراة أطلق معجبو
جاكسون حملة على اإلنترنت بوسم لتقديرها
بـعـنــوان "جــانـيــت جــاكـســون أبــريـشـيــاشــن داي"،
وأصبح ذلك الوسم األكثر رواجا على "تويتر" في
الواليات المتحدة.
(رويترز)
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ّ
شيرين العدوي :تقسيم النص إلى ذكوري وأنثوي يقلل من شأن المبدعات
• «يجب أن نكون واعين لدور الثقافة في إعادة طاقات اإلنسان»
تطالب الشاعرة المصرية شيرين العدوي نظراءها الشعراء بالكتابة
ً
دوما عن األمل والغد المشرق ،والبحث عن تعبيرات جديدة لجذب
القراء.
العدوي حصلت على جائزة حسن القرشي لإلبداع العام الماضي في
الدورة التي حملت اسم الشاعر الراحل فاروق شوشة ،وهي ترى
القاهرة  -طارق لطفي

فاروق شوشة
رشحني لجائزة
{حسن القرشي}
وفخورة بها

حصدت جوائز شعرية مهمة
ِ
عدة آخرها جائزة حسن القرشي
عــن ديــوانــك «س ـمــاء أخـ ــرى» .من
دفعك إلى الترشح للجائزة؟
اس ــم ال ـشــاعــر الـكـبـيــر الــراحــل
ف ــاروق شوشة الــذي أطلق على
الجائزة الـعــام الماضي دفعني
إلــى التقدم إليها .تربط أسرتي
بالشاعر صــداقــات قديمة ،وهو
أول م ــن ش ـج ـع ـنــي ع ـل ــى كـتــابــة
ال ـش ـعــر ،وك ـنــت ُدع ـي ــت لحضور
احتفالية الجائزة ،وألقيت بعض
أش ـع ــاري فــانـبـهــر بـهــا الجميع،
وكــانــت األسـتــاذة ليلى القرشي
صاحبة الجائزة فخورة بوجود
شاعرة بهذا المستوى.
ّ
تقدمت إلــى الجائزة من دون
أن أضــع الـفــوز فــي اعـتـبــاري .ثم
ً
سعدت كثيرا بحصولي عليها.
ل ـكــن س ـع ــادت ــي الـحـقـيـقـيــة كــون
هذه الدورة باسم الشاعر الكبير
فاروق شوشة ،ألنه كان يعتبرني
ً
ابنته وام ـتــدادا لتجربته ،وكــان
س ـ ـبـ ــب م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ع ـل ــى
ال ـت ـح ــاق ــي ب ـك ـل ـيــة دار ال ـع ـل ــوم،
وتمنى أن أك ــون مثله ،فقد كان
من أشد المعجبين به.
ما الذي أضافته الجائزة إلى
مسيرتك الشعرية؟
ِ
ح ـصــولــي عـلـيـهــا أض ـ ــاف لي
وردة على طريق اإلبداع .حينما
يعترف النقاد والشعراء الكبار

ً
أن الشعر فيض من بحر النور الصافي الذي يأخذ المرء بعيدا عن
إحباطات الحياة وانكساراتها.
التقتها «الجريدة» في هذا الحوار الذي تحدثت فيه عن عالقتها
بالراحل فاروق شوشة وتشجيعه لها ،وتطرقت إلى أحدث أعمالها
ديوان «سماء أخرى».
ب ــأح ـق ـي ـت ــك فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة،
وأقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـم ـ ـيـ ــن ،فـ ـه ــذا
اعتراف ضمني بتفرد تجربتك،
ً
خصوصا الجوائز غير المسيسة
ً
وال ـنــزي ـهــة .م ـث ــا ،ج ــائ ــزة أحـمــد
شـ ــوقـ ــي ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا
ف ــي مـقـتـبــل تـجــربـتــي اإلبــداع ـيــة
كــان يحكم فيها عــدد من النقاد
والشعراء الكبار منهم عبد القادر
القط ،ومحمد الفيتوري ،والراحل
فاروق شوشة ،ومحمد التهامي.

تشكيل اللغة
م ــا الـ ـع ــوام ــل ال ـت ــي أث ـ ــرت فــي
تـش ـكـيــل ال ـل ـغــة ال ـش ـعــريــة لــديــك
وســاعــدتــك عـلــى كـتــابــة قصيدة
مختلفة في الرموز والدالالت؟
ال أ عـ ـ ـ ـ ــرف مـ ـ ــن أي ا لـ ـ ــروا فـ ـ ــد
اسـتـقـيــت لـغـتــي ال ـشــاعــريــة ،وال
ً
ً
أنكر أن لألمهات دورا مهما في
تشكيل اللبنة األولــى ألبنائهن،
ً
فـلــو م ـثــا تـحــدثــت إل ــى الـشــاعــر
الكبير حسن طلب ستعرف أن
ولعه بالموسيقى في القصيدة
ن ــات ــج مـ ــن والـ ــدتـ ــه الـ ـت ــي كــانــت
ً
ت ـح ـف ــظ أش ـ ـ ـعـ ـ ــارا ك ـث ـي ــرة كــانــت
ت ـقــرأهــا ل ــه وه ــو صـغـيــر فـيـنــام.
كذلك شاعرنا الكبير عفيفي مطر
كانت له تجربة مماثلة.
ً
أما والدتي فإنها تتحدث دائما
اللغة العامية الراقية في البيت،
ً
وكانت عندما نقرأ الشعر سويا
تكاد تجعلني أدخــل إلــى عصب
الكلمات كأني أدخــل إلــى حديقة
الشاعر أتنفس أزهاره فأحزن معه
وأفرح لفرحه .ومكتبتها عامرة،
ً
فـهــي تـحــب ال ـق ــراء ة ج ــدا ونهمة
لـ ـه ــا ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،مـ ــا جـعـلـنــي
ً
أنتبه ألهمية المعرفة .هي أيضا
مفتونة بالعلم والفضاء والعلوم
وتجارب العلماء .من ثم ،تأثرت
ً
بذلك جدا في قراءاتي.
ع ـن ــدم ــا ال ـت ـح ـق ــت ب ـك ـل ـيــة دار
العلوم ُصقلت موهبتي ،واقتربت
ّ
من فلسفة علوم اللغة ،ما فتح لي
ً
آفاقا جديدة للغة ورؤى مختلفة.
وال أنسى األساطير التي شغفت
ً
بها كثيرا في دراستي األكاديمية.
ً
ذل ـ ــك ك ـل ــه ك ـ ــان زادا ،ش ـك ــل ل ــدي
الرؤية في الكتابة والقصيدة ،فأنا
ال أكــاد أفصل اللغة عن الصورة
والـ ــرؤيـ ــة سـ ـ ــواء ك ــان ــت ك ـل ـيــة أو
جزئية في القصيدة .كذلك الخيال
الـشـعـبــي ك ــان ل ــه تــأثـيــر آخ ــر في
صناعة المفارقة في القصيدة.

د .نجمة إدريس
najma_idrees@yahoo.com

بعد ترجمة كثير من قصائدك
ومنها «بـنــات ال ـكــرخ» إلــى لغات
ع ــدة ،إل ــى أي م ــدى فــي اعـتـقــادك
يستفيد المبدع من ترجمة نتاجه
الفكري؟
ال ـتــرج ـمــة ،وإن ك ــان ــت خــائـنــة
ل ـل ـن ــص ولـ ـلـ ـش ــاع ــر ،ف ـه ــي ت ـقــرب
الـمـســافــات بيننا نـحــن الـشـعــراء
ً
ف ــي ح ــدي ـق ــة اإلن ـ ـسـ ــان .أنـ ــا م ـثــا
ً
قرأت طاغور مترجما ،وربما من
ترجمه لم يصل إلى نفس درجة
إتقان الكاتب األصلي ،لكن على
األقل وصلتني روح النص .وهكذا
تفعل الترجمات ،فهي تعرفنا إلى
اآلخر إن استعصت علينا اللغة.
وأعتقد أن ترجمة قصيدة «بنات
ً
ً
ً
الـ ـك ــرخ» كـ ــان أمـ ـ ــرا ص ـع ـبــا جـ ــدا،
ألنـهــا محملة ب ــروح ال يستطيع
أي مـتــرجــم أن يـصــل إلـيـهــا ألنــه
لـ ــم ي ـم ــر ب ـت ـجــرب ـتــي ال ـش ـع ــوري ــة
التي أفرزت هذا النص ،كما أنها
تزخر بحموالت نفسية وتراثية
وثـقــافـيــة كـثـيــرة يـجــب أن تـكــون
لدى المترجم خلفية عنها ليكون
ً
أمينا في النقل.
ً
ً
أتذكر موقفا طريفا يحضرني
ونـ ـح ــن ن ـت ـح ــدث عـ ــن ال ـت ــرج ـم ــة:
ك ـنــا ف ــي أم ـس ـيــة ش ـع ــري ــة ،وك ــان
مــن ضمن الحضور المستشارة
الثقافية اإلسبانية ،وقد دعوني
إ لــى المنصة طالبين مني إلقاء
الحرير» ،وهي بلغة
قصيدة «قمع
ُ ُ
لقبائل الشلك فــي جنوب
أخــرى ّ
ال ـس ــودان أذي ــل بـهــا الـنــص ولها
داللة عظيمة ،وكلماتها صوفية
وتـعـنــي «جـئـنــا إل ـيــك يــا ال ـلــه في
أرضك ونحن نعلم أنك في أرضك
تنصرنا وتحمينا» .قرأت النص
ً
كامال مع هــذا التذييل الــذي هو
لغة ليست عربية ،وكنت أشاهد
ً
المستشارة اإلسبانية تتأثر جدا
ً
وتتمايل معي تارة ،وتطرق طورا.
في نهاية اللقاء جاءت ّ
إلي وكان
ً ً
جسمها مقشعرا جدا رغم أنها ال
تعرف اللغة العربية وال تتحدث
بـهــا .فهل يستطيع المترجم أن
ينقل هــذه ال ــروح إلــى الـقــارئ؟ ال
أعتقد ،ومع ذلك أنا مع الترجمة
ليتعرف إليك العالم وإال ستظل
ً
تموت وتحيا وحيدا على شاطئك
الخاص.

جنس النص

كاليسكا

شيرين العدوي
فــي الحقيقة ،ال أع ــرف .حالة
ً
الـ ـكـ ـت ــاب ــة عـ ـن ــدي خ ــاص ــة جـ ـ ــدا،
وإذا ج ـ ــاز ال ـت ـق ـس ـيــم ال ـش ـع ــري،
ّ
لحظتها أتحد بوجد شوق يورق
اإلحـســاس فيه مــع الـنــور ،النور
الـمـتـغـلـغــل ف ــي ن ـفــس الـكــائـنــات
وال ـج ـمــاد .ق ــال بـعــض الـنـقــاد إن
قـ ـص ــائ ــدي ذك ـ ــوري ـ ــة ،وثـ ـم ــة مــن
ق ــال إن األن ـث ــى رب ـمــا تـظـهــر في
قصائدي التي أعتقد أنها حالة
ال يمكن تصنيفها.
مـ ــن ج ـه ـت ــي ،أرى أن م ـقــو لــة
الـ ـ ـن ـ ــص الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــوري واألن ـ ـ ـثـ ـ ــوي
يـحــاول مــن ادعــاهــا أن يقلل من
شأن المرأة الشاعرة ليحاصرها
ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـن ــدق ال ـض ـي ــق .فــي
الواقع ،تفرض القصيدة الجيدة
نفسها ،سواء كانت من رجل أو
ً
أنثى .مثال« ،الكوليرا» للشاعرة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ن ـ ـ ــازك الـ ـم ــائـ ـك ــة ،لــو
أخ ـف ـي ـن ــا اسـ ـمـ ـه ــا وط ـل ـب ـن ــا مــن
ال ـ ـطـ ــاب ت ـخ ـم ـيــن هـ ــل ال ـك ــات ــب،

شاعر أم شاعرة؟ أعتقد أنهم لن
يكتشفوا بسهولة أنها شاعرة.
كـ ـي ــف ت ــري ــن وضـ ـ ــع ال ـس ــاح ــة
ً
الثقافية في العالم العربي راهنا؟
تئن الساحة الثقافية وتعاني
بشدة .نحن أمة ّ
تعرضت لهجمة
غ ــرب ـي ــة فـ ــي م ـن ـت ـهــى ال ـش ــراس ــة
وال ـ ـع ـ ـنـ ــف ،وم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت تـفـســخ
لمفاصل اللغة ،والقيم ،والدين،
ً
وم ــن قـبـلـهــا ال ــدول ــة ،ف ـضــا عن
أن خـلـخـلــة ال ــوض ــع الـسـيــاســي
أدت إلى خلخلة الثقافة والدين،
ومنظومة اإلنسان العربي تنهار.
عليه ،يجب أن نكون واعين لدور
اللغة والثقافة في إعادة اإلنسان
العربي إلى ما يملك من طاقات
إبداعية وفكرية وعلمية للتغيير.

الخلود الشعري
أصــدرت الشاعرة د .شيرين العدوي خمسة دواويــن هي« :دهاليز
ال ـجــراح ،وفــوهــة باتجاهي ،وبـنــات الـكــرخ ،وفــراشــات الـنــور ،وسماء
أخــرى» ،وتؤكد أن اإلنتاج اإلبداعي ليس بالكم ،الفتة إلى أن قصيدة
ً
ً
ً
واحدة وربما بيتا واحدا قد يخلد شاعرا ،ألنه يمس عصب اإلنسانية».
وتحلم الشاعرة المصرية بأن يقرأ إبداعها إنسان محبط ومحطم
للجمال ،ويمأل جيوب روحه بحالوة الكلمة التي تبقى لبنة
فيتفتح
ً
البناء ،معربة عن أمنيتها بأن «تبقى قصيدتي حية بعد موتي».

هل تنفصلين عن أنوثتك عند
كتابة القصيدة؟

قد يبدو عنوان رواية "كاليسكا" ،لناصر الظفيري ،غير جاذب للوهلة
ً
األولى ،لكن معناه بلغة الهنود الحمر ،وهو ّ
"القيوط يطارد غزاال" ،قد يفتح
في ذهن القارئ الدهاليز المعتمة حول المغزى ،ثم حول اإلسقاطات التي
أرادها الكاتب على واقع أبطاله.
ّ
فهل ّ
القيوط ،وهو مزيج الكلب والذئب ،هو عبدالرحمن اليزاز في الرواية؟
وهل الغزال هو محمد ّ
العواد؟ وهل ما دار في الرواية من أحداث ما هي إال
تفاصيل لتلك المطاردة المضنية بين ّقيوط وغزال؟ إلى أن تنعكس اآلية
ً
َ ً
مطاردا،
مطاردا وليس
في نهاية المطاف ،ليرى القيوط نفسه وقد أصبح
ِ
حين يستدرجه غريمه إلى حتفه في غابة ثلجية نائية من غابات كندا.
يحوك ناصر الظفيري أحــداث روايته من معين الضيم الــذي يعانيه
ُ
فاقدو الهوية الوطنية واإلنسانية ،وهم أولئك الذين اصطلح على تسميتهم
"البدون" ،أو َمن يقاربهم في الهوية المتزعزعة .ومحمد األسود ،أو الملقب
ب ّ
ـ"العواد" ،إلجادته فن العزف على العود ،لم يكن في البدء من هذه الفئة.
ّ
والدي
فقد نجح عمه أن يضمه إليه في ملف التجنيس كولده ،بعد وفاة
العواد في حادث مأساوي .لكن وقوعه في حب فتاة من طبقة أرقى فتح
ّ
عليه أبواب الجحيم ،بعد صراع مع أخيها ،الذي فتش في ملفه ،وأعاده إلى
خانة حرجة أدخلته في مكابدات مضنية على شتى األصعدة.
تدور الحكاية حول قضية الهوية اإلنسانية ،وأثرها البالغ في التكوين
النفسي ،وفي تشكيل الرؤية الخاصة للذات ولآلخر .الصراع الذي تدور
رحاه في الرواية نابع من هذا اإلحساس العميق بمعنى الهوية ،والخوف من
ّ
كل ما يزعزع إطارها أو يخدش جوهرها .فعبدالرحمن اليزاز ،أخو الفتاة،
يركن إلى صيت ّ
جده ألمه ،الرجل الوجيه والتاجر المعروف ،الذي حضنه
منذ طفولته .منه استمد الهوية والنفوذ والمركز االجتماعي والوظيفي،
ّ
لكنه في الوقت ذاته يعاني الضعف والهشاشة من جهة أبيه :صالح اليزاز،
ً
طبقا للنظرة التقييمية لمجتمع يقيس قيمة اإلنسان بنسبه وعشيرته.
ّ
وصالح هذا كان َّ
مجرد صبي عامل عند الجدَّ ،فر في صباه من البصرة،
ً
تجنبا للفقر وشظف العيش ،ثم اضطر التاجر الوجيه أن يزوجه من ابنته
ً
التي أغوته ،منعا للفضيحة .وهكذا ،نجد االثنين ضحيتين لقلق الهوية.
ّ
اليزاز يخشى أن ينكشف في جانبه األضعف ،فيتمسك بمظاهر السطوة
ّ
والجاه التي وفرها جده ألمه ،ثم يستميت في الدفاع عن هذه المكتسبات،
ّ
ستجرهم إلى الحضيض .بل
برفض تزويج أخته من طبقة اجتماعية
يتحول الرفض إلى حرب طاحنة إزاء كل ما يهدد هويته العائلية ،فيرتكب
ً
الكثير من المآثم في حق ّ
العواد ،مدججا بموقعه العسكري الرفيع في أمن
ً
الدولة ،منها حرمانه من التجنيس ،ثم إهانة عمه علنا ،ثم تعريضه للضرب
ً
والسجن ،وأخيرا ترحيله عن البالد عنوة.
ّ
في المقابل ،اختار الـعــواد أن يخوض هــذه الحرب إلــى نهايتها .في
ً
البدء كان األمر دفاعا عن حبه للفتاة ،ثم أخذت األمور تنحو نحو االنتقام،
والرغبة في الدفاع عن الكرامة المهدورة .وهكذا يتقلص الحب ،ويضطرب،
ويأخذ ّ
العواد نحو انعطافات أخرى ،والدخول في عالقة سهلة مع رفيقته
في السكن (ستيفاني) أو (كاليسكا) ،وهــو اسمها الثاني ،بعد ترحيله
ً
الجئا إلى كندا.
حين بروز اسم "كاليسكا" في هذه المرحلة من السياق ،يمكن للقارئ
ً
أن يفهم اإلسقاط ُ
المراد من وراء توظيف اسم الفتاة عنوانا للرواية .لكن
ً
ربط اسم كاليسكا ،ومعناه الذي يشير إلى "القيوط يطارد غزاال" ،يبدو لي
ضعيف الصلة بمجريات األحداث الماضية واآلتية التي عاناها البطل،
إذ ما عالقة "ستيفاني" أو "كاليسكا" بماضي ّ
العواد المؤلم أو نهايته
ّ
المأساوية ،وخاصة أن عالقته بها بدت هشة ومضطربة وشابها الكثير
من سوء الفهم والفجوات الثقافية؟
تنتهي الحكاية باستدراج اليزاز إلى حتفهّ ،
ورد اإلهانة ،وبقاء أوزار
ّ
ّ ً
الهويات القاتلة وجروح الكراهية تنز دما .فقد انتهى الحب ،ومات اليزاز،
ً
وبقي ّ
العواد هائما على وجهه في غابات كندا ،يطارد أشباح ماضيه
ومستقبله المظلم.
اشتغل الكاتب على تقنية األزمنة المتقاطعةّ ،
وعول في ترتيبها على
يقظة القارئ وفهمه للسياقات .كذلك أزحم الرواية بالتقسيمات إلى فصول
وأجزاء وعناوين ،ومعظم هذه الجهود لم تشكل مداميك صلبة لبنية الرواية.
ّ
ً
سواء بوجود هذه التقسيمات
فقد سارت الرواية بشكل سلس ومطرد،
والعناوين أو من دونها .أما اللغة ،فقد اجتهدت أن تكون بمستوى واقعية
األحداث ،وإن غلبت عليها طالوة المشاعر في بعض المواقع التي تستدعي
ً
ً
ذلك ،فأتت مزيجا مقننا بين الواقعية والحلمية المتقشفة.

العنزي« :أنفض عني الغبار» تتجرد من نزعة تمجيد الذات
خالل ورقة نقدية عن العثمان اعتبر فيها أن العمل إضافة مهمة ألدب السيرة الذاتية
●

فضة المعيلي

في أمسية جمعت العديد من األدباء والمثقفين ،نظمها
الملتقى الـثـقــافــي لــأديـبــة ليلى الـعـثـمــان حـتــى يعرض
عوالم سيرتها الذاتية إلصــدارهــا "أنفض عني الغبار"،
التي صدرت عن دار العين بالقاهرة ،قدم د .علي العنزي
ورقة نقدية حول اإلصدار ،وكانت هناك شهادة للدكتورة
نجمة إدريس.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ق ــال مــؤســس وم ــدي ــر الـمـلـتـقــى الـثـقــافــي
طالب الرفاعي ":أن تلتقي بجلسة أو أمسية أو نــدوة أو
محاضرة حول ليلى العثمان ،فأنت تلتقي بتاريخ جميل
ومهم ومميز لألدب الكويتي ،ليلى العثمان ليست كاتبة،
ليست روائية ،ليست قصاصة ،وليست صحافية ،هي كل
هذا مجتمعا ،إضافة إلى ذلك ليلى العثمان منذ أن بدأت
الكتابة شكلت نموذجا لكثير من الفتيات والبنات داخل
الكويت ،وضمن حدود منطقة الخليج ،بل عدت ذلك إلى
وجود عربي وعالمي ،فقد ترجمت كتب العثمان إلى كثير
من اللغات ،وكان بيت ليلى العثمان ال يقل حضورا وأهمية
ووج ــودا لكل األدب ــاء الـعــرب" .وأكــد الرفاعي أن العثمان
عندما تتكلم عن سيرتها الذاتية ،فهي تتكلم عن سيرة
الكويت ،وعن البيت الكويتي وعن أوجاع المرأة الكويتية.

إضافة مهمة
من جانبه ،قدم د .علي العنزي ورقة بعنوان "أنفض عني
الغبار ...التأمل الفعال والتاريخي للحياة" ،قال فيها "إن
هذا العمل إضافة مهمة ألدب السيرة الذاتية في المنطقة"،
وأنه سيتوقف "مليا عند سبب ندرة هذا اللون من الكتابة".
واستعرض العنزي محتويات اإلصدار ،مردفا" :قبل أن
نتأمل معا أنفض عني الغبار ،على أمل أننا نحاول مع
بعضنا البعض ،أن نحدد بالضبط الدوافع والمؤثرات
واألف ـكــار الـتــي صــاغــت سـيــرة ليلى العثمان" مبينا أنــه:
"رغ ــم أن هــذ الـكـتــاب سـيــرة ذات ـيــة ،فــأنــا فــي اعـتـقــادي أنه
بــاألســاس "صناعة لوعي جمعي" ،وإن كتب ك ـ "صناعة
لوعي فــردي ،وذلك لما يفتحه من نقاش خصب لم ينته
بالنسبة ّ
إلي بعد".
وتوقف العنزي عند إهــداء ليلى للكتاب ،مبينا "أنها
تهدي أنفض عني الغبار إلــى أوالدهــا الستة وأحفادها
قائلة :هذه حياة أمكم ،وأتمنى أن تكون حياتكم أفضل
مــن حياتي"؛ مشيرا إلــى أن ليلى تنفض هاهنا "الغبار
عن سنوات عمرها المتعاقبة،وكأنها تضع هدفا محددا
شبيها بالحكمة تتوخى الوصول إليه ،وكما تعلمون فإن
كاتب العمل األدبي ال يضع -غالبا  -هدفا محددا شبيها

بالحكمة يتوخى الوصول إليه ،ألن التحوالتالتي تطرأ
أثناء عملية الكتابة ،والصيغة النهائية ودوافع للكتابة
الـتــي يتبلور عـبــرهــا أي عـمــل ،أم ــور متشابكة ،ال يمكن
اختزالها وتبسيطها إلى ما يوازي العرض والخالصة".
وذكــر العنزي أن أكثر مــا لفت االنـتـبــاه إلــى هــذا األثــر
األدبي هو ذلك الربط بين الحياةاالجتماعية وسلوكيات
اإلن ـس ــان ،مستشهدا ببعض مــا كتبت الـعـثـمــان .وعلى
المستوى النقدي قــال العنزي إ نــه يسجل للكاتبة أنها
"وفرت لنفسها هامشا واسعا من الحرية والديمقراطية،
لكن من الممكن أن يؤخذ  -على مستوى الشخصيات ال
األح ــداث – أن السيرة تضمنت الترسيمة التقليدية في
األدب لألخيار واألشرار ،وأن الكاتبة لم تتحاش التحرك
وفق أفكار سابقة وجاهزة عن الشخصيات؛ أعني أن هناك
في "أنفض عني الغبار" أشرار وأخيار ،رغم أنني حينما
قرأت الكتاب تمنيت أال يكون فيه ال أخيار وال أشرار ،بل
رؤى متقاطعة وأفكار ومصالح متناقضة ،ولكل خطابه
وحجته التي قد ال تخلو من بعض الصواب".
وخ ـتــم قــائــا إن ــه رغ ــم كــل مــا قـلـتــه ب ـشــأن لــو أن ليلى
تـجـنـبــت  -قـ ــدر ال ـم ـس ـت ـطــاع  -اإلدان ـ ـ ــة ال ـم ـط ـل ـقــة لبعض
الشخصيات ،فــإنــه يـجــدر الـقــول على مستوى "صناعة
الوعي الجمعي" الخاص بـ "منزل والــدهــا وطفولتها"...
قدرتها على تصوير هذه الشخصيات العائلية بصورة
تصدم الكثير من القراء" ،أعني أنها تتجرد بالكامل من
نزعة تمجيد الذات ،في مجتمعات عربية تحيا على هذا
التمجيد!" ،مشيرا إلــى أن "هــذا التجرد الكامل من نزعة
تمجيد الــذات ،ضد الميل الرومانسي العربي في كتابة
التاريخ ،وهي الشعوب التي تعيش على تمجيد ماضيها،
وتتلمس مستقبلها عبر التغني المتواصل بهذه األمجاد".

فضول اإلنسان
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت د .نجمة إدري ــس إن "أن ـفــض عني
الـغـبــار" سـيــرة ذاتـيــة بكل جوانبها الفنية ،وليست لها
عــاقــة بــالــروايــة عـلــى اإلطـ ــاق .وتـحــدثــت د .إدري ــس عن
السيرة الذاتية بشكل عام قائلة" :السير الذاتية هي من أكثر
اإلصدارات التي تجذب القارئ ،ومن أكثر األجناس األدبية
جلبا لوجود هذا الفضول في نفس اإلنسان ،خاصة عن
الشخصيات الحقيقية ،السيما أن كاتب السيرة الذاتية
هو بطل سيرته ،وهو شخص حقيقي يعيش معنا على
أرض الواقع ،وربما تجمعنا به صالت ،يظل لدينا الفضول
في أن نعرف دهاليز هذا اإلنسان وعالقاته ،وشخصيته،
وأسرته ،وتطلعاته ،وآماله ،فيظل هذا الفضول موجودا،

من اليمين فاطمة حسين وطالب الرفاعي وليلى العثمان وعلي العنزي
لــذلــك نـنـكــب بـشـكــل كـبـيــر عـلــى قـ ــراءة ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة".
وأضافت د .إدريس" :دائما السيرة الذاتية بشكل تلقائي،
وعند ليلى العثمان بشكل خاص ،هي كتبت سيرتها منذ
زمن طويل ،فمنذ بدايتها وهي تدس في روايتها ،وفي ما
تكتب جوانب واضحة جدا أنها تنتمي لها ،نجد ذلك في
المحاكمة ،ونجده في معظم كتاباتها المتفرقة حتى في
قصصها القصيرة نجد مالمح" .وتابعت د .إدريــس أنه
في السيرة الذاتية يتوازن اإلنسان ،حيث نجد جانبا آخر،
مهما كان اإلنسان منغمسا في أي مجال فكري ،وفلسفي..
إل ــخ ،ولـكــن عندما يكتب سيرته الــذاتـيــة حين ذلــك فقط
نشعر بأن هذا التوازن اإلنساني قد اكتمل لديه .وأكدت د.
إدريس أن "السيرة الذاتية الناجحة البد أن تمتلك سماتها
الفنية ،حيث إن لكل جنس أدبي سماته الفنية ،ومنها البد
من وجود صــراع ،وإذا لم يكن هناك صراع مع الظروف،
والناس ،وهيكل الحياة بشكل عام فإذن هي بال قيمة".

قساوة
وتحدثت العثمان ،فقالت في البداية" :تكرمت د .إدريس

بعد أن قرأت المخطوطة األولى ،وقالت إنها أثارتها هذه
السيرة ،وتود أن تكتب مقدمة ،ففرحت أنا كثيرا ،ألنه شيء
مشرف أن تكتب د .إدريس ،مقدمة السيرة الذاتية" ،ومن
ثم تحدثت العثمان عن كثير من التفاصيل والمقتطفات
في سيرتها الذاتية ،مشيرة إلى أنها عاشت طفولة قاسية،
وكيف تركت هي وأخواتها بيت زوج أمهن ليقمن في بيت
أبيهن ،لتقابلهن زوجة أب بقساوتها .ووصفت العثمان
والدها بأنه كان قاسيا ،غير أنها تعترف له بالفضل في
تزويدها بما شاءت من الكتب بعد خروجها من المدرسة،
حيث كــان يسمح لها بــالـقــراء ة ،الفتة إلــى أنها أسقطت
بعض األشياء ،لكي ال تشوه صورته عند الكويتيين.
وتــابـعــت مــوضـحــة أنـهــا تـعــدت الـسـتـيــن ،وكــانــت على
حافة الموت ،وشعرت بأنها يمكن أن ترحل دون أن تترك
ألبنائها شيئا عن حياتها ،ثم قررت كتابة كل شيء ،وأبدت
العثمان ندمها على بعض األشياء واألحداث التي لم ترد
في سيرتها ،وإن تركت الباب مفتوحا لكتاب آخر يضم
هذه األشياء المنسية .وأكدت أنها كتبت سيرتها بصدق،
ولم تلجأ إلى تزييف أو تجميل نفسها ،والواقع الذي كانت
تعيش فيه .كما تحدثت العثمان عن قسوة األم ومقاطعتها
لها ،مشيرة إلى "شعورها بالمرارة كلما تذكرت أن أمها

ماتت في نفس اليوم الــذي قــررت زيارتها فيه ،وتعلمت
درس بر الوالدين وعلمته ألوالدها".

مداخالت
وتحدث الروائي فهد الهندال عن المتلقي فقال" :المتلقي
ليس جالسا بيننا ،ولكنهم أحفاد أو أبناء ليلى العثمان،
والـجـيــل الـقــادم ال ــذي لــم يـعــرف العثمان ،وال ــذي لــم يقرأ
رواي ــات ليلى الـعـثـمــان ،وكلنا يـعــرف الـعـثـمــان ،ونعرف
األجزاء التي باحت بها في بعض روايتها ،العثمان تقدم
صورة لمن هو قادم من القراء والكتاب".
وأشار الهندال إلى أن لغة السيرة كانت متواضعة جدا،
تخلت فيها ليلى عن شخصيتها الروائية ،فتتحدث ليلى
العفوية ،واإلنسانة ،بعيدة عن أدوات الكتابة األدبية .من
جانبها ،تحدثت د .ليلى المالح عن بداية وجودها في
دولــة الكويت ،وكيف استقبلتها ليلى العثمان بحفاوة
وترحيب.

توابل ةديرجلا

•
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المصرية خارج االستوديوهات...
المسلسالت
تصوير
ِّ
هل يجذب الجمهور وينشط السياحة الداخلية؟
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مزاج

أخبار النجوم

ورد الخال تعود
إلى مواقع التواصل

إلى أي حد يسهم خروج الكاميرا من االستوديوهات في جذب الجمهور إلى العمل الفني ،وهل يشجع
السياحة الداخلية في مصر ،وتعريف المشاهد بأماكن جديدة لم تسنح له الظروف الكتشافها؟
القاهرة  -كاملة خطاب

ورد الخال

«أفراح إبليس
 »2يجري
تصويره في
مدينة أسوان

{غراند أوتيل}

جمال العدل
ت ـضـ ّـمــن {غ ــران ــد أوتـ ـي ــل} ال ــذي
ُعـ ــرض ف ــي مــوســم رم ـض ــان 2016
مناظر خالبة ،إضافة إلــى عنصر
التشويق والحبكة الدرامية الالفتة،
ّ
فـشــكــل بــذلــك وجـبــة دسـمــة جذبت
المشاهدين.
ِّ
صورت أحداث المسلسل داخل
ً
فندق {كتاراكت} في أسوان ،مبرزة
طبيعة المدينة الخالبة ،ما جذب
ً
ّ
للتعرف
الجمهور لزيارتها الحقا
ّ
إلى معالمها ،أي أن المسلسل أدى
ً
دورا في الترويج للسياحة.
دفع نجاح العمل المنتجين إلى
الـسـيــر عـلــى الـ ــدرب نـ ّفـســه ،وعـلــى
غرار {غراند أوتيل} ،فضل صانعو

عــدد مــن المسلسالت الـخــروج من
دائــرة األستوديوهات والهرب من
القاهرة إلى مدن أخرى داخل مصر،
ً
ب ـح ـثــا ع ــن ص ـ ــورة أف ـض ــل تـجــذب
ً
ال ـم ـشــاهــديــن ب ـ ــدال م ــن ال ـم ـشــاهــد
المتكررة.

مسلسالن
م ــن ب ـيــن هـ ــذه األعـ ـم ــال {أف ـ ــراح
إب ـل ـي ــس  }2ال ـ ـ ــذي س ـ ُـيـ ـع ــرض فــي
فبراير ،إذ اختار الصانعون مدينة
أسوان (جنوب القاهرة) ،لتصوير
ً
غالبية المشاهد فيها ،خصوصا
بعض المناطق األثرية.
العمل من تأليف مجدي صابر،
وإخراج أحمد خالد أمين ،وبطولة
الـ ـفـ ـن ــان الـ ـق ــدي ــر جـ ـم ــال س ـل ـي ـمــان
والفنانة صابرين ،يشاركهما كل
من محمود الجندي ،وكمال أبورية،
وم ـح ـم ــود ع ـبــد ال ـم ـغ ـنــي ،وأح ـمــد
صفوت ،ومنة فضالي.
وق ـ ـص ـ ــد صـ ــان ـ ـعـ ــو «ب ــالـ ـحـ ـج ــم
العائلي» ،المقرر عرضه في سباق
رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،مــدي ـنــة مــرســى
علم ،لتصوير األحداث ،والمسلسل
مــن تــألـيــف محمد رج ــاء ،وإخ ــراج
ه ــال ــة خ ـل ـيــل ف ــي أولـ ـ ــى ت ـجــارب ـهــا
اإلخراجية في الدراما ،ومن بطولة
ال ـف ـنــان الـكـبـيــر يـحـيــى الـفـخــرانــي،
والفنانة ميرفت أمين ،يشاركهما
كل من يسرا اللوزي ،وندى موسى،
وشـ ـيـ ـم ــاء سـ ـي ــف ،وهـ ـب ــة م ـج ــدي،
وسامي مغاوري ،وأحمد مجدي.

رأي النقد
ماجدة موريس

َّ
نادر عدلي أن حجم اإلنتاج يتحكم
ً
في التصوير الخارجي ،مشيرا إلى
ً
أن الرغبة موجودة دوما للتصوير
في أماكن متعددة ،باإلضافة إلى
أن صــانـعــي ال ــدرام ــا اكـتـشـفــوا أن
التصوير الـخــارجــي فــي أمــاكــن لم
ً
تتطرق إليها أية أعمال فنية سابقا
يشكل عامل جذب للجمهور ،من ثم
ِّ
يحقق العمل نسب مشاهدة عالية،
ً
مؤكدا أن إصرار البعض على سجن
األحداث داخل ديكور معين ُيصيب
المشاهد بالملل.
ول ـف ــت ع ــدل ــي ف ــي تـصــريـحــاتــه
لـ«الجريدة» إلى أهمية دور الدراما
فـ ـ ــي ك ـ ـشـ ــف األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
وتشجيع الناس على زيارتها ،ما
ً
يسهم حتما في تعزيز السياحة،
رغــم أن الــدولــة غير مــدركــة أهمية
هذا الدور ،حتى أنها تعمل ضده،
ً
إذ تـضــع أسـ ـع ــارا مــرتـفـعــة مقابل
ال ـت ـص ــوي ــر فـ ــي ب ـع ــض ال ـم ـنــاطــق
كمطار القاهرة أو األماكن األثرية،
مــن ثــم إذا لــم يـجــد الـمـنـتــج الــدعــم
ّ
يتطرق إلى
الكافي من الدولة فلن
التصوير الخارجي.
وات ـف ـق ــت م ـع ــه الـ ـن ــاق ــدة الـفـنـيــة
ً
ماجدة موريس ،مؤكدة أن عملية

الـتـصــويــر الـخــارجــي ت ـقـ ِّـدم العمل
ف ــي قــالــب فـنــي ي ـعــزز مـصــداقـيـتــه،
وأشارت إلى أن المصنف الفني لن
ً
ً
يحقق نجاحا كبيرا إال إذا صـ ِّـور
في مكان األحداث الطبيعي ،حتى
ً
أن المكان يكون أحيانا البطل ،كما
ظهر فــي أعـمــال كثيرة ،مــن بينها
«الراية البيضا» من بطولة القديرة
سناء جميل.
وت ــاب ـع ــت م ــوري ــس أن األع ـم ــال

ال ــدرام ـي ــة ال ـت ــي تـلـجــأ إل ــى بعض
األم ــاك ــن ال ـخــارج ـيــة ي ـتــوافــر فيها
عــامــل ج ــذب كـبـيــر لـلـجـمـهــور ،ألن
المصداقية تدعم تفاعل الجمهور
الــذي يشعر بالمتعة عند متابعة
األح ــداث ،أمــا إذا كــان المنتج غير
قــادر على تلبية تكاليف تصوير
ع ـم ـل ــه ف ـع ـل ـيــه االع ـ ـت ـ ــذار ع ـن ــه مــن
البداية ،وإال فقد المشروع عنصري
المصداقية وإقناع الجمهور.

ميريام فارس ربة منزل

ميريام فارس

{أفراح إبليس}

جمال العدل
أوضح المنتج الفني جمال العدل أن األعمال
ال ــدرام ـي ــة تـقـتـضــي ب ــال ـض ــرورة تـصــويــر بعض
أحــداث ـهــا خ ــارج االس ـتــوديــوهــات ،والـسـفــر إلــى
أمــاكــن أخــرى ســواء داخــل القاهرة أو خارجها،
ً
الفتا إلــى أن عملية التصوير الخارجي تحقق

عـبــر حسابها عـلــى أح ــد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
ن ـشــرت الـفـنــانــة م ـيــريــام فـ ــارس صـ ــورة لـهــا وه ــي تطهو
وعلقت عليها Guys I’m cooking{ :الله يستر» .فانهالت
التعليقات المثنية على خطوة ميريام التي تبدو فيها
بصورة ربة منزل.

عابد فهد و{كنا سبعة»

جودة عالية في الصورة ،ويخرج المشهد بشكل
فني جميل ،ويكون عامل جذب للمشاهد ،لكنه
ً
في المقابل ُيكلف المنتج كثيرا ،ألنه يحتاج إلى
أدوات تصوير خارجية ومعدات ،باإلضافة إلى
ارتفاع أجر الممثل.

من جانبه ،أوضح الناقد الفني

«رجل الثورة» إلى صاالت العرض وكليبات وألبومات في موسم الربيع
ً
مجموعة من األعمال الفنية الجديدة تتنوع بين األفالم السينمائية والكليبات ،سترى النور قريبا ،في حين ينطلق بزخم تصوير
مزيد من المسلسالت الرمضانية من بينها{ :ليالي أوجيني} من بطولة الممثل التونسي ظافر العابدين .الالفت في األعمال
الجديدة تعاون لطيفة مع زياد الرحباني وإطالق آدم قصيدة صرخة لنصرة القدس.
بيروت -ةديرجلا●

بـعــد ق ــراره ــا إق ـفــال حـســابــاتـهــا عـبــر مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،عادت الممثلة اللبنانيةورد الخال لتتواصل
مع جمهورها من خــال حساب لها ولزوجها حمل اسم
«الباسم».
جاء في أولى التعليقات باالسم الجديد« :هذا الحساب
هو الحساب الرسمي للموسيقي باسم رزق الباسم وأخبار
ً
ورد الخال الفنية ...شكرا لمتابعتكم ولوفائكم}.

أط ـل ــق ال ـم ـخ ــرجن ـج ــدة أنـ ـ ــزو ر ال ـبــرومــو
الدعائي لـ «رجــل الثورة» المقرر عرضه في
دور السينما في األول من مارس المقبل.
ً
ص ــور الـفـيـلــم كــامــا بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة،
وهــو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما
التابعة لوزارة الثقافة السورية ،وبطولة كل
مــن الممثل الـســوري سيف الــديــن سبيعي،
والممثلة اللبنانية ميرفا القاضي.
تدور األحداث حول صحافي يدخل إلى
سورية بطريقة غير شرعية ويحاول الخروج
ُ
منها بصورة ترشحه للجائزة التي يريد،
وبعد فشله في الوصول إلى مبتغاه ،يلجأ
ً
ً
إلى الكيماوي ليجعل من صورته حدثا جلال،
وباستخدام اإلرهابيين لجماعاتهم يحقق
الصحافي النتيجة المطلوبة.

ظافر العابدين
لـلـعــام ال ــراب ــع عـلــى ال ـت ــوال ــي ،يـشــارك

الـمـمـثــل الـتــونـســيظــافــر ال ـعــابــدي ـن 
في
الدراما المصرية الرمضانية ،من خالل
«ل ـي ــال ــي أوجـ ـيـ ـن ــي» ،ال ـ ــذي بـ ــدأ تـصــويــر
ً
ّ
شخصية دكتور
مشاهده فيه مجسدا
ف ــري ــد .ف ــي األصـ ــل ك ــان اس ــم الـمـسـلـســل
«اكاسيا» ،إال أن القيمين عليه استقروا
على استبدال «ليالي أوجيني» به.
المسلسل ُمقتبس من عمل إسباني،
من إخراجهاني خليفة ،وسيناريوإنجي
القاسم وسماء عبد الخالق .يشارك في
البطولة:أمينة خليل ،وكارمن بصيبص
(ت ــؤدي ــان دور الـبـطــولــة الـنـســائـيــة أمــام
ظافر) ،وإنجي المقدم ،وانتصار ،وأسماء
أب ــو ال ـيــزيــد ،ولـيـلــى عــز ال ـع ــزب ،وخــالــد
كمال.
تدور األحداث بين مدينتي بورسعيد
والقاهرة في أربعينيات القرن العشرين،
تلك الحقبة المميزة بتعدد الجنسيات
من دول أوروبا وآسيا والطابع المعماري
الفريد والعالقة بين الطبقات االجتماعية
ً
البرجوازية والكادحة ،فضال عن األناقة
ً
ً
التي أكسبت مصر طابعا خاصا.

لطيفة وسلمى
زارت الفنانة التونسيةلطيفة ،المنتج
ّ
والمؤلف الموسيقيجان ماري رياش 
ي
في استوديوهات «جي أم آر ستوديوز»
فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ،ألـ ـمـ ـح ــت بـ ـع ــده ــا إلـ ـ ــى أن
«أعمال رياشي تفرض على أي فنان أن
يزوره ،فربما في جعبته ما يناسب وما

انتشر على مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
ّ
السوريينعابد فهد وسامر المصري ،في
يظهر الممثلين
أحد أماكن ّ
السهر ،حيث يؤدي فهد أغنية «كنا سبعة» التي
ً
ً
ً
تحمل طابعا حلبيا ويشاركه المصري عزفا.
والق ــى الـفـيــديــو إع ـجــاب المتابعين الــذيــن أث ـنــوا على
ّ
المميز والمحترف.
أدائهما

مريم سعيد تفاجئ جمهورها
نجدة أنزور
ً
يعجب ،والحقيقة هو دائما جاهز ومليء
ب ــاألف ـك ــار ال ـمــوس ـي ـق ـيــة» .ف ـســر الـبـعــض
هــذا الـكــام بأنه تمهيد لتعاون غنائي
بينهما ،ال سيما أنها في صدد التحضير
إلصدار ألبومها الجديد.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أش ـ ــارت لـطـيـفــة إلــى
أن الـفـنــانزي ــاد الــرحـبــانـي ،يعمل على
إنجاز أغنيات خاصة بها ،لتكون ضمن
ألبومها الجديد ،اللبناني في غالبيته.
ب ــدوره ــا تـسـتـعــد ال ـف ـنــانــة الـمـغــربـيـ ـة
ً
سلمى رشيد لطرح كليب جديد قريبا،
ونشرت عبر صفحتها على أحد مواقع
التواصل االجتماعي ،صــورة لها أثناء
ّ
وجودها في مصر وعلقت عليها« :على
شط النيل قابلت جميل عينيه بتقولي
تعااللي على شط النيل .بعد أيام متعبة
ً
ً
من التصوير انتظروا عمال جديدا أتمنى
أن ينال إعجابكم».
كانت رشيد طرحت كليب «قد المطر»،

آدم

آدم

عابد فهد

ً
أطلقالفنان اللبناني آدم أغنيته الجديدة «يــا عربا على
ورق» من كلمات الشاعر علي المولى وألحان فضل سليمان
وتوزيع جيمي حداد.
ً
تتميز األغنية بأنها قصيدة للقدس ،وصرخة يطلقها آدم فنا
ً
ّ
قضية أرض
وعلي شعرا ،إليصال الصوت بضرورة مناصرة
ووطــن وانتماء .يقول مطلعها{ :أهــذي قدسنا التي أعلنوها

بإدارة المخرج إيهاب الراشد .األغنية من
كلمات عماد طالب ،وألحان همام حسن،
وتوزيع أمير االنصاري وعمار عدنان،
ومكس وماستر حسن العراقي.

مريم سعيد

لطيفة

ً
عاصمة لألعداء ...أم أنها ٌ
قدس غيرها إنما تشابهت األسماء
ً
يا عربا على ورق ..صرنا نحتاج لمجهر كي نرى عروبتكم يا
ً
عربا على ورق ..أفي جنازتها أعلنتم منها براءتكم}.
يــذكــر أن آخ ــر أع ـمــال أدم كــانــت أغـنـيــة {ف ــدان ف ـلــوس} (تتر
مسلسل {ال ـط ــوف ــان}) ،مــن كـلـمــات أيـمــن بهجت قـمــر وألـحــان
عمرو مصطفى.

كشفت اإلعالمية المغربيةمريم سعيد (مقدمةبرنامج
 ETب ــالـ ـع ــرب ــي) ت ـح ـض ـيــرهــا م ـفــاجــأة لـجـمـهــورهــا
أحـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــواق ـ ــع
وكتبت عبر حسابها على
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي:
ً
ً
«سأعلن خبرا سعيدا في 19
فبراير».
أثــار هــذا الخبر تعليقات
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـ ـتـ ــي ان ـق ـس ـمــت
بـيــن تــوقــع ع ــودة سعيد إلــى
بلدها المغرب ،أو عودتها إلى
الشاشة في برنامج جديد.

Style
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 7أطعمة تحارب الشيخوخة
للحصول على بشرة شابة ومشرقة .نتحدث فيما يلي عن سبعة أطعمة تساعد في
تناول الطعام الصحي هو أفضل وسيلة ً
محو التجاعيد وفي جعلك تبدين أصغر سنا.
لنعومة البشرة :الرمان
تزخر هذه الفاكهة بالفيتامين  ،Cما
يسهم في الوقاية من التجاعيد الناتجة
عن أشعة الشمس .ووفق الدكتور ديبرا
ج ـل ـي ـم ــان ،ط ـب ـي ـبــة األمـ ـ ـ ــراض ال ـج ـلــديــة
واألستاذة المساعدة في كلية الطب في
جامعة جبل سيناء في مدينة نيويورك،
يحتوي العصير في بذور الرمان على كل
من حمض االليجيك والبونيكاالجين:
األول أحــد مــركـبــات البوليفينول وهو
ي ـح ــارب ال ـض ــرر الـ ــذي تـسـبـبــه ال ـجــذور

تناولي حصتين من
ً
األسماك أسبوعيا
للحد من التهابات
الجلد المزمنة

الحرة .والثاني أحد المغذيات الخارقة
التي تزيد من قدرة الجسم على الحفاظ
على الكوالجين (النسيج الضام تحت
الجلد الذي يجعل البشرة تبدو ملساء
وناعمة).
ً
ن ـص ـي ـحــة :ت ـن ــاول ــي ك ــوب ــا م ــن ب ــذور
الرمان كل أسبوع (وليس عصير الرمان
فحسب).

لبشرة خالية من
التجاعيد الدقيقة :التوت

وظ ـهــور ال ـخ ـطــوط الدقيقة
والتجاعيد.

تـ ـحـ ـت ــوي هـ ـ ــذه ال ـف ــاك ـه ــة
الــزرقــاء الـلــذيــذة على كمية
كبيرة من مضادات األكسدة
ت ـفــوق م ــا ق ــد ن ـجــده ف ــي أي
ط ـع ــام آخ ـ ــر .م ــن ثـ ــم ،تــؤمــن
ح ـم ــاي ــة إض ــاف ـي ــة لـبـشــرتــك
ضد الجذور الحرة الضارة
الناتجة عن التعرض ألشعة
الشمس واإلجهاد العاطفي
والـ ـمـ ـب ــالـ ـغ ــة ف ـ ــي م ـم ــارس ــة
ً
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــة (خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا
الركض).

لشد البشرة :الكرنب
والسبانخ

نصيحة :تناولي نصف
ً
كوب من فاكهة التوت يوميا
لمنع تضرر هيكل الخاليا
الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
ف ـقــدان نـضــارة
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرة

يحتوي هذان النوعان من
الـخـضــراوات على مغذيات
نباتية خــا صــة أو مركبات
مضادة لألكسدة تساعد في
الوقاية من األضرار الناجمة
عن التعرض ألشعة الشمس.
ت ــزخ ــر ال ـس ـب ــان ــخ بــال ـب ـي ـتــا
كــاروتـيــن والـلــوتـيــن ،وثبت
أن هذين المغذيين يؤديان
ً
ً
دورا م ـه ـم ــا فـ ــي تـحـسـيــن
ً
مرونة الجلد وفقا لدراسة
نـشــرت فــي مجلة الكيمياء
الغذائية الزراعية.
نـصـيـحــة :تـنــاولــي ثالثة
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــرنـ ـ ــب أو

ً
الـ ـسـ ـب ــان ــخ أو م ــزيـ ـج ــا مــن
ً
االثنين معا كل أسبوع.

لتخفيف االحمرار:
أسماك المياه الباردة
يـحـتــوي سـمــك الـســرديــن
والسلمون والماكريل على
األحـمــاض الدهنية أوميغا
 ،3ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـو ي أ غـ ـشـ ـي ــة
خ ــاي ــا ال ـج ـل ــد ،م ــا يـســاعــد
فــي الـحـفــاظ عـلــى رطــوبـتــه.
يسهم ت ـنــاول حصتين من
ً
األسماك أسبوعيا في الحد
من التهابات الجلد المزمنة،
كاألكزيما والصدفية.
نـ ـصـ ـيـ ـح ــة :ال ت ـت ـن ــاول ــي
أكثر من ست حصص (وزن
ال ـح ـص ــة  6أون ـ ـ ـصـ ـ ــات) مــن
ً
األسـمــاك أسبوعيا لتجنب
التسمم بالزئبق.

لمحاربة البقع البنية:
الشاي األخضر

وف ــق ال ــدك ـت ــور جـلـيـمــان،
ي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــوي ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراب
ال ـص ـح ــي ع ـل ــى ال ـكــات ـش ـيــن
(أحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات األك ـ ـثـ ــر
ف ــاع ـل ـي ــة ل ـت ـج ـنــب األض ـ ـ ــرار
الناجمة عن التعرض ألشعة
ال ـش ـم ــس كـ ـف ــرط ال ـت ـص ـبــغ)
والـ ـ ـب ـ ــولـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــول (وهـ ـ ـ ــي

CatWalk

م ـ ـضـ ــادات أكـ ـس ــدة ت ـح ــارب
األض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ــدث ـه ــا
الجذور الحرة وتعكس آثار
الشيخوخة).
ً
نـصـيـحــة :ت ـنــاولــي كــوبــا
عـ ـ ـل ـ ــى األقـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــاي
ً
األخ ـض ــر يــوم ـيــا واحـصـلــي
على النتائج ا لـمــرجــوة في
أقل من شهر.

ّ
لتوهج صحي :زيت الزيتون

لبشرة نضرة ورطبة :البطيخ
تحتوي هذه الفاكهة المنعشة والحلوة المذاق على
أحد أهم مضادات األكسدة وهو الفيتامين  ،Cباإلضافة
إلى الليكوبين والبوتاسيوم الذي يحافظ على توازن
كمية المياه والمواد المغذية في الخاليا.
نصيحة :تناولي مقدار كــوب أو كوبين من البطيخ
ً
أسبوعيا.

نصائح إضافية
يمكن إصالح أو منع ظهور الخطوط
ال ــدق ـي ـق ــة وال ـب ـق ــع ال ــداكـ ـن ــة وت ـجــاع ـيــد
الجبين عبر ا ت ـبــاع بعض أساسيات
العناية بالبشرة ،ومن بينها:
• وضــع واق ــي شـمــس ال تـقــل نسبة
ً
حمايته عن  SPF 30يوميا وعلى مدار
السنة.
• وضـ ـ ــع قـ ـن ــاع ل ـت ــرط ـي ــب ال ـب ـش ــرة
ً
أسبوعيا.

• تناول الفواكه والخضراوات ذات
ال ـم ـح ـتــوى ال ـمــائــي ال ـع ــال ــي ،كــالـخـيــار
والتفاح.
• ارتــداء النظارات الشمسية (حتى
ع ـن ــد غ ـ ـ ــروب الـ ـشـ ـم ــس) ل ـم ـن ــع ظ ـهــور
الخطوط الدقيقة.
• ال ـ ـنـ ــوم عـ ـل ــى كـ ـي ــس وس ـ ـ ـ ــادة مــن
الساتان لمنع ظهور التجاعيد.

ً
«الدهون الجيدة» في زيت الزيتون مفيدة جدا ،فهي
تحتوي على األوميغا  3الـضــروري لصحة القلب ،ما
ً
ً
يحسن الدورة الدموية ويجعل الجلد ورديا ونضرا.
ً
نصيحة :تناولي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا.

من ناحية أخرى ،تجنبي:
ً
• المبالغة في تقشير البشرة (مرة أسبوعيا تكفي).
• التركيز على العيوب.
ّ
• تجربة كل أنواع العالجات الجديدة (الجلد يحب الروتين).
ً
• االستحمام بمياه ساخنة جدا.
• التعرض للرياح الباردة مكشوفة الوجه.

مجموعة زياد نكد لربيع وصيف 2018

• أناقة مشغولة بسنابل ذهب في أسبوع الموضة الباريسي
باريس  -علي جفال

أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــم زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد نـ ـك ــد
مجموعته لربيع وصيف  2018بعنوان
 ،DEMETERنسجها بخيوط من ذهب
ت ـع ـكــس ب ــري ــق {س ـن ـب ـلــة ال ـق ـم ــح} الـتــي
ج ـســدت ال ـمــاضــي ال ـعــابــق بــأس ـطــورة
ال ـخ ـصــب لـ ــدى الـ ـي ــون ــان ،ال ـت ــي كــانــت
توصف بأنها ّ
{أم األرض}.

تـعـبــر الـتـصــامـيــم بـحــريــة كعصفور
يتنقل بين أغالل الحصاد تحت سماء
ً
مـ ـل ــون ــة ،وت ـن ـس ــج ق ـط ـع ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ومتألقة .يمتزج لون األزرق السماوي
الخفيف بالذهبي الذي تعكسه السنابل،
كــذلــك األخـضــر ال ــذي يــرمــز إلــى خصب
األرض مع لون المرجان في المحيطات،

وسحر األشجار البرونزية عند غروب
الشمس .تسكن السنابل تفاصيل الفساتين
كافة ،لتكرس فكرة أسطورة {الخصب} في
المجموعة التي يجسد فيها نكد إشراقة
الحياة بأقمشة حريرية أو مصنوعة من
{التول} ّ
طرزها بسنابل ذهبية ،كذلك أدخل
جدائل صغيرة ضمن نسيج األقمشة الهدلة

ً
أضفت سـحــرا على التطريزات العابقة
بسحر األساطير اإلغريقية.
ي ـق ـ ِّـدم الـمـصـمــم زيـ ــاد ن ـكــد الـمـجـمــوعــة
الـ ـج ــدي ــدة الم ـ ـ ــرأة ق ــوي ــة ،ت ـخ ـت ــار إط ــال ــة
اسـتـثـنــائـيــة ،وف ــي الــوقــت نـفـســه مـعـطــاءة
تستقي إلهامها مــن السنبلة ،رمــز البقاء
اإلنساني والسالم.

25
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عالقات

ّ
ً
ّ
ّ
ُت َ
أمور متعل ٍقة به ،وتفرض
عرف الخواطر المتسارعة بأنها تدفق أفكار ًعدة .تدور أحيانا حول
موضوع ٍ
واحد أو ٍ
ٍ
ّ
ّ
أمر آخر.
عن التركيز على أي ٍ
سيطرتها التامة على عقل المرء ،فتتركه عاجزا ً
ّ
ّ
تتنقل الخواطر المتسارعة بالتسلسل لتنتهي غالبا بأسوأ سيناريو ممكن .يسمعها بعض الناس كأنها أصوات
يعجزون عن تجاهلها ،في حين ّأنها ّ
ضجيج خلفي وخافت في الدماغ.
مجرد
ٍ
تكثر األسباب التي تدفع بالخواطر المتسارعة إلى الظهور ،أبرزها
ّ
فرط التوتر ،والنقص في النوم ،وتناول أدويــة ،وحــاالت طبية معينة .ولكن
ّ
لحسن الحظ ،يمكن التخفيف من هذه الخواطر أو تهدئتها عبر عالج حاالت
كامنة أو اعتماد ّ
تقنيات فاعلة.
ّ
كذلك تتسارع هذه الحالة جراء القلق واالكتئاب والوسواس القهري وإدمان
األمفيتامين.

ّ
الغنية
األطعمة
بالمغنيسيوم
ّ
بتأثير
تتمتع
ٍ
ّ
مهدئ

تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــر ط ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــق ل ـ ـل ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــواطـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــارعـ ــة أو
ّ
تـخـفـيـفـهــا .صـحـيــح أن ب ـعــض هــذه
ّ
ً
ً
ّ
يتطلب وقتا وتمرينا
االستراتيجيات ّ
إلتـّقــانــه ،لكنه مفيد فــي إدارة
تدفق األفكار في ّ
أي وقت.

ّ
ركز على الحاضر ودعك من
الماضي أو المستقبل:

يعاني بعض ا لـنــاس تسارع
أمور ال وجود لها،
الخواطر بسبب
ٍ
أو ربما يستحيل حدوثها،
ّ
في حين يركز آخــرون على
ً
الماضي علما بــأن ال يمكن
ً
تـغـيـيــره .ان ـطــاقــا مــن هـنــا ،عـلــى من
يعيش هذه الحالة أن يبذل قصارى
جـهــده للنظر إل ــى ال ـحــاضــر ،فيقول
ل ـن ـف ـســه" :لـ ــن أق ـل ــق ب ـش ــأن ال ـمــاضــي
ّ
أو الـمـسـتـقـبــل ،ب ــل س ــأرك ــز ع ـلــى ما
أس ـت ـط ـيــع ال ـس ـي ـطــرة عليه
ً
فـعــا" .إنها انطالقة
ّ
جيدة.

ً
نفسا
خذ ً
عميقا:

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد
بشكل
الجسم
ٍ
ط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــي ع ّـ ـلـ ــى
دق ــات
الـهـلــع بـتـســارع ّ
الـقـلــب وم ـعـ ّـدل التنفس،

ال سـ ـيـ ـم ــا ّح ـ ـيـ ــن يـ ـ ـب ـ ــدأ ال ـع ـق ــل
بــال ـت ـســارع .يـخــفــف الـنـفــس الـبـطــيء
ّ
ّ
والعميق ّ
رد الجسم المتوتر ويعزز
الشعور بالهدوء ،ما
ي ـســاعــد ف ــي إس ـكــات
الخواطر المتسارعة
أو إيقافها.
ّ
ي ـم ـك ـن ــك ال ـت ـن ــف ــس
ً
عميقا فــي ّ
أي و قــت،
ّ
م ــن دون أي تـمــر يــن
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ،ف ـ ـي ـ ـك ـ ـفـ ــي
ببساطةٍ أن تستنشق
الهواء ثالث ثوانّ ،
ثم
ٍ
ت ـخ ــرج ــه ب ـي ــن خـمــس
ثوان.
وعشر
ٍ

ّ
خيارات
فكر في
ٍ
أخرى:

ً
يـنـتـهــي غ ــال ـب ــا ب ــأس ــوأ س ـي ـنــاريــو مـمـكـ ّـن،
ُ ّ
ف ـمــن ال ـس ـهــل أن "ي ـغ ــل ــف" ب ـكــارثــة تـتـمــثــل
بحلقة مفرغة من القلق المتزايد واألفكار
الـمـتـســارعــة الـمـسـتـمـ ّـرة .عـنــدمــا تتسارع
ّ
األف ـ ـكـ ــار ف ــي ع ـق ـلــك أخ ـب ــر ن ـف ـســك أن ه ــذا
ّ
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ـس ـ ّـي ــئ ل ــن ي ـص ـي ـبــك ،وف ــك ــر
ب ـخ ـي ــارات أخـ ــرى مــرغــوبــة أك ـثــر ويـ ّ
ـرجــح
ٍ ً
حــدوثـهــا .ب ــدال مــن "ســأطــرد مــن أج ــل هــذا
الخطأ الذي ارتكبته" ،قل" :الجميع يخطئ،
ّ
ّ
ألصحح ما جرى".
وسأفعل كل ما بوسعي

ّ
الجأ إلى التغني:

ّ
الـتـغــنــي ع ـب ــارة ع ــن كـلـمــات أو جـمـ ٍـل
يـ ـ ّ
ـرددهـ ــا الـ ـم ــرء ل ـت ـهــدئــة ع ـق ـلــه ،وتـعـلــو
ّ
بشكل خــاص في أوقــات الهلع
فائدتها
ٍ
وت ـس ــارع ال ـخــواطــر .مــن ه ــذه الـعـبــارات
ّ
ال ـم ـف ـيــدة" :أنـ ــا قـ ــادر ع ـلــى ت ـخــطــي هــذه
و"ستسير األمور على ما يرام".
األزمة"ّ ،
يسمح التغني للعقل بالتركيز على فكرة
ّ
ّ
مشجعة ،فيبتعد عن
إيجابية أو
بسيطة
ّ
تدفق األفكار.

ّ
جرب بعض اإللهاءات:
ت ـ ّس ـت ـط ـيــع إح ـ ـ ــدى ه ـ ــواي ـ ــات ال ـم ــرء
المفضلة ،خـصــوصـ ًـا واح ــدة ّ
مهدئة،
أن تسكت عقله وتساعده في التركيز
أمر آخر غير الخواطر المتسارعة.
على ّ ٍ
ً
ً
يـشــكــل الـتـلــويــن خ ـّي ــارا شــائ ـعــا يـقـ ّـدم
ّ
ّ ً
إلـهـ ً
مهدئا ويخفف التوتر .ونذكر
ـاء
من الخيارات األخرى :الرسم والبستنة
ّ
موسيقيةٍ .
والطبخ والعزف على آلةٍ

مارس الرياضة:
يساعد الـنـشــاط الـبــدنــي المنتظم،
ً
خصوصا الركض ،في السيطرة على
الخواطر المتسارعة .وأظهرت دراسات
ّ
ّ
عـ ّـدة أن الرياضة تتمتع بـقـ ّـوة تعزيز
ّ
ال ـ ـمـ ــزاج ،وأش ـ ـ ــارت دراسـ ـ ــة ف ــي مـجــلــة
(العالج السلوكي)
ّ Behavior Therapy
ّ
إل ــى أن الــريــاضــة تـخــفــف مــن أع ــراض
ّ
االكتئاب ،في حين أن دراسة أخرى من
ّ
( Journal of Sport Behaviorمجلة
ّ
السلوك الرياضي) وجدت أن  15دقيقة
ّ
ّ
تحسن مزاج الطلب
فقط من الرياضة
ّ
الجامعيين.
ّ
ل ـ ـ ــذا ،إذا شـ ـع ــرت بـ ـتـ ـط ــور أفـ ـك ــارك
ال ـم ـت ـس ــارع ــة ،فــال ـجــأ إلـ ــى ال ـم ـشــي أو
الهرولة أو غيرهما من أنشطة مماثلة
لتساعد دماغك في االستقرار.

استنشق زيت الخزامى العطري:
ُ
ّ
المهدئة،
بقدرتها
تعرف الخزامى ُ
حسب دراس ــات ع ــدة ،نـشــرت إحــداهــا
في Journal of Medical Association
ّ
ّ
ّ
الطب ّية
الجمعية
( of Thailandمجلة
ّ
ّ
في تايالند) ،وأكدت أن استنشاق زيت
ّ
الخزامى العطري يهدئ العقل ونشاط
الدماغ.

رعاية طبية
العقلية التي ّ
ّ
تسبب
تكثر األمراض
ّ
تـ ـس ــارع الـ ـخ ــواط ــر .لـ ــذا ع ـل ــى كـ ــل مــن
يعاني حلقات مـتـكـ ّـررة مــن الخواطر
ـاب أو
ال ـم ـت ـسـ
ـارعــة أو ًع ــام ــات اك ـت ـئ ـ ٍ
ً
اض ـطــرابــا نفسيا أو قـصــور االنـتـبــاه
وفـ ــرط ال ـحــركــة أو مـشــاكــل ف ــي الـنــوم
ّ
عقلية ،أن يلجأ
أو غيرها من أمراض
ً
ـاج
ـ
ع
ـر
ـ
ف
ـوا
ـ
ت
ـ
ي
ال
ســري ـعــا إل ــى طـبـيــب.
ٍ
مـ ّ
ـوحــد ول ـكــن ثـمــة عــاجــات ع ــدة ،من
بينها:
● أدويــة أو عالج نفسي أو كالهما
وفـ ـ ــق وصـ ـ ـف ـ ــةٍ طـ ـ ّـبـ ـ ّـيـ ّــةٍ لـ ـم ــن ي ـع ــان ــون
ً
ً
ً
اضطرابا عقليا مشخصا.
● اللجوء إلى دراسة النوم ،أو تناول
ـرات فــي نمط
أدويـ ــة ،أو إح ــداث تـغـيـيـ ٍ
الحياة لمن يعانون مشاكل في النوم.
● أدوية أو جراحة لمن يعانون فرط
نشاط ّ
ّ
الدرقية.
الغدة
● استشارة ،أو عالج نفسي ،أو ّ
أي
عالج آخر لمن يدمنون األمفيتامين.
ٍ
● تغيير األدوية أو الجرعة إذا كان
ً
ت ـس ــارع ال ـخ ــواط ــر نــات ـجــا ع ــن أدوي ــة
ّ
معينة.

ّ
غذائية
تغييرات
يـ ـ ـح ـ ـ ّـس ـ ــن ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول األط ـ ـع ـ ـمـ ــة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ـ ّـة الـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــاه ال ـع ـق ـل ــي
ال ـع ــام وي ـخــفــف ت ـس ــارع األف ـك ــار
واض ـ ـطـ ــرابـ ــات الـ ـ ـم ـ ــزاج .أج ــري ــت
دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة حـ ـ ـ ــول ال ـ ــراب ـ ــط
ّ
العقلية،
بـيــن الـطـعــام والـصـ ّـحــة
واكتشف الباحثون فائدة إحداث
ّ
غذائيةٍ :
تغييرات
ٍ

ّ
تناول أطعمة ذات مؤشر
غاليسيمي منخفض:
ّ
ّ
ّ
المتنوعة والبذور
تخفف المكسرات ّ
ت ـسـ ّـارع ال ـخــواطــر ،ألن ـهــا أطـعـمــة ذات
مـ ــؤشـ ــر غ ــاي ـس ـي ـم ــي م ـن ـخ ـف ــض ،ل ــذا
ّ
ّ
العقلية.
الصحة
ينصح بها لتحسين
ّ
ـؤش ــر
ـ
م
ـ
ـ
ل
ا
ذات
ـة
تـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز األط ـ ـع ـ ـمـ ـ
ّ
الـ ـغ ــايـ ـسـ ـيـ ـم ــي الـ ـمـ ـنـ ـخـ ـف ــض ب ــأنـ ـه ــا
ّ
ّ
السك ّ
وغنية بالبروتين
ريات
منخفضة
ّ
ّ
واألل ـي ــاف وال ــده ــون ال ـصــحــيــة .كذلك
ّ
تساعد في استقرار مستويات السكر
ً
ف ــي الـ ــدم وأح ـي ــان ــا تـحـسـيــن الـصـ ّـحــة
ال ـع ـق ـلـ ّـيــة .م ــن أب ـ ــرز األم ـث ـل ــة :ال ـل ـحــوم
ال ـخــال ـيــة م ــن ال ــده ــون ،وال ـم ـك ـ ّـس ــرات،

والـ ـب ــذور ،والـ ـخـ ـض ــراوات ،والـحـبــوب
الكاملة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تـ ـ ّ
ـؤدي األط ـع ـمــة ذات
ّ
ال ـمــؤشــر الـغــايـسـيـمــي الـمــرتـفــع إلــى
ّ
تزايد سريع في نسبة السكر في الدم،
ٍ
ّ
وأب ــرزه ــا :األط ـع ـمــة الـغـنـ ّـيــة بــالـســكــر،
ّ
المكررة ،والمأكوالت
والكربوهيدرات
ّ
ظروف
ـواع
ـ
ن
األ
ـذه
ـ
ه
تفاقم
المصنعة.
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحة العقلية ،لذا ال بد من تجنبها.
ّ
ٌ
يـ ـشـ ـي ــر ت ـ ـقـ ــريـ ــر ف ـ ــي مـ ـج ــل ــة Case
ّ
إفرادية
( Reports in Psychiatryتقارير
ّ
علم النفس) إلــى أن األطعمة ذات
في ّ
ّ
المؤشر الغاليسيمي المرتفع تؤدي
ً
دورا ف ــي ظ ـهــور أع ـ ــراض االض ـط ــراب
ال ـن ـف ـســي واالكـ ـتـ ـئ ــاب ،م ــا يـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
تسارع الخواطر.

األطـ ّـبــاء بـمـضــادات األك ـســدة كطريقةٍ
ممكنةٍ للسيطرة على أ ع ــراض هذين
ّ
العقليين .من أبرز األطعمة
المرضين
ّ
الغنية بمضادات األكسدة نذكر :التوت
ّ
على أنواعه ،والفاصولياّ ،والمكسرات،
ّ
الحمضية ،والتفاح.
والفاكهة

ّ
ركز على مضادات األكسدة:

ّ
يشكل معظم الفاكهة والخضراوات
ً
ً
م ـصــدرا مـمـتــازا لـمـضــادات األك ـســدة،
ّ
مـ ـ ــا ي ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاربـ ــة ال ـ ـتـ ــوتـ ــر
التأكسدي (تلف الخاليا) في الجسم.
ّ
ت ـش ـي ــر مـ ـق ــال ــة فـ ــي مـ ـج ــل ــة Current
( Neuropharmacologyعلم عقاقير
ّ
األع ـ ـصـ ــاب الـ ـح ــدي ــث) إلـ ــى أن الـتـلــف
ً
الـتــأكـســدي ي ـ ّ
ـؤدي دورا فــي االكتئاب
واالضطراب النفسي .من هنا ،يوصي

عندما تتسارع
األفكار في عقلك
ّ
أخبر نفسك أن
هذا السيناريو
ّ
السيئ لن
يصيبك

يومية من المغنيسيوم:
احصل على جرعة
ّ

ّ
الغنية بالمغنيسيوم بتأثير ّ
ّ
مهد ئ،
األطعمة
تتمتع
ٍ
ُ
ّ
ّ
وتــؤكــد دراس ــة نـشــرت فــي مجلة Neuropharmacology
ّ
ّ
(علم عقاقير األعصاب) أن النقص في هذا المعدن يؤدي

ً
ّ
الجيدة
أحيانا إلــى االضـطــراب النفسي .تشمل المصادر
لـلـمـغـنـيـسـيــوم :ال ـس ـبــانــخ ،والـ ـل ــوز ،وال ـك ـي ـن ــوا ،وال ـتــوفــو،
والفاصوليا السوداء.

ّ
مشاعرك ...كلما أطلقت لها العنان تحكمت فيك
لـمــا ك ــان ت ـســارع الـخــواطــر

مشاعر اإلنسان «أدوات» ضرورية لكتابة الشعر ،ال سيما تلك العواطف التي ِّ
تعبر عن ّ
الحب واإلخالص والشرف
ّ
واالحترام والصداقة ،وغيرها من المشاعر النبيلة التي ترسم شخصيتنا .إال أنها منذ
ستينيات القرن الماضي على
ّ
ّ
ّ
األقل ،أصبحت كلها ،السلبية واإليجابية ،تستحق التعبير عنها واكتشافها.
ً
ولكن هل علينا فعال إطالق العنان لمشاعرنا في كل مرة نشعر بها بالحزن أو االستياء أو غيرهما؟
ريتشارد زوولينسكي

الغيرة ،واأللم ،والغضب ،والكراهية،
والشماتة ،والسخط ،والحزن العميق،
ً
م ـشــاعــر ت ـن ـتــاب الـ ـم ــرء {ط ـب ـي ـع ـي ــا} ،ما
يجعلها صحية .ولما كنا ّ
نمر بأوقات
تــراودنــا فيها هــذه األحــاسـيــس ،فإنها
ً
تبقى أصيلة ،واألصالة ّ
تؤدي دورا في
ّ
األهم ّية في {عصر المشاعر} هذا.
غاية
ّ
حــتــى ال ـغ ـيــرة وال ـكــراه ـيــة والـغـضــب
وغيرها من مشاعر ّ
قوية تعتبر {صالحة
نكسر
لــاسـتـعـمــال} ،ونـحــن فــي الــوا ّقــع ّ
ـ{سلبية} .لكنها
قاعدة اللياقة بنعتها بال
تبقى مــؤذيــة ،س ــواء تــوافــرت الـظــروف
التي تبررها أو ال .إال أننا الحظنا وجود
ـق حيث ال يسمح ألحــد بأن
مـنـحـ ٍ
ـدر زل ـ ً ٍ
يأخذ موقفا ضد إطــاق هذه المشاعر
ّ
ّ
في كل مرة تجتاحنا لئل يوصف بأن
أحكامه ّ
ضيقة العقل.

ً
عيش األحداث مجددا

ت ــزده ــر ق ـط ــاع ــات ع ـ ــدة ب ـف ـضــل ه ــذه
ً
ّ
السلبية ،علما بأنها
المشاعر والتجارب
ربـمــا تـكــون هــي مــن أثــارهــا فــي المقام
ً
ً
ّ
األول .مثال ،صار عمود النميمة موقعا
ّ ً
ّ
إلكترونيا ،وعندما َ يقوم المتضررون
ّ
حواري ّةُ ،يش ّجعون على عيش
بجوالت
ٍ
ً
األحداث التي حفزت هذه المشاعر مرارا
ً
وتكرارا.
ّ
كذلك في بعض العالجات الحوارية،
ّ
ُي ّ
التحد ث أكثر
شجع المشاركون على
ّ
ع ــن م ـشــاعــرهــم الـسـلـبــيــة لـيـصـلــوا إلــى
ّ
ّ
يظهرونها .لـكــن ذلك
جــذورهــا ،مــن ثــم
ً
ال يــؤدي إلى النتيجة المطلوبة دائما.

ً
ً
أحيانا ،بل غالبا ،ينتج عن الكالم تأثير
معاكس.
ّ
صـ ـحـ ـي ــح أن ع ـل ـي ـن ــا ا لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـد ث فــي
أوق ــات كثيرة عــن مشاعرنا واألح ــداث
الـتــي سبقتها ،كــذلــك ال ب ـ ّـد مــن ذكــرهــا
ً
م ـ ـ ـ ّـرات ع ـ ــدة أحـ ـي ــان ــا ل ـم ـعــال ـج ـت ـهــا ،أي
ّ
ّ
فهمها والتمكن من حلها .ولكن سواء
ً
ً
ك ـ ـنـ ـ َ
ـت مـ ـع ــالـ ـج ــا ن ـف ـس ـ ّـي ــا أو م ـ ـجـ ـ ّـر د
ال ـم ـهــمّ
صديق حقيقي ،فمن
ً
أن ت ـكــون مستمعا
ً
ل ـ ـط ـ ـي ـ ـفـ ــا وتـ ـ ــراعـ ـ ــي
مشاعر اآلخ ــر .ومن
ّ
الـ ـ ـض ـ ــروري أل ت ـح ــاول
ّ
إج ـ ـبـ ــاره ع ـل ــى ال ـت ـخ ــل ــص مــن
ّ
حقيقية ناجمة عن حاالت
عواطف
مؤلمة أو مؤذية.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك يـ ـخـ ـتـ ـل ــف وق ـ ـ ـ ــت االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــروري م ــن
حالةٍ إلى أخرى،
ً
ول ـكــن غــال ـبــا ال
تعتبر مراجعة
مـ ــواقـ ــف أل ـي ـمــة
والمشاعر التي
ً
ح ـم ـل ـت ـه ــا ،م ـ ـ ــرارا
ً
وتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرارا ،خ ـطــوة
ّ
صح ّية ولــن تؤدي
إلى تطوير الشخصية.
بالضرورة َ
ّ
باهتمام
يبدو أننا نش ّجع على التركيز
ٍ
ّ
ش ــدي ــد ع ـلــى م ــا يــزع ـج ـنــا والـ ـتـ ـح ــدث عنه
ب ـصــورة م ـت ـكـ ّـررة .فــي ال ـبــرامــج ال ـحـ ّ
ـواريــة،
ي ـن ـضـ ّـم ال ـج ـم ـهــور إل ــى ال ـس ـخــط الـحــاصــل
ً
ه ـ ــذا ،م ــا ي ـب ـ ّـرر غ ــال ـب ــا ال ـم ـشــاعــر الـسـلـبـ ّـيــة
ً
ّ
ويجسدها بــدال مــن التخفيف منها .ومن

خالل االستسالم لها ،وإطالقها ّ
المرة تلو
ً
األخ ــرى ،تـخــرج عــن السيطرة أحـيــانــا ،فال
ّ
ّ
تعود تتملكها بل هي تتملكك وتسيطر على
عقلك وجسمك ونفسك.

تغيير
لتحقيق التغيير ،علينا أن نؤمن بالحاجة إليه .إذا كنت
ّ
ّ
السلبية واحتضانها يخدمك،
تشعر بأن تبرير مشاعرك
ّ
بشكل استباقي بتنفيذ خطة
ستغيب عنك الرغبة في البدء
ٍ
إليقاف هذه األحاسيس.
وإذا كنت تسعى إلى التأكد من صحة الشعور السلبي
كـ ّـلـمــا راودك ،فـ ّ
ـربـمــا لــن ت ــدرك مـتــى تـكــون مـشــاعــرك غير
ً
مرغوب بها أو مبالغا فيها.
متناسبة أو غير
ٍ

ّ
السلبية ا لـتــي تــراود
بالطبع ،تكثر أ سـبــاب المشاعر
ً
ّ
ّ
الناس ،ويشكل بعض منها أعراضا ألمــراض عقلية ،لذا
ّ
ـات أخ ــرى .وإل ،ال تــدع هذه
ال بـ ّـد مــن الـلـجـ
ـوء إلــى عــاجـ ٍ
ّ
األحاسيس تتملكك ،بل اعتبرها خطوة في المسار نحو
ً
ّ
نموك الذاتي ،فتفرض سيطرتك عليها وتمضي قدما.

٢٦

تسالي
كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com
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العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
ّ
تتحسن مهنيا :راجع حساباتك ودقق فيها جيدا خشية الوقوع
مـهـنـيــا ً :ال ـت ـحــديــات كـثـيــرة لـكــن أمـ ــورك س ــوف
خسائر.
في
.
تدريجا
ّ
ً
ً
عاطفيا :ربما تتخلى عن عالقة مع شخص عزيز على عاطفيا :تعيش والحبيب عالقة جميلة ترفرف عليها
السعادةً .
قلبكً .
ً
إعط الغير كي يمكنك األخذ منهم ،تذكر ذلك اجـتـمــاعـيــا :تـجــد ح ــا ل ـنــزاعــات بـيــن األص ــدق ــاء ويكبر
اجتماعياِ :
ً
احترامهم لك.
دائما.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.11 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
سيرة الحب

كلمة السر
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1
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11

ً
مهنيا :ارتـكــاب خطأ ليس نهاية العالم إذا تعلمت من
التجربة.
ً
ّ
تتروى في عالقاتك
عاطفيا :أخطاؤك السابقة تجعلك
الراهنة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن ص ـب ــورا وال تـتـسـ ّـبــب بـمـشــاكــل أن ــت في
غنى عنها.
رقم الحظ.5 :

ّ
ً
ً
ً
ّ
فكريا وتـ ّ
ـود المباشرة بتنفيذ مهنيا :أنت مقبل على مشروع خالق يحتاج إلى كثير
مهنيا :تتعزز مشاريعك
الحكمة.
أحدها.
ّ
من ً
ً
عاطفيا :تصطدم بسوء تفاهم مع الشريك وال تصالن
عاطفيا :حــاذر مــن تــدخــل الحبيب أو ال ــزوج فــي أمــورك
ّ
ّ
سريع.
إلى حل ً
المهنيةً .
اجتماعيا :عالقتك جيدة مع أحد األقرباء بعد إزالة سوء اجـتـمــاعـيــا :ينبغي أن ت ــدرك الــرســائــل ال ـتــي تبعثها
األفالك إليك.
تفاهم بينكما.
رقم الحظ.13 :
رقم الحظ.17 :

الحلول
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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ً
ً
ً
ّ
م ـه ـن ـيــا :ت ـتــأخــر ف ــي تـسـلـيــم أح ــد اع ـمــالــك ل ـك ــن ال ــزم ــاء مـهـنـيـًـا :ابـتـعــد عــن التكليف والـتـفــاخــر وك ــن متواضعا
وفطنا ً.
يساعدونك.
ً
ّ
عاطفيا ّ :
ربما تشعر بالغربة أو بالوحدة ألن الحبيب عاطفياً :شخصيتك المحببة تجعل الحبيب يفتخر بك.
اجتماعيا :تعاني مشاكل عائلية وتبحث عن حلول لها.
عنك.
بعيد ً
ّ
تتحرر من صداقة ماضية لم تجلب الخير لك .رقم الحظ.7 :
اجتماعيا:
رقم الحظ.9 :

9

4
5
6
7
1
9
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8
2

 -1م ـس ـل ـســل الـ ـب ــداي ــة الـفـعـلـيــة
للفنانة شجون.
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1
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5
8
6
7
4

ً
عموديا:

8
1
4

6
2
9
3
8
1
4
5
7

 ( -1خطوات  ).....مسلسل بداية
مشوار شجون الفني.
 ( -2دانة  ).....مسرحية للفنانة
شجون الهاجري.
 ( -3دنـيــا  )....مسلسل جسدت
شجون دور السكيرة (م).
 -4ثلثا (نعم) – نغمة موسيقية.
 -5حروف متشابهة – تكلم.
 -6تجدها في (مائل) – وعل (م).
 -7ارتفع – خاطر.
 -8ظهر – خرف.
 ( -9فرح  ).....مسرحية لشجون
(م).
 -10م ــن أس ـم ــاء ال ـلــه الـحـسـنــى
(م) – فك (م).
 -11زاد – ( فـ ـ ـ ـج ـ ـ ــر )....مـنـتـجــة
وكاتبة اكتشفت شجون (م).

8
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7

7
8
1
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5
9
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ً
أفقيا:

4
9

9

كلمات متقاطعة
 -2مـسـلـســل ف ـكــاهــي م ــع إل ـهــام
فضالة وأحمد سليمان.
 -3للتمني – عاصمة البحرين
(م).
 -4سوسته – للتفسير.
 -5لفظ تليفوني – داعب (م).
 -6ت ــا ب ــع وأدرك – ت ـجــد هــا في
(جياد).
 -7تجدها في (كاجوال) – دري
(م).
 -8نصف (لياقات) – وطأ.
 -9ب ـحــر – ( ف ـضــة ......أب ـ ـيـ ــض)
مسلسل لشجون.
 -10االختيار (مبعثرة).
 -11مسلسل لشجون عن قضية
الشذوذ الجنسي.
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مدرب
تواجه
صوت
ملك
خامة
موقع
شوق
صابر
ثقة
تواصل
جمهور
فريق
رعاية
حرير
حمد
ميس
غالية
زمن
حدث
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ر

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.

4

ً
ً
مهنيا :األبــواب ستفتح أمامك قريبا مهما عانيت من
مشاكل.
ً
عاطفياّ :
تمر بفترة ركود في عالقتك مع الحبيب لكثرة
انشغاالتك.
ً
ً
اجتماعيا :تبذل جهودا حيوية في توفير أجواء طيبة
للمنزل.
رقم الحظ.14 :

الثور

ً
ً
ً
مـهـنـيــا :ت ـس ـ ّـوي وض ـع ــا دق ـي ـقــا ب ـم ـهــارة فـتـلـفــت أنـظــار
المسؤولين عنك.
ً
عــاطـفـيــا :تـ ــزداد جــاذبـيـتــك وتـعـيــش س ـعــادة يحسدك
اآلخرون.
عليها ً
اجتماعيا :ترغب في االنتماء إلى جماعة رياضية أو
ثقافية.
رقم الحظ.2 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يدعوك برجك إلــى عــدم اتخاذ ق ــرارات كبيرة
عملك.
ضمن
ً
ً
ً
عاطفيا :تبدو مقتنعا ومرتاحا ألسلوب الشريك في
التعامل ًمعك.
اجتماعيا :قم بجهود الستقطاب األصدقاء وإظهار
محبتك لهم.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
جارحة للزمالء.
مهنيا ً :ابتعد عن توجيه مالحظات ً
عاطفيا :ما زال كوكب الحب متراجعا عنك ويبدو أنك
ّ
ال تهتمً .
اجتماعيا :شاطر اآلخرين أفراحهم ونجاحاتهم ليبادلوك
بالمثل.
رقم الحظ.4 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :يحثك الوضع على اتخاذ قرار جريء وشجاع
لمستقبلك.
ً
ّ
فتستمر حياتكما في
عاطفيا :أنظرا في اتجاه واحد
وسالم.
تفاهم
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـه ـتـ ّـم ب ـج ـمــالــك وأن ــاق ـت ــك وي ـت ـق ـ ّـرب منك
المعارف.
رقم الحظ.10 :
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«النجاة المتوسطة» تكرم الحاصلين على الدرجات النهائية في الرياضيات
كرمت مدرسة النجاة المتوسطة،
ً
ممثلة بقسم الرياضيات ،الطالب
الفائقين الحاصلين على الدرجات
النهائية في اختبار الفصل
الدراسي األول للمادة.
حضر الحفل األستاذ فارس مبارك
القحطاني ،ومدير المدرسة األستاذ
ناصر العتيبي ،والمدير المساعد
األستاذ مجدي بدوي ،ورئيس قسم
الرياضيات األستاذ أنس عبدالله،
ومعلمو القسم وبعض رؤساء
ً
األقسام واالختصاصيين ،تحفيزا
ً
للطالب وتكريما لهم.
ً
أنس عبدالله مكرما الطالب الفائق زيد السعدي

صورة جماعية إلدارة المدرسة والطالب المكرمين مع معلميهم

حفل تكريم المهندسين
األردنيين في الكويت
أقامت نقابة المهندسين األردنيين بالكويت،
برئاسة المهندس غسان ذياب ،حفل تكريم
ً
المهندسين الذين أمضوا ثالثين عاما في
الكويت بحضور السفيرين األردني صقر
أبوشتال ،والفلسطيني رامي طهبوب ،وأمين
السر المساعد لجمعية المهندسين الكويتية
حمود الهدية.

ً
غسان ذيب مكرما السفير االردني صقر أبوشتال

تكريم أمين عبدالوهاب

 ...و السفير الفلسطيني رامي طهبوب

 ...و أمين السر حمود الهدية

مجتمع

مسك وعنبر

٢٨

توابل ةديرجلا

•
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ُ
ً
صادق بهبهاني« :ودي أتكلم» فيلم اليت كوميدي أخرجه سينمائيا
بطولة البريكي والقفاص وعبدالله وضيوف الشرف النبهان والردهان

tawabil@aljarida●com

خبريات
دوالن يحذف دور
تشاستاين من فيلمه الجديد

فادي عبدالله

يخوض المخرج صادق
بهبهاني تجربة سينمائية
جديدة ،تحمل عنوان "ودي
أتكلم" ،سيعرضها في
المهرجانات ،وللجمهور.

بهبهاني يستأنف
إنتاجه المسرحي
في فبراير 2019

صادق بهبهاني

ليلى عبدالله

دارت ك ـ ــا مـ ـ ـي ـ ــرا ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــرج
ص ـ ـ ـ ــادق بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي ،م ـع ـل ـنــة
ب ــدء ت ـصــويــر فـيـلـمــه ال ــروائ ــي
ا ل ـط ــو ي ــل "ودي أ ت ـك ـل ــم" ،و هــو
ً
مـ ــن ت ــأل ـي ـف ــه أيـ ـ ـض ـ ــا ،وإنـ ـت ــاج
م ــؤس ـس ــة "آرتـ ـ ـس ـ ــت" لــإن ـتــاج
الفني والمسرحي.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،ق ـ ــال

بهبهاني لــ"ا لـجــر يــدة" " :بــدأت
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ف ـي ـل ـم ــي
ال ـ ــروائ ـ ــي الـ ـط ــوي ــل م ـن ــذ أيـ ــام
قليلة ،وهذا العمل السينمائي
من نوع اليت كوميدي ،مدته
 80د قـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ،وأ ق ـ ـ ــد م ـ ـ ــه ب ــر ت ــم
وأحداث سريعة ،ويعتمد على
كوميديا الموقف".
وذ كـ ـ ــر أن "ا لـ ـعـ ـم ــل ي ـت ـطــرق
إلـ ـ ــى جـ ــوانـ ــب كـ ـثـ ـي ــرة ت ـخــص
ال ـب ـلــد والـ ـن ــاس وال ـج ـم ـه ــور"،
م ـب ـي ـنــا أنـ ــه ل ــن ي ـف ـصــح "أك ـث ــر
م ــن ذل ـ ــك ،ك ــي ي ـك ــون م ـفــاجــأة
لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ،وقـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ــرص ـ ــت
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم عـ ـل ــى م ـســك
الـ ـعـ ـص ــا مـ ــن م ـن ـت ـص ـف ـه ــا ،فــي
اال لـتــزام بالخطين األكاديمي
والجماهيري".
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل
المشارك في الفيلم ،قال" :معي
ك ــوكـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن ال ـن ـج ــوم
الكبار والشباب ،ففي البطولة
خالد البريكي وليلى عبدالله
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن ال ـ ـق ـ ـفـ ــاص،
إل ـ ــى ج ــان ــب ضـ ـي ــوف ال ـش ــرف

لقطة من «ودي أتكلم»

بهبهاني مع داود حسين وزهرة الخرجي أثناء تصوير فيلم «هدية»
الكبار جاسم النبهان وجمال
ا لــرد هــان ،و مــن جيل الشباب:
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـحـ ـمـ ـل ــي وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــر وجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـشـ ـط ــي
وم ـبــارك الـمــانــع وعـبــدالـعــزيــز
ال ـ ـن ـ ـصـ ــار ومـ ـحـ ـم ــد عـ ــاشـ ــور،
والـ ـم ــذيـ ـع ــان ص ــال ــح ال ــراش ــد
وفاطمة بوحمد".
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه س ـي ـق ــدم فـيـلـمــه
الجديد ،بالتعاون مــع شركة
"سينيسكيب" على صاالتها
بعد االتفاق النهائي وتحديد
الـمــوعــد ،مــوضـحــا أنــه يــدرس
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــوص
التلفزيونية ،مــن بينها نص
درامي لشهر رمضان المقبل،

لكنه لن يقرر قبول ا لــدور من
ع ــد م ــه إال ب ـع ــد اال نـ ـتـ ـه ــاء مــن
قراء ته.
وكـ ـ ــان الـ ـمـ ـخ ــرج ب ـه ـب ـهــانــي
ص ـ ّـور "ال ـح ــدث" فــي مـهــرجــان
دب ـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ال ـ ــدول ـ ــي
ب ـ ــدورت ـ ــه الـ ـ ـ ــ 14فـ ــي دي ـس ـم ـبــر
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،م ــع ال ـف ـنــان
خالد البريكي.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي ،أكـ ـ ــد ب ـه ـب ـه ــان ــي
ً
أن ـ ـ ــه م ـ ـتـ ــوقـ ــف ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،ل ـك ـنــه
سيستأنف العمل اإل نـتــا جــي،
ً
ا عـتـبــارا مــن ا لـمــو ســم المقبل،
ً
ب ـ ـ ــدء ا مـ ــن فـ ـب ــرا ي ــر  ،2019إذ
سـ ـب ــق أن قـ ـ ـ ـ ّـد م مـ ـس ــر حـ ـي ــات:

بياع ا لـجــرا ئــد ،وستاند بــاي،
وجـ ــزيـ ــرة ك ـ ـيـ ــدزاريـ ــا ،وف ـن ــدق
المشاهير.
يشار إلى أن بهبهاني ّ
قد م
في بداية مشوراه مع اإلخراج
الـسـيـنـمــائــي ال ـف ـي ـلــم ال ــروائ ــي
القصير ،ومن أعماله "المحطة
رقم واحد" ،الذي حصد جائزة
مهرجان دول مجلس التعاون
السينمائي عــام  ،2012و هــو
م ــن ب ـطــولــة ال ــراح ــل مـنـصــور
المنصور ،و"الصالحية" الذي
ّ
م ــث ــل الـ ـك ــوي ــت فـ ــي م ـه ــرج ــان
كـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ال ـ ــدول ـ ــي
ض ـمــن ت ـظــاهــرة "ركـ ــن األف ــام
ا ل ـق ـص ـي ــرة" عـ ــام  ،2013و ه ــو

مــن تــأ لـيــف ا لــروا ئــي الكويتي
هيثم ب ــودي ،و بـطــو لــة محمد
جابر وحمد العماني وياسة،
و" هــد يــة" بطولة داود حسين
وزه ــرة الـخــرجــي ،و"الــزولـيــة"
م ـ ــن ت ــألـ ـي ــف الـ ـ ــروائـ ـ ــي ه ـي ـثــم
بـ ـ ــودي وب ـط ــول ــة خ ــال ــد أم ـيــن
وغـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــي ون ـ ـ ـ ـ ــوار
الـ ـق ــريـ ـن ــي ،وه ـ ــو ث ــان ــي ف ـي ـلــم
لبهباني يشارك في تظاهرة
"ركـ ــن األف ـ ــام ال ـق ـص ـيــرة" عــام
.2015

أعلن املخرج الكندي كزافييه
دوالن أنه حذف مشاركة
املمثلة األميركية جيسيكا
تشاستاين من فيلمه الجديد
"ذا ديث أند اليف أوف
جون أف دونوفان" ألسباب
"تحريرية" ال عالقة لها
باملمثلة .وأوضح السينمائي
في عدة رسائل نشرها في
حسابه بـ"إنستغرام" أنه اضطر
إلى إعادة العمل على النسخة
األولى من فيلمه الذي يمتد
أكثر من أربع ساعات.
وأشار إلى أنه "بعد التفكير
مليا ،تقرر حذف دور جيسيكا
تشاستاين من الفيلم" ،مؤكدا
أن "الخيار كان صعبا جدا"
وهو "تحريري" بحت وال
عالقة له بأداء املمثلة.
واعتبر املخرج في نهاية
املطاف أن دور "املرأة الشريرة"
الذي تؤديه املمثلة ال يناسب
القصة ،موضحا أنه أراد إعالم
محبيه بنفسه "بغية تفادي
أي تفسيرات خاطئة أو عبثية
لهذا القرار" .وأكد أنه "راض
ّ
ومتشوق جدا
عن الفيلم"،
لعرضه ،من دون تحديد موعد
خروجه إلى الصاالت.

«غوستالند» يفوز في مهرجان
جيرارميه للفيلم الخيالي

ً
ّ
الكاتب السريع نموذجا في رسالة دكتوراه شيخة البدر :شخصيتي في «حبيبي
●

حياتي» صادمة وستحدث ضجة

فادي عبدالله

يـ ـن ــاق ــش ال ـ ـبـ ــاحـ ــث س ـع ــود
الـ ـحـ ـج ــرف بـ ـع ــد غـ ـ ــد ،رس ــال ــة
نـقــديــة لـلـحـصــول عـلــى درج ــة
ا لــد كـتــوراه فــي النقد األد ب ــي -
الـمـســرح ،مــن قـســم الــدراســات
ال ـع ـل ـيــا ب ــأك ــادي ـم ـي ــة ال ـف ـن ــون،
المعهد ا لـعــا لــي للنقد الفني،
وهـ ـ ــي بـ ـعـ ـن ــوان "ال ـم ـس ــرح ـي ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فــي
ا ل ـف ـت ــرة م ــن  1963إ لـ ــى 1975
 ا لـكــا تــب عبدالعزيز السريعً
نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج ـ ـ ــا ،ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ع ـل ــى
رسالته الناقد د .محمد حسن
عبدالله.
يـ ــذ كـ ــر أن ا لـ ـك ــا ت ــب ا ل ـق ــد ي ــر
عـبــدالـعــزيــز الـســريــع مــن أبــرز
ّ
كـ ـ ــتـ ـ ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح الـ ـك ــويـ ـت ــي
ال ـم ـع ــاص ــر ،ف ـقــد بـ ــدأ ال ـك ـتــابــة
ا ل ـم ـســر ح ـيــة عـ ــام  1963حـيــن
ك ـ ـ ـتـ ـ ــب مـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه األولـ ـ ـ ـ ــى
"فلوس ونفوس" ،ثم مسرحية
"الجوع" عام .1964
ثم تتالت أعماله المسرحية
ال ـت ــي ك ـتــب بـعـضـهــا مـشــاركــة
مـ ــع ال ـ ــراح ـ ــل صـ ـق ــر الـ ــرشـ ــود،
مـثــل مـســر حـيــات ""4 ،3 ،2 ،1
و"ش ـي ــاط ـي ــن ل ـي ـلــة ال ـج ـم ـع ــة"،
و"بحمدون المحطة" .إضافة

●

عبدالعزيز السريع
الى ذلك أعد مسرحية "الثمن"
آلر ث ـ ــر م ـي ـلــر عـ ــام  1988ا ل ـتــي
أخرجها فؤاد الشطي ،ومثلت
في الكويت بأحد المهرجانات
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة .وج ـ ـمـ ــع الـ ـس ــري ــع
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
والتلفزيونية وكتابة القصة
القصيرة والمقالة.

وق ـ ــد ك ـ ــرم ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي
كشخصية مـهــر جــان ا لـكــو يــت
الــدولــي لـلـمـســرح األكــادي ـمــي،
فـ ــي دورتـ ـ ـ ــه الـ ـس ــابـ ـع ــة ،الـ ــذي
ينظمه المعهد العالي للفنون
المسرحية.

محمد جمعة

انتهت الفنانة شيخة البدر من تصوير
دورهـ ــا فــي ال ــدرام ــا االجـتـمــاعـيــة "حبيبي
حياتي" من تأليف د .فوزية الــدريــع ،ومن
إخ ــراج خــالــد الفضلي ،ويتقاسم تجسيد
أدواره نخبة من النجوم بينهم حسن البالم،
وانتصار الشراح ،وزهرة عرفات ،وعبداإلمام
عبدالله ،وشــوق ،ومحمد رمـضــان ،وهدى
صالح ،ومبارك المانع ،وفهد البناي وياسة.
وقــالــت الـفـنــانــة الـشــابــة ل ــ"ال ـجــريــدة" عن
دوره ـ ــا ف ــي الـمـسـلـســل" :أج ـس ــد شخصية
جــديــدة علي ،لــم يسبق لــي أن قدمت مثله
ً
مــن قـبــل ،وصــدقــا ال أسـعــى إل ــى التسويق
للعمل أو أحاول حث الجمهور على متابعة
دوري ،إنما أتحدث من منطلق المجهود،
الــذي بذلته السيما أنني متأكدة بــأن هذا
الدور سوف يحدث ضجة كبيرة عند عرض
الـمـسـلـســل ،وســأكـتـفــي بــالـقــول ،إنـنــي أطــل
ب ــدور فـتــاة ج ــادة ومــن يــريــد الـتـعــرف على
تفاصيل أخرى يشاهد العمل عند عرضه".
وع ــن الـفـكــرة الـعــامــة لـ"حبيبي حياتي"
أوضحت أن" المسلسل اجتماعي يتخلله

خـ ــط ك ــومـ ـي ــدي ص ــاغ ــت أح ــداث ــه
ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة ف ـ ـ ــوزي ـ ـ ــة الـ ـ ــدريـ ـ ــع
برشاقة على مستوى الحدث
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي ،واالن ـ ـت ـ ـقـ ــال مــن
حالة ألخ ــرى ،وهــذا ليس
بغريب على كاتبة لديها
خـ ـب ــرة ح ـي ــات ـي ــة ك ـب ـي ــرة،
وقـ ـ ــد س ـ ـعـ ـ ُ
ـدت ب ــال ــوق ــوف
أمــام نخبة مــن الــزمــاء في
مقدمتهم الفنان حسن البالم،
وتحت إش ــراف المخرج خالد
الفضلي.
وث ـم ـن ــت ش ـي ـخ ــة م ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
المسلسل اإلمــاراتــي "خيانة وطــن"،
الذي تناول قضية مهمة شغلت الرأي
العام في اإلمارات فترة ،وقالت "ردود
األف ـع ــال كــانــت واس ـع ــة خ ــال وعـقــب
ع ــرض الـعـمــل ،وأدي ــن لـهــذا المسلسل
بالفضل في أنه عرف الجمهور اإلماراتي
بشيخة عــن كـثــب" ،الفـتــة إلــى حرصها
عـلــى الـتـنــوع فيما تـقــدمــه مــن أعـمــال،
مــؤكــدة أنـهــا تــرفــض أن يـتــم تحجيم
قدراتها في شخصيات تقليدية.

شيخة البدر

«اضحك لما تموت» تكمل «الصديقين» على «قومي القاهرة»

مسرحية تجمع نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي وسلوى عثمان
استأنف المسرح القومي في
مصر عروض «اضحك لما
تموت» ،التي ستستمر حتى
شهر مايو المقبل ،وهي من
بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود
الجندي.

ب ـعــد تــوقــف ع ــدة أش ـه ــر ،اسـتــأنــف
الـمـســرح الـقــومــي فــي مـصــر عــروضــه
بمسرحية "اضحك لما تموت" ،تأليف
لينين الرملي ،وإخراج عصام السيد.
المسرحية بطولة نبيل الحلفاوي
وم ـح ـمــود ال ـج ـنــدي وس ـل ــوى عـثـمــان
وإيـمــان إمــام وزكــريــا مـعــروف وتامر
ال ـك ــاش ــف ،دي ـك ــور م ـح ـمــود ال ـغــريــب،
وم ــوس ـي ـق ــى هـ ـش ــام جـ ـب ــر ،وم ــاب ــس
نعيمة عجمي.
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي "اضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــك لـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـم ـ ــوت"
استكماال لسلسلة ناجحة بــدأت في
تسعينيات ا ل ـقــرن ا ل ـمــا ضــي ،وسبق
أن قـ ـ ــدم ف ـي ـه ــا ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف والـ ـمـ ـخ ــرج
مـ ـس ــرحـ ـيـ ـتـ ـي ــن ،فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار مـ ـغ ــام ــرة
صديقين عبر الزمن.
وقـ ــال ال ـم ـخــرج ع ـص ــام ال ـس ـيــد في
مؤتمر صحافي سبق العرض" :هذا
ثامن عمل يجمعني مع لينين الرملي،
سواء على المسرح القومي ،أو القطاع
الـ ـخ ــاص ،وأت ـم ـن ــى أن ت ـن ــال إع ـجــاب
الـ ـن ــاس ،ألن ـه ــا ت ـعــد جـ ــزء ا ثــال ـثــا من
سلسلة المسرحيات التي بدأناها مع
(أهال يا بكوات) ،ثم (وداعا يا بكوات).
وهذه هي المسرحية الثالثة".
وإذا كـ ـ ــان الـ ـص ــديـ ـق ــان ع ـ ـ ــادا إل ــى
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ق ــرنـ ـي ــن م ـ ــن الـ ـ ــزمـ ـ ــان فــي
الجزء األول ،وســافــرا إلــى المستقبل
فــي ا ل ـجــزء ا ل ـثــا نــي ،ف ــإن مغامرتهما
ال ـج ــدي ــدة ال ت ـب ــرح ال ــزم ــان وال ـم ـكــان
الحاليين.
وتدور أحداث المسرحية في قالب
س ــاخ ــر داخ ـ ـ ــل ش ـق ــة ت ـط ــل ن ــواف ــذه ــا

الجندي والحلفاوي في مشهد من المسرحية
على مـيــدان التحرير فــي عــام ،2011
يملكها "يحيى" أستاذ مادة التاريخ
بــال ـجــام ـعــة ،وال ـ ــذي يـعـيــش ب ـم ـفــرده،
بعد أن توفيت زوجته وهجره ابنه.
وفــي لـقــاء غير مــرتــب ي ــزوره صديقه
القديم (طــاهــر) ،الــذي طــردتــه زوجته
وهجرته ابنته الوحيدة حين سافرت
إلى الخارج.

الـ ـ ـص ـ ــديـ ـ ـق ـ ــان م ـ ـث ـ ـقـ ــان ب ـخ ـي ـب ــات
ال ـم ــاض ــي ،وان ـه ــزام ــات ــه وص ــراع ــات ــه
السياسية والفكرية ،ويفكر كالهما
في الموت .األول منعزل عن الحياة
وغ ـ ـ ــارق فـ ــي الـ ـخـ ـم ــر ،م ـت ـج ــاه ــا كــل
األم ـ ــراض ال ـتــي أصــاب ـتــه م ــع الـتـقــدم
في العمر حتى يموت موتا بطيئا،
والثاني تسيطر عليه فكرة االنتحار،

بعد أن فقد كل شيء.
ومـ ــن خـ ــال ذكـ ــريـ ــات ال ـصــدي ـق ـيــن
وتفاعلهما مع ما يجري في ميدان
الـتـحــريــر م ــن ت ـظــاهــرات وم ـط ــاردات
ب ـيــن أط ـ ــراف م ـت ـعــددة يـخـلــق مــؤلــف
الـ ـعـ ـم ــل مـ ـس ــاح ــات ف ـل ـس ـف ـي ــة ل ـتــأمــل
التاريخ ودروسه ،ويطرح تساؤالت
جــر يـئــة عــن ا لــرا هــن والمستقبل ،في

م ـحــاولــة لـفـهــم م ــا ج ــرى بـمـصــر فــي
ي ـنــا يــر  2011وأ س ـب ــا ب ــه ،و م ــا كـشــف
عنه مــن تصدع فــي عــا قــات جيلين،
أحدهما بقي أسير الماضي وجلس
خـ ـل ــف ال ـ ـ ـجـ ـ ــدران ي ـ ــراق ـ ــب وي ـن ـت ـظ ــر،
واآلخر خرج إلى الشوارع دون تفكير
في أي عواقب من أجل التغيير.
وفي الكتيب الدعائي للمسرحية،
كتب مدير المسرح القومي يوسف
إسـمــاعـيــل وال ـمــؤلــف لـيـنـيــن الــرمـلــي
كلمة قصيرة عــن ا لـعـمــل ،فيما َّ
دو ن
المخرج عصام السيد هذه األبيات:
"لما تكون اللحظة فارقة /واالختيار
م ـح ـتــاج ل ــدق ــة /اس ـت ـفــت ق ـل ـبــك وأن ــت
ت ـ ـ ــدري /أي االخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات ص ـح ـي ــح...
أ يــوه نضحك ع ا لـلــي حــا صــل /نبكي
لما يجي فاصل /نسعى بين مقطوع
وواصل /واللسان يكون صريح".
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاد ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا م ــن
ا لـتـقـنـيــات ا لـفـنـيــة ا لـحــد يـثــة ،متمثلة
ب ـعــرض ف ـيــديــو اس ـت ـخــدمــه الـمـخــرج
فــي صنع أ ح ــداث مــواز يــة لتلك التي
يراها المشاهد أمامه على المسرح،
فظهرت عدة شخصيات ضمن العمل
دون و جـ ــود هـ ــا ف ـع ـل ـي ــا ،ك ـم ــا لـعـبــت
ا لـمــؤ ثــرات الصوتية دورا كبيرا في
ن ـقــل صـ ــوت مـ ـي ــدان ال ـت ـحــريــر داخ ــل
الشقة من وقت آلخر.
وي ـس ـت ـمــر الـ ـع ــرض ع ـلــى ال ـم ـســرح
ا لـقــو مــي فــي العتبة بــو ســط ا لـقــا هــرة
حتى حـلــول شهر ر مـضــان فــي مايو
المقبل.
(رويترز)

منحت جائزة لجنة التحكيم
الكبرى في الدورة الخامسة
والعشرين ملهرجان الفيلم
الخيالي في جيرارميه (شرق
فرنسا) للفيلم الفرنسي -
الكندي "غوستالند" لباسكال
لوجييه .ونال الفيلم الطويل
الرابع للمخرج الفرنسي،
البالغ  46عاما ،جائزة
الجمهور ،وجائزة "ساي اي"
التي تمنحها مجموعة من
املدونني والشغوفني باألفالم
الخيالية .ويروي الفيلم التقاء
أم بابنتيها في املنزل العائلي،
الذي امضني فيه ليلة مخيفة
قبل  16عاما.
ونال فيلم "ليزافاميه" للكندي
روبان اوبير ،وفيلم "اللياقة"
للبرازيليني جوليانا روجاس
وماركو دوترا ،مناصفة جائزة
لجنة التحكيم ،ونال الفيلم
الثاني جائزة النقاد ايضا.
وفاز بالجائزة الكبرى ألفضل
فيلم قصير فيلم "ايه لو ديابل
ري افيك موا" للفرنسي ريمي
بارب ،وترأس لجنة التحكيم
املخرج واملمثل الفرنسي
ماتيو كاسوفيتس ،وعرض
 40فيلما خالل ايام املهرجان
الخمسة.

كيم كاترال تعلن وفاة
شقيقها المختفي

أعلنت املمثلة الكندية كيم
كاترال وفاة شقيقها بعد وقت
قصير على إطالقها نداء عبر
مواقع التواصل ملساعدتها في
العثور عليه.
وكتبت املمثلة في موقع
تويتر" :بكثير من الحزن نعلن
أنا وعائلتي وفاة شقيقنا
وابننا كريس كاترال بشكل
مفاجئ" .ولم توضح املمثلة
سبب وفاة شقيقها البالغ من
العمر  55عامًا ،وطلبت احترام
خصوصية العائلة ،وشكرت
كل الذين ساندوها على مواقع
التواصل .وقبل وقت قصير،
نشرت على موقع "انستغرام"
رسالة قالت فيها إن شقيقها
املقيم في مقاطعة ألبرتا
الكندية اختفى أثره األسبوع
املاضي ،موضحة أن مفاتيح
منزله وهاتفه ومحفظته عثر
عليها على طاولة في بيته
الذي كان بابه مفتوحا.
وكانت كاترال دعت محبيها
إلى مساعدتها في البحث
عنه .وأصدرت الشرطة مذكرة
بحث ،قبل أن ّتعلن ،األحد،
العثور على جثته.

ةديرجلا
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دوليات
موسكو تتخذ احتياطات في أجواء سورية بسبب «المضادات»
● قنابل «غاز» على إدلب وعشرات القتلى في غارات على الغوطة الشرقية وقذائف على دمشق
● طهران تدعو أنقرة إلى وقف «هجوم عفرين» ...وموسكو تنفي علمها بقاعدة إيرانية بحرية بسورية
وسط تصاعد مخاوفها من
امتالك المعارضة السورية
منظومات دفاع جوي محمولة،
اضطرت موسكو إلى اتخاذ
إجراءات إلنقاذ مقاتالتها
منها ،في وقت أسفر القصف
االنتقامي إلدلب عن ظهور
حاالت اختناق بالغاز.

قررت وزارة الدفاع الروسية أن
تنفذ طائراتها من نوع «سو»-25
تحليقاتها فــي األج ــواء السورية
على ارتفاع ال يقل عن  5000متر،
مما يضمن بقاء ها خــارج مرمى
ال ـص ــواري ــخ ال ـم ـضــادة لـلـطــائــرات
ال ـم ـح ـمــولــة ع ـلــى ال ـك ـت ــف ،وال ـتــي
أعربت عن قلقها البالغ المتالكها
من فصائل المعارضة.
وبعد يومين على إسقاط طائرة
من هذا الطراز في إدلب بصاروخ
محمول على الكتف ومقتل قائدها
ال ـم ـي ـج ــر رومـ ـ ـ ــان ف ـي ـل ـي ـب ــوف فــي
اشتباك على األرض ،أوضح خبراء
عسكريون لصحيفة «إزفيستيا»
أمس ،أن سقف العمليات الجوية
كان دائما يفوق  5آالف متر ،لكنها
بدأت في األيام األخيرة تحلق فوق
إدلب على ارتفاعات أقل.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين
ف ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع ومـ ـص ــدر فــي
صناعة الطائرات ،أنه تم تشكيل
م ـج ـم ــوع ــة عـ ـم ــل لـ ـل ــوق ــوف عـلــى
مالبسات إسقاط الطائرة ،بما في
ذلــك سبب عــدم تمكن الطيار من
إطالق البالونات الحرارية المزودة
بها «سو »-25لتحرف عنها مسار
رؤوس التوجيه الذاتي المنصوبة
على الصواريخ.

خطر هائل
وأعلن المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف عــن رد بشكل
صارم على إسقاط المقاتلة السبت
ً
الماضي ،مشددا على أن موسكو
ً
قلقة ج ــدا مــن امـتــاك المعارضة
في سورية منظومات دفاع جوي
ً
م ـح ـم ــول ــة ألنـ ـه ــا ت ـش ـك ــل «خـ ـط ــرا
ً
هائال» على كل الحكومات.
وت ـح ــدث رئ ـيــس مــركــز دراس ــة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـت ـط ـب ـي ـق ـي ــة ل ــأم ــن
القومي العقيد المتقاعد ألكسندر
ج ـي ـل ـي ــن عـ ــن مـ ـص ــدر ال ـ ـصـ ــاروخ
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــم بـ ــواس ـ ـط ـ ـتـ ــه إس ـ ـقـ ــاط
ً
الطائرة الــروسـيــة ،مــؤكــدا أن «كل
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـت ــي ت ــم ال ـح ـصــول
عـلـيـهــا م ـنــذ ع ــدة أي ـ ــام ت ـق ــول ،إن
الــواليــات المتحدة هي من زودت
المسلحين بالصواريخ المضادة
للطائرات ،وهذا يؤكد أنها حاربت

هل ّ
فجر الطيار الروسي نفسه؟

كشف مصدر خــاص لصحيفة "كوميرسانت" الروسية عن روايــة
مذهلة لكيفية مقتل الطيار الــروســي الــرائــد رومــان فيليبوف ،الــذي
أسقطت طائرته فوق إدلب.
وأوضـ ــح ال ـم ـصــدر أن فـيـلـيـبــوف ك ــان ب ـحــوزتــه م ـســدس مــن طــراز
"ستيشكين" وعدة مخازن ،وقنبلة يدوية ،وأنه قاوم المهاجمين وأطلق
ً
رصاص مسدسه في اتجاههم ،وحين أصبح الوضع ميؤوسا منه،
فجر نفسه بقنبلة يدوية.
ً
وقبل ذلك ،بحسب الشريط ،فاجأ الطيار مهاجميه صائحا "خذوها!
هذه من أجل رفاقي!" .هذه الصيحة يمكنكم سماعها في ثاني ثانية
من الشريط.

سلة أخبار
العاهل األردني :ال سالم
من دون واشنطن

اعتبر العاهل األردني الملك
عبدالله الثاني أمس ،أنه "ال
يمكن أن تكون لدينا عملية
سالم أو حل سلمي بدون دور
ً
الواليات المتحدة" ،معتبرا
ً
أن هذا الواقع يبقى حقيقيا
حتى بعد قرار الرئيس دونالد
ترامب نقل السفارة األميركية
إلى القدس.
وقال الملك في لقاء لقناة "سي
إن إن" ،إن قرار ترامب"أثار رد
ً
ً
فعل عنيفا" ،وولد شعورا لدى
الفلسطينيين بأنه "ال يوجد
وسيط نزيه" ،لكنه أضاف
"أنا أود أن أتمهل في إصدار
األحكام ،ألننا ما زلنا ننتظر
من األميركيين أن يعلنوا عن
خطتهم للسالم".

مقتل إسرائيلي بطعن
في مستوطنة أريئيل

م ــدن ـي ــون أك ـ ـ ــراد ف ــي ع ــرض
الـتـجـنـيــد وس ــط عـفــريــن في
 28يناير (أ ف ب)
بأيدي اإلرهابيين ،لذلك ال يوجد
م ــا ن ـت ـفــاوض أو نـتـفــق عـلـيــه مع
األم ـي ــرك ــان ألن ـه ــم ال ي ـن ـف ــذون ما
تعهدوا به».

انتقام بالغاز
وفي إطار عملياتها االنتقامية،
كثفت الطائرات الروسية غاراتها
على بلدات ومدن إدلب ،مستهدفة،
بحسب مصادر بالدفاع المدني،
ك ـف ــر ن ـب ــل ومـ ـعـ ـص ــران وس ــراق ــب
وم ـع ــرة الـنـعـمــان ومـشـفــاهــا مما
أسفر عن سقوط العديد من القتلى
وعشرات الجرحى.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــور تـ ـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ـ ــن م ــع
التحذيرات األميركية لبشار األسد
مــن اسـتـخــدام الـكـيـمــاوي ،أصيب
خمسة مدنيين مساء أمس األول
بحاالت اختناق بعد قصف جوي
شـنـتــه ق ــوات الـنـظــام عـلــى مدينة
سراقب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق
اإلنسان ومصادر طبية بـ «انبعاث
رائ ـ ـحـ ــة ك ــري ـه ــة ب ـع ــد اس ـت ـه ــداف
مــروحـيــات ق ــوات الـنـظــام مناطق
ع ــدة ف ــي س ــراق ــب ،مــوضـحـيــن أن
ع ـ ـ ــوارض االخـ ـتـ ـن ــاق ن ــات ـج ــة عــن
اسـتـخــدام غ ــازات ســامــة ،مــن دون
أن يتمكنا من تحديدها».

غارات وإبادة
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن طـ ـ ــالـ ـ ــب ائ ـ ـتـ ــاف

الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ــن
بالتدخل الفوري لوقف الغارات
ال ــروس ـي ــة الـمـكـثـفــة ع ـلــى إدل ــب
وإصـ ـ ــدار قـ ــرار م ـبــاشــر لـلــوقــف
ال ـفــوري للحرب واإلب ـ ــادة ،قتل
ً
أم ــس  28مــدن ـيــا بينهم أربـعــة
أط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،وأص ـ ـ ـيـ ـ ــب ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات
بجروح في قصف جوي عنيف
ش ـن ـتــه طـ ــائـ ــرات الـ ـنـ ـظ ــام عـلــى
مناطق عدة في الغوطة الشرقية
المحاصرة قرب دمشق.
وإذ أو ضـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـ ـم ـ ــر ص ـ ــد أن
ً
القصف شمل سوقا شعبية في
بلدة بيت ســوى ،أف ــادت وكالة
«نوفوستي» بمقتل شخصين
وإص ــاب ــة آخ ــري ــن ج ـ ــراء قصف
على كنيسة حي باب توما أثناء
ق ـيــام وف ــد دي ـنــي روسـ ــي يضم
ممثلين عن مختلف الطوائف
بتوزيع مساعدات إنسانية.
وب ـع ــد خـمـســة أي ـ ــام م ــن أول
اش ـت ـب ــاك ل ــه م ــع ق ـ ــوات ال ـن ـظــام
وإجـبــاره على الـعــودة أدراج ــه،
دخ ــل رت ــل مــن ال ـق ــوات التركية
أمــس ،إلــى ســوريــة عبر منطقة
كفرلوسين الحدودية مع منطقة
ل ــواء إسـكـنــدرون ،إلقــامــة نقطة
ً
مــراقـبــة تنفيذا التـفــاق مناطق
تخفيف التصعيد.
وأوضـ ــح ال ـمــرصــد أن الــرتــل
ات ـجــه عـبــر ري ــف حـلــب الـغــربــي
نحو منطقة العيس المتاخمة
لمناطق سيطرة قــوات النظام
و«حزب الله» و»الحرس الثوري»

تعبئة عامة في عفرين
فــي ســاحــة وس ــط مــديـنــة عـفــريــن ،يسير عـشــرات
المتطوعين فــي صفين منتظمين ،يحمل بعضهم
أسلحة للمرة األولى في حياتهم ،ويقسمون بصوت
واحد على "مقاومة" هجوم تشنه تركيا مع فصائل
موالية لها منذ  20يناير ويستهدف "وحدات حماية
الشعب" الكردية (.)YPG
ولبى عشرات الشبان والشابات في األسبوعين
األخ ـيــريــن دع ــوة اإلدارة الــذات ـيــة ال ـكــرديــة لـ"النفير
ً
العام" دفاعا عن عفرين ذات الغالبية الكردية شمال
محافظة حلب.
وشارك المتطوعون الجدد في مسيرة جابت قبل
ً
ف ــي ال ـح ــاض ــر ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنــه
ضم عشرات المدرعات واآلليات
الثقيلة والهندسية والجنود.
ووس ــط تـحــذيــرات أصدرتها
منظمات دولية عــدة من إجبار
الـ ـ ــدول الـمـضـيـفــة ل ـم ـئــات آالف
الالجئين السوريين في الشرق
األوسـ ــط وال ـغ ــرب عـلــى ال ـعــودة
إل ــى ب ــاده ــم ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار
ال ـع ـن ــف ف ـي ـه ــا ،دع ـ ــا ال ـم ـت ـحــدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية
بـهــرام قاسمي تركيا إلــى وقف
ً
عملية «غصن الزيتون» ،محذرا
من أن «استمرار هذه الوتيرة من
شأنه أن يساعد في عــودة عدم
االستقرار واإلرهابيين».
وأكد قاسمي أن على الحكومة
ال ـت ــرك ـي ــة م ــراجـ ـع ــة ه ـ ــذا األم ـ ــر،

أيام شوارع مدينة عفرين ،معظمهم بثياب مدنية في
حين ارتدى آخرون سترات عسكرية وحملوا البنادق.
ويوضح المستشار االعالمي لـ"وحدات الحماية"
ً
ً
في عفرين ريزان حدو أن "هناك إقباال متزايدا على
التطوع ،ويختار كل شاب أو شابة الجهة التي يرغب
في العمل معها بحسب قدراته وخبرته" .ويوضح:
"يتطوع قسم مــن المدنيين كمقاتلين ،و قـســم آخر
لدى منظمات الهالل األحمر الكردي ،في حين يفضل
البعض التطوع لتأمين الدعم اللوجستي من طعام
ونقل ولباس".
(عفرين -أ ف ب)

وعـلـيـهــا أن ت ـقــوم بـمـتــابـعــة كل
مــا يتعلق بـســوري عبر عملية
أس ـتــانــة واحـ ـت ــرام رأي دمـشــق،
ً
موضحا أن طهران «على تواصل
ومفاوضات مع طرفي األحداث»
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات الـ ـ ــدول
ال ـضــام ـنــة ل ـم ـحــادثــات أسـتــانــة
حول الشأن السوري.

قاعدة إيران
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ن ـف ــى الـسـفـيــر
ال ـ ــروس ـ ــي ل ـ ــدى ط ـ ـهـ ــران ل ـي ـفــان
جاغاريان علمه بسعي إيران إلى
إقامة قاعدة بحرية في سورية،
ً
مشددا على أنه يجب على كافة
القوات األجنبية المغادرة بعد
ً
اجتثاث اإلرهاب تماما هناك.

وفــي سياق رده على موقف
مــوس ـكــو م ــن دع ـ ــوات أمـيــركـيــة
وإسرائيلية للتأثير على طهران
من أجل منع وجودها العسكري
الدائم بسورية ،جدد جاغاريان
رفـ ـ ـض ـ ــه اتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات واشـ ـنـ ـط ــن
إلي ــران بدعم اإلره ــاب وزعزعة
االستقرار في المنطقة.
ً
سـيــاسـيــا ،أعـلــن نــائــب وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
ري ــاب ـك ــوف ،أن أع ـض ــاء اللجنة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـم ـش ـك ـل ــة خ ــال
مؤتمر سوتشي فــي  30يناير
ً
ً
ت ــم ت ـحــديــدهــم ع ـم ــوم ــا ،مبينا
ً
أنه «حاليا تنتقل القضايا ذات
الطابع الدستوري إلــى جنيف
مرة أخرى».
(عواصم -وكاالت)

قتل مستوطن إسرائيلي أمس،
في عملية طعن بمستوطنة
أريئيل شمال الضفة الغربية.
وأوضحت التقارير بأن
الشخص قتل بعد إصابته
في منطقة الصدر عند مدخل
المستوطنة ،مضيفة ،أن منفذ
العملية وهو فلسطيني تمكن
من الفرار.

الرئيس القبرصي
يفوز بوالية ثانية

فاز الرئيس القبرصي نيكوس
أناستاسيادس بوالية
ثانية أمام المرشح اليساري
ستافروس ماالس ،ما سيتيح
له مواصلة العمل على تحريك
مفاوضات توحيد الجزيرة
المقسومة منذ عام .1974
وحصل أناستاسيادس على
 55.99في المئة من األصوات
مقابل  44في المئة لمنافسه
ماالس المدعوم من الشيوعيين،
حسب النتائج الرسمية
النهائية.

لبنان :الرؤساء الثالثة يتفقون على تحييد المؤسسات

● عون يستقبل الحريري وبري في بعبدا اليوم ● مقتل جندي و «داعشي» في طرابلس
تتجه األنظار في بيروت ،اليوم،
إل ــى االج ـت ـمــاع الــرئــاســي الـثــاثــي
ب ـيــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه
بري ورئيس مجلس الوزراء سعد
الـحــريــري فــي قصر بـعـبــدا ،وعلى
جدول أعماله األزمة الرئاسية في
ّ
ظــل استبعاد التوصل إلــى اتفاق
شامل يردم الهوة بين الرئاستين
ً
األولى والثانية نهائيا.
وأكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة ،أن
«االج ـت ـمــاع قــد يفضي إلــى تفاهم
ع ـل ــى ت ـح ـي ـيــد ع ـم ــل ال ـم ــؤس ـس ــات
الــدسـتــوريــة عــن مـفــاعـيــل الـخــاف
ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاصـ ـ ــل ،أق ـ ــل ـ ــه ح ـ ـتـ ــى م ــوع ــد
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة فـ ـ ــي 6

م ــاي ــو الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،مـ ــع ات ـ ـفـ ــاق عـلــى
وق ــف الـتـصـعـيــد فــي اإلعـ ــام وفــي
المواقف».
ورجـحــت الـمـصــادر ،أن «تحتل
ال ـت ـهــديــدات اإلســرائـيـلـيــة لـسـيــادة
ً
ل ـب ـن ــان وثـ ــروتـ ــه ال ـن ـف ـط ـيــة ،ح ـي ــزا
ً
واسـ ـع ــا م ــن الـ ـمـ ـش ــاورات ،وكــانــت
الـسـبــب األسـ ــاس لــات ـصــال ،الــذي
أج ـ ـ ـ ـ ـ ــراه ع ـ ـ ـ ــون ب ـ ـب ـ ــري ال ـخ ـم ـي ــس
الماضي ،على أن يخرج االجتماع
بموقف لبناني واحد في مواجهة
التحديات اإلسرائيلية حول الغاز
في البحر المتوسط ،الــذي ّ
تدعي
اسرائيل امتالكها له».
وأمـ ـل ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن «ي ـســود
االجتماع ّ
جو من االرتياح ينعكس

على الساحة اللبنانية ،وأن تزول
غيمة الصيف ،الـتــي مــرت ونعود
الستئناف الحياة الدستورية».

باب التبانة
في غضون ذلك ،عاشت منطقة
ب ــاب الـتـبــانــة فــي طــراب ـلــس ،مساء
أم ــس األول ،لـيـلــة م ــن ال ــذع ــر ،إثــر
مـ ــواج ـ ـهـ ــةٍ ع ـن ـي ـف ــةٍ ودامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة بـيــن
الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي وال ـم ـط ـل ــوب
هاجر العبدالله الدندشي الملقب
بـ»البيك» ،انتهت بمقتله وبمقتل
الـ ـجـ ـن ــدي خ ــال ــد خ ـل ـيــل وج ـ ــرح 6
ّ
عملية
عسكريين آخــريــن .ونـفــذت
الـمــداهـمــة دوريـ ــة تــابـعــة للجيش

ً
عند العاشرة ليال ،كانت تهدف إلى
ـدد مــن المطلوبين
القبض على عـ ٍ
مـ ــن ب ـي ـن ـهــم «ال ـ ـب ـ ـيـ ــك» .ل ـك ــن فـتـيــل
ال ـم ــواج ـه ــة اش ـت ـع ــل ب ـع ــدم ــا أق ــدم
األخير على إطالق النار في اتجاه
الجيش ورمي قنابل يدوية.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة ب ــأن
«الدندشي وهو شاب عشريني من
مــوالـيــد عـكــار ينتمي إل ــى تنظيم
داعــش ،وكــان أحــد األركــان البارزة
التابعة لمجموعة أسامة منصور،
ال ـ ـتـ ــي خـ ــاضـ ــت م ـ ـع ـ ــارك ط ــاح ـن ــة
مـ ــع ال ـج ـي ــش إل ـ ــى ج ــان ــب شـ ــادي
الـ ـم ــول ــوي خ ـ ــال ج ـ ــوالت ال ـق ـتــال
بين جبل محسن وبــاب التبانة».
وأضـ ــافـ ــت« :ب ـع ــدم ــا ن ـفــذ الـجـيــش

ّ
عملية ضـ ّـدهــم فــي أكـتــوبــر ،2014
استطاع الدندشي الهروب مع عدد
من المسلحين من المنطقة ،فغادر
إل ــى س ــوري ــة وم ــن ث ـ ّـم إل ــى ال ـعــراق
حيث التحق هناك بتنظيم داعش
وق ــات ــل إلـ ــى ج ــان ـب ــه .وفـ ــي ،2017
ً
تسلل الدندشي إلى لبنان مجددا،
ً
وأق ــام فــي التبانة ،وبقي متواريا
عن األنظار بسبب مالحقة الجيش
ّ
ّ
له حتى معركة األحــد .وهو متهم
ّ
بالتخطيط لتنفيذ عمليات أمنية
ّ
ضد الجيش».
ّ
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،وج ـ ـ ــه وزيـ ــر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
ً
تزامنا مع فتح باب الترشح وبدء
الـحـمــات اإلعــام ـيــة لالنتخابات

آلية للجيش اللبناني في أحد شوارع منطقة التبانة في طرابلس أمس (رويترز)
الـنـيــابـيــة  ،2018أم ــس ،كـلـمــة دعــا
فيها الــذيــن سـيـشــاركــون فــي هــذه
ال ـح ـمــات إل ــى ض ـ ــرورة «الـتـحـلــي
بروح المسؤولية الوطنية واعتماد

ل ـغــة ت ـخــاطــب تـسـتـنــد إل ــى الـعـقــل
واالع ـتــدال واح ـتــرام ال ــرأي اآلخــر».
ودعا المرأة إلى «المشاركة الفاعلة
ً
ً
تــرش ـحــا واق ـت ــراع ــا إلث ـب ــات ثقلها

تيلرسون يالحق «حزب الله» في أميركا الالتينية
أعلنت الــواليــات المتحدة واألرجـنـتـيــن ،أمــس األول ،أنهما
ستعمالن معا بشكل وثيق لوقف شبكات تمويل حــزب الله
اللبناني في أميركا الالتينية .وأكد وزير الخارجية األميركي
ريكس تيلرسون انــه تطرق الــى هــذا الموضوع خــال زيارته
بوينوس أيرس ،حيث أجرى محادثات مع نظيره األرجنتيني
خورخي فوري .وقال تيلرسون« :بالنسبة الى حزب الله ،فقد
تناولنا في مناقشاتنا التي شملت كل المنطقة ،كيفية مالحقة
هذه المنظمات اإلجرامية العابرة لألوطان التي تعمل باالتجار

بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل األمــوال ،ألننا نرى أنها
مرتبطة ايضا بمنظمات تمويل اإلرهاب».
وأضاف« :ناقشنا بالتحديد وجود حزب الله في هذا النصف
من الكرة األرضية ،والذي من الواضح أنه يجمع األموال لدعم
نشاطاته اإلرهابية» .وأضاف تيلرسون« :لذا فإنه أمر نتفق معا
على ضرورة صده والقضاء عليه».
ووافق الوزير األرجنتيني الذي كان يقف الى جانب تيلرسون
خ ــال مــؤتـمــرهـمــا الـصـحــافــي الـمـشـتــرك ،عـلــى مــا ذك ــر الــوزيــر

األميركي ،وقال إن أميركا الجنوبية باتت «منطقة سالم» ،وإن
على الجماعات الخارجية أال تعرضها للخطر.
وأض ــاف« :وكما قــال الــوزيــر تيلرسون ،علينا أن نكثف كل
ت ـبــادل مـمـكــن ،لـيــس فـقــط مــن خ ــال الـ ـح ــوارات ،بــل اي ـضــا من
خالل المعلومات حول نشاطات هذه الجماعات التي تستغل
الجريمة عبر الحدود لرعاية مصالحها ،وهو ما ال توافق عليه
األرجنتين بالتأكيد» .وفي عام  1992وصل الصراع في الشرق
األوســط الى األرجنتين عندما تعرضت السفارة اإلسرائيلية

ً
فــي بوينوس أيــرس لتفجير أدى الــى مقتل  29شخصا .بعد
عامين وقع هجوم على مركز يهودي في المدينة أودى بحياة
ً
 85شخصا .ولم تتم إدانة أي من مدبري التفجيرات أو منفذيها،
لكن المحققين الدوليين تابعوا مسارا يبدو انه يربطها بحزب
الله الذي تعتبره واشنطن إرهابيا ،وأيضا بمسؤولين إيرانيين.
ويعتقد خـبــراء أمـيــركـيــون أن حــزب الـلــه ال ــذي يعمل تحت
إشراف ايراني قد بنى شبكة تمويل في اميركا الالتينية تستفيد
من تهريب المخدرات لتمويل نشاطاته السياسية والعسكرية.

االنتخابي وتعزيز دورها الوطني».
وقــال« :لبنان ينتخب  2018لن
يكون مجرد شـعــار ،بــل سيتحول
إلــى واقــع وحقيقة وفعل لتجديد
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي عـ ــروق الـجـســم
اللبناني ،ذلك أن انتخابات مجلس
النواب  2018هي المناسبة األهم
ّ
ليعبر المواطن اللبناني عن رأيه
ّ
ويحدد خياراته بحرية كي يوصل
مـمـثـلـيــه إل ــى ال ـن ــدوة الـبــرلـمــانـيــة.
وه ـ ــذه الـعـمـلـيــة س ـت ـكــون م ـم ـيــزة،
إذ إن ـه ــا لـيـســت كـســابـقــاتـهــا منذ
إعالن دولة لبنان الكبير قبل مئة
عام .فهذا االستحقاق يأتي ،ليس
فقط بعد انتظار دام تسع سنوات
ووض ــع حــد ألكـثــر مــن تـمــديــد ،بل
األهــم أنــه جــزء مــن عملية تحديث
وتطوير ال سابق لها».
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واشنطن تخفض قواتها في العراق ...ولن تنسحب

foreigndesk@aljarida●com

• مسرور البارزاني يمرر رسالة إيجابية للمالكي ...ويدعو إلى تطبيع الوضع في «كركوك المحتلة»
• بغداد تستعد لعملية عسكرية في جبال حمرين لتأمين النفط إلى إيران
أكدت بغداد أن القوات
األميركية في العراق بدأت
خفض أعدادها بعد انتهاء
الحرب على "داعش" ،إال أن
مراقبين استبعدوا انسحابا
ً ً
أميركيا كامال ،بسبب عدم
استقرار الوضع األمني في
العراق ،واستمرار الحرب
السورية ،واألزمة بين بغداد
وأربيل.

وسط ضغوط كبيرة من القوى
الـعــراقـيــة الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
ال ـم ـقــربــة م ــن إيـ ـ ــران ع ـلــى حـكــومــة
ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ل ـس ـحــب ال ـق ــوات
األميركية من العراق ،قال متحدث
باسم الحكومة العراقية أمــس ،إن
الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة بـ ــدأت بالفعل
خفض أعدادها في العراق بعد أن
أعلنت بغداد في ديسمبر الماضي،
الـ ـنـ ـص ــر عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـي ــم "داع ـ ـ ـ ــش"
اإلرهابي.
وق ــال المتحدث" :ب ــدأت الـقــوات
األميركية بتخفيض تواجدها نظرا
النتفاء الحاجة بعد إعالن النصر
على الدواعش" ،مضيفا" :التنسيق
مـسـتـمــر م ــن أج ــل مــواص ـلــة الــدعــم
األميركي بما يتالءم مع متطلبات
الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
المقبلة".
يــذكــر أن السفير األمـيــركــي في
بغداد دوغالس سيليمان ،أعلن في
العاشر من يناير الماضي ،خفضا
"تدريجيا" ألعداد القوات األميركية
في العراق.
ً
ج ــاء ذلـ ــك ،تـعـلـيـقــا عـلــى تـقــريــر
لوكالة "أسوشيتد برس" نقلت فيه
عــن مصدر فــي الحكومة العراقية
قوله إنــه من المقرر سحب  60في
ال ـم ـئــة م ــن الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة من
العراق ،وإبقاء نحو  4آالف جندي
لتدريب الجنود المحليين.
وأش ــار التقرير الــى أن الجيش
األم ـي ــرك ــي ،ب ــدأ ن ـقــل الـعـسـكــريـيــن
واألسلحة والمعدات المنتشرة في
 7قواعد ،من العراق إلى أفغانستان.
ونقلت عن مصدر في الحكومة
الـعــراقـيــة أن ع ـشــرات العسكريين
األمـيــركـيـيــن غـ ــادروا ال ـبــاد خــال
األسابيع القليلة الماضية ،وذلك
ألول مرة منذ إعالن بدء الحرب ضد
تنظيم "داعش" اإلرهابي.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـص ـ ــادر ان ال ـ ـقـ ــوات

االم ـيــرك ـيــة ل ــن تـنـسـحــب كـلـهــا من
ال ـ ـعـ ــراق ،خ ـصــوصــا ان االوض ـ ــاع
االمنية لم تصل بعد الى مستوى
االم ـ ــان ،بــاالضــافــة ال ــى االزمـ ــة مع
كردستان الـعــراق ،التي قد تسبب
ح ــال ــة عـ ــدم اس ـت ـق ــرار ف ــي الـمـثـلــث
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي -الـ ـت ــرك ــي-
اإليراني.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر ال ــى أن بـقــاء
األزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة مـ ــن دون ح ــل،
والوجود اإليراني في سورية الذي
ً
ً
ً
يتطلب حضورا أميركيا مستمرا
على الـحــدود الـعــراقـيــة -السورية،
اضافة الى التحالف االميركي مع
أكراد سورية الذي يتطلب امدادهم
من ناحية العراق أسباب إضافية
لعدم االنسحاب األميركي بالكامل.

 ٪14لكردستان
ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،كـشــف الـنــائــب
الكردي في البرلمان العراقي زانا
س ـع ـيــد أم ـ ــس ،أن صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الـ ــدولـ ــي اشـ ـت ــرط ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص  14ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
الموازنة االتحادية إلقليم كردستان
مقابل االستمرار في تقديم الدعم
لها في مؤتمرات المانحين ومنها
مؤتمر الكويت.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أك ـ ــد م ـس ـت ـشــار
م ـج ـل ــس أم ـ ــن إقـ ـلـ ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان
مـ ـس ــرور ال ـ ـبـ ــارزانـ ــي ،ن ـجــل زعـيــم
الحزب "الديمقراطي الكردستاني"،
أمـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات م ـف ـتــوحــة
للتحالف مع األطــراف السياسية
الـعــراقـيــة الـتــي تعلن استعدادها
ل ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ــق حـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب
الكردستاني الدستورية ،وذلك في
اشــارة رأى مراقبون انها موجهة
لنائب رئـيــس الجمهورية نــوري
المالكي ،الذي وجه رسائل علنية
لـ ــأكـ ــراد ال ـغــاض ـب ـيــن م ــن س ـلــوك

منح «حق التفريق» لزوجة «اإلرهابي»
قـبـلــت الـهـيـئــة الـمــوسـعــة الـمــدنـيــة فــي محكمة
ً
التمييز االتحادية في العراق طعنا قدمته مواطنة
للتفريق بينها وبين زوجها ،الذي ثبت انتماؤه
إلى تنظيم «داعش».
وصــرح الناطق باسم مجلس القضاء األعلى
القاضي عبدالستار بيرقدار ،بأن المحكمة استندت
إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  1529يعود
لعام  1985والذي ينص على «إجازة طلب التفريق

لـلــزوجــة مــن زوج ـهــا إذا ه ــرب إل ــى ال ـعــدو ،وعلى
المحكمة أن تحكم بالتفريق مع االحتفاظ للزوجة
بكامل حقوقها الزوجية».
وأضــاف بيرقدار ،أن محكمة التمييز اعتبرت،
في نص قرارها ،أن «مفهوم العدو متغير ويحدد
ً
تباعا للنظام السياسي القائم ،وال يسري على
المعنى التقليدي للعدو ،بــل يشمل التنظيمات
اإلرهابية كافة».

آالف الجثث في شوارع الموصل
تتصاعد رائحة الموت لتزكم األنوف من الشطر الغربي من
الموصل الذي تمتلئ أركانه بالركام والخراب والسيارات
المفخخة والبيوت المهجورة بعدما فر من استطاع الفرار
م ــن الـنـهــايــة الــدمــويــة لـحـكــم "داع ـ ــش" الـ ــذي اسـتـمــر ثــاث
سنوات.
وال تــزال آالف الجثث ملقاة فــي الـعــراء فــي ش ــوارع كثيرة
ل ـم ـت ـطــرف ـيــن ف ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم م ـم ــن ت ــراجـ ـع ــوا إلـ ــى ال ـم ـبــانــي
المتالصقة فــي الـحــي الـقــديــم ،لكن السكان والمسؤولين
المحليين يؤكدون أن جثث آالف من المدنيين لم تنتشل
بعد من األنقاض ،األمر الذي تنفيه الحكومة العراقية.
خلفه العبادي مــع أزمــة استفتاء
كردستان.
وق ـ ــال الـ ـب ــارزان ــي ف ــي مــؤتـمــر
صـحــافــي ،إنــه "حـتــى اآلن لــم يتم
اتخاذ القرار بشأن التحالفات".
ورفـ ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارزانـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي
ي ــوص ــف ب ــأن ــه م ــن ال ـص ـق ــور فــي
اربيل مقترحا لتوزيع المناصب
محاصصة بين مكونات مدينة
كركوك المتنازع عليها بين العرب
والتركمان واألكراد .وشدد على أن
"كركوك مدينة محتلة بالنسبة لنا
وإذا لم يتم تطبيع األوضاع فلن
نعترف باألطراف التي تديرها في
الوقت الحالي".
وقال مسؤوالن أمس ،إن القوات
العراقية تستعد لشن عملية من
أجل تعزيز السيطرة على منطقة
قريبة من الحدود مع إيران حتى

يـمـكــن اسـتـخــدامـهــا لـنـقــل النفط
العراقي ،مما يسلط الضوء على
القلق بشأن تلك المنطقة الجبلية
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـش ــط ف ـي ـه ــا ج ـم ــاع ـت ــان
مسلحتان.
وأب ـل ــغ ال ـم ـس ــؤوالن «روي ـت ــرز»
بــأن عملية تأمين سلسلة جبال
حـمــريــن ق ــد ت ـبــدأ ه ــذا األس ـب ــوع.
وتـقــع المنطقة بـيــن حـقــول نفط
كــركــوك وخــانـقـيــن عـلــى ال ـحــدود
مع إيران.
وأعـ ـل ــن م ـس ــؤول ــون عــراق ـيــون
ف ــي قـ ـط ــاع ال ـن ـف ــط ف ــي ديـسـمـبــر
ع ـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــط ل ـ ـن ـ ـقـ ــل الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام م ــن
كركوك بالشاحنات إلــى مصفاة
كرمانشاه في إيران.
وكـ ــان م ــن الـمـفـتــرض أن يـبــدأ
نقل النفط بالشاحنات األسبوع
الـ ـم ــاض ــي .وأح ـ ـجـ ــم م ـس ــؤول ــون

ً
مدنيا لكن هناك
وتقول الحكومة ،إنها جمعت جثث 2585
أكثر من  9000مفقود في الحي القديم ،ومن المفترض أنهم
دفنوا تحت الركام .ويقول سكان محليون ،إنه خالل المعركة
تم حفر قبور جماعية تضم مئات القتلى.
ويقول رئيس البلدية عبدالستار الحبو لـ"رويترز" ،إنه يتفق
مــع تـقــديــرات بمقتل نحو  10آالف مــدنــي خــال المعركة،
بـنــاء على تـقــاريــر المفقودين ومـعـلــومــات عــن القتلى من
الـمـســؤولـيــن .وف ــي ال ـص ــورة ،عـمــال ينتشلون الـجـثــث من
الموصل.
بـقـطــاع الـنـفــط عــن إبـ ــداء أسـبــاب
لتأجيله سوى المسائل التقنية.
ً
ولم يتحدث المسؤوالن تفصيال
عن التهديدات المحتملة لسلسلة
جـبــال حـمــريــن ،لكن مــن المعروف
أن جماعتين متمردتين تنشطان
ه ـنــاك تـتــألــف إحــداه ـمــا م ــن فـلــول
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» واألخ ـ ــرى تحمل
اسم «الرايات البيضاء» وهي حديثة
النشأة وغير معروفة إلى حد بعيد.
وق ــال هـشــام الـهــاشـمــي المحلل
األمـنــي فــي بـغــداد ،إن مــن المعتقد
أن مقاتلي الجماعة هم «مجموعة
مــن األك ــراد مــن عــداد الــذيــن نزحوا
من مناطق كركوك وطوزخورماتو»
في أكتوبر عندما سيطرت القوات
ال ـع ــراق ـي ــة وق ـ ـ ــوات ش ـب ــه عـسـكــريــة
مدعومة من إيران على المنطقة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـهـ ــاش ـ ـمـ ــي «لـ ـي ــس

ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـمـ ـسـ ـم ــاة الـ ــرايـ ــات
ال ـب ـي ـض ــاء أي ع ــاق ــة بـ ــداعـ ــش أو
بحكومة إقليم كردستان».
وقال مسؤول كردي لـ«رويترز»:
ً
«قطعا ليس لحكومة كردستان أي
عالقة بهذه المجموعة».
وج ــاء االت ـف ــاق عـلــى نـقــل النفط
الخام بالشاحنات في إطــار اتفاق
ل ـت ـبــادل الـنـفــط أعـلـنــه ال ـب ـلــدان في
دي ـس ـم ـب ــر ل ـل ـس ـم ــاح بــاس ـت ـئ ـنــاف
تصدير النفط من كركوك.
واتفق العراق وإيران على تبادل
ً
ما يصل إلى  60ألف برميل يوميا
من الخام المنتج في كركوك بنفط
إيراني ُ
سينقل إلى جنوب العراق.
وتــوقـفــت مبيعات خ ــام كــركــوك
م ـن ــذ انـ ـت ــزع ــت ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ــراق ـي ــة
السيطرة على الحقول من األكــراد
في أكتوبر.

ً
ً
عبدالسالم يلتزم الصمت خالل محاكمته في بلجيكا السعودية تعترض صاروخا حوثيا

قال إن المسلمين يحاكمون من دون فرضية البراءة
رفض صالح عبدالسالم ،العضو الوحيد
عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة م ــن أع ـض ــاء الـمـجـمــوعــات
اإلرهابية التي نفذت اعتداءات باريس ،في 13
نوفمبر  ،2015أمس ،الرد على أسئلة القضاة
فــي مـحــاكـمـتــه األولـ ــى فــي قـضـيــة أخ ــرى في
بروكسل ،مؤكدا للمحكمة انه "ليس خائفا".
ويمثل الشاب الفرنسي من أصــل مغربي
أمام القضاء البلجيكي في جلسة علنية للمرة
األولى بتهمة المشاركة في إطالق النار على
رج ــال ال ـشــرطــة خ ــال م ـطــاردتــه بالعاصمة
البلجيكية في مارس .2016
وق ـ ــال ع ـب ــدال ـس ــام ،ال ـ ــذي كـ ــان ي ـح ـيــط به
شرطيان عند بدء الجلسة" ،ال أريد الرد على
أي سؤال لكن صمتي ال يجعلني مجرما ،انه
دفاعي عن نفسي".
وأضاف" :اآلن هناك أدلة في هذه القضية،
هناك ادلة ملموسة وعلمية ،وأتمنى أن يتم
االعتماد او عدم االعتماد عليها ،ال العمل من
اجل ارضاء الرأي العام".
وسألته القاضية ،التي ترأس الجلسة ماري

فرانس كوتغن" ،هل انت صالح عبدالسالم،
المولود في بروكسل في  15سبتمبر 1989؟"،
فــأجــاب" :ال أريــد الــرد على االسـئـلــة" ،رافضا
تلبية طلبها بالوقوف في المداوالت األولى.
وعبدالسالم يلتزم الصمت منذ سجنه في
فرنسا أبريل .2016
وفي بداية المحاكمة ،قال محاميه سفين
م ــاري إن مــوكـلــه ال يــريــد ان تلتقط وســائــل
االعالم صورا له.
وصرح عبدالسالم ،خالل الجلسة" ،توكلت
عـلــى الـلــه ( )...مــا االح ـظــه هــو ان المسلمين
يحاكمون ويـعــامـلــون بــأســوأ االســالـيــب بال
رحـمــة وبــا فرضية قرينة ال ـب ــراء ة" ،قبل ان
يسهب في خطاب ديني.
وقال" :أشهد ان ال اله اال الله ،اآلن حاكموني
افعلوا مــا شئتم بــي ،أنــا توكلت على الـلــه"،
متابعا" :ال اخاف منكم وال اخاف من حلفائكم
وال من شركائكم النني توكلت على الله .هذا
كل ما لدي وليس هناك ما اضيفه".
وفرضت إجراءات مشددة في قصر العدل

تظاهرات في أوكرانيا بقيادة
رئيس جورجيا السابق

خرج آالف المتظاهرين إلى
شوارع العاصمة األوكرانية
كييف للمطالبة باإلطاحة
بالرئيس بترو بوروشينكو.
وذكرت تقارير أن الرئيس
الجورجي السابق ميخائيل
ساكاشفيلي كان يتزعم
االحتجاج .ودعا منظمو
التظاهرة إلى "مسيرة من أجل
المستقبل" في  18فبراير.
يذكر أن ساكاشفيلي الذي
دخل أوكرانيا بشكل غير
قانوني في سبتمبر الماضي،
بدأ يحشد الدعم في تجمعات
بجميع أنحاء البالد من أجل
شن حملة لمكافحة الفساد
تستهدف بوروشينكو.
واليزال الرئيس الجورجي
السابق بال جنسية ،بعد أن
جردته أوكرانيا من جنسيته
في يونيو ،كما تم إلغاء
جنسيته الجورجية.

«رئيس» كوريا الشمالية
يزور الجنوبية

يزور زعيم كوريا الشمالية
الشرفي ،كيم يونغ نام ،كوريا
الجنوبية الجمعة المقبل في
زيارة تستغرق ثالثة أيام،
مع تعزيز سيول آمال عقد
محادثات رفيعة المستوى
بين الكوريتين خالل دورة
األلعاب الشتوية التي تبدأ
خالل  4أيام .وأكدت وزارة
الوحدة في كوريا الجنوبية،
إن كيم يونغ ،رئيس مجلس
الشعب األعلى في بيونغ
يانغ ،سيرأس وفدا مؤلفا من
 22عضوا .وسيحضر كيم
يونغ حفل افتتاح األولمبياد
الجمعة في منتجع بيونغ
تشانغ الكوري الجنوبي.

اإلكوادوريون ّ
صوتوا ضد
إعادة انتخاب كوريا

الجيش اليمني يسيطر على ثاني مديريات الحديدة
وحوله ،بينما حلقت مروحية فــوق المبنى
الكبير الــذي تحمي مداخله آليات مصفحة
للشرطة.
وي ــراق ــب ن ـحــو  200رجـ ــل أمـ ــن م ــن ق ــوات
مكافحة اإلرهــاب والوحدات الخاصة القاعة
التي يمثل فيها صالح في قصر العدل وسط
المدينة.
وخـ ــال أيـ ــام الـمـحــاكـمــة األربـ ـع ــة سينقل
صــاح عبدالسالم يوميا مــن سجن فلوري
ميروجيس قــرب بــاريــس ،في شمال فرنسا،
إلــى قصر العدل في بروكسل ،على أن يعاد
مساء إلى سجنه الفرنسي.
وس ـي ـق ـط ــع ي ــومـ ـي ــا  150ك ـي ـل ــوم ـت ــرا ال ــى
بروكسل ،ترافقه بالتناوب قوات خاصة من
الدرك الفرنسي والشرطة القضائية الفدرالية
البلجيكية.
يذكر أن عبدالسالم يحاكم مع رفيقه سفيان
عياري (تونسي عائد من سورية).
(بروكسل  -أ ف ب ،رويترز)

أكــد التحالف العربي لدعم الشرعية فــي اليمن،
الذي تقوده الرياض ،أن الحدود السعودية "ستكون
مقبرة لكل من يحاول اختراقها" ،في وقت اعترضت
ً
ق ــوات الــدفــاع ال ـجــوي الملكي الـسـعــودي صــاروخــا
باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية المتحالفة
مــع إي ــران بــاتـجــاه مــديـنــة خميس مـشـيــط ،جنوبي
غربي المملكة أمس.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف ،العقيد الركن
تركي المالكي ،إن الـصــاروخ ،الــذي أطلق من اليمن
استهدف بطريقة متعمدة إصابة المناطق المدنية
واآلهلة بالسكان في المدينة.
واتهم المسؤول السعودي خالل مؤتمر عقده في
الرياض ،النظام اإليراني بتزويد الحوثيين باألسلحة
الستهداف المالحة الدولية في مضيق باب المندب.
واستعرض المتحدث جهود التحالف في إدخال
المساعدات اإلنسانية إلى اليمن عبر جميع المنافذ
البرية والجسر الجوي بين الرياض ومأرب.
في موازاة ذلك ،تم توقيع مذكرة تفاهم بين اليمن
والسعودية ،أمس ،تقوم بموجبها الرياض ،بتركيب 4

رافعات في كل من ميناء عدن ،وميناء المكال وميناء
المخا ضمن خطة العمليات اإلنسانية الشاملة التي
اعتمدها التحالف .فــي غضون ذلــك ،تمكنت قــوات
الجيش اليمني ،التي تزحف باتجاه ميناء الحديدة
االسـتــراتـيـجــي مــن دخ ــول وس ــط مــديـنــة حـيــس في
محافظة الحديدة المطلة على البحر األحمر.
وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني
وال ـم ـقــاومــة الـمــدعــومــة بـغـطــاء ج ــوي مــن التحالف
تمكنت من السيطرة على مقر الحكومة بالمدينة،
وش ـنــت حـمـلــة تـمـشـيــط ألح ـيــاء ح ـيــس ،وس ــط فــرار
لعناصر الميليشيات باتجاه منطقة الجراحي.
وحيس هي المديرية الثانية ،التي تحررها قوات
الـجـيــش والـمـقــاومــة الشعبية بـعــد تـحــريــر مديرية
الخوخة نهاية العام الماضي.
ً
ً
كـمــا أح ــرزت ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة تـقــدمــا مـيــدانـيــا
بدخولها ،أمس ،ثاني مديريات محافظة صعدة معقل
الحوثيين في شمال البالد ،في وقت تتواصل المعارك
بين القوات الحكومية والميليشيات بمحافظة تعز
والجوف.

إردوغان يلتقي البابا فرانسيس ...وهولندا تسحب سفيرها من أنقرة
ً
احتجاجات تواكب أول زيارة لرئيس تركي إلى الفاتيكان منذ  59عاما

ً
الـبــابــا متوسطا إردوغـ ــان وزوج ـتــه خــال شــرح مــن الرئيس
التركي عن اللوحة الخزفية التي حملها معه كهدية (ا ف ب)

سلة أخبار

مع وصول العالقات بين البلدين
الى أدنى مستوياتها ،أعلنت هولندا،
أمـ ــس ،س ـحــب سـفـيــرهــا رس ـم ـيــا من
ت ــرك ـي ــا ،ورف ـض ـه ــا ال ـس ـم ــاح ألن ـق ــرة
بــإرســال سفير الــى الـبــاد ،فــي وقت
كـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب طـيــب
إردوغان وبابا الفاتيكان فرانسيس
األول يـعـقــدان فــي الـفــاتـيـكــان أمــس،
مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ت ـ ــرك ـ ــزت عـ ـل ــى الـ ـش ــرق
األوس ـ ــط ،وس ــط تـشــديــد اإلج ـ ــراءات
األمنية واحتجاجات.
ي ـش ــار إلـ ــى أن هـ ــذه ه ــي ال ــزي ــارة
األول ـ ـ ــى ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـت ــي يـ ـق ــوم بـهــا
رئـيــس تــركــي لــدولــة الفاتيكان منذ
م ـن ــذ  59عـ ــامـ ــا ،ون ـ ـشـ ــرت ال ـش ــرط ــة
اآلالف من القوات اإلضافية ،وحظرت
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ف ــي م ـع ـظــم م ـنــاطــق
وسط روما لتأمين الزيارة .واستمر
االجتماع مدة ساعة.
وب ـح ــث إردوغـ ـ ـ ــان م ــع ال ـب ــاب ــا في
وضع القدس ،والعالقات بين تركيا
وال ـفــات ـي ـكــان ،وال ــوض ــع ف ــي ســوريــة

وأزمة الالجئين ،واإلرهاب ،والخوف
من األجانب والخوف من اإلسالم.
وق ـ ـ ـ ــال إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ـ ــذي ال ـت ـق ــى
كــذلــك الــرجــل الـثــانــي فــي الفاتيكان
الكاردينال بيترو بارولين ،لصحيفة
"ال سـتــامـبــا" أم ــس األول" :األولــويــة
األهـ ــم ل ــدي ه ــي الـ ـق ــدس" .وأضـ ــاف:
"وض ــع ال ـقــدس هــو قضية محورية
لـكــل مــن المسلمين والمسيحيين،
البابا وأنا ملتزمان بحماية الوضع
الراهن".
وق ـل ــد ال ـب ــاب ــا إردوغـ ـ ـ ــان مـيــدالـيــة
ب ــرون ــزي ــة لـ ـ ـ "مـ ـ ــاك ال ـ ـسـ ــام يـخـنــق
شيطان الحرب".
وقدم إردوغان للحبر األعظم لوحة
خزفية كبرى عــن إسطنبول ،تظهر
فيها بوضوح قبة كاتدرائية القديسة
صــوفـيــا ال ـتــي حــولـهــا الـعـثـمــانـيــون
إلى مسجد في القرن الخامس عشر،
وكذلك المسجد األزرق الشهير.
ون ـظ ـم ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األك ـ ـ ــراد
اعتصاما تحت شعار "إردوغان ليس

مرحبا به ،روما ال تريدك" ،واجتذب
االعتصام مئات المشاركين.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـلـتـقــي إردوغـ ــان
أي ـضــا الــرئـيــس اإلي ـطــالــي سيرجيو
م ــات ــاري ــا ورئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــاول ــو
جنتيلوني ورجال أعمال إيطاليين.
في المقابل ،قال زعيم حزب "رابطة
الشمال" اإليطالي اليميني المتطرف
المعارض للهجرة ،ماتيو سالفيني،
إنه "يشعر بالخزي" بسبب استقبال
بالده لـ "ممثل نظام متطرف متعطش
للدماء".
وتزامنت زيارة إردوغان للفاتيكان
مع إعالن وزارة الخارجية الهولندية،
أن ال ـح ـكــومــة ق ـ ــررت رس ـم ـيــا سحب
س ـف ـيــرهــا م ــن ت ــرك ـي ــا ،ف ــي ظ ــل ع ــدم
ح ـ ـ ــدوث تـ ـق ــدم ع ـل ــى مـ ـس ــار تـطـبـيــع
العالقات.
وذكــرت "الخارجية" على موقعها
اإلل ـك ـت ــرون ــي أن "ال ـجــان ـب ـيــن أجــريــا
مـ ـح ــادث ــات أخ ـ ـيـ ــرا وعـ ـل ــى مـخـتـلــف
المستويات .وفــي هــذه المرحلة ،لم

تحقق المحادثات أي تقدم على مسار
تطبيع العالقات ،لذلك قررت الحكومة
الهولندية أن تسحب رسميا سفير
هولندا في أنقرة ،والذي لم يتمكن من
الوصول إلى أنقرة منذ مارس ."2017
وكــانــت حــدة الخالفات زادت بين
الـجــانـبـيــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،بـعــد أن
مـنـعــت هــولـنــدا وزراء مــن الحكومة
التركية من تنظيم حملة في هولندا،
قبل استفتاء على تعديالت دستورية
شهدتها تركيا فــي أبــريــل الماضي،
وأع ـطــت الــرئـيــس إردوغ ـ ــان سلطات
واسعة.
وأضافت الوزارة" :طالما أن هولندا
ليس لها سفير في تركيا ،فإن هولندا
ل ــن ت ـص ــدر تـصــريـحــا لـسـفـيــر تــركــي
جديد لتولي المهام في هولندا".
وأش ــارت إلــى أنــه تــم إب ــاغ القائم
باألعمال التركي في الهاي بالرسالة،
مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن هـ ـ ـ ــذا يـ ـعـ ـن ــي ت ــوق ــف
المحادثات مع تركيا.
(عواصم  -وكاالت)

دخلت اإلكوادور مرحلة ما
بعد رافايل كوريا ،بتصويتها
ضد إعادة انتخاب الرئيس
لواليات غير محددة ،في
استفتاء دعا اليه الرئيس
الحالي لينين مورينو ،لقطع
طريق العودة الى السلطة على
الرئيس السابق رافايل كوريا.
وكشفت نتائج أولية نشرها
المجلس الوطني االنتخابي
أن نسبة المؤيدين إللغاء
قانون يسمح بإعادة انتخاب
الرئيس لواليات غير محددة
بلغت  64بالمئة .وبعيد إعالن
هذه النتيجة ،رحب مورينو
"باالنتصار الواضح والمهم
لـ النعم" ،ردا على األسئلة
السبعة التي طرحت في
االستفتاء الذي دعي إليه نحو
 13مليون ناخب.

جنوب إفريقيا :تزايد الضغط
من أجل استقالة زوما

احتشد أنصار ومعارضو
رئيس جنوب إفريقيا جاكوب
زوما أمام مقر حزبه الحاكم
في جوهانسبورغ ،أمس ،حيث
أفادت تقارير بأن الرئيس
المحاط بالفضائح يرفض
االستقالة.
ويواجه زوما ضغطا متزايدا
لترك منصبه قبل انتهاء
واليته في  ،2019لكن التقارير
أفادت بأنه أصر على الرفض
خالل محادثات مع كبار
قادة حزب "المؤتمر الوطني
اإلفريقي" الحاكم مساء أمس
األول.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

فرض تأشيرة على اليمنيين ...والتحقيق مع نجل عنان
• السيسي إلى اإلمارات وزيارته لمسقط ركزت على اليمن • حريق في مزرعة لموسى
القاهرة  -ةديرجلا

•

فرضت مصر تأشيرات على
اليمنيين ،تزامنا مع زيارة الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي
لعمان ،التي تنتهي اليوم ،والتي
تمحورت حول األزمة اليمنية،
في وقت أوقف نجل سامي عنان
عن العمل ،للتحقيق معه بشأن
آراء على «تويتر».

أفـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـم ـصــريــة أمـ ــس بــأن
تـعـلـيـمــات صـ ــدرت م ــن مصلحة
ال ـ ـجـ ــوازات وال ـه ـج ــرة ف ــي مصر
بمنع دخــول اليمنيين (مــن سن
 18إلى سن الخمسين عاما) إلى
البالد بدون تأشيرة ،األمر الذي
يحد مــن تــد فــق اليمنيين الذين
يأتون غالبا لتلقي العالج.
ووفق إحصائية غير رسمية،
ت ـضــم م ـصــر أك ـث ــر م ــن  800ألــف
الج ــئ ي ـم ـنــي ،وه ــي ال ـب ـلــد ال ــذي
يعتبره اليمنيون ملجأ ،بعدما
تسببت الحرب في شتاتهم.
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر ف ــي الــداخ ـل ـيــة
إن الـ ـ ـق ـ ــرار ال ــرسـ ـم ــي س ـي ـصــدر
خـ ـ ــال س ـ ــاع ـ ــات ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك حـ ــال ـ ـت ـ ـيـ ــن ال يـ ـشـ ـت ــرط
فيهما الحصول على التأشيرة
المصرية مسبقا قبل الوصول
إلــى مصر ،وإنما يتم إصدارها
ف ــوري ــا ع ـنــد ال ــوص ــول إل ــى أحــد
منافذ الدخول ،األولى لليمنيين
بين  18و 50الراغبين في تلقي
ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـي ــة ب ـم ـص ــر ،وال
ي ـش ـت ــرط سـ ــوى ت ـق ــدي ــم ت ـقــاريــر
طـبـيــة صـ ــادرة مــن مستشفيات
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة بـ ــال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،والـ ـث ــانـ ـي ــة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن بـ ـصـ ـحـ ـب ــة أحـ ــد
األبوين.
وكان نشطاء يمنيون هاجموا
السياسية اليمنية توكل كرمان،
م ـش ـي ــري ــن إلـ ـ ــى أن ال ـت ـع ـل ـي ـقــات
المسيئة التي تكتبها ضد الدولة
ال ـم ـص ــري ــة مـ ـس ــؤول ــة عـ ــن قـ ــرار
القاهرة فرض التأشيرة.

ً
الرئيس السيسي مجتمعا برجال أعمال عمانيين في مسقط أمس
مــوسـعــة م ــع الـسـلـطــان قــابــوس
بن سعيد ،وصفها مصدر رفيع
في الرئاسة المصرية بـ«المهمة
للغاية».
وقال المتحدث باسم الرئاسة
بسام راضي إن السلطان قابوس
أكد أهمية دور مصر باعتبارها
دعــامــة رئيسية ألمــن واستقرار
دول الـخـلـيــج وال ــوط ــن الـعــربــي،
مؤكدا دعم بالده الكامل لمصر
وم ـس ــان ــدت ـه ــا ف ــي ح ــرب ـه ــا عـلــى
اإلره ـ ـ ــاب ،بـيـنـمــا أك ــد السيسي
ت ـط ـل ــع م ـص ــر ل ـت ـع ــزي ــز ع ــاق ــات
الـتـعــاون الثنائي مــع عـمــان في

السيسي
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـخ ـت ـتــم ال ــرئ ـي ــس
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي زي ــارت ــه
لـسـلـطـنــة عـ ـم ــان ،ال ـ ـيـ ــوم ،لـيـبــدأ
بعدها زيــارة سريعة لإلمارات.
وأج ـ ـ ـ ــرى ال ـس ـي ـس ــي م ـب ــاح ـث ــات

مختلف ال ـم ـجــاالت ،بـمــا يحقق
المصالح المشتركة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار راضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات أك ـ ـ ـ ـ ــدت ض ـ ـ ـ ــرورة
ال ـتــوصــل إل ــى تـســويــة سياسية
ألزم ــات المنطقة خــاصــة اليمن،
واسـتـمــع الــرئـيــس الـسـيـســي من
السلطان قابوس إلى رؤيته بشأن
األزمة ،وسبل العمل على حلها.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال سـفـيــر مصر
لدى عمان محمد غنيم« :الدولتان
تتبنيان سياسة شريفة ال تدخل
في أحالف وال تعمل على اإلضرار
بجيرانها» ،واصفا الدبلوماسية

ُ
«أوبرا عمان» تكشف موهبة السيسي

ال ـع ـم ــان ـي ــة ب ــأن ـه ــا دب ـلــومــاس ـيــة
هادئة.

وص ــون عــزتـهــا وك ــرام ــة شعبها
الـ ـ ـعـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم» ،مـ ـط ــالـ ـب ــا م ـق ــات ـل ــي
الــوحــدات الخاصة من الصاعقة
والمظالت باليقظة واالنتباه.

فــي األث ـن ــاء ،ق ــال الـقــائــد الـعــام
وزيــر الدفاع الفريق أول صدقي
صـبـحــي إن «الـ ـق ــدرة الـعـسـكــريــة
ه ــي أحـ ــد أركـ ـ ــان األم ـ ــن ال ـقــومــي
والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة
ال ـم ـصــريــة ،ض ــد ك ــل ال ـت ـهــديــدات
والعدائيات داخليا وخارجيا».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف صـ ـبـ ـح ــي« :ل ـم ـص ــر
جيش قــوي قــادر على حمايتها

االنتخابات الرئاسية

مواجهة التهديدات

أظ ـه ــرت االن ـط ـب ــاع ــات ال ـت ــي كـتـبـهــا الــرئ ـيــس الـمـصــري
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ف ــي س ـجــل ك ـب ــار زوار دار األوب ـ ــرا
الـسـلـطــانـيــة فــي مـسـقــط ،ال ـخــط الـجـمـيــل الـمـتـنــاســق الــذي
يتمتع به.
هذا الخط األنيق ،ظهر العام الماضي في شهر أغسطس
في سجل كبار الزوار بالجهاز المركزي للمحاسبات ،حين
قام السيسي بجولة تفقدية هناك بمناسبة مرور  75عاما
على تأسيسه .وظهر خط الرئيس المصري قبل ذلك أثناء
تدوينه كلمة في سجل كبار زوار مكتبة اإلسكندرية في
يوليو  ،2017إال أن النص حينئذ لم يحظ بصورة قريبة
وواضحة ،لكنه حظي بذلك في مناسبتين تاليتين.

حريق في مزرعة
وبينما أعلنت وزارة الداخلية
نشوب حريق مـحــدود فــي مزرعة
مملوكة للمرشح الرئاسي موسى
مـصـطـفــى ف ــي مــركــز أبــوال ـن ـمــرس
بـمـحــافـظــة ال ـج ـي ــزة ،أم ــس األول،
ق ـضــت مـحـكـمــة ال ـق ــاه ــرة لــأمــور
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـج ـ ـلـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـعـ ــدم
اختصاصها في نظر الدعوى التي
تطالب بحظر تــرشــح كــل مــن بلغ

«منظومة روسية» لحماية المروحيات من الصواريخ
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

علمت «ال ـجــريــدة» أن القاهرة
حصلت ،فــي وقــت ســابــق ،ضمن
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول ،عـ ـل ــى أن ـظ ـمــة
«بريزيدينت – إس» ،المسؤولة
ع ـ ــن حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـمـ ــروح ـ ـيـ ــات مــن
ص ــواري ــخ ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ،وهــي
المنظومة التي ال مثيل لها في
العالم.
وقال مصدر مطلع إن مناورات

في األثناء ،بدأت الهيئة الوطنية
لالنتخابات ،أمس ،فحص طلبات
الترشح لالنتخابات الرئاسية ،مع
عدم وجود اعتراضات رسمية من
المرشحين ،عبدالفتاح السيسي
وموسى مصطفى موسى ،بينما
جددت الهيئة دعوتها للمواطنين
بسرعة تسجيل طلباتهم بتعديل
ال ـم ــوط ــن االن ـت ـخــابــي لـلـمـحــافـظــة
الـتــي يــوجــدون فيها خــال األيــام
المحددة لالقتراع في الداخل26 ،
و 27و 28مارس المقبل ،في أقرب
محكمة ابتدائية أو مكتب توثيق
وشهر عقاري.

للصواريخ «أرض – جو» و«جو –
جــو» ،بما فيها رؤوس التوجيه
الـ ـ ــذاتـ ـ ــي ،الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـص ــواري ــخ
المنقولة المضادة للطائرات ،كما
أنها تتمكن من إسكات الالسلكي
اإللـكـتــرونــي ل ـلــرؤوس ال ــراداري ــة
الموجهة ذاتيا ،ومحطات توجيه
المدافع المضادة للجو.
ي ـشــار إل ــى أن رئ ـيــس الـ ــوزراء
ال ــروس ــي دم ـي ـتــري مـيــدفـيــديــف،
أع ـل ــن اع ـ ـتـ ــزام بـ ـ ــاده ال ـت ـف ــاوض

الـنـجــم ال ـســاطــع ،ال ـتــي ج ــرت في
مـصــر أوائ ــل سبتمبر الـمــاضــي،
شـ ـ ـه ـ ــدت ت ـ ـجـ ــريـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة
الـجــديــدة على الـمــروحـيــات «مي
 17بي  »5الروسية.
وتـ ـنـ ـحـ ـص ــر م ـ ـهـ ــام م ـن ـظ ــوم ــة
«بريزيدنت – إس» فــي اكتشاف
خطورة إصابة الطائرة من قبل
م ـقــات ـلــة أو ص ــواري ــخ أو مــدافــع
م ـ ـضـ ــادة لـ ـلـ ـط ــائ ــرات ،وإسـ ـق ــاط
الرؤوس البصرية الموجهة ذاتيا

إلبـ ـ ـ ــرام ات ـف ــاق ـي ــات ت ـ ـجـ ــارة ح ــرة
م ــع م ـصــر وال ـه ـن ــد ،خ ــال ال ـعــام
الـجــاري ،واعتبر مصدر مصري
مـســؤول أن الــدخــول فــي اتفاقية
تجارة حرة مع روسيا أمر يعكس
حجم وقوة العالقات المشتركة،
السيما السياسية واالقتصادية،
موضحا أن دخول االتفاقية حيز
التنفيذ ينعكس باإليجاب على
دخ ــول الـسـلــع الـمـصــريــة الـســوق
الروسي.

سن السبعين عاما في االنتخابات
الرئاسية وقت فتح باب الترشح.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال م ــدي ــر إدارة
اإلع ـ ـ ـ ــام ب ــاألك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ل ـل ـع ـلــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـنـقــل
البحري إسماعيل عبدالغفار إنه
ت ــم ال ـت ـح ـق ـيــق م ــع س ـم ـيــر ســامــي
عـنــان ،نجل رئـيــس أرك ــان الـقــوات
الـمـسـلـحــة األسـ ـب ــق ،أمـ ــس األول،
حيث تم إيقافه عن ممارسة العمل
بــاألكــاديـمـيــة ،وإحــالـتــه إلــى لجنة
المساءلة ،وهي أعلىسلطة جزاء
ف ــي األك ــادي ـم ـي ــة ،لـلـتـحـقـيــق فيما
نـســب إل ـيــه مــن نـشــر بـعــضاآلراء
والتعليقات على حساب منسوب
له على موقع تويتر.

تطوير شامل لمنظومة
السكك الحديدية

قال وزير النقل المصري
هشام عرفات ،أمس ،إن
ً
ً
هناك تطورا كبيرا تشهده
منظومة السكك الحديدية،
وهناك فرص استثمارية
واعدة في هذا المجال،
ً
خصوصا بعد التعديل،
الذي أدخل على قانون
السكك الحديدية ،والذي
يمكن القطاع الخاص
من االستثمار في قطاع
الصيانة وتشغيل الخطوط
الجديدة.
وأضاف عرفات ،في
تصريحات صحافية
عقب لقائه وفد الجمعية
الصينية الدولية
للمقاوالت ،أن الوزارة تنفذ
ً
مخططا إلنشاء عدد من
الموانئ الجافة والمراكز
اللوجستية لتحسين
خدمات الموانئ البحرية،
وتقليل زمن انتظار السفن،
وربط هذه المناطق
اللوجستية بشبكة السكك
الحديدية ،وأشار إلى
التعاون بين مصر والصين
في مجاالت النقل.

 38.2مليار دوالر إجمالي
االحتياطي النقدي

رفض الطلب
فـ ـ ــي األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،ك ـ ـشـ ــف مـ ـص ــدر
مسؤول لـ «الجريدة» ،أن صندوق
النقد الدولي رفض طلب الحكومة
المصرية تأجيل زيادة رفع أسعار
ال ــوق ــود مــن يــونـيــو إل ــى ديسمبر
ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن ،فـ ــي إط ـ ـ ــار الـ ـت ــزام ــات
القاهرة بما وقعت عليه للحصول
على قرض من الصندوق بقيمة 12
مليار دوالر.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
«ال ـح ـكــومــة اس ـت ـجــابــت ،وسـتــرفــع
أسعار المحروقات والكهرباء بعد
االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة وق ـبــل 30
يونيو المقبل».

تسرب كلور يخلي  10مدارس باإلسكندرية
وكيلة «التربية» :الحادث وقع في المنطقة ذاتها العام الماضي
أخ ـل ــت م ــدي ــري ــة ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي مــديـنــة
ً
ً
اإلسكندرية أمس ،مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف،
يضم  10مدارس ،أثر حدوث تسرب غاز «الكلور» من
محطة مياه شرب مجاورة لها.
وقالت وكيلة وزارة التربية والتعليم باإلسكندرية
آمال عبدالظاهر ،إن «تسرب الكلور من محطة مياه
شــرب بمنطقة السيوف ،أدى إلــى انتشار الرائحة
ووصــولـهــا إلــى مجمع م ــدارس مـجــاور لــه ،وجــرى

سلة أخبار

ً
ً
إخ ــاء مـجـمــع ال ـم ــدارس ك ــام ــا ،خــوفــا مــن حــدوث
اختناقات بين الـتــامـيــذ» .وأك ــدت عبدالظاهر ،أن
الـحــادث لــم يسفر عــن أي إصــابــات ،مشيرة إلــى أن
الحادث وقع في المنطقة ذاتها العام الماضي.
وتابعت أنــه جــرى التعامل الـفــوري مع التسرب
وإخالء المدارس ،وأن مدير األمن ومسؤولي مديرية
التربية والتعليم وسـيــارات االسعاف انتقلوا إلى
موقع الحادث ،لإلشراف على االجراءات المتخذة.

ً
قرني لـ ةديرجلا  :إثيوبيا لن تقر كتابة بحصة مصر المائية

أعلن محافظ البنك
المركزي طارق عامر أمس،
ارتفاع االحتياطي من النقد
األجنبي إلى  38.209مليار
دوالر ،مع نهاية يناير
الماضي ،مقابل 37.020
مليار في ديسمبر .2017
وأكد المركزي أن احتياطات
مصر األجنبية في زيادة
مطردة ،منذ اتفقت البالد
مع صندوق النقد الدولي
على قرض قيمته  12مليار
دوالر ،نوفمبر  ،2016في
مسعى لجذب المستثمرين
األجانب وانعاش االقتصاد.
وتنفذ الحكومة
ً
المصرية برنامجا
لإلصالح االقتصادي ،منذ
نهاية عام  ،2015شمل
فرض ضريبة للقيمة
المضافة ،وتحرير سعر
صرف الجنيه ،وخفض دعم
الكهرباء والمواد البترولية،
ً
سعيا إلعادة االقتصاد إلى
مسار النمو.

«التضامن» :برنامج قومي
لتنظيم األسرة

•

مدير تحرير دورية «آفاق إفريقية» :الوجود العسكري التركي في الصومال يدمج «داعش» و«شباب المجاهدين»
القاهرة – عادل زناتي

استبعد مدير تحرير دورية «آفاق إفريقية» ،الصادرة عن
لالستعالمات ،رمضان قرني في حوار
الهيئة المصرية العامة
ً
«الجريدة» ،،أن تقر إثيوبيا كتابة ،بحصة مصر في مياه نهر
مع
ً
النيل ،مشيرا إلى أن «االجتماع الثالثي» ،الذي عقد في أديس
أبابا األسبوع الماضي بين رئيسي مصر والسودان ورئيس
الوزراء اإلثيوبي ،أدى إلى حلحلة المفاوضات الفنية بشأن «سد
النهضة» اإلثيوبي .وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى نتائج االجتماع الثالثي األخير
بـيــن الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ونـظـيــره
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلثيوبي هايلي مريام ديسالين؟
 -الـنـتـيـجــة الـمـبــاشــرة ل ـهــذا االج ـت ـمــاع هي

«ح ـل ـح ـلــة» ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـف ـن ـيــة ،وال ـت ـســريــع
ب ــال ــدراس ــات ال ـف ـن ـيــة ال ـم ـع ـنــي ب ـهــا الـمـكـتـبــان
الدوليان ،بإشراف اللجنة الوطنية الثالثية،
لكن ينقصه خروج وثائق مكتوبة من الطرف
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،ت ـت ـح ــدث ع ـل ــى األقـ ـ ــل عـ ــن ف ـت ــرات

محددة بشأن سنوات الملء ،أو المدى الزمني
ً
للدراسات الفنية ،خوفا من مراوغات إثيوبيا
في ظل رفضها اإلقرار بالحصص التاريخية
لمصر.
• هل تم االتفاق على سنوات الملء؟
 واقــع الحال ال توجد تصريحات رسميةبشأن االتفاق على سنوات الملء الثالث ،وهو
الطرح اإلثيوبي األساسي ،فيما تطالب مصر
بأن تكون مدة الملء خمس أو سبع سنوات،
ً
ً
ً
لكن الثابت رسميا ،أن هناك اجتماعا قريبا
للجنة الفنية الثالثية ،لبحث تفاصيل كل هذه
ً
األطروحات ،ويبقى أيضا اإلعالن عن تشكيل
لجنة من الدول الثالث ،تضم وزراء الخارجية
والموارد المائية ،ورؤساء أجهزة االستخبارات
لحل أي مشاكل عالقة ،أ مــا تشكيل لجنة من
الدول الثالث لمراقبة حجم تخزين المياه ،إنما
هو تطبيق عملي لبنود اتفاق «إعالن المبادئ».
• هــل تعتقد أن مصر الت ــزال لديها أوراق
ضغط؟
 -مـصــر تمتلك الـعــديــد مــن أوراق الضغط

القانونية والسياسية الدولية ،لكن اإلشكالية
الرئيسية ،أننا النــزال في النسق التفاوضي،
وهو آلية قانونية مستندة إلى إعالن المبادئ،
ثم ال يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى ،إال بعد
اإلعالن عن فشل هذه اآلليات ،وهو أمر يحرص
ال ـط ــرف اإلث ـي ــوب ــي ع ـلــى اس ـت ـم ــراره وتــأك ـيــده
ً
إعالميا ،كما أن المواقف السودانية في المجمل
داعمة للطرف اإلثيوبي.
• ما مستقبل العالقات المصرية السودانية
في ظل إصرار الخرطوم على سودانية حاليب
وشالتين؟
 رغ ــم ال ـتــوتــرات الـسـيــاسـيــة الــراه ـنــة ،فــإنً
المالحظ أخيرا في ضوء نتائج االجتماعات
األخيرة ،وجود حرص ثنائي على الحفاظ على
العالقات ،والدليل على ذلــك وصــف الطرفين
ف ــي اج ـت ـمــاع وزي ـ ــري ال ـخــارج ـيــة األخ ـي ــر لها
بـ «المقدسة ،وفيما يخص حاليب وشالتين،
ف ــال ـس ــودان ،يستخدمها لـكـســب الـ ــرأي الـعــام
ً
المحلي ،خصوصا أنه ال توجد أي متغيرات
على أرض الواقع توحي بأن ثمة تغيرات تمت

في هذا الملف ،كما أن عودة السفير السوداني
إلى القاهرة مسألة وقت ليس إال.
• ما تأثير الوجود العسكري األجنبي في
شرق إفريقيا على األمن القومي المصري وأمن
البحر األحمر؟
 الوجود األجنبي مسألة عالية الخطورةً
وال ـت ـع ـق ـيــد ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي ال ـع ــرب ــي ع ـمــومــا،
ً
والمصري خصوصا ،السيما إذا ربطنا هذا
الوجود بقضية حيوية ورئيسية تتعلق بأمن
ً
الممرات البحرية الرئيسية ،خصوصا منطقة
باب المندب والبحر واألحمر ،وقناة السويس،
ً
ً
ً
ً
مما يستتبع تعاونا ثالثيا «خليجيا ـ مصريا
ً
ـ إفريقيا» لمواجهة التحديات ،وفيما يخص
ال ــوج ــود ال ـتــركــي ،مــع الـتـسـلـيــم بــأنــه ال يمثل
ً
ً
ً
تهديدا عسكريا مباشرا ،لكن خطورة وجوده
فــي الـصــومــال ،أنــه قــد يـقــود إلــى تحالف بين
الجماعات الجهادية ،مثل «داع ــش» و«شباب
ال ـم ـج ــاه ــدي ــن» ،ل ـمــواج ـهــة ال ـن ـف ــوذ الـعـسـكــري
التركي.

أعلنت وزيرة التضامن
االجتماعي ،غادة والي
أمس ،اعتزام الوزارة إطالق
برنامج قومي كبير لتنظيم
األسرة ،بالتعاون مع
المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية،
مؤكدة في تصريحات ،أن
ً
طريق العمل اليزال طويال
لتغيير الصورة الذهنية
عن المرأة.
وكشفت والي عن قرب
تدشين برنامج جديد
لتنظيم األسرة ،يأتي في
سياق توجيهات الرئيس
عبدالفتاح السيسي،
بضرورة ضبط الزيادة
السكانية في بلد يحقق
معدالت نمو سكانية
بمعدل يزيد على ثالثة
أمثال النسبة في الصين،
وتجاوزت مصر حاجز
المئة مليون نسمة.

ةديرجلا

32

•
العدد  / 36٧8الثالثاء  ٦فبراير 201٨م  ٢٠ /جمادى األولى 1439هـ

sports@aljarida●com

رياضة

الكويت الرابح األكبر في الجولة الثامنة لـ «دوري ڤيڤا»

● القادسية تأثر باحتفاالت كأس ولي العهد ...وكاظمة فقد نقطتين أمام التضامن
● النصر أكد تفوقه على الجهراء ...و«الديربي» يحفظ ماء وجه العربي
أحمد حامد

َّ
وسع فريق الكويت لكرة القدم الفارق مع أقرب مالحقيه؛ الجهراء ،إلى
 9نقاط ،بعد أن تجاوز السالمية بهدف دون رد ،ليكون أبرز الرابحين
مع النصر في نهاية الجولة الثامنة من منافسات "دوري ڤيڤا".

َّ
صبت نتائج الجولة الثامنة من منافسات "دوري
ڤيڤا" لـكــرة الـقــدم فــي مصلحة فــريــق الـكــويــت ،بعد أن
مـنـحـتــه ث ــاث ن ـق ــاط إض ــاف ـي ــة س ــاع ــدت ــه ف ــي االب ـت ـعــاد
بــال ـصــدارة ،إثــر الـفــوز على السالمية بـهــدف دون رد،
وتـعـثــرت بـقـيــة ف ــرق الـمـنــافـســة؛ ال ـج ـهــراء (الــوص ـيــف)،
والسالمية (صاحب المركز الثالث) ،وحتى القادسية
(صاحب المركز الرابع).
َّ
ووسع "األبيض" الفارق مع الجهراء ،أقرب مالحقيه،
إلى  9نقاط ،فيما قفز النصر إلى المركز الخامس ،بـ 10
نقاط ،بعد أن أكد تفوقه على الجهراء بالذات في عقر
داره ،وفاز عليه للمرة الثانية خالل فترة قصيرة ،حيث
سبق أن صعد "الـعـنــابــي" على حـســاب "أب ـنــاء القصر
األح ـمــر" إلــى ال ــدور نصف النهائي فــي مسابقة كأس
ولي العهد.
وان ـت ـهــت م ـبــاراتــا ال ـعــربــي م ــع ال ـقــادس ـيــة ،وكــاظـمــة
والتضامن ،من دون أهــداف ،وهو ما قد يكون مقبوال
في "القلعة الخضراء" ،وأيضا لـ"أبناء الفروانية" ،عطفا
على تطور المستوى الملحوظ في الفريقين ،فيما تعد
خسارة لـ"األصفر" و"البرتقالي" ،في ظل طموح يراودهما
للتقدم نحو المنافسة مع "األبيض".
ـق األداء فــي الـجــولــة الـثــامـنــة إل ــى مستوى
ول ــم يــرتـ ِ
الـطـمــوح ،وغلبت العصبية على أداء الــاعـبـيــن ،وهو

مــا َّ
غيب المتعة ا لـكــرو يــة المنتظرة ،باستثناء بعض
اللقطات في مواجهة "الديربي" التقليدي بين الغريمين؛
القادسية والعربي ،وأخرى في مباراة النصر والجهراء،
في ظل أداء هجومي من الفريقين ،وعــدم الــركــون إلى
الخطط الدفاعية.

الكويت تجاوز كبوته
كان جليا رغبة الكويت في تجاوز كبوة خسارته لقب
كأس ولي العهد ،وتركيزه على حصد نقاط المباراة،
وك ــان لــه مــا أراد ،بعد أن اقتنص مهاجمه اإلي ـفــواري
جمعة سعيد هدف المباراة الوحيد.
ُ
ويحسب للجهاز الفني لـ"األبيض" ،بقيادة األردني
عبدالله أبوزمع ،دخــول المباراة بالعناصر الجاهزة؛
بدنيا ومعنويا ،مع احتفاظه ببعض األوراق الرابحة
على دكة البدالء ،كاألردني بهاء فيصل ،والسوري حميد
ميدو ،لتنشيط الصفوف في األوقــات المناسبة ،وهو
ما كان له بعد خروج جمعة سعيد ،ويعقوب الطراروة
لــإصــابــة ،إل ــى جــانــب فـهــد ح ـم ــود ،لـيـنـهــي "األب ـي ــض"
المباراة بالطريقة التي أرادها.
في المقابلَّ ،
قدم السالمية مستوى مميزا ،لكن عاب
الفريق غياب التركيز في بعض األوقات المهمة ،وهو ما

لقطات وأرقام
● شهدت الجولة الثامنة نسبة ضعيفة من األهداف ،بواقع  6أهداف 5 ،منها
فــي مـبــاراة النصر والـجـهــراء ،فيما جــاء الـهــدف الـســادس بمباراة الكويت
والسالمية ،وانتهت مباراتا القادسية والعربي ،وكاظمة والتضامن سلبية.
● ُيـعــد الـتـعــادل بين الـقــادسـيــة والـعــربــي فــي م ـبــاراة أمــس األول رقــم  36في
مواجهاتهما في لقاءات الدوري ،حيث سبق أن تواجها  115مناسبة ،حقق
خاللها القادسية الفوز في  42مباراة ،فيما حقق العربي الفوز في  37مباراة.
● أبدت جماهير القادسية والعربي عدم رضاها عما قدمه "األصفر" و"األخضر"
َّ
وحملت جماهير "األصفر" المدرب داليبور مسؤولية
في مباراة الديربي،
َّ
التعادل ،وظهور الفريق بصورة متراجعة .في المقابل ،صبت جماهير العربي
غضبها على رئيس النادي جمال الكاظمي.
● جاء ظهور الفنان داود حسين في
مباراة الديربي ،للمشاركة في تكريم
العب القادسية مساعد ندا ،ليعطي
أجواء مرحة ،السيما أن حسين كان
حريصا على التواصل مع الجميع في
العربي والقادسية.

كلفه غاليا في الموسم الحالي بشكل عام ،وأمام الكويت
في مباراة أمس األول بصورة خاصة.
وبـ ــات ع ـلــى ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ف ــي ال ـســال ـم ـيــة ،بـقـيــادة
عبدالعزيز حمادة ،مواصلة العمل بنفس الهمة التي
ظهر بها أمام الكويت ،مع عالج حالة العقم التهديفي
التي أصابت الفريق في المواجهة المذكورة.

العربي قادم
بدا العربي للمرة األولى في الموسم الحالي مقنعا
في مواجهة "الديربي" أمام القادسية ،السيما بالشوط
ال ـثــانــي ،بـعــد أن ع ــدل ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ،ب ـق ـيــادة محمد
إبراهيم ،في صفوف الفريق الخلفية ،بعودة اإليفواري
كيتا إلــى قلب الــدفــاع ،إلــى جــوار الــوافــد الجديد أحمد
رحيل ،الذي أكد أنه صفقة رابحة ،مع االستعانة بعبدالله
الشمالي في وسط الملعب ،إلى جوار طالل نايف .كما
جــاء دخــول سعيد الــرزيـقــي مفيدا فــي الخط األمــامــي،
في ظل ابتعاد النيجيري بوبي عن الهدف األهم ،وهو
هز الشباك.
ورغــم أن "األخـضــر" لم يحقق الفوز ،لكنه حفظ ماء
وجهه بــأداء مقبول ،كما أن الجهاز الفني وضع يديه
على األهم ،وهو التوليفة التي من الممكن أن تقدم أداء

الرفاعي يرفض
مصافحة الصيفي
رفض حكم مباراة السالمية والكويت هاشم الرفاعي
مصافحة الالعب عدي الصيفي بعد المباراة ،في مشهد
أثار العديد من التساؤالت ،عن السبب الذي دفع هاشم
إلى القيام بهذا التصرف.
وقال الصيفي إنه مصدوم من تصرف الرفاعي ،السيما
انه لم يقم بأي تصرف خارج طوال المباراة ،وتحدث مع
الحكم بصفته قائد الفريق في حدود المتاح.
وعن طريقة السالم السريعة ،التي يتبعها الصيفي،
ق ــال إن ــه ي ـكــن ك ــل االحـ ـت ــرام سـ ــواء لـلـحـكــام أو لــزمــائــه
الالعبين ،وتعود في كل المباريات على هذا األمر ،مشيرا
إلــى ان الــاعــب يتعرض لعوامل ضغط كثيرة السيما
وقت الخسارة.
وقدم الصيفي اعتذاره لالعبي نادي الكويت عن أي
تدخل قوي أثناء المباراة ،مؤكدا انه لم يتعمد ابدا إيذاء
أي منهم ،وذلك في رده على نائب رئيس جهاز الكرة عادل
عقلة ،الذي قال إن الصيفي تعمد ايذاء العبي األبيض.

أبوزمع :حققنا األهم
التمس مدرب فريق الكويت لكرة
القدم عبدالله أبوزمع العذر لفريقه
لـعــدم ظـهــوره بــالـصــورة المطلوبة
أمام السالمية ،مؤكدا ان الفريق دخل
المباراة متأخرا معنويا بخسارته
في نهائي كأس ولي العهد.
وق ـ ـ ــال أبـ ـ ــوزمـ ـ ــع" :ح ـق ـق ـن ــا األهـ ــم
فــي مــواجـهــة الـســالـمـيــة ،وابـتـعــدنــا
ب ــالـ ـص ــدارة ،ل ـكــن ال ـم ـش ــوار ال ي ــزال
طويال ،من أجل االحتفاظ باللقب".
وأضـ ـ ـ ــاف أن األب ـ ـيـ ــض س ـيــدخــل
فــي اس ـت ـعــدادات ج ــادة اع ـت ـبــارا من

اليوم لمواجهة النصر المقررة يوم
الجمعة المقبل في الجولة التاسعة
من منافسات دوري ڤيڤا.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ــات م ـهــاجــم
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت جـ ـمـ ـع ــة سـ ـعـ ـي ــد خ ـ ـ ــارج
حـ ـس ــاب ــات األب ـ ـيـ ــض فـ ــي م ــواج ـه ــة
ال ـن ـص ــر ،ح ـي ــث ي ـع ــان ــي ت ـم ــزق ــا فــي
الركبة ،كما يعاني فهد حمود كدمة
قوية ،قد يغيب على اثرها هو اآلخر
عن األبيض.

أفضل من الذي قدمه الفريق منذ بداية الموسم.
فــي الـجــانــب اآلخ ــر ،ظـهــر الـقــادسـيــة غـيــر ق ــادر على
م ـجــاراة الـعــربــي ،واكـتـفــى بتقديم شــوط أول متوسط
المستوى ،ليغيب حامل لقب كــأس سمو ولــي العهد
قبل أيام ،عن مجريات الشوط الثاني ،حيث بدا الفريق
مرهقا ،ومتباعد الخطوط.
وي ــؤخ ــذ ع ـلــى ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي لـ ــ"األصـ ـف ــر" ،ب ـق ـيــادة
الـكــرواتــي دالـيـبــور ،دفعه ببعض الالعبين المرهقين
بــدنـيــا فــي ال ـم ـبــاراة ،مـثــل ب ــدر ال ـم ـطــوع ،المنقطع عن
التدريبات ،لظروف عمله ،منذ نهائي كأس سمو ولي
الـعـهــد ،السـيـمــا أن دك ــة ب ــدالء "األص ـف ــر" عــامــرة ،ســواء
بالمحترفين ،أو الالعبين المحليين.

النصر مقنع
واص ـ ــل ف ــري ــق ال ـن ـصــر ع ــروض ــه ال ـق ــوي ــة ف ــي الـفـتــرة
األخيرة ،ليؤكد أنه قادم إلى واجهة المنافسات ،في ظل
تراجع أصحاب المقدمة.
وضـ ــرب "ال ـع ـنــابــي" ال ـج ـه ــراء ف ــي ع ـقــر داره بـثــاثــة
أهداف كشفت عن نهج خططي مميز من المدرب ظاهر
العدواني ،وعقلية ناضجة لالعبين شباب في النصر.
فـيـمــا ل ــم ي ـقــدم ال ـج ـهــراء األداء الـمـنـتـظــر ،كوصيف

للترتيب ،وظهر الفريق في المباراة متباعد الخطوط،
وغير منسجم بالصورة المطلوبة.
وعاب "أبناء القصر األحمر" اعتمادهم بصورة مبالغ
فيها على فيصل زايــد ،السيما أن األخير كــان مراقبا
بشدة من العبي النصر.

كاظمة يعاني
اسـتـمــرت ع ـقــدة الـمـهــاجــم الـقـنــاص ت ـطــارد كــاظـمــة،
رغم تدعيم صفوفه بأكثر من العب محترف في الخط
األمــامــي ،وب ــدا "الـبــرتـقــالــي" عــاجــزا أم ــام التضامن في
ترجمة الفرصة تلو األخرى المتاحة للتسجيل ،لكن ما
ُيحسب للفريق قدرته على الوصول إلى مرمى الخصم،
وبعدد وافر من الفرص المتاحة للتسجيل.
بينما يسير "أب ـنــاء الـفــروانـيــة" بخطى ثابتة نحو
مزيد من التجانس مع المدرب الصربي رادي ،لكن على
الفريق أن يــدرك أن موقعه فــي المركز األخـيــر بجدول
ترتيب الــدوري يحتاج إلى مزيد من العمل ،للنهوض
قبل فوات األوان.

الجنرال :العربي يعاني سوء التوفيق
والالعبون بحاجة للدعم
●

عبدالرحمن فوزان

أشاد مدرب الفريق األول لكرة
ال ـق ــدم ب ــال ـن ــادي ال ـعــربــي محمد
إبــراهـيــم بـمــا قــدمــه فــريـقــه خــال
مــواجـهـتــه مــع غــريـمــه التقليدي
القادسية مساء أمس األول ،ضمن
م ـن ــاف ـس ــات ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى مــن
القسم الثاني لدوري ڤيڤا ،مبديا
ارتياحه من التطور الملحوظ في
أداء األخضر في اآلونة األخيرة.
وق ـ ــال إب ــراه ـي ــم ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ب ـعــد الـ ـمـ ـب ــاراة" ،ظـهــر
الديربي بمستوى جيد رغم خلوه
من االهداف ،بعد أن قدم الفريقان
مستويات جيدة ،وهو ما اعتدناه
منهما منذ بــدايــة هــذا الموسم،
ح ـيــث ت ــواج ـه ــا ف ــي مـنــاسـبـتـيــن
سابقتين انتهت االولى بالتعادل
اال يـجــا بــي بهدفين لمثلهما في
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،واالخ ـ ـ ـ ــرى ب ــال ـت ـع ــادل
االيـ ـج ــاب ــي بـ ـه ــدف ل ـك ــل مـنـهـمــا
فــي كــأس ولــي العهد ،وحسمها
االصفر بركالت الترجيح".
وأض ـ ــاف" :ي ـقــدم ال ـعــربــي اداء
ج ـيــدا ف ــي ال ـف ـتــرة االخـ ـي ــرة ،بعد
التطور مؤخرا ،إذ تخلصنا من
ب ـع ــض األخ ـ ـطـ ــاء الـ ـف ــردي ــة ال ـتــي
كلفتنا أهدافا فيما سبق ،بينما
ال يـ ـ ـ ــزال الـ ـف ــري ــق يـ ـع ــان ــي س ــوء
ا لـتــو فـيــق فــي عملية التسجيل،
األمـ ــر الـ ــذي س ــاه ــم ف ــي خــروجــه
مـتـعــادال مــن ال ـم ـبــاراة الـتــي كــان
األ ق ــرب فيها للفوز قياسا على

جانب من لقاء العربي والقادسية
ال ـف ــرص ال ـعــديــدة ال ـتــي صنعها
الالعبون".
وتـ ــابـ ــع" :ن ـم ـل ــك ف ــري ـق ــا شــابــا
وق ــد دعـمـنــاه ببعض الصفقات
الـجــديــدة ،والجميع يحتاج الى
د عــم كبير منا كجهازين إداري
وفني ،وكذلك من مجلس االدارة،
وعلينا مواصلة العمل للتطوير،
وح ــل ب ـعــض ال ـم ـشــاكــل لـضـمــان
تحقيق نتائج مميزة ومرضية
للفريق وجماهيره".
وش ــدد ال ـمــدرب الــوطـنــي على

أن ال ـم ـشــوار ال يـ ــزال طــويــا في
م ـنــاف ـســات دوري ڤ ـي ـڤــا ،راف ـضــا
ما يتردد عن أن األخضر يعاني
شبح الهبوط الى مصاف اندية
دوري الدرجة األولى.
واضاف ان الكويت هو الفريق
الوحيد الذي يتفوق على الجميع
بحكم فــارق النقاط الكبير الذي
ي ـف ـص ـل ــه ع ـ ــن أقـ ـ ـ ــرب مـ ـط ــاردي ــه،
أ م ــا البقية فجميعهم فــي نفس
المستوى ،وفــارق النقاط بينهم
ليس كبيرا ،والـكــل يملك فرصة

الـم ـنــاف ـســة وب ـق ــوة ع ـلــى الـمــركــز
الثاني ،وستشهد المباريات في
الفترة المقبلة منافسات شديدة
لذلك.
يذكر أن الجنرال منح العبيه
راحــة مــن التدريبات أمــس ،على
أن يعاودوها اعتبارا من مساء
الـ ـ ـي ـ ــوم ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـمــواج ـه ـتــه
ال ـم ـق ـب ـلــة م ــع الـ ـجـ ـه ــراء الـجـمـعــة
المقبل على استاد صباح السالم.
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الصليبيخات عزز آماله في التأهل لممتاز «اليد»
محمد عبدالعزيز

فاز الصليبيخات على منافسه
اليرموك  23-30أمس ،في
افتتاح منافسات المرحلة الثانية
من الدوري العام لكرة اليد،
ويلتقي اليوم خيطان مع النصر،
والشباب مع الساحل.

عزز فريق الصليبيخات آماله
في الصعود للدوري الممتاز لكرة
اليد (الخمسة الكبار) ،بعدما رفع
رصيده إلى  15نقطة في المركز
الخامس ،إثر فوزه العريض على
مـنــافـســه ال ـيــرمــوك ،ال ــذي تجمد
رصيده عند نقطتين في المركز
الرابع عشر قبل األخير ،بنتيجة
( 30-23الشوط االول  ،)18-10في
الـمـبــاراة الـتــي جمعت الفريقين
أم ــس عـلــى صــالــة مــركــز الشهيد
فهد األحمد بالدعية ،في افتتاح
منافسات الجولة الثانية عشرة
من الدوري العام للعبة.
وأدار ا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ا ل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــان
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـ ـمـ ــا وم ـ ـشـ ــاري
الرميح.

خيطان والنصر
وتقام اليوم مباراتان اخريان
ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ــالـ ـ ــة االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ض ـم ــن
ال ـم ــرح ـل ــة ذات ـ ـهـ ــا ،ح ـي ــث يـلـتـقــي
فــي الخامسة مـســاء خيطان مع
ال ـن ـص ــر ،وي ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـســادســة
والنصف مساء مباراة أخرى بين
الشباب والساحل.
وف ــي ال ـم ـبــاراة األول ــى يتطلع
خيطان السادس بفارق األهداف
ع ـ ــن الـ ـق ــري ــن الـ ـس ــاب ــع ورصـ ـي ــد
واحــد  12نقطة ،للمحافظة على
حظوظه قائمة في المنافسة على
التأهل للدوري الممتاز ،بتحقيق
الفوز على النصر الثاني عشر بـ5
نقاط ،والساعي لتحسين موقعه
ب ـيــن ف ــرق ال ـب ـطــولــة ق ـبــل خــوض
منافسات دوري الــدرجــة األولــى
الذي تأكد هبوطه له.

محاولة التصويب من الصليبيخات على مرمى اليرموك
وس ـ ـي ـ ـحـ ــاول مـ ـ ـ ــدرب خ ـي ـطــان
الوطني إسماعيل عبدالقدوس
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال ط ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوح الع ـ ـب ـ ـيـ ــه
ومعنوياتهم المرتفعة لتعويض
ال ـن ـق ــص الـ ـ ــذي ي ـعــان ـيــه ال ـفــريــق
خ ـصــوصــا ف ــي ال ـج ـهــة الـيـمـنــى،
في ظل مواصلة غياب الالعبين
عبدالعزيز الفرحان وعبدالعزيز
التراك بداعي االصابة.

بطولة كرة السلة على الكراسي
المتحركة تختتم اليوم
ت ـخ ـت ـتــم مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ص ــال ــة الـ ـن ــادي
الكويتي للمعاقين بطولة الكويت المحلية
األول ــى لكرة السلة على الـكــراســي المتحركة
لـلـمـعــاقـيــن ال ـت ــي نـظـمـهــا الـ ـن ــادي ع ـلــى مــدى
ثالثة ايام.
وتبدأ فعاليات الختام في الرابعة بإقامة
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ،تعقبها
ف ــي ال ـخــام ـســة وال ـن ـصــف ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
للبطولة ،ثم حفل الختام وتوزيع الجوائز.
ووج ــه أمـيــن الـســر ال ـعــام لـلـنــادي الكويتي
ل ـل ـم ـعــاق ـيــن ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـع ــازم ــي الـ ــدعـ ــوة إل ــى
الجماهير ا لــر يــا ضـيــة للحضور ،مشيرا إلى
أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز وهدايا
قيمة للجمهور في حفل الختام الذي سيقام
بحضور رسمي ورياضي رفيع المستوى.
وأك ــد ال ـعــازمــي أن الـبـطــولــة حققت الغاية
ال ـمــرجــوة مـنـهــا كــاحـتـفــالـيــة مـمـيــزة لـلـنــادي،
ضمن احتفاالت الكويت بالعيد الوطني وعيد
التحرير ومرور  12عاما على تولي سمو امير
البالد الشيخ صباح االحمد مقاليد الحكم ،كما
انها مثلت محطة مهمة في برنامج وتجهيز
الع ـبــي مـنـتـخــب ال ـكــويــت ل ـخــوض مـنــافـســات
بطولة غرب آسيا.

وبهذه النتائج يتصدر فريق ليكرز الترتيب
ال ـع ــام لـلـبـطــولــة بـعــد ال ـف ــوز ف ــي جـمـيــع لـقــاءاتــه
بـجــدارة وبـفــارق كبير فــي الـنـقــاط ،ليتجه بثقة
نحو إحراز لقب البطولة.
ويضم ليكرز الالعبين يوسف خلف ومحسن
الـعـجـمــي ومـحـمــد ال ـغــريــب وع ــاط ــف ال ــدوس ــري
ويوسف الراشد وهزاع العنزي وخالد العدواني.

مسابقات ترفيهية للجمهور

( تصوير جورج رجي)

وسيعتمد على الثنائي علي
اش ـك ـن ــان ــي وصـ ــالـ ــح ال ـج ـي ـم ــاز،
إضــافــة ال ــى عـبــدالـعــزيــز جــاســم،
والــوافــد الجديد عبدالله أحمد،
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ــاقـ ــد م ـ ـعـ ــه فـ ـ ــي فـ ـت ــرة
االنتقاالت الشتوية ،بينما يأمل
م ــدرب الـعـنــابــي الــوطـنــي مـنــاور
دهـ ـ ـ ــش الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي لـ ـطـ ـم ــوح ــات
خيطان بالتركيز على جماعية

أهدر فريق األهلي نقطتين
في صراعه على صدارة الدوري
السعودي ًلكرة القدم ،بعد
تعادله سلبيا أمام مضيفه
اتحاد جدة خالل مباراة "ديربي
جدة" ،التي جمعتهما أمس
األول ،ضمن منافسات المرحلة
العشرين من مسابقة الدوري.

ليكرز يتوجه بثقة نحو اللقب

جانب من المنافسات

المغرب يحرز لقب أمم إفريقيا للمحليين
بات المنتخب المغربي ثالث
منتخب عربي َّ
يتوج بلقب بطولة
إفريقيا لالعبين المحليين ،بعد
سحقه نيجيريا  -4صفر في
المباراة النهائية ،التي أقيمت
بالدار البيضاء ،أمس األول.

ِّ
توج منتخب المغرب بالنسخة
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة لـ ـبـ ـط ــول ــة إف ــريـ ـقـ ـي ــا
لالعبين المحليين لـكــرة الـقــدم،
ب ـف ــوزه ال ـســاحــق عـلــى نيجيريا
برباعية نظيفة ،أمس األول ،على
مـلـعــب مـحـمــد ال ـخ ــام ــس ب ــال ــدار
البيضاء في المباراة النهائية.
سجل األهــداف زكريا حذراف
( 45و )64وول ـي ــد ال ـكــرتــي ()61
وأي ـ ـ ـ ــوب ال ـك ـع ـب ــي ( ،)74رافـ ـع ــا
رصيده إلى  9أهداف في البطولة
التي ِّ
توج هدافا لها.
وأ ك ـمــل المنتخب النيجيري
المباراة بعشرة العبين منذ
الــدقـيـقــة  ،48بـعــد طــرد
الحكم غالمبي بكاري
غاساما للمهاجم بيتر
إينيجي موزيس ،لتلقيه
اإلنذار الثاني.

وبـ ـ ــات ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـم ـغــربــي
ثـ ــالـ ــث م ـن ـت ـخ ــب عـ ــربـ ــي يـ ـت ـ َّـوج
بلقب البطولة بعد تونس 2011
و ل ـي ـب ـي ــا  ،2014ف ـي ـم ــا ت ـ ِّـو ج ــت
الـكــونـغــو الــديـمـقــراطـيــة بلقبي
النسختين األولى  2009والرابعة
.2016
وثــأر المنتخب المغربي من
ن ـي ـج ـيــريــا ب ــال ــذات ال ـت ــي كــانــت
أخرجته من الدور ربع النهائي
للمسابقة عام  2014في جنوب
إفــريـقـيــا عـنــدمــا قـلـبــت تخلفها
صفر -3في الشوط األول إلى فوز
 4-3بعد التمديد.
وكانت الثالثة ثابتة بالنسبة
للمنتخب المغربي ،بعد خروجه
من الدور األول عام  ،2016وهو
ال ـل ـق ــب الـ ـ ـق ـ ــاري األول لـ ــه مـنــذ
تـتــويـجــه بـلـقـبــه الــوح ـيــد حتى

بدر بانون قائد ومدافع منتخب المغرب يحمل كأس البطولة (أ ف ب)

الشباب والساحل
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،يدخل
الفريقان الشباب الثامن بـ 8نقاط،
والساحل الثالث عشر بـ 3نقاط،

 6مواجهات في انطالق
بطولة عبدالرضا لكرة القدم
تنطلق فــي الخامسة من
م ـســاء ال ـي ــوم عـلــى الـمــاعــب
الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــة السـ ـ ـت ـ ــاد ج ــاب ــر
ال ــدول ــي ،مـنــافـســات بطولة
الفنان الراحل عبدالحسين
عبدالرضا لبراعم األندية
واألكاديميات لكرة القدم.
وت ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة
الـ ـبـ ـط ــول ــة  6م ـ ـبـ ــاريـ ــات،
إذ ي ـل ـت ـقــي ال ـت ـم ــت ســوكــر
مــع قــوالســو ،وفــالـكــونــز مع
ك ـ ــروزي ـ ــرو ،وال ـت ـم ــت ســوكــر
مع كــروزيــرو ،وفالكونز مع
غ ـ ــوالس ـ ــة ،والـ ـتـ ـم ــت س ــوك ــر
مع فالكونز ،وكــروزيــرو مع
غوالسو.
وشــددت اللجنة المنظمة
لـلـبـطــولــة ،الـتــي تـقــام م ــدة 4
أيام ،على أهمية وجود الفرق
قبل بداية المباريات بنصف
ساعة على األقل.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــع ،إن
البطولة ستنطلق بمشاركة
قطاعات البراعم في األندية
واألكــاديـمـيــات ،بعدد وصل
الــى  320العـبــا ،بـهــدف بناء
ق ـ ــاع ـ ــدة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـم ـن ـت ـخــب
الكويت ،وفق دراسة االتحاد
الكويتي لكرة القدم.
وأض ــاف المنيع أن هيئة
الرياضة واالتحاد الكويتي
قد اعتمدا البطولة ،على ان
تقام منافساتها على استاد
جابر الدولي ،مشيرا الى ان
ال ـب ـطــولــة ت ـقــام بـتـنـظـيــم من
أك ــادي ـم ـت ــي ال ـت ـم ــت س ــوك ــر،
وفالكونز.

واعتبر أن اقامة البطولة
تـ ــأتـ ــي ب ـ ـهـ ــدف رد ال ـج ـم ـيــل
إلن ـ ـسـ ــان وف ـ ـنـ ــان رائ ـ ـ ــع ق ــدم
للكويت كل ما يملك من جهد
وعطاء ونجح في ترك بصمة
وسيرة عطرة ،كان لزاما على
ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـك ـشــف
عنها لألجيال القادمة.
وث ـمــن الـمـنـيــع دور هيئة
الرياضة ود .حمود فليطح،
واالتحاد الكويتي لكرة القدم
في دعم البطولة ،متمنيا أن
تخرج بالصورة الالئقة التي
تليق باسم الفنان الراحل.

«ديربي جدة» ينتهي بالتعادل ...والهالل يبتعد

وشـهــدت فعاليات الـيــوم الثاني للبطولة
إق ــام ــة م ـســاب ـقــة تــرفـيـهـيــة لـلـجـمـهــور من
ال ــرج ــال وال ـس ـي ــدات ب ـيــن ال ـم ـبــارات ـيــن،
حيث تنافست الـسـيــدات فــي سباق
للجري على الكراسي المتحركة
والرجال في الرمي على السلة
ً
م ــن ال ــوض ــع ج ـل ــوس ــا عـلــى
الكراسي المتحركة.

وأس ـ ـفـ ــرت مـ ـب ــاري ــات الـ ـي ــوم ال ـثــانــي
للبطولة عن فوز فريق ليكرز على فريق
األولمبي بنتيجة  ،48-63وفــوز فريق
عبودكا على فــر يــق التحرير بنتيجة
.47-49

األداء والـتـطـبـيــق الـجـيــد لــدفــاع
ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـم ـق ـت ــرن بــالـهـجــوم
المعاكس.

اللقاء بهدف واحد ،وهو تعويض
خسارتهما في الجولة الماضية
على يد الصليبيخات وخيطان،
ط ـم ـعــا ف ــي تـحـسـيــن مــركــزيـهـمــا
ف ــي الـتــرتـيــب ال ـع ــام ،ف ــي م ـبــاراة
مـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن تـ ـك ــون صـعـبــة
ع ـل ــى ال ـط ــرف ـي ــن ،نـ ـظ ــرا ل ـت ـقــارب
مستواهما.
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رياضة

اآلن في كأس األمم اإلفريقية عام
 1976في إثيوبيا.
واستحق المنتخب المغربي
اللقب ،ألنــه كــان الـطــرف األفضل
فـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،وك ـ ـ ــان ب ــإم ـك ــان ــه
الفوز بأكثر من الرباعية بالنظر
للفرص الكثيرة التي سنحت أمام
مهاجميه ،سواء في الشوط األول،
أو الثاني.
وق ـ ــال م ـ ــدرب ال ـم ـغ ــرب جـمــال
السالمي" :هذا اللقب ثمرة جهود
عــامـيــن م ــن ال ـع ـمــل ،وأنـ ــا سعيد
بكون جهودنا لــم تذهب ســدى،
وحققنا رغبة الجماهير المغربية
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ــن االت ـ ـح ـ ــاد
الـمـغــربــي الــذيــن وض ـعــوا ثقتهم
في المدرب المحلي".
وأضـ ـ ـ ــاف" :فـ ـخ ــور ب ـم ــا قــدمــه
الــاعـبــون طيلة الـبـطــولــة .كانت
رغبتنا كبيرة في حصد اللقب،
خصوصا أن البطولة تقام على
أرضنا ،وقد نجحنا في مسعانا".
وتابع" :افتتحنا التسجيل في
توقيت مناسب ،والنقص العددي
في صفوف نيجيريا كان حاسما
َّ
وسهل مهمتنا".
في فوزنا الكبير،
من جانبه ،قال زكريا حذراف،
الـ ـ ــذي اخ ـت ـي ــر أحـ ـس ــن الع ـ ــب فــي
الـ ـمـ ـب ــاراة" :س ـع ــادت ــي مـضــاعـفــة
ال ـيــوم .تتويجي بـجــائــزة أفضل
الع ـ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة وت ـت ــوي ــج
المنتخب المغربي باللقب .أشكر
جميع الالعبين على مجهوداتهم،
وكذلك الجهاز الفني والجمهور
ال ـم ـغــربــي ع ـلــى دع ـمــه ل ـنــا طيلة
البطولة".

فـقــد األ ه ـلــي نقطتين ثمينتين فــي سباقه
على الـلـقــب ،بتعادله سلبا مــع ج ــاره االتـحــاد
فــي "دربـ ــي جـ ــدة" ،فــي حـيــن ابـتـعــد ال ـهــال في
الصدارة ،بفوزه الكبير على الباطن  1-5السبت
في المرحلة العشرين.
وبقي األهلي ثانيا ،برصيد  38نقطة ،بفارق
أربع نقاط خلف الهالل ،في حين رفع االتحاد
رصيده إلى  28نقطة في المركز الخامس.
يرتق الشوط األول للمستوى المأمول،
ولم
ِ
السيما من جانب األهلي ،وكاد االتحاد يفتتح
ب ــاب الـتـسـجـيــل ،ل ــوال أن ك ــرة الـتــونـســي أحمد
الـعـكــايـشــي م ـ َّـرت ب ـجــوار الـقــائــم ( ،)25والحــت
فرصة لألهلي ،إثر تمريرة عرضية ،لكن الحارس
فواز القرني أمسك ببراعة كرة من رأس اليوناني
فـيـتـفــا ( ،)34ث ــم أن ـق ــذ ح ـ ــارس األهـ ـل ــي محمد
الـعــويــس هــدفــا عندما تـصــدى لـكــرة المصري
محمود كهربا القوية ،قبل أن يشتتها الدفاع
عن منطقة الخطر ( ،)36وأرسل محمود كهربا
كرة لولبية بمحاذاة القائم (.)42
ومع انطالقة الشوط الثاني ،أضاع االتحاد
هــدفــا ع ـنــدمــا واجـ ــه م ـح ـمــود ك ـهــربــا ال ـمــرمــى،
ولعب الكرة بجوار القائم ( ،)48قبل أن يتصدى
العويس لكرة قوية من أحمد العكايشي (.)50
وحرمت العارضة األهلي من هدف إثر رأسية
معتز هوساوي ( ،)53ثم ناب القائم االتحادي
عــن الـحــاس ف ــواز الـقــرنــي عندما تـصــدى لكرة
حسين المقهوي ( ،)63وأنقذ معتز هوساوي
هدفا كــرة ربيع سفياني قبل ولوجها مرماه
(.)64
وفي الدقيقة األخيرة ،أنقذ القرني مرماه من
كرة منصور الحربيَّ ،
وحولها إلى ركنية.
وحقق الهالل فــوزا كبيرا على الباطن ،1-5
رافعا رصيده إلى  42نقطة.
تـقــدم الـبــاطــن بــواسـطــة الـبــرازيـلــي جورجي
داسيلفا (َّ ،)53
ورد الـهــال عبر سلمان الفرج

األنصاري ومؤمن في لقاء االتحاد واألهلي
( 71من ركلة جــزاء و )86ومحمد جحفلي ()73
واألرجنتيني إزكــويــل سيروتي ( )89ومختار
فالته (.)90
وواصــل الفيحاء نتائجه اإليجابية ،بفوزه
على القادسية بهدفين للتشيلي روني فرنانديز
( 4و ،)37ليرفع رصيده إلى  26نقطة في المركز

الثامن ،فيما تراجع القادسية للمركز الثاني
عشر برصيد  17نقطة.
وح ـس ــم ال ـت ـع ــادل الـسـلـبــي مـ ـب ــاراة الـشـبــاب
والــرائــد ،فرفع الشباب رصـيــده إلــى  26نقطة،
وتراجع للمركز السابع والرائد إلى  14نقطة،
وبقي في المركز األخير.

األهلي يواصل زحفه لالحتفاظ بلقب الدوري
واصل فريق األهلي المصري
زح ـفــه ب ـث ـبــات ن ـحــو االح ـت ـفــاظ
ب ــال ـل ـق ــب ،ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـل ــب عـلــى
م ـض ـي ـفــه االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ـك ـنــدري
 -3صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر أ م ـ ـ ـ ــس األول ،ع ـل ــى
ملعب الجيش ببرج العرب في
اإلسكندرية ،في المرحلة الثانية
والعشرين من الدوري المصري
لكرة القدم.
وهـ ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز الـ ـت ــاس ــع عـلــى
التوالي لالهلي ،والسابع عشر
هـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،فـ ـع ــزز مــوق ـعــه
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدارة ب ـ ــرصـ ـ ـي ـ ــد 54
نـقـطــة ،واسـتـعــاد ف ــارق النقاط
ال ـت ـســع ع ــن مـ ـط ــارده الـمـبــاشــر
اإلسماعيلي ،الفائز على ضيفه
االنتاج الحربي -2صفر السبت
في افتتاح المرحلة.
ويـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
مؤجلة مــن المرحلة السادسة
مــع الـمـقــاولــون ال ـعــرب ،ستقام
الخميس المقبل ،بينما تجمد
رصيد االتحاد السكندري عند
 22نقطة في المركز الرابع عشر.
وجاء الشوط االول متوسطا
فـنـيــا ،تــأثــر فـيــه اداء الفريقين
ب ـس ــوء أرضـ ـي ــة ال ـم ـل ـعــب بفعل
االمطار والطقس البارد ،ودانت
السيطرة واالستحواذ لالهلي
ال ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـغـ ــط ب ـ ـكـ ــل خ ـط ــوط ــه
الخـ ـ ـت ـ ــراق ال ـت ـح ـف ــظ ال ــدف ــاع ــي
ل ــاتـ ـح ــاد الـ ـسـ ـكـ ـن ــدري سـعـيــا
لهدف مبكر.
وانتظر األهلي حتى الدقيقة
 40ال فـتـتــاح التسجيل ،عندما

فرحة العبي األهلي بعد الفوز
م ــرر أح ـم ــد فـتـحــي ك ــرة بينية
وصـ ـل ــت ال ـ ــى ازارو ال ـم ـن ـف ــرد،
فـســددهــا عـلــى ي ـســار ال ـحــارس
الهاني سليمان ،رافعا رصيده
إلى  11هدفا في المركز الثاني
على الئحة الهدافين.
ول ـ ــم ي ـت ـغ ـيــر ال ــوض ــع كـثـيــرا
فــي ال ـشــوط الـثــانــي ،حـيــث كــان
ال ـض ـغ ــط والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة لــاه ـلــي
أم ــام تــراجــع دفــاعــي غير مبرر
لالتحاد.
وعــزز عبدالله السعيد تقدم
األه ـ ـ ـلـ ـ ــي ،إث ـ ـ ــر هـ ـجـ ـم ــة م ــرت ــدة
منظمة أنهاها بتسديدة على
يمين ا ل ـحــارس سليمان (،)77
ثم أضاف أجايي الهدف الثالث

فــي الــدقـيـقــة  ،82بـعــدمــا انـفــرد
بسليمان وسدد على يمينه.

 21نقطة فــي المركز الخامس
عشر.

الزمالك يعود لالنتصارات

فوز مثير للطالئع

ووضع الزمالك حدا لنتائجه
ال ـس ـل ـب ـي ــة ب ـ ـفـ ــوز صـ ـع ــب ع ـلــى
ض ـي ـفــه ط ـن ـطــا  1-2ف ــي مـلـعــب
الـقــاهــرة ،وسـجــل عـمــاد فتحي
( )9وال ـغــانــي نــانــا بــوكــو ()20
ه ــدف ــي ال ــزم ــال ــك ،وال ـت ــون ـس ــي
س ـي ــف ال ــدي ــن الـ ـج ــزي ــري ()43
هدف طنطا.
ورف ــع الــزمــالــك رص ـيــده الــى
 36نقطة في المركز الرابع ،في
حين توقف رصيد طنطا عند

واقتنص طالئع الجيش ثالث
ن ـق ــاط مـهـمــة ب ـف ــوزه الـمـثـيــر على
ضـيـفــه ان ـبــي ب ـهــدف قــاتــل سجله
مؤمن ابراهيم في الدقيقة الثانية
م ــن ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع بملعب
الدفاع الجوي في القاهرة.
ورفع طالئع الجيش رصيده إلى
 29نقطة في المركز العاشر بفارق
األهداف خلف الداخلية والمقاولون
العرب ،وتجمد رصيد إنبي عند 32
نقطة في المركز السادس.

34
رياضة
توتنهام يخطف نقطة ثمينة من معقل ليفربول
ةديرجلا

•
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فرض التعادل اإليجابي 2-2
نفسه على لقاء ليفربول مع
ضيفه توتنهام في قمة مباريات
المرحلة السادسة والعشرين
لبطولة الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم ً،في مباراة
ً
شهدت جدال كبيرا بسبب
التحكيم.

النتيجة
النهائية
للمباراة تأثرت
بقرارين من
حكم الراية

كلوب

س ـ ـجـ ــل ه ـ ـ ـ ــاري ك ـ ــاي ـ ــن ه ــدف ــه
ال ـم ـئ ــة ف ــي الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الممتاز ،لينقذ فريقه توتنهام
من الخسارة في الرمق األخير،
بــإدراكــه هــدف الـتـعــادل  2-2في
مرمى ليفربول في مباراة حفلت
دقــائـقـهــا االخ ـي ــرة بــالـكـثـيــر من
االثارة والتشويق والجدل ضمن
المرحلة الـســادســة والعشرين،
أمس األول.
وبـ ـه ــذا الـ ـتـ ـع ــادل ،ح ــاف ــظ كــل
ف ــري ــق ع ـل ــى م ـ ــرك ـ ــزه ،ل ـي ـفــربــول
فــي الـمــركــز الـثــالــث بــرصـيــد 51
نـقـطــة ،وتــوتـنـهــام فــي الخامس
بـ 49نقطة.
على ملعب "انفيلد" ،وأمام 53
ألف متفرج ،كان أنصار الفريقين
وعشاق اللعبة عموما على موعد
مع مباراة سريعة من الطرفين،
ب ـل ـغ ــت الـ ـ ـ ـ ــذروة فـ ــي ال ـت ـش ــوي ــق
واالثـ ـ ــارة ف ــي دقــائـقـهــا االخ ـيــرة
التي شهدت تقلبات عدة مثيرة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد
ص ــاح ا فـتـتــح التسجيل مبكرا
لليفربول ،مستغال كرة وصلته
عبر الخطأ من مدافع توتنهام
اريك داير داخل المنطقة ،فسار
بها قبل ان يسددها خادعة في
مرمى الحارس الفرنسي هوغو
لوريس (.)3
وخـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ـ ـ ــه م ــع
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد االربـ ـع ــاء
ال ـمــاضــي ،لــم يـكــن تــوتـنـهــام في
يــومــه ،وتـحــديــدا صــانــع ألعابه
الدنماركي كريستيان اريكسن،
وزم ـي ـل ــه دي ـل ــي ال ـ ــي ،ال ـل ــذي ــن لم
يتمكنا من تموين كاين بالكرات
المتقنة.
فــي الـمـقــابــل ،تـمـيــز ليفربول
ب ــالـ ـص ــاب ــة الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة خ ــاف ــا
ل ـ ـل ـ ـعـ ــادة ،وب ـ ـ ــرز أيـ ـض ــا حـ ــارس

مـ ـ ــرمـ ـ ــى األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي كـ ـ ــاريـ ـ ــوس
ل ــوري ــس ،ال ــذي تــألــق ف ــي ال ــذود
عن مرماه في أكثر من محاولة
خـ ـطـ ـي ــرة لـ ـت ــوتـ ـنـ ـه ــام ،أبـ ــرزهـ ــا
تدخله في اللحظة األخيرة أمام
انفراد مهاجم توتنهام الكوري
الجنوبي سون هيونغ مين في
الشوط األول.
وكانت كل الدالئل تشير إلى
ق ــدرة لـيـفــربــول عـلــى المحافظة
ع ـلــى ت ـقــدمــه ح ـتــى الــدق ـي ـقــة 87
عندما انقلبت األمور رأسا على
عقب.
ف ـقــد ت ـم ـكــن ال ـك ـي ـنــي فـيـكـتــور
وانـ ـي ــام ــا ب ـع ــد ث ـ ــوان ق ـل ـي ـلــة مــن
نزوله بديال للبلجيكي موسى
دي ـم ـب ـي ـلــي م ــن إدراك ال ـت ـع ــادل
بتسديدة قوية ورائعة من خارج
المنطقة سكنت سـقــف الــزاو يــة
العليا لشباك كاريوس (.)80
ثم احتسب الحكم ركلة جزاء
لـ ـ ــدى إع ـ ــاق ـ ــة ك ـ ــاري ـ ــوس ل ـكــايــن
المنفرد به لكن حارس ليفربول
تصدى ببراعة لمحاولة هداف
ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ،م ـب ـق ـي ــا ف ــريـ ـق ــه فــي
المباراة (.)87
وفـ ــي الــدق ـي ـقــة األخ ـ ـيـ ــرة ،قــام
صالح بمراوغة أكثر من مدافع
في منطقة جزاء توتنهام قبل ان
يسدد داخل الشباك هدف التقدم
لليفربول وسط فرحة هستيرية
ألنصار أصحاب األرض.
بـيــد أن افــراح ـهــم ســرعــان ما
تحولت اتراحا عندما تغاضى
حكم الساحة عن احتساب ركلة
ج ــزاء لـتــوتـنـهــام ،قـبــل ان يلفت
انتباهه حامل الراية فيعود عن
قراره ويحتسب ركلة جزاء نجح
في ترجمتها كاين هذه المرة في
الـثــوانــي االخ ـيــرة مانحا فريقه
نقطة ثمينة.

العبو ليفربول في جدال مع حكم المباراة وحكم الراية
ورفع كاين رصيده الى  21هدفا
في صدارة ترتيب الهدافين متفوقا
بهدف واحد عن صالح.
واستمرت عقدة توتنهام أمام
الخمسة الكبار ،حيث حقق فوزا
وحيدا خارج ملعبه ضد مانشستر
س ـي ـت ــي ،وم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد،
وت ـش ـل ـســي وارس ـ ـنـ ــال ول ـي ـفــربــول
فـ ــي  19م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،مـ ـن ــذ أن ت ــول ــى

فان ديك يتهم كين بادعاء التعرض للعرقلة
اتهم فيرجيل فان ديك مدافع
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول م ـ ـهـ ــاجـ ــم ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
هــوت ـس ـب ـيــر ه ـ ــاري ك ـيــن ب ــادع ــاء
التعرض للعرقلة والسقوط ،كما
ات ـه ــم إي ــري ــك الم ـي ــا بــالـمـبــالـغــة
للحصول على ركلتي جزاء خالل
التعادل المثير  2-2بين الفريقين
أمس األول في الدوري االنكليزي
الممتاز لكرة القدم.
وحصل توتنهام بالفعل على
ركـلـتــي جـ ــزاء سـجــل هـ ــاري كين
ه ــدف ــا م ــن ال ـثــان ـيــة ف ــي الـلـحـظــة
األخ ـ ـيـ ــرة ،ل ـي ـم ـنــح ف ــري ـق ــه نـقـطــة
التعادل أمام صاحب األرض.
وأه ـ ـ ـ ـ ــدر كـ ـي ــن ركـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــزاء
األولى التي حصل عليها بعدما
اعتبر حكم المباراة أنــه تعرض
ل ـل ـع ــرق ـل ــة م ـ ــن جـ ــانـ ــب ل ــوري ــس
كاريوس حارس مرمى ليفربول،
لـكــن ال ـهــول ـنــدي ف ــان ديـ ــك ،ال ــذي
اح ـت ـس ـب ــت ضـ ـ ــده ركـ ـل ــة الـ ـج ــزاء
الـثــانـيــة ،ي ــرى أن الــركـلـتـيــن غير
صحيحتين.

وأوض ــح "ركـلــة الـجــزاء األولــى
ك ــان ــت ت ـس ـلــا واضـ ـح ــا وأع ـت ـقــد
أن ـه ــا ك ــان ــت خ ــداع ــا .يـمـكـنــك أن
تــراه (كين) وهو يدعي التعرض
للعرقلة بشكل واضح ولم يتحدث
أحد عن هذا األمر .ثارت نقاشات
كثيرة عما إذا كــان هناك تسلال
أم ال وأعـتـقــد أنـهــا كــانــت تسلال.
اتخذ الحكم القرار بالتشاور مع
مـســاعــده وك ــان مــن حسن الحظ
أنها أهدرت".
وانتقد فان ديك قرار احتساب
ركلة الجزاء الثانية بعد سقوط
الميال خالل التحام بين الالعبين.
وق ــال ف ــان دي ــك "أشـ ــار الحكم
باستمرار اللعب ،لكنني صدمت
ع ـنــدمــا رأي ـ ــت ال ـح ـكــم الـمـســاعــد
يشير بغير ذلك".
وأض ــاف "أوال كــان فــي موقف
ت ـس ـلــل وث ــان ـي ــا ه ــو ال ـ ــذي وضــع
جسده أمامي .ال أعتقد أبدا أنها
كــانــت ركـلــة ج ــزاء وكــذلــك الـحــال
بالنسبة لألولى".

فان ديك أثناء التحامه مع الميال

االشراف عليه المدرب االرجنتيني
ماوريستيو بوشيتينو.

كلوب يلوم التحكيم
من جانبه ،أعرب مدرب ليفربول
االل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي ي ـ ـ ــورغ ـ ـ ــن كـ ـ ـلـ ـ ــوب ع ــن
امتعاضه من قرارات حكم الساحة
ج ــون م ــوس وم ـســاعــده ،وق ــال في

برشلونة يهنئ نيمار
بعيد ميالده الـ 26
ه ـنــأ نـ ــادي بــرش ـلــونــة ،أم ــس،
العـبــه السابق ومهاجم باريس
ســان جرمان الحالي ،البرازيلي
نيمار دا سيلفا ،بمناسبة عيد
ميالده السادس والعشرين عبر
شبكات التواصل االجتماعي.
وبعث "البرسا" ،عبر حسابه
بــ"تــويـتــر" بــ"كـثـيــر مــن التهاني"
لنيمار ،وأرف ــق الــرســالــة بمقطع
ف ـ ـيـ ــديـ ــو يـ ـظـ ـه ــر فـ ـيـ ـه ــا الـ ــاعـ ــب
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ب ـق ـم ـي ــص الـ ـف ــري ــق
الكتالوني وهو يسدد هدفا في
مرمى إلتشي فــي موسم -2014
.2015
ك ـ ـ ــان نـ ـيـ ـم ــار رح ـ ـ ــل ال ـص ـي ــف
الـمــاضــي عــن صـفــوف برشلونة
إل ــى ن ــادي الـعــاصـمــة الفرنسية
ف ــي ص ـف ـقــة بـقـيـمــة  222مـلـيــون
يورو ،اعتبرت األغلى في تاريخ
كرة القدم ،ومــازال على نــزاع مع
"البرسا" ،بسبب مكافأة تجديد
عقده.

هــذا الصدد بعد المباراة" :تأثرت
النتيجة النهائية لـلـمـبــاراة التي
جمعت فريقين كبيرين بـقــرار يــن
من حكم الراية ،ويتعين علينا تقبل
هذا االمر".
وعــن ركـلــة ال ـجــزاء االول ــى ،قــال:
"ال ادري ماذا جرى من حديث بين
حكم الساحة وحكم الــرايــة .كانت
حالة التسلل واضحة (قبل ارتكاب

غودين بعد تعرضه لإلصابة

الخطأ)" .وعن الركلة الثانية ،ذكر:
"نـعــم ،فيرجيل فــان داي ــك لمسه،
لكن نعرف جيدا ان اريــك الميال
اراد هـ ــذا ال ـل ـم ــس ،م ــن الـصـعــب
علينا تقبل هذين القرارين ،لقد
اراد حكم الــرايــة ان يـكــون محط
اهتمام وقد نجح في ذلك".
ام ــا بوشيتينو ،فـقــال "كــانــت
مباراة مثيرة للرؤية ،كنت هادئا

الن الفريق لعب بطريقة جيدة،
شعوري اننا اهدرنا نقطتين .لقد
كنا افضل بكثير من ليفربول".
وأضـ ـ ــاف" :ف ــي ك ــا الـحــالـتـيــن
ك ــان ــت ركـ ـل ــة الـ ـ ـج ـ ــزاء صـحـيـحــة
وليست مثيرة للجدل .في بعض
االحيان الناس يشتكون الحكام
لكن عندما يقومون بعمل جيد
يجب ان نقول ذلك".

مورينيو ينتقد األجواء «الهادئة»
في أولد ترافورد
انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو ،مــدرب فريق
مانشستر يونايتد" ،هــدوء األجــواء وقلة الحماس"
في ملعب أولد ترافورد ،مؤكدا أنه ال يمكن مقارنته
بأجواء فراتون بارك ،معقل بورتسموث الذي يلعب
في القسم الثالث بالدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وهذه ليست المرة األولى التي يشكو فيها المدرب
البرتغالي علنا هدوء األجــواء في "مسرح األحالم"،
وفــي بــدايــة الـمــوســم رفــض مورينيو االجـتـمــاع مع
بعض أعـضــاء رابـطــة مشجعي الـفــريــق لبحث تلك
المشكلة.
وقال حينها" :ال يمكنني لقاء ربع سكان الكوكب،
فربع سكان العالم يشجعون مانشستر يونايتد ،وأنا
ً
ال أملك وقتا لهذه اللقاءات".
ونقلت شبكة "سـكــاي سـبــورتــس" عــن مورينيو
أن األجواء في ملعب فريقه "هادئة جدا وخالية من
الـحـمــاس" رغــم أن الـعــديــد مــن الــاعـبـيــن "يفضلون
اللعب على هذا الملعب".
وأجـ ـ ــاب الـ ـم ــدرب ب ـس ــؤال ــه ع ــن ال ــاع ــب الـشـيـلــي
أليكسيس سانشيز ،أهم صفقات الفريق في يناير،
قائال" :لعب ثالث مباريات فقط منهم مباراة على

أولــد تــرافــورد ،وأعتقد أن ملعبنا ،رغم هدوئه ،فإن
عشبه جيد ويروق للكثير من الالعبين".
وص ــرح مــوريـنـيــو" :ه ــو لـيــس مـثــل بــورتـسـمــوث.
أتذكر بورتسموث ،هو ملعب صغير لكن به أجواء
ال تـصــدق .هنا (أول ــد تــرافــورد) األج ــواء هــادئــة إلى
حد كبير دون حماس شديد ،لكن الالعبين يفضلون
اللعب هنا" .وفاز مانشستر يونايتد السبت الماضي
على هدرسفيلد بنتيجة (2-
صفر) أحرزهما روميلو
ل ــوك ــاك ــو وأل ـي ـك ـس ـيــس
س ـ ــان ـ ـش ـ ـي ـ ــز ،لـ ـيـ ـع ــزز
مــوق ـعــه ف ــي ال ـمــركــز
الـ ـث ــان ــي بــرص ـيــد
 56نقطة بفارق
 13نقطة عن
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الصدارة.

ً
 ...وسيميوني غاضب جدا

غودين يفقد  3أسنان في اصطدام مع نيتو
ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــداف ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي
األوروغوياني دييغو غودين ،قائد
اتلتيكو مــدريــد 3 ،مــن أسنانه في
مباراة فريقه مع فالنسيا ( -1صفر)
األحد في المرحلة الـ  22من الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،وفق ما ذكر
نادي العاصمة االثنين.
وأوض ــح أتلتيكو ،فــي بـيــان ،أن
غودين ( 31عاما) "يشكو من رض
ق ــوي فــي وجـهــه أدى ال ــى إصابته
بـكـســر ث ــاث ــي ع ـلــى م ـس ـتــوى الـفــك
العلوي" ،من دون اإلشارة الى مدة
غيابه.
وسـ ـيـ ـخـ ـض ــع غ ـ ــودي ـ ــن ل ـع ـم ـل ـيــة
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تـ ـ ـجـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر وت ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــل عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ي ــد
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل إصـ ـ ــاح
التشوهات في وجهه.
واصـ ـ ـط ـ ــدم غـ ــوديـ ــن خـ ـ ــال ك ــرة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ــع حـ ـ ـ ــارس فــال ـن ـس ـيــا
البرازيلي نوربرتو نيتو في الدقيقة
 50وخرج من الملعب مصابا وفمه
مليء بالدم.
وفي المباراة ذاتها ،أصيب زميله
ا لـمــدا فــع المونتينيغري ستيفان
سافيتش "بشد عضلي في القسم
الخلفي مــن فـخــذه الـيـســرى" في
الدقيقة  ،30وتم استبداله أيضا.

عبر دييغو سيميوني مدرب نادي
اتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ع ــن غـضـبــه تـجــاه
ال ـتــدخــل الـعـنـيــف عـلــى الع ـبــه دييغو
غــوديــن خــال الـمــواجـهــة أم ــام فالنسيا
أمس األول.
وصــرح سيميوني بأنه "يجب أن يقتل
أحد الالعبين لنحصل على ركلة جزاء لو
اعتبرنا أن هذه ليست ركلة جزاء لمصلحة
جودين".
وخرج ستيفان سافيتش مدافع أتليتيكو
بعد تعرضه إلصابة في العضلة الخلفية للفخذ
أيضا ،وعلق سيميوني على تلك اإلصابات بأن

ً
"األط ـبــاء سيقدمون لنا تـقــريــرا عـنـهــم" ،مضيفا:
"ليس من السهل أن تلعب مباراة ويفرض عليك
إج ــراء تغييرين ،لكن األداء الــذي قدمه الالعبان
اآلخران كان جيدا".
وشــارك الثنائي خوسيه خيمنيز وخوانفران
ب ــدال مــن ســافـيـتــش وغ ــودي ــن ونـجـحــا فــي إبـعــاد
هجوم فالنسيا ليحافظ الفريق على فوزه بفضل
هدف أنخيل كوريا في الدقيقة .59
وقال سيميوني" :نريد أن ننضج كفريق ،سأفكر
فيما قدمه الالعبون في هــذه المباراة ،التزامهم
ً
يجعلني راضيا كمدرب".

بايرن ميونيخ األقرب لدور األربعة بكأس ألمانيا

العبو بايرن ميونيخ خالل مباراة سابقة في الدوري األلماني

يـبــدو بــايــرن مـيــونـيــخ مرشحا
بقوة لبلوغ نصف نهائي مسابقة
ك ــأس ألـمــانـيــا ل ـكــرة ال ـقــدم عندما
ي ـحــل ضـيـفــا ع ـلــى بـ ــادربـ ــورن من
الدرجة الثالثة ،اليوم ،في افتتاح
ربــع النهائي ،فيما يـخــوض باير
ليفركوزن قمة ساخنة أمام فيردر
بريمن.
ويسعى البايرن ،الــذي يحارب
عـ ـل ــى  3جـ ـبـ ـه ــات ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم
(الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري والـ ـ ـك ـ ــأس ال ـم ـح ـل ـي ــان
ومـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا)،
لـ ـم ــواصـ ـل ــة م ـ ـش ـ ــواره الـ ـجـ ـي ــد فــي
مسابقة الكأس ،التي يحمل الرقم
الـقـيــاســي ف ــي ع ــدد ألـقــابـهــا (،)18
وال ـتــي يــأمــل اسـتـعــادتـهــا ،بعدما
خـ ــرج م ــن دور األرب ـ ـعـ ــة ال ـمــوســم
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ع ـ ـلـ ــى يـ ـ ــد بـ ــوروس ـ ـيـ ــا
دورتموند حامل اللقب.
وكان البايرن ثأر من دورتموند
عـنــدمــا جـ ـ َّـرده ُ م ــن ال ـل ـقــب ،بــالـفــوز
عليه  1-2في ثمن النهائي في 21
ديسمبر الماضي.
ويسير ميونيخ بخطى ثابتة،
بـ ـقـ ـي ــادة م ــدرب ــه الـ ـق ــدي ــم ال ـجــديــد

المخضرم يــوب هاينكيس ،نحو
التتويج بالثنائية المحلية ،حيث
ي ـت ـصــدر تــرت ـيــب "الـبــونــدسـلـيـغــا"
بفارق  18نقطة عن أقرب مطارديه؛
بــايــر لـيـفــركــوزن ،بـعــد  21مرحلة،
بــل إنــه يطمح إلــى تـكــرار ثالثيته
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة م ــع هــاي ـن ُـك ـيــس ع ــام
 ،2013حيث يخوض ثمن نهائي
مسابقة دوري أبطال أوروبــا أمام
بشيكتاش التركي في  20الجاري،
بميونيخ ذهابا ،و 14مارس المقبل
في إسطنبول إيابا.
وعـ ــاد ال ـم ــدرب الـمـخـضــرم (72
عـ ــامـ ــا) عـ ــن اعـ ـت ــزال ــه فـ ــي أك ـت ــوب ــر
ال ـم ــاض ــي ،ل ـي ـتــولــى م ـه ــام اإلدارة
الفنية لناديه السابق الــذي "رأى
فيه الـمــدرب المثالي" الـقــادر على
إعادته إلى أيام ذهبية ،بعد إقالة
اإليطالي كارلو أنشيلوتي.

و نـجــح هاينكيس بشكل كبير
في مهمته ،وقاد النادي إلى الفوز
في  19مباراة من أصل  20خاضها
بــإشــرافــه فــي مختلف المسابقات
ح ـتــى اآلن ،بـيـنـهــا  9ان ـت ـص ــارات
متتالية.
ويدخل الفريق البافاري مباراة
الغد بمعنويات عالية ،عقب فوزه
ال ـث ـم ـيــن ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه مــايـنـتــس
2ص ـ ـفـ ــر ،ال ـس ـب ــت ،ب ـ ــال ـ ــدوري فــيغ ـي ــاب أب ـ ــرز ن ـج ــوم ــه :ال ـهــول ـنــدي
اري ـي ــن روبـ ــن ،والـتـشـيـلــي أرت ــورو
فيدال ،واإلسباني خافي ماتينيز،
وج ــوش ــوا ك ـي ـم ـيــش ،وال ـبــول ـنــدي
روبرت ليفاندوفسكي ،والنمسوي
داف ـيــد أالبـ ــا ،عـلـمــا ب ــأن األخـيــريــن
دخال في الشوط الثاني.
وال ـت ـقــى ال ـفــري ـقــان م ــرة واح ــدة
ف ــي م ـس ــاب ـق ــة الـ ـك ــأس ع ـ ــام 2001

مباريات اليوم
8:30

بادربون – بايرن ميونيخ

beINSPORTS HD5

10:45

باير ليفركوزن – فيردر بريمن

beINSPORTS HD4

ع ـلــى مـلـعــب بـ ــادربـ ــورن ،وانـتـهــت
بفوز الفريق البافاري  ،1-5والتقى
بعدها الفريقان مرتين في الدوري
مــوســم  ،2015-2014وك ــان الـفــوز
حـ ـلـ ـي ــف ال ـ ـب ـ ــاف ـ ــاري -4ص ـ ـف ـ ــر فــي
ميونيخ و-6صفر في بادربورن.

قمة ليفركوزن وبريمن
وسيكون ملعب "باي أرينا" في
لـيـفــركــوزن ال ـيــوم أي ـضــا ،مسرحا
للقمة الساخنة بين باير ليفركوزن،
صاحب المركز الثاني في الدوري،
وفيردر بريمن الخامس عشر.
ويطمح ليفركوزن إلى استعادة
ت ـ ـ ــوازن ـ ـ ــه ،بـ ـع ــد سـ ـق ــوط ــه ف ـ ــي فــخ
ال ـت ـعــادل أم ــام مضيفه فــرايـبــورغ
السبت.
لـكــن مـهـمــة بــايــر لـيـفــركــوزن لن
ت ـكــون سـهـلــة أم ــام ف ـيــردر بــريـمــن،
الذي خطف فوزا ثمينا من مضيفه
شــال ـكــه  1-2ال ـس ـبــت ف ــي ال ـ ــدوري،
إضافة إلى أنه عانى ّ
األمرين للفوز
ع ـل ــى ب ــري ـم ــن 1-صـ ـف ــر ف ــي ذه ــاب
الدوري في  13ديسمبر الماضي.
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رفضت مشاركتهم في أولمبياد «بيونغ تشانغ  »2018الشتوي
أعلنت اللجنة األولمبية الدولية
رفضها للطلب المقدم من
روسيا لمشاركة  13من
رياضييها ومدربين اثنين في
دورة األلعاب األولمبية الشتوية
التي تنطلق منافساتها يوم
الجمعة المقبل في كوريا
الجنوبية (بيونغ تشانغ .)2018

رف ـ ـضـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة
الدولية ،أمس ،بشكل حازم دعوة
الــريــاض ـي ـيــن الـ ـ ـ  15الـمــوقــوفـيــن
مــدى الحياة لتورطهم فــي نظام
ال ـم ـن ـش ـطــات الـ ــروسـ ــي وب ــرأت ـه ــم
محكمة التحكيم الرياضي (كاس)،
للمشاركة في األلعاب األولمبية
الـ ـشـ ـت ــوي ــة  2018الـ ـت ــي تـنـطـلــق
الجمعة في بيونغ تشانغ الكورية
الجنوبية.
وم ــن خ ــال ه ــذا الـ ـق ــرار ،تــريــد
ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة أن
تـ ـحـ ـتـ ـف ــظ ب ــاسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـتـ ـه ــا عــن
محكمة التحكيم الرياضي التي
أث ـ ــار قـ ــرارهـ ــا ال ـخ ـم ـيــس بـتـبــرئــة
الرياضيين الروس دهشة وخيبة
أمل رئيسها األلماني توماس باخ.
و حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى اآلن و ب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدا ع ــن
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاجـ ــآت ،ل ـ ــم يـ ـ ـج ـ ــاوز ال ــرق ــم
الــريــاضـيـيــن ال ـ ـ  169الــذيــن تمت
دعـ ــوت ـ ـهـ ــم رسـ ـمـ ـي ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة،
بعد تحليل د قـيــق لسلوكهم في
الماضي والحاضر ،والذي يجب
أن يكون بعيدا كــل البعد عــن أي
عــاقــة مــع إي ـقــاف بـلــدهــم لـتــورط
حكومتها بنظام تنشط ممنهج.
وأدى الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـ ــذي ات ـخ ــذت ــه
«كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس» ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
والمخالف لقرار األولمبية الدولية
بإيقافهم مــدى الحياة ،الــى فترة
مــن الـغـمــوض لــم يتضح خاللها
م ــن الــريــاض ـي ـيــن الـنـظـيـفـيــن ،من
المتنشطين سابقا أو المشبوهين
له الحق في المشاركة في األلعاب
األول ـم ـب ـي ــة ال ـش ـتــويــة ت ـحــت علم
محايد (بسبب إيقاف بلدهم).

ل ـك ــن ال ـ ـقـ ــرار ف ـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
احتمال مشاركة  15آخرين وردت
أسـ ـم ــاؤه ــم ف ــي ت ـق ــري ــر الـمـحـقــق
الكندي ريتشارد ماكالرين الذي
كان وراء استبعاد روسيا أولمبيا
بسبب المنشطات.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أع ـل ـن ــت األول ـم ـب ـي ــة
الدولية ،السبت ،أن األسماء الـ 15
ستخضع للجنة مكلفة باتخاذ
ق ـ ــرار بـمـنـحـهــم أو عـ ــدم مـنـحـهــم
بـ ـط ــاق ــات دع ـ ـ ــوة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
بيونغ تشانغ.
وأوضـحــت األولمبية الدولية
أمس ،في بيان« :مع أن المجموعة
المكلفة بإعادة النظر في دعوات
الـ ـمـ ـش ــارك ــة أخ ـ ـ ــذت ع ـل ـم ــا ب ـق ــرار
«كــاس» ،فإنها الحظت في الوقت
نفسه أن الـمـبــررات الكاملة التي
أدت الى اتخاذ هكذا قرار لم تعلن
بشكل رسمي».
وت ــاب ــع الـ ـبـ ـي ــان« :ال ـم ـج ـمــوعــة
تشير الى أن دورها ال يقوم على
إث ـب ــات أن ه ـنــاك تـنـشـطــا ،وإن ـمــا
ع ـلــى ال ـتــأك ـيــد ان ــه يـمـكــن اعـتـبــار
الرياضيين نظيفين ،وبإمكانهم
أن يـكــونــوا مــرشـحـيــن للحصول
عـ ـل ــى دع ـ ـ ـ ــوات ب ـص ـف ــة «ري ــاض ــي
أولمبي روسي» (التسمية الجديدة
ال ـتــي سـتـطـلــق عـلــى الـمـشــاركـيــن
الـ ـ ــروس) ف ــي األل ـع ــاب األولـمـبـيــة
الشتوية  2018في بيونغ تشانغ».
وخ ـ ـتـ ــم« :ط ـل ـب ــت ال ـم ـج ـمــوعــة،
بإجماع أعضائها ،من األولمبية
ال ــدول ـي ــة ع ــدم تــوس ـيــع ال ــدع ــوات
لتشمل الرياضيين ال ـ  15الجدد
الذين تطالب بمشاركتهم اللجنة

توماس باخ رئيس اللجنة خالل إلقاء كلمته في افتتاح دورة األلعاب األولمبية الشتوية أمس األول
األول ـم ـب ـي ــة ال ــروس ـي ــة ال ـمــوقــوفــة
بدورها».
مــن جانبه ،صــرح بــاخ لوكالة
فـ ـ ــرانـ ـ ــس خـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ـ ــارة ل ـل ـق ــري ــة
األولمبية «تم التعامل مع هؤالء
(الـ ـ  )15مثل الرياضيين الــروس
اآلخ ــري ــن ،إن ــه اجـ ــراء دق ـيــق ،غير
معلن وله قيمة عالية».
وتـ ـ ـس ـ ــاءل بـ ـ ـ ــاخ« :مـ ـ ــن يـضـمــن
للرياضيين األولمبيين ا لــروس
ولغيرهم من رياضيي العالم أال

يكون بين هؤالء (الـ  )15رياضيون
مـشـبــوهــون ،وأال تـحــدث مفاجأة
سيئة خالل األلعاب»؟
وأضــاف« :من مصلحة اللجنة
األولمبية الروسية الموقوفة أال
ت ـح ــدث مـعـهــا م ـفــاجــأة ه ـن ــا ،ألن
ش ـ ــروط إع ــادت ـه ــا الـ ــى الـحـظـيــرة
األولمبية واضحة جدا».
ودشــن بــاخ خــال هــذه الزيارة
«جـ ـ ـ ـ ــدارا ل ـ ـل ـ ـسـ ــام» ،والـ ـتـ ـق ــى مــع
الــريــاض ـي ـيــن ،فـيـمــا ص ــرح عضو

ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لــأول ـم ـب ـيــة
الدولية اإلسباني خوان انطونيو
س ـ ـ ــام ـ ـ ــاران ـ ـ ــش ج ـ ــونـ ـ ـي ـ ــور «بـ ـع ــد
ثــاثــة أيـ ــام ،سـنـتـكـلــم ف ــي األم ــور
الرياضية».

الخالف مع «كاس»
وت ـ ـش ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األولـمـبـيــة الــدولـيــة بــوضــوح الى
ال ـ ـخـ ــاف ب ـي ـن ـهــا وبـ ـي ــن مـحـكـمــة

ً ً
دي بياجيو مدربا مؤقتا لآلزوري

تياغو سيلفا يفضل مواجهة رونالدو على ميسي
يستعد ريال مدريد اإلسباني في غضون األيام
القليلة المقبلة لمواجهة تحد مهم بالنسبة للمدرب
الفرنسي زين الدين زيدان في بطولة دوري أبطال
أوروب ـ ـ ــا ،وذلـ ــك ع ـنــدمــا ي ــواج ــه ب ــاري ــس ســان
جرمان الفرنسي ،أحد أقوي الفرق في الوقت
الحالي ،في ذهاب ثمن نهائي البطولة.
وال يقدم الفريق اإلسباني أفضل
مـ ـسـ ـت ــوي ــات ــه هـ ـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم
بـبـطــولــة ال ـ ــدوري ،كـمــا هو
الـ ـح ــال بــال ـن ـس ـبــة لنجم
الـفــريــق ،كريستيانو
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،ول ــذل ــك
صــرح قائد الفريق
ال ـفــرن ـســي ،تـيــاغــو
س ـ ـي ـ ـل ـ ـفـ ــا ،لـ ـم ــوق ــع

نابولي يتشبث بصدارة «الكالتشيو»
ت ـش ـب ــث ن ــاب ــول ــي ب ــالـ ـص ــدارة
ع ـن ــدم ــا ح ـق ــق فـ ـ ــوزا ث ـم ـي ـنــا عـلــى
مـضـيـفــه بـيـنـيـفـيـنـتــو  - 2صـفــر،
أمــس األول ،فــي المرحلة الثالثة
والعشرين من ال ــدوري اإليطالي
لكرة القدم.
ورفــع نابولي رصـيــده إلــى 60
نقطة ،وحافظ على فــارق النقطة
الــواحــدة التي تفصله عن غريمه
يوفنتوس ،الذي َّ
تربع على الريادة
لحوالي  6ساعات ،كونه لعب قبل
الفريق الجنوبي.
ع ـلــى مـلـعــب ســان ـتــا كــولــومـبــا
ف ــي بـيـنـيـفـيـنـتــو ،ح ـقــق نــابــولــي،
الـ ـس ــاع ــي إل ـ ــى ل ـق ـبــه الـ ـث ــال ــث فــي
تــاريـخــه ،واألول منذ عــام ،1990
بقيادة أسطورة الكرة األرجنتينية
مـ ـ ــارادونـ ـ ــا ،فـ ـ ــوزه الـ ـس ــاب ــع عـلــى
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي وال ـ ـتـ ــاسـ ــع عـ ـش ــر ه ــذا
الموسم.
ولم يتأخر نابولي في افتتاح
التسجيل ،وفعلها في الدقيقة 20
عبر مهاجمه ا لــدو لــي البلجيكي
دري ــس مــرتـنــز بـتـســديــدة بيمناه

ماريو روي يهنئ هامشيك
من زاويــة صعبة ،إثر تمريرة من
البرازيلي الــن ماركيش لــوريــرو،
راف ـعــا رص ـيــده إل ــى  14هــدفــا في
المركز الرابع على الئحة الهدافين.
وحسم نابولي نتيجة المباراة
ـان مـبـكــر مـطـلــع الـشــوط
ب ـهــدف ث ـ ٍ
الـ ـث ــان ــي س ـج ـل ــه قـ ــائـ ــده وه ــداف ــه

ال ـتــاري ـخــي ال ــدول ــي الـسـلــوفــاكــي
ماريك هامسيك من مسافة قريبة
ع ـن ــدم ــا ت ـل ـقــى ت ـم ــري ــرة عــرض ـيــة
مــن اإلسـبــانــي خوسيه كايخون،
تابعها داخل المرمى الخالي (،)47
رافعا رصيده إلــى  118هدفا مع
النادي في مختلف المسابقات.

« »le10sportالفرنسي بأنه يفضل مواجهة «الدون»
على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
وأوضح المدافع البرازيلي الفارق بين مواجهة
الــاعــب الـبــرتـغــالــي وغــريـمــه األرجـنـتـيـنــي ،وال ــذي
سـبــق أن واج ـهــه فــي ال ـعــام الـمــاضــي بنفس ال ــدور
للبطولة (التي لعب بها مباراة اإلياب فقط ،والتي
انتهت بفوز برشلونة بنتيجة  1-6محققا انتفاضة
تاريخية) قائال« :المقارنة بين الالعبين تظهر أنه
من الصعب إيقاف ميسي عندما يكون في موقف
العب ضد العب أو حتي ضد العبين اثنين ،وأيضا
رون ــال ــدو ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل إي ـقــافــه ح ـتــي وإن تم
تخصيص العب لمراقبته وآخر في الخلف لضمان
عدم اختراقه للدفاع ،فكال الالعبين يفعالن أشياء
مذهلة عند امتالكهما للكرة مثلما يفعل البرازيلي
نيمار أيضا».

التحكيم الرياضي ،وقال باخ قبل
خمسة أيام من االفتتاح الرسمي
لأللعاب «لم نتصور أبــدا صدور
مثل هذا القرار» عن «كاس».
وطـ ـ ــالـ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة
الدولية محكمة التحكيم الرياضي
ب ــإج ــراء إص ــاح ــات ،وق ـ ــال« :ه ــذا
القرار يظهر أن كاس بحاجة الى
إصالح هيكليتها».
وردت ا ل ـم ـح ـك ـم ــة عـ ـل ــى ه ــذه
الـتـصــريـحــات الـحــاسـمــة االثنين

ببيان جــاء فـيــه« :يـجــب أن يكون
ل ـ ـ ــدى ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن م ـ ـ ــلء ال ـث ـق ــة
بــاإلجــراء ات القضائية على كافة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ،خـ ـص ــوص ــا أمـ ــام
كاس».
وأضــافــت« :ال ـق ــرارات المدعمة
باألسباب الموجبة الخاصة بهذه
الحاالت مهمة جدا جدا ( ،)...نأمل
أن ننشرها في أقرب وقت ممكن».

لكن سيلفا أقر بأنه «من الصعب للغاية إيقاف
ً
ميسي مقارنة برونالدو» ،موضحا أنه على الرغم
مــن مــرور رونــالــدو بحالة مــن عــدم التوفيق ،لكنه
ال ي ــزال يـمـلــك الــوقــت الـكــافــي الس ـت ـعــادة مـسـتــواه،
والحصول أيضا على الكرة الذهبية للمرة السادسة.
وأكد« :لقد استحق رونالدو جميع األلقاب التي
حققها طــوال مسيرته الرياضية ،وعلى الرغم من
أن الموسم الحالي ليس األفضل بالنسبة له ،فهو
أيضا لم ينته حتى اآلن ومازال بإمكانه الفوز بالكرة
الذهبية السادسة في مسيرته».
وخـ ـ ــال أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة س ـي ــواج ــه س ـي ـل ـفــا ال ــاع ــب
ً
البرتغالي أوال في ملعب «البرنابيو» ،ثم في ملعب
«حديقة األمراء» ،وسيتوجب االنتظار لمعرفة نتيجة
ً
المباراتين للتأكد إذا كــان حقا من السهل إيقاف
البرتغالي رونالدو أم األرجنتيني ليونيل ميسي.

أعلن االتحاد اإليطالي لكرة لقدم ،االثنين ،تعيين لويجي دي
بياجيو مدربا مؤقتا للمنتخب الوطني األول ،بانتظار إيجاد
خلف لجانبييرو فنتورا الــذي أقيل من منصبه بعد الفشل في
التأهل الى نهائيات مونديال روسيا .2018
وق ــال االت ـحــاد اإليـطــالــي" :قــررنــا أن نمنح المنصب (مؤقتا)
للويجي دي بياجيو ،نظرا ألنه تنتظرنا مباراتان دوليتان ضد
األرجنتين في مانشستر وإنكلترا في لندن خالل شهر مارس".
ولم يكن قرار االستعانة بمدرب منتخب دون  21عاما مفاجئا،
إذ سبق لنجم دفاع ميالن السابق أليساندرو كوستاكورتا الذي
يتولى مهمة إدارة هذا الملف ،بعد أن وضع االتحاد اإليطالي
تحت وصاية اللجنة األولمبية المحلية ،أن كشف الجمعة أن دي
بياجيو سيكون المدرب المؤقت للمنتخب األول.
وقال كوستاكورتا" :سيتولى لويجي دي بياجيو مهمة المدرب
الموقت للمنتخب الوطني إذا كان يرغب في ذلك".
وشغر منصب مدرب المنتخب مع إقالة فنتورا في نوفمبر،
إثر اإلقصاء من الملحق األوروبي على يد السويد ،وعدم التأهل
لمونديال  2018في روسيا.

بوسطن يفوز على باليزرز مع جرس النهاية
حـ ـق ــق ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـكــس،
متصدر المنطقة الشرقية ،فوزا
بشق األنفس ،في الثانية األخيرة،
ع ـل ــى ض ـي ـف ــه بـ ــورتـ ــانـ ــد ت ــراي ــل
باليزرز  96-97االحد ضمن دوري
كرة السلة االميركي للمحترفين.
ويــديــن بوسطن ال ــذي تخلف
بفارق كبير وصل إلى  16نقطة
فــي ال ـشــوط األول ( 54-38الــربــع
األول  26-19والثاني  ،)28-19بهذا
الفوز لالعب االرتكاز آل هارفورد
ال ــذي سـجــل الـسـلــة األخ ـي ــرة مع
جرس نهاية المباراة من مسافة
متوسطة وبـهــدوء اعـصــاب رغم
مراقبة الفاروق امينو له.
وانتفض بوسطن في الشوط
ال ـث ــان ــي (الـ ــربـ ــع ال ـث ــال ــث 19-31
واالخـ ـي ــر  ،)23-28وح ـقــق ف ــوزه
ال ــراب ــع تــوال ـيــا ف ــي غ ـيــاب نجمه
كايري ايرفينغ بداعي اإلصابة،
ونجح بديله الشاب تيري روزيير
في تسجيل  11نقطة.
وسجل هــارفــورد "دابــل دابــل"

( 10ع ـلــى األقـ ــل ف ــي اثـنـتـيــن من
الـ ـفـ ـئ ــات اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة الـ ـف ــردي ــة
الـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــس :ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ،مـ ـت ــابـ ـع ــات،
ت ـمــريــرات حــاسـمــة ،ســرقــة الـكــرة
أو صــد هــا) بتسجيله  22نقطة
و 10متابعات ،وأضاف جايسون
تــاتــوم ( 17نقطة) وغيلن بــراون
( 16نقطة).
ورفع بوسطن رصيده إلى 39
فــوزا (مقابل  15خـســارة) ،وبقي
متقدما بفارق مريح على مطارده
ت ــورون ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز ال ـ ــذي حقق
بــدوره فوزه الـ  36في  55مباراة
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ض ـي ـف ــه مـمـفـيــس
غريزليز .86-101
وتـغـلــب مـيـلــوكــي بــاكــس على
مضيفه بروكلين نتس 94-109
رغ ـ ــم إصـ ــابـ ــة ن ـج ـم ــه ال ـي ــون ــان ــي
يانيس انتيتوكومبو وخروجه
فــي الــربــع االخ ـيــر بـعــد نـحــو 28
دق ـي ـقــة ل ـعــب س ـجــل خــال ـهــا 16
نقطة مع  8متابعات.
ورغ ـ ـ ــم الـ ـنـ ـق ــاط ال ـ ـ ـ  ،36ال ـتــي

فرحة العبي بوسطن بعد نهاية المباراة
س ـجــل راسـ ــل وس ـت ـب ــروك ،سقط
أوكالهوما سيتي ثاندر في عقر
داره أم ــام ل ــوس أنـجـلــس ليكرز
 ،108-104و سـ ــا هـ ــم ا ل ـفــر ن ـســي

نـيـكــوال ب ــات ــوم بـقـســط كـبـيــر من
ف ــوز ت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس على
مضيفه فينيكس صنز 110-115
بتسجيله  22نقطة.

وخ ـ ـس ـ ــر ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ن ـي ـك ــس
الـحــادي عشر فــي الشرقية على
ارضه أمام أتالنتا هوكس الرابع
عشر .99-96

إيغلز يحرز لقب «السوبر بول» للمرة األولى في تاريخه

جانب من احتفال العبي وجماهير فيالدلفيا ايغلز

أ ح ــرز فيالدلفيا ايغلز لقب دوري
كرة القدم األميركية للمرة األولى بعد
فـ ــوزه ف ــي ال ـن ـهــائــي  33-41ع ـلــى نيو
انغالند باتريوتس حامل اللقب.
وسبق أن خسر ايغلز في النهائي
عامي  1981و 2005وجاء فوزه باللقب
ع ـلــى ع ـكــس ال ـت ــوق ـع ــات ب ـعــد إصــابــة
كارسون وينتز أهم العبي الفريق في
ديسمبر.
وت ـق ــدم اي ـغ ـلــز ،ال ــذي تــأخــر بنقطة
واحدة قرب نهاية الربع األخير،33-38 ،
عندما مرر نيك فولز الكرة إلى زاك ارتز
الذي حقق محاولة ناجحة قرر الحكام
مراجعتها قبل احتسابها.
وقال ارتز في مقابلة بعد المباراة:
«لو لم يقرر الحكام احتسابها محاولة
نــاجـحــة ،مــا كنت أع ــرف مــا ال ــذي كان
يمكن أن يحدث في مدينة فيالدلفيا
لكن أشعر بسعادة الحتسابها».
وأهــدر فيالدلفيا فرصة الحصول

على نقطتين إضافيتين لتنتقل الكرة
إلى باتريوتس قبل أقل من دقيقتين
ونصف من النهاية.
لكن فــي مـبــاراة تفوق فيها هجوم
الفريقين على الدفاع بسهولة سقطت
الكرة من يد المخضرم توم برادي بعد
تدخل من براندون جراهام ،واستحوذ
ديريك بارنت مدافع ايغلز على الكرة.
وأح ــرز ايغلز ثــاث نـقــاط إضافية
ليتقدم  33-41وحــرم باتريوتس من
إدراك التعادل.
وقال فولز الذي اختير أفضل العب
في المباراة« :ال أجد ما أقوله .أن أكون
ضمن هذا الفريق وأعيش هذه اللحظة
هو أمر حلمت به منذ أن كنت طفال».

إهدار مكلف
وبعد تقدمه  6-15كان يمكن اليغلز
زيــادة الفارق في نهاية الشوط األول

لكن الشون جيفري ودورون هارمون
ســاهـمــا فــي قـطــع ال ـكــرة بـعــد تـمــريــرة
من فولز.
وبدا أن ذلك سيكلف الفريق الكثير،
إذ تمكن باتريوتس من تقليص الفارق
إ لــى  12-15لكن ايغلز حقق محاولة
ن ــاج ـح ــة ل ـي ـت ـق ــدم  12-22فـ ــي ن ـهــايــة
الشوط األول.
وح ــاف ــظ ال ـف ــري ـق ــان ع ـل ــى أدائ ـه ـم ــا
الهجومي الــرائــع فــي الـشــوط الثاني،
ورف ــض ايـغـلــز االسـتـســام حـتــى بعد
تقدم باتريوتس للمرة األولى قبل تسع
دقائق من نهاية المباراة.
وقـ ــال روب جــرونـكــوفـسـكــي العــب
باتريوتس« :اإلشادة تذهب إلى ايغلز.
الفريق استحق اللقب .الهزيمة مؤلمة.
عمل العام كله ذهب بال فائدة».

ةديرجلا

•
العدد  / 36٧8الثالثاء  ٦فبراير 201٨م  ٢٠ /جمادى األولى 1439هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

البالستيك يهدد الحوت والقرش

آمال

نواقص
آيفون

ي ـ ـح ـ ــذر ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــاء م ـ ـ ــن أن
جزيئات البالستيك والمواد
الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة فــي
ً
الـ ـمـ ـحـ ـيـ ـط ــات ت ـش ـك ــل خـ ـط ــرا
ً
ش ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدا عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـكـ ــائ ـ ـنـ ــات
العمالقة ،مثل :أسماك الحوت
وال ـ ـقـ ــرش وشـ ـيـ ـط ــان ال ـب ـحــر،
وال ـتــي تـتـغــذى عـلــى الـعــوالــق
عبر الترشيح.
ُ وجـ ـ ــاء ف ــي دراس ـ ـ ــة عـلـمـيــة
نـشــرت فــي مجلة "تــرنــدس إن
إي ـكــولــوجــي آن ــد إيـفــولــوشــن"
الـعـلـمـيــة ،أم ــس ،أن مـثــل هــذه
الكائنات تبتلع آالف المترات
ً
المربعة من مياه البحر يوميا،
للحصول على العوالق الحية،
وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـ ِّـرض ـه ــا الب ـت ــاع
جزيئات البالستيك مباشرة
م ــن ال ـم ـيــاه ال ـم ـلــوثــة ب ـه ــا ،أو
بشكل غير مباشر ،عبر ابتالع
فرائس ملوثة بهذه الجزيئات.

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

مات ستيف جوبز قبل أن يكمل مهمته.
مــات وتــرك خلفه الكثير مما يجب عمله،
وج ـ ــاء م ــن ب ـع ــده َمـ ــن رمـ ــى الـ ـ ــورد وأط ـفــأ
الشمع ،يا حبيبي.
ً
يـ ــااااه يــا سـتـيــف ،لــو أن ــك مــا زل ــت حيا
ّ
ستتغير .يااااه يا
بيننا كم كانت حياتنا
ً
ستيف ،لو أنك ما زلت حيا وتبحث عما
تضيفه إلى شيطانك "آيفون" من اختراعات
ُ
ـرددت بتزويدك ببعض
وتطبيقات ،لما تـ
األفكار ،المحفوظة خارج الصندوق.
خ ــذ عـ ـن ــدك؛ ت ـط ـب ـيــق ي ـج ـعــل ال ـكــوي ـتــي
يتفاء ل رغم كل أعراض التشاؤم الظاهرة
عـلــى جـلــد ال ــوط ــن وك ـب ــده .وتـطـبـيــق آخــر
يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــاهـ ــة وف ـ ـغـ ــر األف ـ ـ ـ ــواه
والــام ـبــاالة أم ــام كــل هــذا العبث بحياته
ومستقبل أبـنــائــه .وتطبيق ثــالــث يجعل
الـمــواطــن الـعــربــي ال يغضب مــن مواطنه
اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي ي ـطــالــب بــالــدي ـم ـقــراط ـيــة في
بــاده ،وال يصفه بأنه من الخوارج أتباع
الصهاينة .وتطبيق راب ــع ،وه ــذا مدفوع
الثمن ،يجعل العربي يدرك أن الصهاينة
ال ي ــري ــدون الــدي ـم ـقــراط ـيــة ل ـل ـع ــرب ــان ،كي
ي ـس ـت ـم ــروا ه ــم ف ــي ال ـت ـح ـكــم ف ــي مـصــائــر
العربان بسهولة ،وكي يتباهوا أمام العالم
بأن "إسرائيل" هي الديمقراطية الحقيقية
الوحيدة في الشرق األوسط المتخلف.
ن ـحــن ي ــا س ـت ـيــف -رح ـم ــك ال ـل ــه -نعتبر
الــوط ـن ـيــة ت ـقــف ع ـنــد حـ ــدود وض ــع صــور
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
ً
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وارتـ ـ ـ ـ ـ ــداء األع ـ ـ ـ ــام ثـ ـي ــاب ــا،
والـ ــرقـ ــص ع ـل ــى األغـ ــانـ ــي ال ــوط ـن ـي ــة ،وم ــا
شابه ،والتحريض على كل مواطن يطالب
بالحريات والمشاركة الشعبية الحقيقية
في القرار… لذا ال أظنك كنت ستتردد في
اخـتــراع تطبيق يطلق صــافــرة عند رؤيــة
ً ً
هذه النوعية من البشر ،وصوتا آليا" :هذا
الكائن متسلق دجال".
ياااااه يا ستيف ،ما أكثر التطبيقات التي
ً
كانت ستنفعنا ،لو أنك ما زلت حيا ،أيها
المبتكر الفاخر ،لكنك تركتنا فــي العراء
بال لحاف ،ونحن قوم ال نفهم إال من خالل
التطبيقات! هذا إن كنا نفهم.

الشاحنة تسير والثلج يتراكم عليها!
أعلنت ا لـشــر طــة السويسرية،
أنـ ـه ــا أوق ـ ـفـ ــت ،ألس ـ ـبـ ــاب تـتـعـلــق
بالسالمة ،حافلة سويدية كانت
تـسـيــر عـلــى ال ـطــريــق ،وق ــد غطى
سطحها  1.6طن من الثلوج.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة ك ـ ــانـ ـ ـت ـ ــون
سـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــورن (ش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال غـ ـ ــرب
س ــويـ ـس ــرا) ،أم ـ ــس ،إن ـه ــا أوق ـفــت
الحافلة ،أمــس األول ،قــرب بلدة
أوسينغن عندما كانت تسير على
الطريق السريع باتجاه زيوريخ.

نصبوا عليه فكاد يقتل شرطية

البحث عن نفرتيتي ...بالرادار
ُ
تختتم بمدينة األقصر التاريخية ،في صعيد مصر،
اليوم ،أعمال المسح الــراداري داخل مقبرة الفرعون
الذهبي الملك توت عنخ آمون ،بمنطقة وادي الملوك.
وبدأ فريق إيطالي  -مصري  -بريطاني ،الخميس
الماضي ،عملية المسح ال ــراداري للتأكد من صحة

وأوضحت الشرطة المحلية في
ب ـي ــان" :أدى الـتــدقـيــق بالحافلة
ال ـس ــوي ــدي ــة إلـ ــى ال ـك ـشــف ع ــن أن
سماكة طبقة الثلج (على السطح)
ً
تزيد على  40سنتيمترا  ،و تــزن
أكثر من  1600كيلوغرام".
وحذرت من أن السير مع هذه
الـكـمـيــة م ــن الـثـلــج عـلــى السطح
ً
ً
يشكل "خطرا" ،مبينة أن كتال من
الثلج والجليد يمكنها أن تنفصل
وتسقط على سيارات أخرى.

وح ـ ـ ـ ـ ــررت مـ ـخ ــالـ ـف ــة فـ ـ ــي حــق
السائق ،بسبب القيادة الخطرة،
مما اضطره إلــى إزالــة الثلج عن
سـطــح الـحــافـلــة ،قـبــل أن يــواصــل
الطريق.
(أ ف ب)

االفتراضات واآلراء التي أثيرت في السنوات السابقة
ب ـشــأن وج ــود ف ـج ــوات داخ ــل ال ـم ـق ـبــرة ،رب ـمــا ت ــؤدي
للوصول إلى كشف أثري جديد.
ويهدف المسح إلى توضيح مدى صحة ما أعلنه
عالم المصريات البريطاني ،نيكوالس ريفز ،بشأن

وجود قبر الملكة نفرتيتي خلف جدران مقبرة توت
عنخ آمون ،وخاصة بعد أن تباينت نتائج مسحين
راداري ـي ــن أجــريــا داخ ــل الـمـقـبــرة خ ــال عــامــي 2015
و.2016
وقال د .فرانكو بورتشيلي ،أستاذ الهندسة بكلية
بولي تكنيكو ،في جامعة تورينو اإليطالية ،والذي
يرأس فريق المسح الراداري ،إن فريقه يتكون من 11
من العلماء اإليطاليين والبريطانيين ،بجانب فريق
مصري يرأسه وزير اآلثار السابق د .ممدوح الدماطي،
الذي يتولى اإلشراف العام على عملية المسح داخل
مقبرة توت عنخ آمون.
ولفت بورتشيلي إلــى أنــه سيتم دراســة وتحليل
نتائج الـمـســح ،ال ــذي جــرى داخ ــل مقبرة تــوت عنخ
آم ــون ،بمعرفة مجموعة مــن أكـبــر الـخـبــراء فــي هذا
المجال ،ونتائج المسح سيتم تسليمها إلى وزارة
اآلثار المصرية ،نهاية الشهر الجاري.
ويواجه المشروع الجديد للكشف عن قبر الملكة
نفرتيتي ،في حال ثبوت صحة نظرية ريفز ،صعوبات
فــي اخ ـت ـيــار ط ــرق وآل ـيــة ال ـتــأكــد مــن صـحــة نظريته
ً
ً
واقعيا ،حال ثبوتها نظريا ،وصعوبة تحديد طرق
أو مكان البحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ،وما إذا
كان ذلك سيتم عبر أعمال حفر وتنقيب من األعلى،
(د ب أ)
أو بطرق ووسائل أخرى.

بداية «البندقية» ...قفزة مالك
تجمع نحو  20ألــف شخص،
م ـق ـن ـع ـيــن وم ـت ـن ـك ــري ــن ب ـمــابــس
م ـ ـلـ ــونـ ــة ق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــة ،الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ق ـبــل
الماضية ،لمشاهدة "قفزة المالك"
التقليدية التي تشكل االنطالقة
الرسمية لكرنفال البندقية.
وقالت فرانشيسكا ،وهــي من
سكان مدينة البندقية اإليطالية،
"ك ــان ــت ق ـفــزة م ــاك رائـ ـع ــة .نحن
نشارك في الكرنفال سنويا منذ
ع ـ ــام  ،"1990م ــوض ـح ــة لــوكــالــة

الصحافة الفرنسية" :في كل سنة
نخيط مالبسنا وفقا لموضوع
ال ـ ـكـ ــرن ـ ـفـ ــال ،ث ـ ــم ن ــرت ــديـ ـه ــا ل ـكــل
المناسبات فــي ســاحــة القديس
مرقس ،فضال عن الحفالت التي
تنظم هنا وهناك".
ووق ـ ــف ال ـح ـض ــور ف ــي ســاحــة
القديس مرقس ،في قلب البندقية،
وحـبـســوا أنـفــاسـهــم فـيـمــا قفزت
الـطــالـبــة الـبــالـغــة  19عــامــا إلـيــزا
كـ ــون ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي مـ ـ ـ ــن ج ـ ــرس

ال ـنــاقــوس الـمـطــل عـلــى الـســاحــة
على ضفة البحيرة الشاطئية.
ورب ـط ــت ال ـشــابــة ب ـكــابــل على
ارتـفــاع  80مـتــرا فــوق الجمهور،
وألـ ـق ــت ق ـص ــاص ــات الـ ـ ــورق على
الـسـيــاح وس ـكــان الـمــديـنــة الــذيــن
جــاء وا للمشاركة في أحد أشهر
كرنفاالت العالم وأقدمها.
(أ ف ب)

ُي ـش ـكــل ع ــدد م ــن تـ ـج ــاوزت أع ـمــارهــم
ً
 90ع ــام ــا ث ـلــث س ـك ــان ج ــزي ــرة إي ـكــاريــا
اليونانية .واألغ ــرب مــن ذلــك ،أن هــؤالء
يقضون أيامهم وهم منهمكون في القيام
بكل ما يحلو لهم من أعمال وأنشطة.
بشعر خفيف أ بـيــض ا ل ـلــون ينسدل
على أ حــد جانبي وجهها ،وبنظارتها
ال ـس ـم ـي ـكــة ،عـكـفــت إي ــون ــا ب ــروي ــو (105
س ـن ــوات) عـلــى تـمــريــر أصــاب ـع ـهــا ،الـتــي
تكسوها التجاعيد والبقع الناجمة عن
التعرض ألشعة الشمس ،على ُخيوط من
الصوف ذات لون أزرق فاتح ،شدت على
نول خشبي ثقيل.

ً
فتح متقاعد يبلغ عمره  90عاما في والية هيسن األلمانية
ً
النار على شرطية ظنا منه أنها محتالة.
وذكرت الشرطة ،أمس ،أن الشرطية أصيبت بصدمة صوتية
جراء إطالق المتقاعد الرصاص من بندقيته.
وقال متحدث باسم الشرطة" :الحظ كان حليفنا .كان من الممكن
أن يصبح الوضع أسوأ بكثير".
وكان المتقاعد المقيم في مدينة جالسهوتن تعرض لالحتيال
أمس األول على يد أشخاص ادعوا أنهم أفراد شرطة.
وأخبر المجهولون الرجل عبر الهاتف أن األموال التي يحتفظ
بها في منزله في خطر ،ويتعين عليه وضعها أمام باب منزله
لتأخذها الشرطة لحمايتها من أجله ،وعندما فعل الرجل ذلك
استولى المحتالون على األموال وفروا بها.
وكان المحتالون قد تظاهروا بطريقة معينة عبر الهاتف أنهم
يتصلون بالمتقاعد من خالل رقم طوارئ الشرطة ،وعندما اتصل
المتقاعد بهذا الــرقــم رد عليه أف ــراد شرطة حقيقيون .وعندما
وصلت دوري ــة شرطة إلــى منزله اعتقد المتقاعد ،الــذي يمتلك
ً
ً
تصريحا بحيازة أسلحة ،أن بداخلها أفــرادا محتالين ،وأطلق
النار على شرطية.
وقــال متحدث باسم الشرطة ،إن العديد من حــاالت التحايل
وقعت عبر التنكر في هوية أفــراد شرطة خالل األيــام الماضية،
ً
موضحا أن المحتالين يتصلون بالمسنين المقيمين في المناطق
التي يقطن فيها األثرياء ،ويدعون أنهم أفراد شرطة أو مدعون
عامون.
(د ب أ)

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

حـ ـف ــل مــو س ـي ـقــي

هنغاري.
الوقت :السابعة مساء.
ال ـم ـك ــان :م ـس ــرح عـبــدالـحـسـيــن
عبدالرضا.

الفعالية:

معرض تجليات تشكيلية.
الوقت :السابعة مساء.
المكان :قاعة بوشهري للفنون.

وفيات
سكينة درويش أحمد جزاع أرملة عبدالرضا حسن دشتي
ً
 65عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الرميثية ،مسجد مـقــامــس ،النساء:
الرميثية ،حسينية القائم ،ت69090807 ،99996919 :
لولوه محمد عبدالرحمن أرملة سعود نصيب الحنيف
ً
 70عاما ،شيعت ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،3ش ،39م ،24النساء:
الشعب ،ق ،3ش ،34م ،1ت22619336 ،99676474 :

ثلث «إيكاريا» فوق التسعين
وبينما ارتفع صوت ذاك النول يدوي
الصنع في المكان ،طفقت برويو تحرك
ذراعه لتنسج الخيوط ،بأسلوب اتقنته
ً
على مدار ما يزيد على  90عاما.
وع ـل ــى هـ ــذا ال ـ ـنـ ــول ،ت ـن ـســج ال ـس ـيــدة
ال ـم ـس ـن ــة الـ ـم ــاب ــس والـ ـحـ ـق ــائ ــب ال ـت ــي
تبيعها مــن متجرها الـصـغـيــر ،الــواقــع
بـقــريــة كــريـسـتــوس راس ،الـتــي ال يزيد
عدد سكانها على  300نسمة ،وتقع في
جزيرة إيكاريا اليونانية ،تلك الجزيرة
التي تفصلها عن العاصمة (أثينا) رحلة
بحرية تمتد لتسع ســا عــات ،على متن
َّ
عبارة تقطع بحر إيجة.

سلمان حسين الشعيب

ً
 77عاما ،شيع ،الرجال :ضاحية مبارك العبدالله (غرب مشرف)،
ق ،1ش ،122م ،50ا ل ـن ـس ــاء :ا ل ـج ــا ب ــر ي ــة ،ق ،8ش ،103م ،41ت:
99700212 ،99278787

وبينما كان ذراعاها يتحركان بشكل
ً
متناغم ليهتز النول قليال ،أفصحت هذه
ُ
المعمرة لمراسل "بي بي سي" ،أمس ،عن
ُ
مدى الحب الذي ال تزال تكنه لعملها.
وقالت" :فلتفعل في حياتك ما يثير
شغفك .عندما توفي زوجي قبل عقود،
واصلت القيام بما أحبه .بعد ذلك ،تقدم
رج ــل ل ـل ــزواج مـنــي ،لكنني قـلــت ال .أنــا
متزوجة من هذا النول".

محمد محمود مصطفى محمد مندني أشكناني

ً
 25عــامــا ،شيع ،الــرجــال :ميدان حولي ،الحسينية األشكنانية،
النساء :الرميثية ،حسينية العترة الطاهرة ،ق ،10ش ،101م،16
ت66436644 ،99741780 :

نبيل يوسف خلف الرامزي

ً
 57عاما ،شيع ،الرجال :حسينية آل ياسين ،المنصورية ،النساء:
القادسية ،حسينية أم البنين ،ق ،8ش ،86م ،11ت،60708004 :
99800876

صالح خليل إبراهيم التميمي

ً
 79عــامــا ،يشيع التاسعة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،الــرجــال :الـيــرمــوك،
ق ،3ش الثاني ،ج ،14م ،19النساء :حطين ،ق ،4ش ،16م ،63ت:
97264774 ،66228017

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

ول ـف ـت ــت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إلـ ـ ــى أن
المواد الكيميائية والملوثات
المرتبطة بالبالستيك يمكن
أن تتراكم على مدى عقود من
الــزمــن ،وتـغـيــر فــي العمليات
الحيوية للكائنات ،مما يؤدي
إل ــى ض ـعــف ال ـن ـمــو وال ـت ـطــور
والتناسل ،بما في ذلك تقليل
الخصوبة.
ُيـ ـ ـش ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ج ــزيـ ـئ ــات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك ه ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـطـ ــع
البالستيك الصغيرة التي يقل
أكبر أبعادها عن  5ملليمترات،
وتضر بالحياة البحرية.
(د ب أ)

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

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:14

العظمى

١٩

الشروق

06:35

الصغرى

٠٨

الظهر

12:02

أعلى مد

العصر

03:08

المغرب

05:30

العشاء

06:49

التوزيع:

ً
 03:23صب ــاحـ ـ ــا
 04:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  10:03صب ــاحـ ـ ــا
 10:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

