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طالل الغانم ...ستبقى ذكراه في القلب
جابر المبارك الحمد الصباح
الرحمن
الرحيم َّ ُ
َ
بسم ُالله َّ ْ
ْ ْ
َ"يا أ َّيت َها ً النف ُس ًال ُ َمط َم ُ ِئنة ْار ِج ِعي إلى
ْ
َ
َر ِّب ــك َراضـ َـيــة َمـ ْـر َّ
ـادي
ِ
ضــيــة فــادخـ ِـلــي ِفــي ِعــبـ ِ
ِ ُ ِ َّ
َو ْادخ ِلي َجن ِتي".
صدق الله العظيم
انتقل باألمس إلى رحمة الله تعالى األخ
والصديق طالل الغانم ،رحمه الله وأسكنه
فسيح جناته ،ورغم لوعة الفراق وألم الحزن،
فهذه هي رحلة الحياة ،ال بد أن تنتهي ،وال
مبدل ُ
لسنة الله في خلقه ،وهذا قضاؤه الذي
ال اعتراض عليه.
فقدت بغيابه االبن واألخ والخل الوفي؛

فقد كــان رحمه الله ،مثال اإلنـســان بكل ما
تحمله كلمة اإلنسانية مــن معنى ،ا لــو فــاء
ديدنه ،والكرم من شيمه ،والرقي في سلوكه،
والصدق والعطاء أصــدق مآثره وخصاله،
ً
ً
ً
ً
ً
عرفته دائما سندا مخلصا ،وناصحا أمينا،
ً
ً
ً
ً
وأخ ــا وف ـيــا ،وشــريـكــا لصيقا فــي لحظات
ً
الحزن والـفــرح ،لم يقصر يوما في واجــب،
ولم يتردد في نصيحة ،وكانت روحه الطيبة
ً
ً
وتفاؤله مبعثا لألمل وحافزا لألفضل.
إن ال ـك ـل ـمــات لـتـقــف ع ــاج ــزة ،وأنـ ــا أرث ــي
الفقيد الـعــزيــز ،ال ــذي عــرفــت فـيــه الشهامة
وال ــرج ــول ــة ،وكـ ــرم ال ـخ ـلــق ،ون ـبــل الـمــوقــف،
وسماحة النفس ،وبساطة ال ــروح ،وطيب

المعشر ،ورغــم ما كان بيننا من ُو ّد وقرب
وأخوة وصداقة حميمة ،فإنه لم يستغل ذلك
في أي مصلحة ذاتية ،أو مكسب شخصي،
أو فائدة عائلية.
أح ــب ب ــاده وعـشــق أهـلـهــا ،وك ــان يؤمن
بأن الكويت هي البداية التي ينطلق منها،
ً
والنهاية الـتــي يـعــود إلـيـهــا ،فملك رصـيــدا
ً
كبيرا من محبة الناس ،بطبيعته العفوية،
وصفاء نفسه ،ونقاء سريرته.
أع ــزي نفسي وأســرتــه فــي هــذا المصاب
ومحبته
الجلل ،وستبقى ذكراه في القلب،
َّ
َّ َّ
في النفس ،وال نملك إال أن نقول ِ"إنا ِللهِ َو ِإنا
َ
َْ َ
اج ُعون".
ِإليهِ ر ِ
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األمير استقبل المحمد وهنأ رئيس قبرص

ولي العهد يستقبل المحمد والجابر وسفراء

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
بقصر بـيــان صـبــاح أم ــس سمو
الشيخ ناصر المحمد.
واسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه س ـف ـي ــر
الصومال الفدرالية لدى الكويت
عـ ـب ــدالـ ـق ــادر أب ــوبـ ـك ــر بـمـنــاسـبــة
ً
انـتـهــاء فـتــرة مـهــام عمله سفيرا
لبالده.
حضر المقابلة وزي ــر شــؤون
الـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ علي
الجراح.
فــي مـجــال آخ ــر ،بعث صاحب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة إلـ ــى
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـقـ ـب ــرص ــي ن ـي ـك ــوس
أناستاسياديس عبر فيها سموه
ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـمـنــاسـبــة
ً
إع ــادة انـتـخــابــه رئـيـســا لقبرص
ً
لفترة رئاسية ثانية ،متمنيا له
ك ــل الـتــوفـيــق والـ ـس ــداد ومــوفــور
ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة ول ـل ـعــاقــات
الطيبة بين البلدين وشعبيهما
الـصــديـقـيــن ال ـمــزيــد م ــن الـتـطــور
والنماء.
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى رئـ ـي ــس س ـيــرالن ـكــا

يمثل صاحب السمو في افتتاح مهرجان الجنادرية الـ  32بالسعودية

ً
صاحب السمو مستقبال ناصر المحمد أمس
م ــاي ـت ــري ـب ــاال س ـيــري ـس ـي ـنــا ،عـبــر
فيها سموه عــن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
ً
مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا لـ ـ ــه مـ ـ ــوفـ ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية ،وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.

وبعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إلى حاكم عام نيوزيالند
باتسي ريدي عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
ً
ال ــوط ـن ــي ل ـب ــاده ــا مـتـمـنـيــا لها
موفور الصحة والعافية وللبلد

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نـ ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد وسـ ـم ــو رئ ـي ــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ جــابــر
المبارك برقيات تهنئة مماثلة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد بقصر بيان ،صباح
أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه رئ ـي ــس
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي
الشيخ سلمان الحمود ،ثم الشيخ
علي الجابر.
واستقبل سموه سفير الصومال
ل ــدى الـكــويــت عـبــدالـقــادر أبــوبـكــر،
ً
بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا
لبالده.
كما استقبل سمو و لــي العهد
سفير المملكة المتحدة البريطانية
ال ـع ـظ ـم ــى وش ـ ـمـ ــال أي ــرلـ ـن ــدا ل ــدى
الكويت مايكل دافنبورت ،بمناسبة
ً
توليه مهام منصبه الجديد سفيرا
لبالده.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوه سـ ـفـ ـي ــر
جمهورية غايانا التعاونية لدى
الكويت د .شامير علي ،بمناسبة
ً
توليه مهام منصبه الجديد سفيرا
لبالده.
حضر المقابالت رئيس المراسم

ً
ولي العهد مستقبال السفير البريطاني أمس
والـتـشــريـفــات ب ــدي ــوان سـمــو ولــي
العهد الشيخ مبارك الصباح.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،ي ـم ـث ــل ول ــي
العهد صاحب السمو في مهرجان
ال ـج ـن ــادري ــة ب ــال ــري ــاض .وي ـغ ــادر
م ـم ـث ــل األم ـ ـيـ ــر والـ ــوفـ ــد ال ــرس ـم ــي

الكويت تترأس أول جلسة علنية لمجلس األمن خالل فبراير
العتيبي :قلقون من استمرار استخدام «الكيماوي» في سورية وال ضمانات للمحاسبة
في أول جلسة علنية لترؤسها
مجلس األمن ،عبرت الكويت
عن أسفها للتراجع الكبير في
مواجهة الملف الكيماوي في
سورية وذلك نتيجة االنقسام
في موقف المجلس.

تـ ــرأس م ـن ــدوب ال ـكــويــت الــدائــم
لدى األمم المتحدة ورئيس مجلس
األمن لشهر فبراير السفير منصور
العتيبي أول جلسة علنية للمجلس
مــع بــدء رئــاســة الـكــويــت للمجلس
وال ـ ـتـ ــي ن ــاق ـش ــت م ـل ــف اس ـت ـخ ــدام
السالح الكيماوي في سورية.
وق ــال العتيبي فــي كلمته حول
بند "الملف الكيماوي في سورية"
انـ ــه "ب ـع ــد اع ـت ـم ــاد م ـج ـلــس األم ــن
بإجماع أعضائه الـقــرار  2118في
ع ـ ــام  2013ع ـق ــب أول اس ـت ـخ ــدام
لألسلحة الكيماوية في سورية كان
أملنا هــو االنـتـهــاء مــن هــذا الملف
بعد أن كان المجلس يتمتع بموقف
موحد إزاء ه إذ استطاع المجلس
حينها إظـهــار وحــدتــه وتصميمه
على التصدي لضمان عــدم تكرار
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة وم ـحــاس ـبــة
مرتكبيها".

الـ ـم ــاض ــي وي ـ ـ ــوم أم ـ ــس االول فــي
مدينة ســراقــب فــي محافظة إدلــب
وهي هجمات بدأت تتكرر ما يعني
أن الـمـســؤولـيــن ع ــن تـلــك الـجــرائــم
سيفلتون من العقاب وال توجد أية
ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة
من سيرتكب مثل هذه الجرائم".

استقاللية وحيادية
العتيبي يترأس أول جلسة لمجلس األمن برئاسة الكويت
وأضـ ــاف "إال أن ــه م ــن الـمــؤســف
رؤي ـ ــة ت ــراج ــع ك ـب ـيــر ف ــي مــواج ـهــة
الملف الكيماوي في سورية وذلك
نتيجة االنقسام في موقف مجلس
األمن بعد عدم تمكنه من المحافظة
ع ـل ــى آلـ ـي ــة ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـم ـش ـتــركــة
ف ــي س ــوري ــة وال ـت ــي ن ــرى أن ـه ــا قد

أدت عملها بكل مهنية وحيادية
واستقاللية".
وع ـ ـ ـبـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي عـ ـ ــن ق ـل ـق ــه
العميق إزاء "اسـتـمــرار االدع ــاءات
بــاسـتـخــدام أسـلـحــة كيميائية في
سورية كان آخرها ذلك الهجوم في
دومــا بالغوطة الشرقية األسبوع

وأكد أن الكويت تدعم أي بدائل
وآليات تحظى بتوافق كافة أعضاء
مجلس األمن بما يكفل استقاللية
وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية
جــديــدة مـنــوهــا بــأهـمـيــة أن تكون
المسؤولية األساسية ألي آلية هي
تحديد المسؤولين عن استخدام
األسلحة الكيماوية في سورية.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـع ـت ـي ـبــي ع ــن تـطـلـعــه
للتقرير الذي سيقدم قريبا من قبل

بعثة تقصي الحقائق وهو التقرير
الذي أشارت إليه الممثلة السامية
لـ ـ ـش ـ ــؤون ن ـ ــزع الـ ـ ـس ـ ــاح إيـ ــزومـ ــي
ناكاميتسو فــي احاطتها ببداية
اعـ ـم ــال ال ـج ـل ـســة ح ـ ــول الـ ـح ــوادث
األخ ـ ـيـ ــرة والـ ـتـ ـق ــاري ــر الـ ـت ــي تـفـيــد
بــاسـتـخــدام الـكـلــوريــن فــي ســراقــب
وإدلب.
واكـ ــد اس ـت ـع ــداد ال ـك ــوي ــت ال ـتــام
للمشاركة في أي جهود تصب في
ات ـج ــاه تـحـقـيــق ال ـتــوافــق بـمــواقــف
ال ــدول األع ـضــاء فــي مجلس األمــن
بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه
الجرائم المحرمة دوليا.
وج ـ ــدد ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن الـحــل
السياسي في سورية هو السبيل
الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة
لألزمة وفقا لقرارات مجلس األمن
ذات الصلة وبشكل خــاص الـقــرار
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ً
المرافق البالد اليوم متوجها إلى
السعودية تلبية لدعوة كريمة من
خ ــادم الـحــرمـيــن الشريفين الملك
سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز آل سعود
مـلــك المملكة ا لـعــر بـيــة السعودية
إل ــى صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد

الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،لحضور
حفل ا فـتـتــاح فعاليات المهرجان
الوطني الثاني والثالثين للتراث
والثقافة "الجنادرية" الذي سيقام
بالعاصمة الرياض.

الروضان :موقفنا ثابت تجاه
دعم القضية الفلسطينية
مثل األمير في احتفالية «القدس عاصمة الشباب اإلسالمي»
قال ممثل سمو أمير البالد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب ،خــالــد ال ــروض ــان ،أمـ ــس ،إن م ـشــاركــة ال ـكــويــت في
احتفالية «القدس عاصمة الشباب اإلسالمي لعام  »2018تأتي استمرارا
لنهج سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بتأكيد أهمية القضية
الفلسطينية.
وأضــاف الــروضــان في مقابلة مع «كــونــا» لــدى وصوله إلــى مدينة
رام الله« :مشاركتنا إلى جانب عدد من الدول الشقيقة تأكيد أيضا أن
القدس عاصمة لدولة فلسطين».
وقـ ــال« :ال ـي ــوم نــأتــي نـحــن مــن الـكــويــت كـعــاصـمــة الـشـبــاب الـعــربــي
لنحتفل مع اإلخــوة في فلسطين واإلخــوة العرب والمسلمين لتكون
القدس عاصمة الشباب اإلسالمي» مؤكدا أن «ارتباط الكويت بالقضية
الفلسطينية متين وقديم».
وشدد على أن موقف الكويت المناصر دائما للقضية الفلسطينية
ثابت منذ عقود وسنوات وتتوارثه األجيال.
وأض ــاف« :سنسعى بكل قــوة إلنـجــاح هــذه االحتفالية ومساعدة
اإلخوة الفلسطينيين لما تربطنا معهم من عالقات قوية من دين ودم
وعروبة».
وعــن االحتفالية ،قــال الــروضــان« :سنتضامن مع اإلخــوة باألفكار
المختلفة ..هناك مساع وتعاون سواء على النطاق الشبابي أو الرياضي
سيتم بحثها مع الوفود المشاركة ومع الجانب الفلسطيني».

ً
الساير :ال ندخر جهدا لمساعدة األشقاء في العراق
أبوالحسن :نجاح «إعادة اإلعمار» سيفتح لبغداد نافذة على العالم أجمع
أ كـ ـ ـ ــد ر ئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
جمعية ال ـهــال األح ـمــر د .هــال
ال ـس ــاي ــر أن ال ـج ـم ـع ـيــة ال تــدخــر
جـ ـه ــدا ل ـم ـس ــاع ــدة األشـ ـ ـق ـ ــاء فــي
الـعــراق ،بفضل توجيهات سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الدائمة ،لتلبية أي نداء انساني.
وقال الساير ،خالل لقائه وفد
نـقــابــة الـصـحــافـيـيــن الـعــراقـيـيــن،
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــزور ال ـ ـبـ ــاد ح ــالـ ـي ــا ،إن
مــؤتـمــر ال ـكــويــت ال ــدول ــي إلع ــادة
إعـ ـم ــار الـ ـع ــراق بـ ـ ــادرة إنـســانـيــة
"مهمة جدا".
وأضاف أن الجمعية ساهمت،
عـ ـب ــر مـ ـس ــاع ــداتـ ـه ــا ال ـم ـس ـت ـم ــرة
لـ ـلـ ـع ــراق ،فـ ــي بـ ـن ــاء الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس وال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـط ـب ـي ــة،
وتـ ــوص ـ ـيـ ــل الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
والمعدات الطبية الالزمة ،مشيرا
الى وجود العديد من الجمعيات
الخيرية واإلغاثية الكويتية التي
لـهــا إس ـهــامــات بـ ــارزة أي ـضــا في
اغاثة العراق.
واوض ـ ـ ـ ــح أن إجـ ـم ــال ــي قـيـمــة
المساعدات االغاثية المقدمة من
الجمعية ال ــى ال ـع ــراق ،مـنــذ عــام
 1993حتى  ،2018بلغ  24مليون
دوالر ،مبينا ان سمو امير البالد
امـ ــر ب ـت ـقــديــم ن ـحــو  200مـلـيــون
دوالر للعراق في عام  2015قبل

ً
الساير مستقبال وفد نقابة الصحفيين العراقيين
شهر رمضان ،وساهم هذا المبلغ
فــي بـنــاء عــدد مــن المستشفيات
والـ ـعـ ـي ــادات الـطـبـيــة والـمـتـنـقـلــة
وال ـمــدارس وم ــواد طبية وادويــة
ل ـت ـغ ـط ـيــة م ـن ــاط ــق عـ ــدة ك ـب ـغــداد
ونينوى واالنبار والموصل.
ول ـفــت ال ـســايــر إل ــى أن تأمين
وصـ ـ ــول الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلغ ــاث ـي ــة
لـلـعــراق يـتــم عـبــر التنسيق بين
س ـ ـفـ ــارة الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــدى ال ـ ـعـ ــراق
ووزارة ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة وا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى وجـ ــود
تنسيق أيضا مع الهالل األحمر
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـط ـب ـيــة
العراقية ،معربا عن أمله تفعيل
أي تـ ـع ــاون اش ـم ــل م ــع ال ـج ـهــات

اجتماع أمني ناقش االستعدادات
لتأمين إعادة إعمار العراق

ً
ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ،اجتماعا
ً
أمس ،بمقر وزارة الداخلية ،ضم الوكالء المساعدين وعددا من
القيادات األمنية بوزارة الداخلية والحرس األميري واإلدارة العامة
لإلطفاء لمناقشة استعدادات "الداخلية" للمؤتمر الدولي إلعادة
إعمار العراق ،الذي يعقد  12فبراير الجاري ،ويستمر  3أيام.
وأكد الدوسري أهمية المؤتمر ،الذي يعقد بناء على دعوة من
ً
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،موضحا أنها
مناسبة لها أهميتها من جميع النواحي.
ولفت إلى وجوب االلتزام العسكري والضبط والربط والتواجد
الفعال ،وإظهار هيبة رجل األمن في المواقع ،والجاهزية وحسن
التعامل مع ضيوف الكويت.
وأكد أن اختصاص اللجنة األمنية للمؤتمر يتمثل في القيام
بكل األمور والمتطلبات األمنية وفق القواعد واإلجراءات المعمول
بها فــي هــذا الـصــدد ،ووضــع خطة مــرور مرنة تساهم فــي عدم
وجــود أي اختناقات فــي الـطــرق الرئيسية ،وفــي مـســارات كبار
الزوار ،والتنسيق مع لجنة المراسم واالستقبال والضيافة في
كافة األمور.
واستمع الــدوســري إلــى إيجاز من القيادات عما تم إنجازه،
ً
وشــدد على ض ــرورة العمل بــروح الفريق الــواحــد وفـقــا للخطة
ً
الموضوعة مــع سرعة التنفيذ ودقـتــه ،مــؤكــدا أهمية التنسيق
والـتــواصــل ونـقــل المعلومات بكل دقــة حتى يتم اتـخــاذ الـقــرار
المناسب حيالها.

األمنية بالعراق ،لضمان وصول
ال ـم ـس ــاع ــدات اإلغ ــاث ـي ــة بــالـشـكــل
المطلوب.
واط ـ ـ ـلـ ـ ــع ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد ،فـ ـ ــي زيـ ـ ـ ــارة
ميدانية بمبنى الجمعية ،على
غرف العمليات االغاثية الخاصة
ب ـم ـتــاب ـعــة ال ـ ـكـ ــوارث الـطـبـيـعـيــة،
وتعرف على نشاطات الجمعية
االغ ــاث ـي ــة ون ـط ــاق تــوزي ـع ـهــا في
العراق والدول االخرى.
من جهته ،أكــد رئيس اللجنة
اإلعالمية العليا لمؤتمر الكويت
الـ ــدولـ ــي إلع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ال ـع ــراق
ال ـم ـس ـت ـشــار ب ــال ــدي ــوان األم ـي ــري
م ـح ـم ــد أب ــوالـ ـحـ ـس ــن ،أن ن ـجــاح
المؤتمر سيفتح لـلـعــراق نافذة

ً
على العالم أجمع مبديا تفاؤله
ب ـت ـح ـق ـي ــق فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـم ــؤت ـم ــر
أهدافها المنشودة.
وق ـ ـ ــال أب ــوالـ ـحـ ـس ــن لـ ــ»ك ــون ــا»
أم ـ ــس ،ع ـلــى ه ــام ــش ل ـقــائــه وفــد
نـقــابــة الـصـحــافـيـيــن الـعــراقـيـيــن،
إن م ـشــاركــة ووجـ ــود ع ــدد كبير
وغ ـي ــر م ـس ـبــوق م ــن الـمـنـظـمــات
والمؤسسات الدولية والشركات
العالمية الكبرى ،من األمور التي
تـعــزز تـفــاؤلـنــا بـنـجــاح فعاليات
المؤتمر.
وأك ــداهـتـمــام صــاحــب السمو
وحرصه على تعزيز التعاون مع
الـعــراق إليمانه بأهمية ومكانة
العراق بين دول المنطقة.

اإلسالمية» تطلق
«الخيرية
ً
ً
موقعا إلكترونيا للمؤتمر
ً
ً
أطلقت الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية موقعا إلكترونيا
ً
خاصا بمؤتمر "المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع اإلنساني
في العراق" المقرر في  12الجاري تحت عنوان "www.iico.org/
."conference
وق ــال مــديــر إدارة اإلع ــام والـعــاقــات الـعــامــة فــي الهيئة خالد
الخليفي ،في تصريح صحافي أمس ،إن الهيئة الخيرية بالتنسيق
مع مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والصندوق الكويتي للتنمية
تنظم هذا المؤتمر تحت شعار "نصنع أمال" في سياق مؤتمر إعادة
إعمار العراق الــذي تستضيفه الكويت برعاية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد خالل الفترة من  12الى  14الجاري لحشد
جهود المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية لتخفيف معاناة
االشقاء العراقيين المتضررين جراء النزاعات المسلحة.
وأض ــاف الخليفي أن الـمــوقــع ال ـخــاص بالمؤتمر يسهل على
المهتمين والباحثين واإلعالميين متابعة أعمال المؤتمر وفعالياته
وجــدول أعماله والقضايا المطروحة على أجندته بشأن الوضع
اإلنساني في العراق ،وإسهامات المنظمات المانحة وتعهداتها
في هذا الحقل اإلنساني.
وأشار إلى أن الهيئة تعقد صباح اليوم في العاشرة والنصف
مؤتمرا صحافيا برعاية رئيس الهيئة المستشار بالديوان االميري،
والـمـسـتـشــار ال ـخــاص لــأمـيــن ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة د .عبدالله
استعداداتها للمؤتمر.
المعتوق لبيان
ِ

داﺧﻞ اﻟﻌﺪد
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 ٧ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٨م
 ٢١ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٣٩ﻫـ
اﻟﻌﺪد  - ٣٦٧٩اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
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ﺟﻮن ﺑﻴﻠﻲ :اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﻫﻮﻟﻴﻮود ﻟﻦ ﺗﺘﻜﺮر ص ١٧

اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ »ﺑﻴﺖ اﻷﻣﺔ«

اﻟﻠﻮاء اﻟﻮﻗﻴﺖ ﻳﻀﺮب اﻟﺼﻨﻴﺪح وﻳﺼﺮخ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل» :اﻃﻠﻊ ﺑﺮا«

١٨

● ﻣﻨﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎدث ﻃﺮد »اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ« ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻓــﻲ ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ »ﻏ ـﻴــﺮ ﺣ ـﻤ ـﻴــﺪة« ،اﻋـﺘــﺪى
اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟـﺸــﺆون ﺣﺮس
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻠ ــﻮاء ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟــﻮﻗ ـﻴــﺖ،
ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮر »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﺰﻣﻴﻞ
ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح أﺛـﻨــﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻋﻤﻠﻪ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ أﺣـ ـ ــﺪاث ﺟـﻠـﺴــﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﺲ.
ﺑ ــﺪأت اﻟــﻮاﻗ ـﻌــﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛ ــﺎن اﻟﺰﻣﻴﻞ
اﻟﺼﻨﻴﺪح ﻳﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺳﺠﺎل
دار ﺑـﻴــﻦ »ﺣ ــﺮس اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ« وﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ »اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ«
ُ
اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃ ِﺮدوا
ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـ ــﺪم ﻣـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ اﻟـﻤ ـﺠـﻠــﺲ ﻗــﺎﻧــﻮن
ﻣـﻌــﺎﺷــﺎﺗـﻬــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،إذ ﺗـﺤــﺪث
ﺑﻌﺾ ﺣــﺮس اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮب
ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﻟﻪ» :ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻐﻞ واﻣﺶ
ﻣ ــﻦ اﻫـ ـﻨ ــﻲ« ،ﻓ ـﻜ ــﺎن رده» :أﻧ ـ ــﺎ ﺻﺤﻔﻲ
وﻗﺎﻋﺪ أﺗﺎﺑﻊ«.
وأﻣﺎم ﺗﻌﻨﺖ أﻓﺮاد اﻟﺤﺮس وإﺻﺮارﻫﻢ

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﺪث وﺗﻮاﺻﻞ
أﺳ ـﻠ ــﻮﺑ ـﻬ ــﻢ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﻼﺋ ــﻖ ﻣـ ـﻌ ــﻪ ،ﺗــﻮﺟــﻪ
اﻟﺼﻨﻴﺪح إﻟﻰ اﻟﻠﻮاء اﻟﻮﻗﻴﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن
ً
ﺣــﺎﺿــﺮا أﺛـﻨــﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ دون أن ﻳﺤﺮك
ً
ﺳﺎﻛﻨﺎ ،ﻟﻮﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ،وأﺑﺪى
ﻟﻪ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﺑﻜﻞ أدب واﺣﺘﺮام اﺳﺘﻴﺎءه ﻣﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﺣﺮس اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﺣﻴﺚ دار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺬي
ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻠﺲ:
اﻟ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﺪح :ﻳـ ــﺎ ﺑ ــﻮﺧـ ـﻠ ــﻒ ،أﺳ ـﻠ ــﻮب
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮس ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﺎ ﻣـ ــﻮ زﻳـ ـ ــﻦ ،وﻗ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ
ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﺪث.
اﻟــﻮﻗ ـﻴــﺖ :ﻫ ــﺬا ﻣﻮﺷﻐﻠﻚ وﻳ ــﻼ اﻣــﺶ
ﻣﻦ اﻫﻨﻲ.
اﻟﺼﻨﻴﺪح :أﻧﺎ ﺻﺤﻔﻲ وﻗﺎﻋﺪ أﺗﺎﺑﻊ،
وﻫﺬا ﺷﻐﻠﻲ وﻻ راح أﻣﺸﻲ.
اﻟ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺖ :ﺳ ـﻠــﻢ ﻫــﻮﻳ ـﺘــﻚ واﻃ ـﻠ ــﻊ ﺑــﺮا
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ورﻏﻢ اﻣﺘﺜﺎل ﻣﺤﺮر »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻟﻄﻠﺐ
اﻟ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺖ ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴــﻢ ﻫــﻮﻳ ـﺘــﻪ اﻟـﺼـﺤـﻔـﻴــﺔ

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

واﻻﺗـ ـﺠ ــﺎه إﻟ ــﻰ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺮوج ﺑﺮﻓﻘﺔ
اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺤﺮس ،ﻓﻮﺟﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ
ﺑﺘﻬﺠﻢ اﻟﻮﻗﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﺿﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ
ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻴﻞ إﻻ أن رد:
»اﻧﺖ ﺻﺎﺣﻲ؟! ﻫﺬا أﺳﻠﻮب ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ
واﺣــﺪ ﺑﻤﺜﻞ رﺗﺒﺘﻚ ﻣــﻊ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ؟«،

ﻟﻴﻜﺮر اﻟﻮﻗﻴﺖ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل» :اﻃﻠﻊ ﺑﺮا«.
وﻃـ ـﻠـ ــﺐ اﻟ ــﺰﻣـ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪم ﺑ ــﺪر
ً
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع ،اﻟ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﺣ ــﺎﺿ ــﺮا ﻟﺤﻈﺔ
ً
اﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاء ،أن ﻳ ـﻜــﻮن ﺷ ــﺎﻫ ــﺪا ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬه
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،ﻟﻴﺘﺠﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ.

¬ .ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﺗﻘﺮع آﺧﺮ أﺟﺮاس اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت
اﻋـ ـﺘ ــﺪاء ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒــﻮق ﺗ ـﻌــﺮﺿــﺖ ﻟﻪ
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ أﻣ ــﺲ ﻣ ــﻦ داﺧ ــﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻔ ـﺘ ــﺮض ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ أن ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ وﺟ ــﻪ
اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر وﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدئ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺎت ،إذ اﻋ ـﺘ ــﺪى اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون ﺣﺮس ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
اﻟـ ـﻠ ــﻮاء ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟــﻮﻗ ـﻴــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮب ﻋﻠﻰ
اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح اﻟﻌﺠﻤﻲ ،أﺛﻨﺎء
أداﺋﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ.
وﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻜـ ــﺲ ﻓ ـ ـﻌـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮاء اﻟـ ــﻮﻗ ـ ـﻴـ ــﺖ،
اﻟـﻤــﺮﻓــﻮض واﻟﻤﺴﺘﻨﻜﺮ ،اﻟــﻮﺟــﻪ اﻵﺧــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻻ ﺗـﻀــﻊ

ً
اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻷﺑﺴﻂ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
وﻓ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﻌ ـﻨــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ،
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ّ
ﺣﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ
إ ﻟــﻰ ﺛﻜﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﺳﺘﺒﺪل اﻟﺤﻮار
ﺑ ــﺎﻻﻋ ـﺘ ــﺪاء اﻟ ـﺠ ـﺴــﺪي ،وﺟ ـﻌــﻞ ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ودورﻫــﻢ
اﻟـﻤـﻬـﻨــﻲ ،اﻟ ـﺼ ــﺮاخ واﻹﻫ ــﺎﻧ ــﺔ واﻷواﻣـ ــﺮ
ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻋﺴﻜﺮ.
ﺣ ــﺮﺻ ــﺖ »اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،ﻣ ـﻨــﺬ ﻋــﺪدﻫــﺎ
اﻷول ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﺗـ ـﻘ ــﻒ ﻣـ ــﺪا ﻓ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮري ،ﻛـﻤــﺮآة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻷوﺿــﺎع

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻳﻄﻠﻖ
اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ »اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ«

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﺎ ﻫﻲ
اﻟﻴﻮم ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻔﻌﻞ أﻗﺒﺢ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﺤﺮرﻳﻬﺎ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻮﻛ ـﻴ ــﺎت
ً
اﻟـﺸــﺎذة ،واﻧـﺘـﺼــﺎرا ﻟﻜﺮاﻣﺔ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
ً
وﻣﺤﺮرﻳﻬﺎ ،وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻛﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮع آﺧــﺮ أﺟ ــﺮاس اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮﻳﺎت واﺣﺘﺮام ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ.

»اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« :ﻧﺸﺠﺐ اﻻﻋﺘﺪاء وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﺮﻳﺎت
أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﺑــﺎﻟــﻎ
اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺪاء اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون ﺣﺮس
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح اﻟﻌﺠﻤﻲ ،اﻟﻤﺤﺮر
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﻋﻤﻠﻪ وﺗﻐﻄﻴﺘﻪ
أﺣﺪاث ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ وﻃﺮده ﺧﺎرج اﻟﻤﺒﻨﻰ.
وأﻛ ـ ــﺪت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﻟ ـﻬــﺎ ،اﺳـﺘـﻨـﻜــﺎرﻫــﺎ »ﻫ ــﺬا
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻐﺮﻳﺐ واﻟﻤﺴﺘﻬﺠﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء،
وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣــﻦ أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ ورﺳــﺎﻟـﺘـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻧـﻘــﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
واﻷﺧﺒﺎر واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟــﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص« ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﻴﺪح ووﺿﻊ

 ٣٥.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
٥.٧
أرﺑﺎح »اﻷﻫﻠﻲ« ﻓﻲ
 ٢٠١٧ﺑﻨﻤﻮ ٪١٠

●

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﻃﻐﻰ اﻟﺠﺪار اﻷﺳﻤﻨﺘﻲ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻴﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ،وﻓﻲ ﻧﻘﺎط داﺧﻞ
»اﻟﺨﻂ اﻷزرق« ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
أﻓـﻴـﻐــﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﺣــﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑ ــﻼده ﻟ ـ »ﺑﻠﻮك
 «9اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ
اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا أﻣــﺲ ،وﺿــﻢ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ،ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أﻣﺲ ،إن
وﺻﻮل ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

اﻟﺴﻔﻴﺮ دﻳـﻔـﻴــﺪ ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ اﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ ﻣﻬﻨﺪس
اﻟﺨﻂ اﻷزرق ،أﻣــﺲ اﻷول ،إﻟــﻰ ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﺑﺸﻦ ﺣﺮب
ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ ﺳﻴﺠﺮي
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺑـ »ﺑﻠﻮك .«9
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ــﺬا وﺳ ــﻂ ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات ﻣ ــﻦ إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ أي ﺣﺮب ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺿﺪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ،ﻣﻊ
ﺗﺤﺬﻳﺮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻧــﺰﻻق ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب.
24

١١

ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺼﺮي ﻟﺤﻞ
أزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

»اﻻﺋﺘﻤﺎن« ٣١ :ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ

٠٥

وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﺑﺨﻴﺖ اﻟﺮﺷﻴﺪي أن اﻟﻨﻔﻂ
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ّ
ً
اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﺛــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳ ـﻌــﺎر ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن زﻳــﺎدة
إﻧﺘﺎﺟﻪ أدت إﻟﻰ اﺧﺘﻼل ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻮق ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻌﺮوض.
وﻗــﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« أﻣــﺲ ،إن ذﻟﻚ اﻷﻣــﺮ ﺳﺎﻫﻢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ،ﻓﻲ ﺿﻌﻒ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج »اﻟﺼﺨﺮي«
ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻛﺸﻒ أن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﺼﻞ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
ً
ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ إﻟﻰ  3.225ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
ﺿ ــﺮورة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧـﺘــﺎج ﺑﻤﺎ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ واﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ
إﻧﺘﺎج »اﻟﺨﺎم« اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
١٢

»ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺨﻂ اﻷزرق« ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺘﺪارك اﻟﻤﻮﻗﻒ

٠٤

ﻣﺤﻠﻴﺎت

أﺿﻌﻔﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم ...وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج

ً
ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﺒﺎﻛﻮرة ﻣﻮاﺳﻤﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻤﺎ أﻗﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت،
أﺻــﺪر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ ﻧﺸﺮﺗﻪ
ً
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ »اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ« ،ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.
ً
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪد ﻋﺮﺿﺎ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ أﺛ ــﺮت اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ اﻷول ﻟـﻠـﻤــﺮﻛــﺰ ،ﻣــﻦ ﺣ ـﻔــﻼت ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ
وﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻠﺴﺎت »ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺛﻨﻴﻦ« اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺘﻨﺎول اﻷدب واﻟﻤﺴﺮح واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات.

ً
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ واﻗـﻌــﺔ اﻻﻋ ـﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﻠﻲ
اﻟـﺼـﻨـﻴــﺪح اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ ،أﻋ ـﻠــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه »ﺳﻮء ﻓﻬﻢ
ﺣﺪث ﺑﻴﻦ أﺣﺪ اﻹﺧﻮة اﻟﻤﺤﺮرﻳﻦ وأﺣﺪ اﻹﺧﻮة ﻓﻲ
ﺣﺮس اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﺑﻬﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع«.
وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ» :ﻧﺆﻛﺪ اﺣﺘﺮاﻣﻨﺎ
ﻹﺧ ــﻮاﻧـ ـﻨ ــﺎ اﻹﻋ ــﻼﻣـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻧ ــﺆﻛ ــﺪ دور ﺣ ــﺮس
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وإذا ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك أي ﺳــﻮء ﻓﻬﻢ ﻓﺴﻨﻌﻤﻞ
ً
ً
ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻪ ﻏﺪا )اﻟﻴﻮم( إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻣﺘﻼﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع» ،وﻛﻠﻤﺖ
اﻷخ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺟﺮﻳﺪة
اﻟﺠﺮﻳﺪة ،اﻟﺬي أﺑﺪى ﺗﻔﻬﻤﻪ«.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« :ﻧﺴﺘﻨﻜﺮ اﻷﺳﻠﻮب
اﻟﻤﺴﺘﻬﺠﻦ وﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻮن ﻣﻊ اﻟﺼﻨﻴﺪح

اﻟﺮﺷﻴﺪي :زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
أدت إﻟﻰ اﺧﺘﻼل ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻮق

ﻫﻞ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؟

ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻺﺑﺪاع
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ّ
ﻳﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺠﻮاﺋﺰه

اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻮﻗﻴﺖ

ﺛﻘﺎﻓﺎت

ﻛــﻞ إﻣـﻜــﺎﻧــﺎﺗـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺰﻣــﻼء اﻟـﻤـﺤــﺮرﻳــﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺗﻐﻄﻴﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻧﺸﻄﺘﻪ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ إذ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻫﻦ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث وﻋﺪم ﺗﻜﺮاره وإﻧﺼﺎف اﻟﺰﻣﻼء
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻬﻢ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻤﺎﺛﻞ ،أﻋﺮﺑﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ أﺳﻔﻬﺎ واﺳﺘﻨﻜﺎرﻫﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وأﻛﺪت
ﺷﺠﺒﻬﺎ وإداﻧﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ
وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻬﻢ ،وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﻠﺔ
رﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟ ـﺤــﺮس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ
اﻟﻌﺠﻤﻲ ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻟﻴﻪ.

ﺧﺴﺎﺋﺮ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﺗﺆﺛﺮ
ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

دوﻟﻴﺎت

ﺑﻠﻐﺖ  ١.٢٥ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي ووﻛﺎﻻت

ﺷ ـﻬ ــﺪت اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ،
أﻣﺲ اﻷول ،أﺳﻮأ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ،إذ
ﺧﺴﺮ ﺳﻮق »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« 1.25
ﺗــﺮ ﻳـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ
ﻳﻮم واﺣﺪ.
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟ ــﻚ ﺑ ـﻌــﺪ ﻫ ـﺒــﻮط »داو
ﺟﻮﻧﺰ«  1175ﻧﻘﻄﺔ ،واﻧﺨﻔﺎض
» ﻧـ ـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـ ــﺪاك«  ،%3.8ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ
ﺗﺮاﺟﻊ » «S&P 500ﻧﺴﺒﺔ ،%4.1
ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺨ ـﻔــﺾ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﺳ ــﻮق
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ 29
ً
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،و ﻓـﻘــﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
»ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«.
وﻓ ــﻲ أوروﺑ ـ ــﺎ ،ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
»ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳﻮروب  «600اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
 %1.5أو ﺳ ــﺖ ﻧ ـﻘ ــﺎط إﻟ ــﻰ 382
ﻧﻘﻄﺔ ،وﻫﻮ أدﻧﻰ إﻏﻼق ﻣﻨﺬ 15
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
آﺳﻴﻮﻳﺎ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت
أﻣ ــﺲ ،ﻟـﺘـﻤــﺪد ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻬ ـﺒــﻮط اﻟ ـﺤــﺎد
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ أﻣﺲ

اﻷول ،ﻣ ـﻤــﺎ دﻓ ــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
ﻧـﺤــﻮ اﻟ ـﻤ ــﻼذات اﻵﻣ ـﻨ ــﺔ ،ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ
اﻟﻴﻦ.
ً
ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ،ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺧ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت
أﻣﺲ ،إذ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﺮي
 %1.31ﺗـ ـﻌ ــﺎدل  88.08ﻧـﻘـﻄــﺔ،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى 6624.13
ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،واﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﺾ »اﻟـ ـ ــﻮزﻧـ ـ ــﻲ«
ً
 %0.79أو  3.24ﻧﻘﺎط ،ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  407.23ﻧـﻘــﺎط ،وﺧﺴﺮ
»ﻛﻮﻳﺖ  «15ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﺗﺴﺎوي  5.11ﻧﻘﺎط ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  930.31ﻧﻘﻄﺔ.
أﻣ ــﺎ ﻣــﺆﺷــﺮات أﺳ ــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺞ
ً
ﻓﺒﺪأت ﺣﻤﺮاء ،وﻓﻘﺪ اﻟﻜﺒﺎر ﻧﺴﺒﺎ
ﻓ ــﺎﻗ ــﺖ  ،%1وﻛ ـ ــﺎن أﻛ ـﺒ ــﺮﻫ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻗـ ـﻄ ــﺮ ،ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
 ،%1.6ﻟﻴﻤﺤﻮ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻳﺘﺮاﺟﻊ  %8ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻓ ـﻘــﻂ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﻧﺨﻔﺾ
»اﻟﺴﻌﻮدي«  ،%1.2وﺧﺴﺮ ﺳﻮق
دﺑـ ــﻲ  ،%1.3وﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ أﺳـ ــﻮاق
ﻣﺴﻘﻂ وأﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺐ
أﻗﻞ دارت ﺣﻮل .%0.7
١٥

إﻳﺮان :ﺻﻮارﻳﺨﻨﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ!
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دﻣﺸﻖ ﺗﺘﺤﺪى أﻧﻘﺮة
و»اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« وﺗﻨﺸﺮ دﻓﺎﻋﺎت
ً
ﺟﻮﻳﺔ ﺷﻤﺎﻻ

رﻳﺎﺿﺔ

٢٨

اﻟﺮزوﻗﻲ ﺗﻔﻮز ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ
اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

رﻳﺎﺿﺔ

•

ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺟﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻊ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳــﺪ ،أﻣــﺲ ،ﻓﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ
أن اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻋ ــﺮض ﻋـﻠــﻰ ﺳﻠﻄﺎن
ً
ﻋﻤﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وﻓﻲ ﻋﻮدة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻄﻬﺮان إﻟﻰ ﺧﻂ اﻷزﻣﺔ،
أﺻــﺮ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ﻇﺮﻳﻒ ،اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻼده اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺮدة ،ﻋﻠﻰ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ
إﻻ ﺑـ»اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«.
26

»ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻌﻤﻮم« ﺑـ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﺘﺐ وﺗﺴﻜﻴﻦ
»اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ«
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ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻦ ﻣﺤﺮك ﻃﻮرﺗﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑﻼده ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )إرﻧﺎ(

٢٤

ﺛﻮرة إﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻘﺸﻒ

ةديرجلا

•

local@aljarida●com
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محليات

«القوى العاملة» :مليون دينار لمكافآت «الممتازة»
الشهاب :االنتهاء من التقييم السنوي الذي سيتم الصرف على أساسه
جورج عاطف

أكد المطوطح أن فكرة مكاتب
الشكاوى المتنقلة تأتي في إطار
حرص «القوى العاملة» على
القيام بدورها المنوط في حماية
حقوق العمالة الوافدة على
الوجه األكمل.

مكتب متنقل
لتلقي شكاوى
العاملين
بالمواقع
البعيدة
المطوطح

ك ـش ـف ــت ن ــائـ ـب ــة مـ ــديـ ــر ال ـه ـي ـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة ل ـشــؤون
قطاع الـمــوارد البشرية والمالية،
ال ـم ـه ـن ــدس ــة خـ ـل ــود الـ ـشـ ـه ــاب ،أن
"المبلغ المرصود لصرف مكافآت
األع ـ ـم ـ ــال الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن
المستحقين يتخطى مليون دينار،
ستصرف ألكثر من  2350موظفا".
وأوضحت الشهاب ،في تصريح
صـحــافــي أم ــس ،أن ــه "ت ــم االنـتـهــاء
مــن التقييمات السنوية لموظفي
الهيئة ،التي سيتم صرف المكافأة
ع ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا" ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن
"الهيئة تعكف حاليا على إدخالها
عبر النظام اآللي" ،متوقعة أن "يتم
الصرف عقب بداية السنة المالية
الجديدة".
يذكر أن "قيمة األعمال الممتازة
ت ـح ـســب وفـ ــق ال ــدرج ــة الــوظـيـفـيــة
والمسمى ،وهي بحد أقصى 2000
دينار للوكالء المساعدين ،و1500
دي ـن ــار ل ـمــديــري اإلدارات ،و1250
دي ـنــارا للمراقبين ،و 1000ديـنــار
لرؤساء األقسام ،أما بالنسبة إلى
الموظفين حسب الدرجة الوظيفية
فتصرف للدرجة الرابعة  800دينار،
وللدرجات الثامنة حتى الخامسة

«السكنية» توقع عقود «جنوب
المطالع» المتبقية اليوم
●

يوسف العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،أنها ستقوم اليوم
بتوقيع عـقــدي إنـشــاء وإنـجــاز وصـيــانــة أعـمــال الـطــرق وشبكات
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـ ـ  9769قـسـيـمــة وم ـح ـطــات ال ـك ـهــربــاء الـفــرعـيــة
للضواحي المتبقية في مشروع جنوب المطالع ،وهي N1 :وN2
و N3و.N4
وعلى صعيد إسكاني آخر ،ذكرت المؤسسة ،أمس ،أنها ستقوم
بتوزيع الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب
عبدالله المبارك اإلسكاني من قطعة  ،2ضمن قطاع توزيعات السنة
المالية  ،2017/2018وا لـتــي تشتمل على  282قسيمة ،بمساحة
400م ،2للمخصصة لهم حتى .1999 /2 /17
وقالت المؤسسة ،في بيان صحافي ،أمس ،إنها حددت يومي
غد واألحد المقبل موعدا لتوزيع بطاقات القرعة ،على أن يكون
االثنين المقبل موعدا لتوزيع بطاقات االحتياط ،مشيرة إلى أنه
تم تحديد األربعاء المقبل موعدا إلجراء عملية القرعة.
ودعت المؤسسة المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية
فــي هــذه المنطقة والـمــدرجــة أسـمــاؤهــم إلــى الـحـضــور شخصيا
إلى مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة الساعة  9صباحا في
المواعيد سالفة الذكر ،مصطحبين معهم البطاقة المدنية ،وقرار
التخصيص ،لتسلم بطاقات د خــول القرعة خــال أو ق ــات ا لــدوام
الرسمي ،مع االلتزام بالمواعيد المحددة ،مفيدة بأنه "في حالة
عــدم التسلم سيتم طــرحـهــا ضـمــن بـطــاقــات االحـتـيــاط فــي الـيــوم
المحدد لذلك ،وتوزيعها على الحضور".

●

أحد مكاتب الشكاوى المتنقلة خالل استقباله العاملين
 ،600ول ـلــدرجــات الـمـعــاونــة ،300
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـعــامـلـيــن على
بند االستعانة بالخدمات فيجب
مخاطبة دي ــوان الـخــدمــة المدنية
ألخذ الموافقة على الصرف".
فــي مــوضــوع آخ ــر ،كشف نائب
مدير الهيئة العامة للقوى العاملة،
ل ـ ـش ـ ــؤون ق ـ ـطـ ــاع حـ ـم ــاي ــة الـ ـق ــوى
الـعــامـلــة ،عـبــدالـلــه الـمـطــوطــح ،عن
"تخصيص مكاتب متنقلة لتلقي

وت ـس ـج ـي ــل الـ ـشـ ـك ــاوى ال ـع ـمــال ـيــة،
للعاملين في المواقع التي يتعذر
مـ ـعـ ـه ــا الـ ـ ــوصـ ـ ــول بـ ـسـ ـه ــول ــة إل ــى
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة
عالقات العمل الخاصة بالمنازعات
والشكاوى العمالية".
وأشـ ــار الـمـطــوطــح إل ــى أن ــه "تــم
تجهيز المركز المتنقل بالمتطلبات
اإلدارية والتنظيمية كافة ،وتوفير
جميع المستلزمات ا لـتــي تضمن

«االئتمان» 31 :مليون دينار
قروض عقارية خالل يناير

ك ـ ـف ـ ــاءة الـ ـعـ ـم ــل وس ـ ــرع ـ ــة إنـ ـج ــاز
المعامالت" .وذكر أن "المركز يعمل
به حاليا فريق طوارئ تم تشكيله
أخـيــرا ،يضم محققين ومفتشين،
والتعاون مع مركز العمل اإلنساني
للدعم الـقــانــونــي ال ــذي قــام بــدوره
ب ـت ــوف ـي ــر م ـت ــرج ـم ـي ــن وم ـح ــام ـي ــن
متطوعين" ،الفتا إلــى أن "الفريق
يـقــوم بعمله أثـنــاء وخ ــارج أوقــات
العمل الرسمي".

يوسف العبدالله

أعلن بنك االئتمان الكويتي
أن ـ ــه ق ـ ــدم ل ـل ـمــواط ـن ـيــن خ ــال
يناير الماضي  1164قرضا،
توزعت بين العقارية وقروض
الـ ـم ــرأة وال ـم ـنــح والـمـحـفـظــة،
ح ـ ـي ـ ــث ص ـ ـ ـ ـ ــرف بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا
ً
 31187431دي ـنــارا للقروض
ال ـع ـقــاريــة ،و 139ال ــف ديـنــار
إلجمالي قروض المحفظة.
وكشفت إحصائية حديثة
لـلـبـنــك أنـ ــه قـ ــدم لـلـمــواطـنـيــن
ً
 529قـ ــرضـ ــا عـ ـق ــاري ــا ل ـب ـنــاء
ق ـ ـسـ ــائـ ــم ح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ب ـق ـي ـم ــة
ً
 18672073دينارا ،و 23قرضا
لـبـنــاء قـســائــم خــاصــة بقيمة
 1927601دينارا ،و 82قرضا
لشراء بيوت بقيمة ،4463623
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ق ـ ـ ـ ــدم  4ق ـ ـ ــروض
لتوسعة وترميم سكن خاص
بقيمة  ،162535الى جانب 80
ً
قرضا لتوسعة وترميم بيوت
ح ـكــوم ـيــة ب ـق ـي ـمــة 2328907
ً
دينارا ،فضال عن تلبيته 427
ً
ط ـل ـبــا لـمـنــح ذوي اإلع ــاق ــة بـ
 3625000دينار.

صالح المضف

وع ـ ــن ق ـ ـ ــروض ال ـم ـح ـف ـظــة،
أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة أن
الـبـنــك ق ــدم  19ق ــرض ــا ،منها
 13للتوسعة والترميم بقيمة
 104ألف دينار ،إلى جانب 5
قـ ــروض ف ـقــط لـلـتــرمـيــم بـ ـ 35
ألفا ،في الوقت الذي قدم البنك
ً
ً
قرضا واحدا للتوسعة.

بوشهري دشن «راشد  »1وأكد أهمية توعية الموظفين لتعميم الفائدة
دشنت وزارة الكهرباء والماء
مشروع "راشد  "1الذي يهدف
إلى توعية موظفي الوزارة
بأهمية ترشيد االستهالك
ونشر ثقافة الترشيد داخل
المجتمع الكويتي على كل
لتعم الفائدة على
المستويات ً
الدولة ،خصوصا أن تلك الثقافة
أصبحت عالمية.

سيد القصاص

د ع ــا و ك ـي ــل وزارة ا ل ـك ـهــر بــاء
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس م ـح ـم ــد
بــو شـهــري عـمــوم المستهلكين
إ لــى حـســن ا سـتـخــدام الكهرباء
ً
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء ،الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ثـ ـق ــاف ــة
ال ـتــرش ـيــد ل ــدى ش ـع ــوب ال ــدول
الحضارية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري ،خـ ـ ــال
تــدشـيــن ال ـم ـشــروع الـتــرشـيــدي
"را شـ ـ ـ ــد  "1ص ـ ـبـ ــاح أ م ـ ـ ــس ،فــي
وزارة ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء وا لـ ـ ـم ـ ــاء ،إن
الدولة تتحمل الكلفة األكبر في
عملية إ نـتــاج الكهرباء وا لـمــاء
مقارنة بما يتحمله المستهلك،
ً
موضحا أن عملية إنتاج األلف
غالون تكلف الدولة  6دنانير،
في حين يتحمل المستهلك 800
فلس فقط.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر أن لـ ـ ـغ ـ ــة ا لـ ـت ــر شـ ـي ــد
وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــوارد
ال ــدول ــة أص ـب ـحــت ل ـغــة عــالـمـيــة
وضرورة" ،وعندما يكون لدينا
حـســن اسـتـغــال لـهــذه ال ـمــوارد
سـتـصـبــح لــد يـنــا قـيـمــة مضافة
في مجتمعاتنا".
وب ـيــن أن ال ـتــرش ـيــد ض ــرورة
لضمان استغالل أمثل لموارد
ً
الدولة ،منوها بجهود الوكيل

●

كشف مدير الهيئة العامة للطرق
وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري ،ال ـم ـه ـنــدس أحـمــد
ال ـح ـص ــان ،أن ه ـن ــاك  12مـشــروعــا
للطرق ستدخل حيز التنفيذ العام
الـحــالــي ،مــع وج ــود تسلسل زمني
تتم متابعته يوميا للوقوف على
الـمـجــرى الـيــومــي لتنفيذ الخطط
النافعة للبلد.
جــاء ذلــك خــال لـقــاء جماهيري
م ـ ـف ـ ـتـ ــوح لـ ـلـ ـتـ ـع ــري ــف بـ ـمـ ـش ــاري ــع
وإنـجــازات الهيئة في ديــوان جواد
بوخمسين بمنطقة عبدالله السالم
مساء أول من أمس ،وبحضور عدد
من مهندسي الهيئة ورجال األعمال
واألهالي.

استقبل مدير العالقات
العامة بجمعية النجاة
الخيرية المحامي عمر
الشقراء ،ضيف الكويت
مدير مؤسسة السنابل
لألعمال اإلنسانية
بجمهورية قرغيزيا
د .سعيد بيومي ،وذلك
لبحث سبل تعزيز التعاون
ودعم النجاة الخيرية
للعديد من المشاريع
الخيرية التي تنفذها
المؤسسة .وأكد الشقراء ،في
تصريح صحافي ،حرص
"النجاة" على تلبية نداءات
المستفيدين والوقوف
مع المحتاجين في شتى
الدول بالتنسيق مع
وزارتي الشؤون والخارجية
وسفارات الكويت بالخارج.

تنظم إدارة التأهيل والتقويم
باالشتراك مع إدارة شؤون
القرآن بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية،
وبالتعاون مع اإلدارة العامة
للمؤسسات اإلصالحية
بوزارة الداخلية المسابقة
القرآنية األولى تحت عنوان
"مسابقة النور األولى لحفظ
القرآن الكريم" .وأعلنت
إدارة التأهيل والتقويم
في تصريح صحافي ،ان
"المسابقة تنقسم إلى فئتين
وسيكون اختبار الحفظ
خالل شهر أبريل القادم".

«أمنية» شارك في حملة
«التدوير تطوير» بالجامعة
بوشهري مدشنا مشروع «راشد »1
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـت ـش ـغ ـيــل وص ـيــانــة
المياه خليفة الفريج والفريق
ال ــذي يـعـمــل مـعــه إلن ـج ــاح هــذا
المشروع التوعوي.
وب ـش ــأن اخ ـت ـيــار اس ــم "راش ــد
ً
 "1لـ ـيـ ـك ــون ع ـ ـنـ ــوانـ ــا ل ـل ـح ـم ـلــة،
ق ــال" ،إن راش ــد هــو اســم كويتي
أصيل ويوحي في الوقت نفسه
بــالـتــرشـيــد ،ونـحــن ن ـحــاول قــدر
اإلمكان تعزيز جهودنا في هذا
ً
ال ـ ـشـ ــأن ،م ــوض ـح ــا أن وج ــودن ــا
ال ـيــوم م ــع مــوظـفــي الـ ــوزارة هو
ج ــزء م ــن خ ـطــة مـتـكــامـلــة لنشر
ثقافة الترشيد".
وتابع أن "استخدام مرشدات

المياه في المنازل سيكون لها
مـ ـ ـ ــردود م ــؤث ــر ع ـل ــى اس ـت ـه ــاك
ً
المياه" ،مبينا أن سعر المرشدات
فـ ــي مـ ـتـ ـن ــاول يـ ــد ال ـج ـم ـي ــع ألن
سعرها زهيد.
وقــال بوشهري ،إن استخدام
ال ـ ـم ـ ـسـ ــدس ال ـ ـمـ ــائـ ــي ف ـ ــي غ ـســل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات أو ت ـن ـظ ـيــف ح ــوش
ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل يـ ــوفـ ــر  50ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
م ــن م ـع ــدل ال ـم ـي ــاه ،ال ـت ــي يمكن
استهالكها بالطرق التقليدية،
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـ ــدل ـ ــو ف ـ ــي غ ـســل
السيارة يوفر  90في المئة.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــوكـ ـي ــل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـت ـش ـغ ـيــل وص ـي ــان ــة

وقال الحصان :لدينا  25مشروعا
قيد التنفيذ حاليا ،وسيتم إنجاز
أغلبها خالل العام الحالي ،والبقية
ستتبعها في عام  ،2019مشيرا الى
أنه من أهم تلك المشاريع التي يتم
تنفيذها مـشــاريــع الـطــرق الرابطة
في جنوب البالد من طريق ميناء
عبدالله الوفرة ،الرابط مرورا بمدينة
صباح األحمد ،والطرق الرابطة بين
ش ـم ــال ال ـخ ـي ــران وص ـب ــاح األح ـمــد
وطريق الزور الوفرة.
وأشـ ـ ــار الـ ــى أن ه ـن ــاك مـشــاريــع
ضخمة مـعــدة للطرح ،لكن بسبب
معطيات السوق واستيعابه ال يمكن
طرحها في فترة واحــدة ،الفتا الى
وجود مشاريع مرحلة التصميم في
الفترات المقبلة ،مثل مشروع تطوير

ال ــدائ ــري الـثــانــي وال ـثــالــث والــرابــع
والنويصيب ،وغيرها من المشاريع
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف ال ـ ــى ح ـل ـح ـلــة األزم ـ ــة
المرورية والقضاء على الزحمة.
وأفاد الحصان بأن هيئة الطرق
تسعى دائما إلى رسم استراتيجية
لـلـنـقــل ب ـمــا فـيـهــا الـ ـط ــرق وتـنـفـيــذ
مشاريع النقل الجماعي والمترو
للقضاء على مشكلة االزدحــامــات
المرورية ،موضحا أن القانون الذي
تم اعتماده بخصوص اختصاصات
هيئة الطرق يشمل دراســة تحويل
تراخيص المركبات والفحص الفني
من المرور الى الهيئة ،ليكون عملها
مترابطا وشامال.

ً
 12مشروعا للطرق تنفذ العام الحالي
سيد القصاص

«النجاة» بحثت تعزيز التعاون
مع «السنابل» القرغيزية

«التأهيل» تطلق «مسابقة
النور» في أبريل القادم

«الكهرباء» :سعر «المرشدات» في متناول الجميع
●

سلة أخبار

شراكة بين جمعية البيئة و«رساميل»
بشأن برنامج «سفاري الشواطئ»
أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ،انضمام
شــركــة رســامـيــل لــاسـتـثـمــار إل ــى بــرنــامــج "س ـفــاري
الشواطئ" بالجمعية ،من خالل دخولها في شراكة
بيئية لمدة سنة مع البرنامج ،انطالقا من برنامجها
للمسؤولية االجتماعية ،واستشعارا منها لدورها
االجتماعي والبيئي.
وق ــال ــت األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ومـ ــديـ ــرة إدارة ال ـب ــرام ــج
واألنشطة في الجمعية ،جنان بهزاد ،إن "رساميل"
ان ـض ـم ــت ل ـف ـع ــال ـي ــات وأنـ ـشـ ـط ــة ب ــرن ــام ــج "سـ ـف ــاري
الشواطئ" ،الذي أطلقته الجمعية قبل حوالي عامين،
لتوثيق الحياة الفطرية والطبيعية لشواطئ الكويت،
وااله ـت ـم ــام والـمـحــافـظــة عـلـيـهــا ،م ــن خ ــال أنشطة

وفعاليات مع المختصين والمتطوعين في المجال
البيئي .وأكــدت أن السياحة الساحلية بحاجة إلى
تطوير مستدام يعتمد على معرفة الموارد الطبيعية
والخبرات اإلدارية والمسؤولية البيئية ،لالستمتاع
وثقافيا.
إيكولوجيا
بالسواحل؛
ً
ً
ولفتت إلى أن "حماية الموارد الساحلية ،من خالل
المتنزهات والمحميات البحرية الطبيعية ،مطلب
ضروري الستدامة مستقبل البيئة الساحلية ،لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة للسواحل ،وهي الجهود
التي تحتاج إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتقسيم
الـســواحــل ،وفــق صالحيتها لــاسـتـخــدام ،ومــراقـبــة
وتقييم الوضع البيئي المستمر لها".

الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه خـ ـلـ ـيـ ـف ــة الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــج ،إن
م ـش ــروع "راش ـ ــد  "1الـ ــذي أطـلــق
ً
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،وي ـس ـت ـمــر ع ــام ــا
يستهدف موظفي ال ــوزارة " ،إذ
بــدأنــا المرحلة األول ــى بتثقيف
موظفي قطاعي الشؤون المالية
ً
واإلداريــة على أن تتبعها الحقا
بقية القطاعات.
من جهة اخــرى ،أقامت وزارة
ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ص ـبــاح أمــس
حملة للترشيد في مجمع ""360
تمتد يومين ،للتوعية بأهمية
ال ـتــرش ـيــد واس ـت ـخ ــدام األج ـهــزة
الموفرة في الكهرباء والماء.

شارك فريق "أمنية"
التطوعي البيئي في حملة
توعوية بعنوان "التدوير
تطوير" ،التي أطلقتها
جامعة الكويت .وجاء ذلك
من منطلق حماية البيئة
ومصادرها ،ما يحافظ على
التوازن الطبيعي ،ومكافحة
التلوث والتدهور البيئي.
وفي هذا الجانب ،قالت فرح
شعبان ،أحد مؤسسي فريق
"أمنية" ،إن "مشاركتنا في
هذه الحمالت تهدف إلى
إثراء المجتمع وتطوره
بشكل َّ
فعال ،ومن باب
الحرص تجاه مسؤوليتنا
االجتماعية لنشر مفهوم
إعادة التدوير الصحيح".

ةديرجلا
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«مديري العموم» بحث نقص الكتب وتسكين «اإلشرافية»

ً
الكندري طلبت حصر عدد طالب الثانوية استعدادا الختبارات نهاية العام
فهد الرمضان

طلبت الوكيلة المساعدة
للتعليم العام في «التربية»
فاطمة الكندري ،تزويدها
أعداد طلبة
بإحصائيات عن ً
الثانوي ،استعدادا لالختبارات
النهائية.

عقد مجلس مــد يــري المناطق
التعليمية اجتماعه األ سـبــو عــي،
أمس ،برئاسة الوكيلة المساعدة
للتعليم الـعــام فــي وزارة التربية
فاطمة الكندري.
وبحث المجلس خالل االجتماع
المشكالت المتعلقة بالكتب ،ومدى
توافرها في المدارس ،والنواقص
الـتــي تعانيها فــي بعض الـمــواد،
ح ـيــث ق ــال ــت م ـص ــادر تــربــويــة إن
الـ ـكـ ـن ــدري شـ ـ ــددت ع ـل ــى ضـ ــرورة
توفير الكتب الناقصة في أسرع
وقت ،عن طريق حصر األعداد من
قبل المناطق التعليمية ،ومخاطبة
إدارة ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور ي ـ ـ ــدات م ـ ـبـ ــا شـ ــرة،
لتوفيرها خالل أيام.
وط ـل ـبــت ال ـك ـنــدري م ــن مــديــري
عـ ـ ـم ـ ــوم ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والتعليم الديني إحصائية بعدد
ط ــاب الـثــانــويــة ال ـعــامــة ،بجميع
مــراحـلـهــا ،اس ـت ـعــدادا الخـتـبــارات
نهاية العام الدراسي ،إضافة إلى
ت ـقــاريــر ب ــأع ــداد ع ـق ــود الـصـيــانــة
في المناطق ،ونماذج منها ،وما
تــم تـمــديــده ،ومــوعــد انـتـهــاء هــذه

الـ ـعـ ـق ــود ،ل ــرف ـع ـه ــا إل ـ ــى ال ـج ـهــات
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،التـ ـ ـخ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ً
المناسبة مبكرا.
وأكدت أهمية حصر النواقص
فـ ــي الـ ــوظـ ــائـ ــف اإلشـ ــراف ـ ـيـ ــة بـكــل
منطقة تعليمية ،مــع إبــاغ إدارة
ال ـت ـن ـس ـيــق ،ت ـم ـه ـيــدا لـتـسـكـيـنـهــا،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ـعــويــض
الطلبة المشاركين فــي أولمبياد
الـ ـعـ ـل ــوم ب ــال ـح ـص ــص ال ــدراسـ ـي ــة
الـتــي ُدرس ــت خ ــال وجــودهــم في
المسابقة ،ومنحهم كذلك درجات
األعمال ،السيما الخاصة بنسبة
الحضور والغياب.

فصول التربية الخاصة
كـ ـم ــا ت ـ ـطـ ــرق االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إل ــى
فـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ال ـ ـ ـتـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
بالمناطق التعليمية ،وو جـهــت
الكندري المديرين بالتعرف على
أب ــرز الـعــراقـيــل الـتــي تــواجــه هذه
الفصول ،والعمل على حل جميع
ال ـم ـش ـك ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ،م ــؤك ــدة
كذلك االلـتــزام بشروط وضوابط

العجمي لفصل المعلمين
عن اإلداريين في «األعمال الممتازة»
«تقدمنا باقتراح لتعديل مواعيد التقويم الدراسي واالختبارات»
●

فهد الرمضان

تـقــد مــت جمعية المعلمين
ب ـم ـق ـت ــرح إلعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فــي
قــرار األعـمــال الممتازة ،حيث
اقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــت إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ق ـ ــراري ـ ــن
وزاريـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أحـ ــده ـ ـمـ ــا ي ـخــص
الهيئة اإلدارية ،واآلخر يخص
الهيئة التعليمية.
وشمل االقتراح األول تعديل
ضوابط ومواعيد منح مكافأة
األعمال الممتازة للعاملين في
ال ـم ــدارس والـتــواجـيــه الفنية،
واآلخـ ــر يـخــص الـعــامـلـيــن في
ديـ ـ ـ ــوان عـ ـ ــام وزارة ال ـتــرب ـيــة
واالدارات ا ل ـع ــا م ــة لـلـمـنــا طــق
التعليمية واإلدارات المركزية.
وقال رئيس الجمعية مطيع
العجمي ،في تصريح أمس ،إن
القرار يتضمن احتساب عدد
األيام الفعلية  70في المئة لكل
مرحلة دراسية على حدة ،وفق
ق ــرار الـتـقــويــم ال ــدراس ــي ،على
أن يكون موعد صرف مكافأة
األع ـم ــال ال ـم ـم ـتــازة للعاملين
ب ــدي ــوان عـ ــام وزارة الـتــربـيــة
واإلدارات ا ل ـع ــا م ــة لـلـمـنــا طــق

مطيع العجمي

التعليمية واإلدارات ا لـمــر كــز يــة
بعد انتهاء السنة الميالدية خالل
يناير وفبراير.

األعمال الممتازة
واق ـ ـتـ ــرح ال ـع ـج ـم ــي أن ي ـكــون
مــوعــد ص ــرف األع ـمــال الممتازة
لـلـعــامـلـيــن ف ــي ري ـ ــاض االط ـف ــال
والمدارس والمعاهد والتواجيه
الفنية بعد انتهاء العام الدراسي
خــال يوليو وأغسطس ،إضافة

الى احتساب تقدير امتياز عن
آخر سنة دراسية ،بدال من أن
تكون آخر سنتين.
وقــدم مقترحا آخر لتعديل
ق ــرار الـتـقــويــم ال ــدراس ــي لعام
 ،2019-2018يتضمن مواعيد
دوام ج ـم ـي ــع ا ل ـع ــا م ـل ـي ــن فــي
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة وص ـ ـفـ ــوف ال ـط ـل ـب ــة،
بحيث يكون دوام الطلبة في
كل المراحل التعليمية األحد
 2س ـب ـت ـم ـبــر  ،2018ب ـ ــدال مــن
الثالثاء  28أغسطس .2018
وا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف « :ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدأ دوام
الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة
ال ـث ــان ــوي ــة األح ـ ــد  9سـبـتـمـبــر
 ،2018ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ـ ــن األ ح ـ ـ ـ ـ ــد 2
س ـب ـت ـم ـبــر ،ف ـي ـمــا ي ـك ــون دوام
طلبة الـصــف األول االبتدائي
ال ـخ ـم ـي ــس  6س ـب ـت ـم ـب ــر ب ــدال
مــن األح ــد  2سبتمبر ،وتـبــدأ
ص ـفــوف الـمــرحـلــة االبـتــدائـيــة
والمتوسطة وريــاض األطفال
ف ــي  9سـبـتـمـبــر ،بـيـنـمــا يـبــدأ
دوام طلبة المرحلة الثانوية
األحــد  16سبتمبر بــدال من 9
سبتمبر».

جانب من اجتماع مديري العموم أمس
االل ـت ـحــاق ب ـهــذه ال ـف ـصــول ،منها
أن األولوية لدخول هذه الفصول
للطلبة الكويتيين.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع كـ ــذلـ ــك؛
االخـ ـتـ ـب ــار اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـجـمـيــع
المرشحين لوظيفة مدير مدرسة،
وم ــدي ــر م ـس ــاع ــد ،ورئـ ـي ــس ق ـســم،

وم ــوج ــه ف ـنــي ،بـجـمـيــع الـمـنــاطــق
ا ل ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،وإدارات ا ل ـت ـع ـل ـيــم
الـ ــدي ـ ـنـ ــي ،والـ ـت ــربـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة،
والتعليم الخاص.
وحـ ـ ــدد قـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــام
مـ ــوعـ ــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار مـ ــن  18حـتــى
 22ال ـجــاري فــي مــركــزي التدريب

«التقدم العلمي» و«التربية» تطلقان برنامج
«المدير التنفيذي للعلوم» لدى الطلبة
أطـلـقــت مــؤسـســة الـكــويــت للتقدم العلمي
بالتعاون مع وزارة التربية وجامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا امس برنامج «المدير
التنفيذي لـلـعـلــوم» ويـعـنــى بنشر الـمـعــارف
الـعـلـمـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة وال ـه ـنــدس ـيــة لــدى
الطلبة ويطبق للمرة األولى في الكويت.
وقــال وكيل وزارة التربية الــدكـتــور هيثم
األث ــري ل ـ «كــونــا» عـقــب انـطــاق الـبــرنــامــج إن
الوزارة حريصة على اعداد أنشطة وفعاليات
في مختلف المجاالت السيما العلمية ضمن
إطــار استراتيجيتها فــي نشر ثقافة العلوم
والتكنولوجيا بين صفوف الطالب.
وأضاف األثري أن «التربية» حرصت على
ال ـت ـع ــاون ال ـج ــاد وال ـم ـث ـمــر لـتـنـفـيــذ وإن ـج ــاح
ال ـبــرنــامــج وال ـ ــذي تــدعـمــه مــؤسـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي موضحا أنه برنامج تربوي
م ـهــاري علمي متميز يستهدف الطلبة من
الصف السادس حتى الصف الثاني عشر.

وذكــر أن استراتيجية الــدولــة في التنمية
تضفي أهمية كبرى على الــدور الــذي تؤديه
المؤسسات التربوية والتعليمية في تكوين
وتنمية الموارد البشرية الوطنية ليس فقط
ألنها األداة الحقيقية للتنمية بل ألنها أيضا
الغاية التي ينبغي أن توجه إليها كل الجهود
التنموية.
من جانبه ،قال مدير إدارة الثقافة العلمية
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د .سالم
العبالني لـ «كونا» إن االستراتيجية الحالية
لـلـمــؤسـســة ( )2021 - 2017تــدعــم األهـ ــداف
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فـ ــي ال ـ ــرؤي ـ ــة وال ـخ ـط ــة
االستراتيجية للكويت إضافة إلــى األهــداف
الـمــدرجــة فــي خطة الكويت التطويرية على
مدى خمس سنوات.
ولفت إلى أن استراتيجية المؤسسة تدور
حول ثالثة محاور رئيسية هي نشر الثقافة
العلمية ودعم البحوث العلمية ورفع كفاء ة

ث ـم ــن رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة أه ــال ــي
الـشـهــداء واألس ــرى والمفقودين
فــايــز ال ـع ـنــزي ،ال ـق ــرار اإلنـســانــي
الذي اتخذه نائب رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر الــداخ ـل ـيــة الشيخ
خ ــال ــد ال ـ ـجـ ــراح ب ـت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
ل ــدراس ــة م ـل ـفــات ذوي ال ـش ـهــداء
الذين لم يحصلوا على الجنسية

ال ـكــوي ـت ـيــة ،والـ ـت ــي ب ـ ــدأت فعليا
م ـ ـمـ ــارسـ ــة ع ـم ـل ـه ــا واسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ـ ــن م ـط ـلــع
األسـبــوع الـجــاري بغية إنصاف
العائالت التي فقدت أعز ما لديها
في سبيل الدفاع عن الكويت.
وقــال العنزي ،إن «القرار أثلج
ص ـ ــدور ال ـك ـث ـيــر م ــن أس ــر وذوي

«بحلول عام  2030وندرس استخدام مياه البحر في الخلطات األسمنتية»
قال المدير التنفيذي في معهد
األبحاث د .أسامة الصايغ إن
الكويت ستوفر  4في المئة من
الطاقة باستخدام مشاريع
الطاقة الشمسية.

●

أك ــد ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـمــركــز
أبحاث الطاقة والبناء في معهد
الكويت لألبحاث العلمية ()KISR
د .أس ــام ــة ال ـص ــاي ــغ أن م ـش ــروع
مجمع الشقايا يعد أيقونة الطاقة
المستقبلية ،الفتا إلى أن المشروع
كان بمنزلة فكرة للمعهد لتجميع
تطبيقات إنتاج الطاقة المتجددة
ف ــي م ـكــان واحـ ــد ،وحـظـيــت بــدعــم
وتشجيع سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحـمــد لتحقيق األهــداف
الوطنية في تنويع مصادر الطاقة.
وقـ ـ ــال الـ ـص ــاي ــغ ،ف ــي ت ـصــريــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـجـ ـه ــود
ت ـض ــاف ــرت ب ـيــن ال ـم ـع ـهــد ووزارة
الكهرباء والماء ومؤسسة الكويت
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي واألم ــان ــة العامة
ل ـل ـم ـج ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والتنمية الكويت والقطاع النفطي
وه ـي ـئــة م ـش ــروع ــات ال ـش ــراك ــة في

أسامة الصايغ

ال ـ ــدف ـ ــع قـ ــدمـ ــا بـ ـمـ ـش ــروع م ـج ـمــع
الشقايا ،الــذي يضم فــي مرحلته
األول ـ ـ ـ ــى ثـ ـ ــاث مـ ـحـ ـط ــات إلنـ ـت ــاج
ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،إذ ستصل
السعة اإلجمالية إلى  70ميغاوات.
وأضـ ـ ــاف أن م ــن ال ـم ـق ــرر طــرح
مناقصة الـمــرحـلــة الـثــانـيــة ،التي

أطلق عليها اسم «الدبدبة» ،والتي
تبنتها شــركــة الـبـتــرول الوطنية
الكويتية خالل  2018بسعة 1500
مـيـغــاوات ،والـمـتــوقــع عملها عام
.2023/2022
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة
للمشروعات قامت بعمل دراســة
الجدوى للمرحلة الثالثة لمجمع
الشقايا بسعة  1500ميغاوات ،إذ
ستصل السعة اإلجمالية للمجمع
خالل عام  2030إلى أكثر من 3000
ً
ميغاوات ،أي ما يغطي تقريبا 4
في المئة من احتياجات الكويت
من الطاقة الكهربائية.
وأعــرب د .الصايغ عن أمله أن
تساهم هذه النتائج في تشجيع
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص ل ــاس ـت ـث ـم ــار
ب ــالـ ـمـ ـش ــروع ،وأن تـ ـق ــوم ب ـلــديــة
ال ـك ــوي ــت بـتـخـصـيــص م ـســاحــات
إضافية إلنتاج الطاقة المتجددة،
بحيث يتم توفير وإنتاج نحو 15
فــي المئة مــن الـطــاقــة ،مـشــددا في

الــوقــت ذات ــه على ض ــرورة تعاون
ال ـم ــؤس ـس ــات الس ـت ـغ ــال أس ـطــح
المباني والمواقف العامة لتركيب
ألواح للطاقة الشمسية.
كما تطرق إلى البرامج البحثية
الخمسة للمركز ،إذ يتم التركيز
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــواج ــه
تكنولوجيات ا لـطــا قــة المتجددة
فـ ــي ال ـب ـي ـئ ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ودراس ـ ـ ــة
مصادرها ،وأوجه استخداماتها،
الف ـتــا إل ــى وجـ ــود ج ـهــود بحثية
لعملية تحسين أداء نظم الطاقة
المتجددة.
وذكر أن البرنامج الثالث يرتبط
ب ـس ـلــوك الـمـسـتـهـلــك ،بـحـيــث يتم
توعيته بجدوى استخدام الطاقة
ال ـم ـت ـجــددة وان ـخ ـف ــاض تكلفتها
وكيفية ترشيد الطاقة ،الفتا إلى
وج ــود دراسـ ــة لـعـمــل ك ــود خــاص
ل ـت ـح ـم ــل االه ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزازات األرض ـ ـيـ ــة
وتـ ـح ــدي ــد ن ــوعـ ـي ــة م ـ ـ ــواد ال ـب ـن ــاء
المناسبة.

«اإلطفاء» :تفعيل خطة الطوارئ في مؤسسة البترول

ً ً
أجرت تمرينا عمليا بمجمع القطاع النفطي
أج ـ ــرت اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء ،مـتـمـثـلــة بـقـطــاع
ً
ً
المكافحة ،تمرينا عمليا ،أمس األول ،في مجمع القطاع
النفطي ،والذي يشمل مؤسسة البترول الكويتية ووزارة
الـنـفــط ،ضـمــن خـطــة اإلدارة للمحافظة عـلــى مستوى
الكفاءة لدى رجال اإلطفاء ،والعمل على تطويره.
وأشــارت اإلدارة ،في بيان صحافي ،إلى أن التمرين
شهد تنفيذ عملية إخالء لما يقارب  700موظف ،بعد أن
َّ
دوت صافرات اإلنذار في مبنى المجمع النفطي ،محذرة
من وقــوع حريق ،إثر انبعاث دخــان من أحد المكاتب،
وعلى الـفــور بــدأت اإلذاع ــة الداخلية توجيه إرش ــادات
صوتية عن كيفية اإلخالء.
وأضافت« :قام قادة فرق الطوارئ بمساعدة الموظفين

في أدوار المجمع على الخروج اآلمن إلى ساحة التجمع
الـخــاصــة بـمـثــل ه ــذه ال ـح ــاالت ال ـطــارئــة ،وإث ــر ذل ــك تم
استدعاء رجــال اإلطفاء واإلسعاف الذين سارعوا إلى
موقع الحريق الوهمي للتعامل معه والسيطرة عليه في
فترة زمنية محدودة ،إلى جانب تقديم المساعدة الطبية
للموظفين الذين تأثروا من انبعاث الدخان».
وفي هذا الصدد ،قالت العضو المنتدب للتخطيط
والمالية وف ــاء الــزعــابــي ،إن «مؤسسة الـبـتــرول أجــرت
تدريبا عمليا لتفعيل خطة الطوارئ ،بالتعاون مع اإلدارة
العامة للدفاع المدني و(اإلطفاء) ،لقياس مدى جاهزية
األجهزة المعنية بالطوارئ في المؤسسة» ،مشيرة إلى أن
تجربة اإلخالء كانت ناجحة ،وحققت األهداف المرجوة.

االب ـت ـكــار ل ــدى ال ـشــركــات وال ـش ـبــاب لتحقيق
رؤي ـت ـهــا نـحــو (ث ـقــافــة عـلـمـيــة وتـكـنــولــوجـيــة
وابتكارية مزدهرة من أجل كويت مستدامة).
بدورها ،قالت مديرة برنامج نشر المعرفة
الـعـلـمـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة ف ــي إدارة الـثـقــافــة
العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
والـمـشــرفــة عـلــى بــرنــامــج (الـمــديــر التنفيذي
للعلوم) د .ليلى الموسوي إن البرنامج يهدف
الى أخذ زمام المبادرة بإيجاد أنشطة لبناء
قدرات الطالب في التخصصات العلمية ونشر
العلوم وأهميتها في الحياة اليومية.
وأوضـحــت الـمــوســوي أن جامعة اريــزونــا
بــدأت البرنامج قبل ثــاث سـنــوات بدعم من
الـمــؤسـســة األمـيــركـيــة للعلوم وحـقــق نتائج
طيبة وواعدة لذا قررنا تطبيقه وقد تلمسنا
إق ـ ـبـ ــاال ك ـب ـي ــرا مـ ــن مـ ـ ـ ــدارس ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــام
وال ـخــاص وأول ـيــاء األم ــور وي ـشــارك بــه نحو
 150طالبا وطالبة.

العنزي :نثمن تشكيل لجنة ملفات ذوي الشهداء

«األبحاث»« :الشقايا» يوفر  %4من الطاقة الكهربائية
فهد الرمضان

بالجابرية ومـبــارك الكبير ،على
أن يـكــون االخـتـبــار على فترتين؛
مــن التاسعة إلــى الـحــاديــة عشرة
وال ــرب ــع صـبــاحــا ،وم ــن الـســادســة
إل ــى الـثــامـنــة والــربــع م ـســاء ،وفــق
التخصصات والجداول المحددة
من القطاع.

وأشــارت الكندري إلى ضرورة
إبالغ َمن يعنيهم األمر قبل أسبوع
م ــن م ــوع ــد االخـ ـتـ ـب ــار ،الف ـت ــة إلــى
إصدار قرار الحق بموعد االختبار
اإللكتروني المؤجل للمرشحين
للوظائف اإلشرافية التعليمية.

جانب من تمرين اإلطفاء

ال ـش ـه ــداء ال ــذي ــن ص ـب ــروا طــويــا
ل ـيــأتــي م ــن يـنـصـفـهــم ،وي ـطــالــب
بحقوقهم بمبادرة انسانية تحمل
أسـمــى مـعــانــي الـتـقــديــر لشهداء
الكويت الذين لم يبخلوا بتقديم
أرواح ـ ـه ـ ــم ف ـ ـ ــداء ل ـ ـتـ ــراب ال ــوط ــن
الغالي ،وامتزجت دماؤهم بتراب
الكويت لترويه بطهارة ،فهم أكرم

البشر ،ويستحقون كــل التقدير
واالجالل» .ولفت إلى أنه «لم يكن
غريبا على بلد أمير االنسانية
أن تصدر مثل هذا القرار األبوي
من وزيــر الداخلية الشيخ خالد
الـ ـج ــراح ،الـ ــذي أك ــد بــذلــك سـيــره
بخطى واضحة على نهج القدوة
الحسنة سمو أمير البالد».

محليات
سلة أخبار
العازمي يصدر الالئحة التنفيذية
لقانون التعليم اإللزامي

أصدر وزير التربية وزير
التعليم العالي د .حامد
العازمي القرار الوزاري
رقم ( )6لسنة 2018
بإصدار الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )25لسنة
 2014المعدل للقانون
رقم ( )11لسنة 1965
بشأن التعليم اإللزامي،
مشيرا إلى أنه سيتم
العمل بأحكام الالئحة
المرفقة في شأن القواعد
واالجراء ات والشروط
الخاصة بالتعليم اإللزامي
وفقا ألحكام القانون رقم
.25/2014
ووفق القرار تقوم الوزارة
من خالل ادارة التنسيق
باقامة دعاوى قضائية ضد
أولياء االمور الذين يثبت
عدم التزامهم باستمرار
ابنائهم في الدراسة
بالمراحل االلزامية.

االختبارات اإللكترونية تنطلق
 18الجاري ومدتها ساعتان
أصدرت وكيلة وزارة
التربية فاطمة الكندري
ً
قرارا بمواعيد االختبار
اإللكتروني لجميع
المرشحين لوظائف «مدير
مدرسة ،ومدير مساعد،
ورئيس قسم ،وموجه فني»
بجميع المناطق التعليمية
وإدارات التعليم الديني
والتربية الخاصة والتعليم
الخاص ،وذلك من 18
الجاري حتى  22منه في
مركزي التدريب ومبارك
الكبير.
وبينت الكندري أن مدة
االختبار اإللكتروني
ساعتان ،وتتوفر مواعيد
مختلفة من الساعة
التاسعة حتى الحادية
ً
عشرة والربع صباحا،
ومن الساعة السادسة
حتى الثامنة والربع
ً
مساء ،ويحدد الموعد وفق
التخصصات والوظائف
ً
المذكورة سابقا.

محليات
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العفاسي :لجنة «كويتية – مغربية» للتعاون القضائي
تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر «استقالل السلطة القضائية» بالرباط
أكد العفاسي أن مشاركة وزارة
العدل في أعمال المؤتمر الدولي
المغربي ستتيح الفرصة لعرض
تجربة الكويت في العمل
القانوني والقضائي.

أعلن وزير العدل وزير األوقاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة ،المستشار
د .فـهــد ال ـع ـفــاســي ،تـشـكـيــل لجنة
قــانــونـيــة وقـضــائـيــة بـيــن الـكــويــت
وال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ت ـن ـب ـث ــق ع ـ ــن ال ـل ـج ـنــة
الـعـلـيــا الـمـشـتــركــة بـيــن الــدولـتـيــن
لدفع أطر التعاون الثنائي ،مؤكدا
عـمــق وتـمـيــز ال ـعــاقــات الكويتية
– المغربية ،الـتــي تمتد جــذورهــا
ً
فــي عمق الـتــاريــخ ،وتتجلى دومــا
فـ ــي الـ ـم ــواق ــف الـ ـح ــاسـ ـم ــة ،سـ ــواء
على مستوى الـحـكــومــات أو على
مستوى الشعبين الشقيقين.
وأش ـ ــاد ال ــوزي ــر ال ـع ـفــاســي ،في
ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،ع ـلــى هــامــش
استقباله وزيــر الـعــدل والحريات
الـمـغــربــي ،مـحـمــد أوجـ ــار ،والــوفــد
ال ـم ــراف ــق ل ــه ف ــي مـكـتـبــه بمجلس
األمة ،بأطر التعاون المشترك بين
الـبـلــديــن وم ــا يـنـتـظــرهــا م ــن آف ــاق
رحبة للتعاون ترتقي إلى مستوى
ال ـش ــراك ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة"،
مــرح ـبــا ب ــال ــدع ــوة الــرس ـم ـيــة الـتــي
وجهها إليه وزير العدل المغربي

الفودري :جهاز «اإليكمو» خفض
وفيات االلتهابات الصدرية
أكــدت رئيسة قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى العدان
د .هدى الفودري ،أن خدمة جهاز الغشاء المؤكسج "اإليكمو" لمرضى
االلتهابات الصدرية الحادة نجح في خفض معدل الوفيات بالعناية
المركزة باستخدام رئــة صناعية بديلة ومنح الــرئــة الرئيسية فرصة
للتعافي.
وقالت الفودري لـ"كونا" أمــس ،على هامش افتتاح الملتقى العلمي
ألساسيات تقنية "اإليكمو" في عالج االلتهابات الصدرية الحادة بمشاركة
ً
بريطانية وهولندية وكويتية ،إن استحداث هذه الخدمة ساهم كثيرا في
خفض عدد الوفيات الناتجة عن االلتهابات الصدرية الحادة لمرضى فشل
الجهاز التنفسي ،إذ يتم وضع المريض على جهاز رئة صناعية خارجية
عبر قسطرات مركزية رئيسية دقيقة تعطي رئة المريض فرصة للتعافي.
وذكرت أن الملتقى المذكور يهدف إلى تدريب الطاقم الطبي على طرق
وأساسيات استخدام جهاز "اإليكمو" من استشاريين زائرين وذلك من
خالل ورشتي عمل وعشر محاضرات علمية تقام على مدار ثمانية أيام.
ً
وأوضحت أنه تم تدريب  20طبيبا و 12ممرضة و 8اختصاصيين في
العالج الطبيعي على كيفية التعامل مع مرضى فشل الجهاز التنفسي
ً
الذين تم وضعهم على جهاز "اإليكمو" فضال عن كيفية وضع القسطرات
ً
المركزية وتوصيلها بالجهاز ،موضحة أن الطاقم الطبي تدرب أيضا
على آلية التعامل مع صعوبات عمل جهاز "اإليكمو" باستخدام نظام
المحاكاة وطرق معالجتها إضافة إلى تدريبهم على عملية نقل وإعادة
تأهيل المرضى بشكل سليم وآمن.

ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي أعـ ـم ــال ال ـمــؤت ـمــر
الدولي حول العدالة ،الذي سيعقد
في المملكة المغربية خــال شهر
أبريل المقبل تحت عنوان "استقالل
ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ب ـيــن ضـمــان
حقوق المتقاضين واحترام قواعد
سير العدالة".
وأوضـ ـ ـ ــح أن "مـ ـش ــارك ــة وزارة
العدل في أعمال المؤتمر الدولي
المغربي ستتيح الفرصة لعرض

•

●

ً
العفاسي مستقبال الوفد المغربي
تجربة الكويت في العمل القانوني
والقضائي ،إضافة إلى ما تطرحه
ال ــزي ــارة م ــن ف ــرص ج ـيــدة لـتـبــادل
الـخـبــرات مــع ال ــدول المشاركة في
المؤتمر" ،مشيدا باألجواء البناءة
وروح ال ـت ـع ــاون وال ـت ـق ــاء ال ـ ــرؤى،
والـ ـت ــي س ـ ــادت لـ ـق ــاءه م ــع ال ــوزي ــر
أوجار.
يذكر أن الــوفــد المغربي الزائر
للبالد يضم كال من الوزير أوجار،

المطوع لـ ةديرجلا  :إعالن نتائج
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وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـمـعـهــد ال ـعــالــي
للقضاء عبدالمجيد غميجة ،ومدير
الـشــؤون المدنية لحسن الكاسم،
ورئيس ديــوان وزير العدل محمد
ال ـن ــاص ــر ،إل ــى ج ــان ــب مـسـتـشــاري
وزيــر العدل إدريــس نجم ،وشكير
ف ـ ـتـ ــوح ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ـشــار
اإلعالمي عبدالحفيظ أبوسيف.

محمد راشد

أك ــدت مــديــرة إدارة الصناديق
الوقفية في األمانة العامة لألوقاف،
المنسقة ا لـعــام لمسابقة الكويت
الـ ـكـ ـب ــرى ل ـح ـف ــظ ال ـ ـق ـ ــرآن ال ـك ــري ــم
وت ـج ــوي ــده ال ـح ــادي ــة وال ـع ـشــريــن،
لـيـنــة ال ـم ـطــوع ،أن "الـمـســابـقــة في
نسختها الحالية تميزت بمشاركة
مكثفة وفاعلة وإقـبــال جماهيري
كبير" ،مشيرة إلى أن "أهم ما يميز
المسابقة رعاية سمو أمير البالد
لـهــا ال ــذي ســاعــد فــي لـفــت األنـظــار
إليها بشكل واضح".
وقالت المطوع لـ "الـجــريــدة ،إن
"اإلعالن الرسمي للنتائج النهائية
سيكون من خالل مؤتمر صحافي
ي ــوم  15الـ ـج ــاري ،بـحـضــور وزي ــر
األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير
العدل المستشار د .فهد العفاسي".

إقبال كبير
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن "ه ـن ــاك فـئــات
كثيرة مشاركة في المسابقة ،منها
فــوق  65عــامــا الـتــي شـهــدت إقباال

«الصحة» تنظم مؤتمري «الجراحين» و«التعليم»
هادي :مناقشة مهارات التواصل وسالمة المرضى والجودة في الخدمات الصحية
●

عادل سامي

أعـ ـ ـل ـ ــن األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت
لالختصاصات الطبية "كيمز" د .إبراهيم هادي
إقامة المؤتمر السنوي للتعليم الطبي ،األحد
المقبل ،ويستمر يومين ،برعاية وحضور وزير
الصحة ورئيس مجلس أمناء المعهد د .باسل
الصباح في فندق الجميرة.
وقال هادي في تصريح صحافي أمس ،إن
المؤتمر ،الذي يقام للسنة الرابعة يساهم في
رفع مستوى التدريب الطبي التخصصي إلى
مستوى عالمي يساهم في تطوير منظومة
ً
النظام الصحي في البالد ،موضحا أن المؤتمر
يستهدف فئة األطباء المتدربين في سنوات
التدريب المختلفة ،بحيث تم تخصيص كل
يوم من أيام المؤتمر لفئة من األطباء ،إذ يشمل
اليوم األول لألطباء القائمين على التدريب
في مختلف التخصصات ،كما خصص اليوم
الثاني لألطباء المتدربين في السنة األولى،
أم ــا ال ـيــوم ال ـثــالــث فمخصص ل ــورش العمل

المختلفة لــأ طـبــاء المتدربين فــي السنوات
الثانية وحتى الخامسة.
ً
وأوضـ ــح أن الـمــؤتـمــر سـيـنــاقــش عـ ــددا من
القضايا أهمها ،التعريف بسياسات التدريب
الـ ـت ــي ي ـت ـب ـع ـهــا ال ـم ـع ـه ــد ،وت ـم ـك ـي ــن مـ ـه ــارات
ال ـتــواصــل وس ــام ــة ال ـمــرضــى ،والـ ـج ــودة في
الـخــدمــات الصحية ،والـمـعـلــومــات الصحية،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فـ ــي الـ ـت ــدري ــب
التخصصي ،كـمــا يشمل ه ــذا ال ـعــام جــوانــب
ت ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـت ــدري ــب ع ـل ــى م ـ ـهـ ــارات ال ـق ـي ــادة
وأخـ ــاق ـ ـيـ ــات اسـ ـتـ ـخ ــدام وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.
في موضوع منفصل ،تنظم وزارة الصحة
خــال الفترة من  10حتى  12فبراير الجاري
الـمــؤتـمــر الـكــويـتــي ال ـس ـنــوي ال ـس ــادس عشر
ل ـل ـج ــراح ـي ــن وال ـم ـل ـت ـق ــى ال ـك ــوي ـت ــي ال ـس ـنــوي
الـخــامــس لــرابـطــة الـجــراحــة الـعــامــة وذل ــك في
قاعة سلوى الصباح.
وقــال استشاري الجراحة العامة وجراحة
الـ ـسـ ـمـ ـن ــة والـ ـمـ ـن ــاظـ ـي ــر ورئ ـ ـي ـ ــس ال ـم ــؤت ـم ــر

ال ـب ــروف ـس ــور م ــوس ــى خ ــورش ـي ــد ،إن الـلـجـنــة
المنظمة للمؤتمر سعت على مــدى أكثر من
ً
ستة عشر عاما إلى تحقيق أهدافها في إرساء
نــواة لبرنامج تعليم طبي مستمر في مجال
الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـمــؤت ـمــر هـ ــذا الـ ـع ــام يتميز
باستضافة رمــوز عالمية وعربية وخليجية
فــي مجال جــراحــة األيــض والسمنة المفرطة
وجراحة القولون وجراحة الكبد والبنكرياس،
ً
حيث يستضيف المؤتمر  18استشاريا من
م ــدارس مختلفة ،إذ سيناقش الـمــؤتـمــر في
يومه األول عمليات السمنة المفرطة والحلول
الجراحية لمعالجة المضاعفات مثل عمليات
التكميم وتحويل مسار المعدة الكالسيكي
المصغر واإلجــراءات االحترازية ،التي تؤدي
للوصول إلــى أفضل النتائج ،والتعرف على
ً
ال ـبــدائ ــل ال ـجــراح ـيــة الـتــرمـيـمـيــة وخ ـصــوصــا
لمرضى النوع الثاني من السكر ،كما ستتم
مناقشة ما توصلت إليه الخبرات الكويتية
في ذات المجال.

لينة المطوع

ك ـب ـيــرا ع ـل ـي ـهــا ،إذ ت ــم تـخـصـيــص
جــزء واحــد للمشاركين من القرآن
الكريم ،حسب اختيار المتسابق"،
الف ـ ـتـ ــة إل ـ ــى ان "الـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
ال ـم ـســاب ـقــة ح ــرص ــوا ع ـلــى تــوفـيــر
لجان للفئات الخاصة ،منها لجنة
للصم ،والمكفوفين ،وهناك توجه
بــأن تــدمــج فـئــة المكفوفين ضمن
الفئات العامة في النسخ القادمة
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن فـئــة
الـتــوحــد ،وفـئــة األح ــداث التابعين

لـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
وفئة المؤسسات اإلصالحية ،في
هاتين الحالتين يتم إرسال لجان
خاصة إلــى داخــل وزارة الـشــؤون،
وكــذلــك إلــى إدارة السجن التابعة
لـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة ،بالتنسيق مع
ال ــوزراتـ ـي ــن ،وأخـ ـي ــرا ف ـئــة الـطـلـبــة
الـمـغـتــربـيــن بــالـتـعــاون مــع اتـحــاد
ال ـط ـل ـبــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا ال ـت ــي يتم
إج ــراء االخ ـت ـبــارات لها عــن طريق
التراسل اإللكتروني".
وتابعت" :لمسنا وعيا مجتمعيا
الفتا من خــال اإلقـبــال الكبير من
مختلف الفئات ،مما يؤكد أهمية
هــذه المسابقة التي تتجدد عاما
بعد آخ ــر ،خصوصا أن هـنــاك 40
ج ـهــة ح ـكــوم ـيــة وأه ـل ـي ــة م ـشــاركــة
ف ــي الـتـصـفـيــات األول ـي ــة لترشيح
من يرغب بالدخول في المنافسة،
م ــوضـ ـح ــة أن "الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
التصفيات النهائية الحالية 688
م ــن الـ ــرجـ ــال ،و 864م ــن ال ـن ـس ــاء،
و 177مــن ال ـف ـئــات ال ـخــاصــة ،و71
مــن المؤسسات اإلصــاحـيــة ،و15
من األحداث.

التحقيق في عدم إبالغ أهل
مريضة بوفاتها
●

عادل سامي

أكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر م ـس ـت ـش ـف ــى
ال ـج ـه ــراء د .ع ـلــي الـمـطـيــري
حرص وزارة الصحة وجميع
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ـهــا وم ــراك ــزه ــا
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـص ـل ـح ــة
ال ـمــريــض وم ـشــاعــر أقــربــائــه
وذويـ ــه ،مـشــددا على حرص
ال ــوزارة على اإلجابة عن كل
أسئلة المريض وذويــه بكل
رحابة صدر ،وخاصة اذا كان
الـمــريــض فــي غــرفــة العناية
المركزة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ف ــي
تـصــريــح أم ــس ،ردا عـلــى ما
تم تداوله في مواقع التواصل
االجتماعي بخصوص عدم
إب ــاغ أهــل مريضة وعلمهم
بوفاتها بعد  12ســاعــة ،أنه

اجـتـمــع (ال ـم ـط ـيــري) م ــع ابــن
المتوفاة صباح أمــس وأكــد
لــه أن الـمــوضــوع تـحــول إلى
ال ـت ـح ـق ـيــق ل ـم ـعــرفــة أس ـب ــاب
ع ـ ــدم إب ـ ـ ــاغ أه ـ ــل ال ـم ـت ــوف ــاة
ق ـبــل ال ـت ـقــدم ب ـش ـكــوى وقـبــل
تــداولــه فــي مــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي لـحــرصـنــا على
مـعــر فــة الحقيقة ومحاسبة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذا
الموضوع.
وشــدد المطيري على أنه
في حال حدوث أي طارئ يتم
االت ـص ــال بــأقــربــاء الـمــرضــى
وفي حال عدم الرد او الجهاز
كـ ـ ــان م ـغ ـل ـق ــا فـ ـ ــإن ال ـم ــوظ ــف
الـمـخـتــص ي ـع ــاود االت ـص ــال
مره أخرى.

ً
ً
مجلة األورام الخليجية األولى كويتيا والثانية عربيا

صــدر ال ـعــدد الـ ــ 26مــن مجلة
األورام ا لـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وا ل ـ ـتـ ــي
يترأس تحريرها ،رئيس رابطة
األورام الكويتية واألمين العام
ل ــات ـح ــاد الـخـل ـي ـجــي لـمـكــافـحــة
السرطان د .خالد الصالح.
وق ـ ــال ال ـص ــال ــح ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،أمس ،إن "هذه المجلة
الـعـلـمـيــة حـقـقــت إنـ ـج ــازا عــربـيــا

وخليجيا مهما ،حيث أصبحت
األولى في الكويت ،والثانية على
مستوى الــدول العربية ،وضمن
أف ـضــل خـمـسـيــن مـجـلــة بمنطقة
الشرق األوسط".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :ح ـ ـص ـ ـلـ ــت ال ـم ـج ـل ــة
عـلــى التصنيف ا لــدو لــي كمجلة
مــرج ـع ـيــة ف ــي ال ـس ـج ــل الــوط ـنــي
األميركي ،وتعتبر اآلن مرجعية

في البحوث العلمية المختصة
بالسرطان في الشرق األوسط".
وذكـ ــر أن ه ــذه الـمـجـلــة تمثل
قفزة علمية ألطباء األورام ،ليس
ف ـقــط بـمـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،ب ــل في
الــوطــن ال ـعــربــي واإلق ـل ـيــم ،حيث
تتيح لهم الفرصة لنشر أبحاثهم
ِّ
القيمة ،وإيصالها عبر المكتبة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة إل ــى

جميع الباحثين في العالم ،وهي
تجد إقـبــاال كبيرا مــن الباحثين
والخبراء في مجال األورام يطبع
م ـن ـهــا  2000ن ـس ـخــة ل ـك ــل ع ــدد،
وي ـص ــدر مـنـهــا ثــاثــة أع ـ ــداد في
الـسـنــة ،السـتـيـعــاب الـمـشــاركــات
الكثيرة.
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المنفوحي :دون تنفيذ األحكام ما طبنا وال غدت المخالفات

ً
أكد أن أجهزة البلدية ليست سيوفا مصلتة على رقاب المواطنين
علي حسن

شدد المنفوحي على نجاح
البلدية ًفي فرض هيبة القانون،
موضحا أنه ال تراجع في ذلك،
اإلدارات المعنية في البلدية
وأن
ً
تشهد حاليا حالة من االستنفار
في سبيل تنفيذ األحكام
القضائية النهائية التي قضت
بإزالة مخالفات البناء.

حصلنا على
حكم بتغريم
مواطن 25
مليون دينار
جراء مخالفاته

المطيري

دعـ ـ ــا المدي ـ ـ ــر العـ ـ ـ ــام للبلديـ ـ ـ ــة،
م .أحمد المنفوحي ،لجنة التعامل
مــع مخالفات الـبـنــاء الـتــي شكلها
أخيرا ،إلــى تنفيذ القانون وحفظ
ه ـي ـب ـتــه ال ـم ـس ـت ــردة خـ ــال ال ـف ـتــرة
األخيرة من دون إفراط أو تفريط.
وق ــال الـمـنـفــوحــي ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ع ـلــى ه ــام ــش اجـتـمــاعــه
برئيس وأعـضــاء اللجنة الممثلة
من كافة قطاعات البلدية ،بما فيها
اإلدارة القانونية« :إننا نجحنا في
فرض هيبة القانون ولن نتراجع»،
الفتا إلــى أن اإلدارات المعنية في
ال ـب ـلــديــة ت ـش ـهــد حــال ـيــا ح ــال ــة من
االستنفار في سبيل تنفيذ األحكام
الـقـضــائـيــة الـنـهــائـيــة ال ـتــي قضت
باإلزالة.
وأض ــاف« :دون تنفيذ األحـكــام
م ــا طـبـنــا وال غ ــدت ال ـم ـخــال ـفــات»،
مـبـيـنــا أن ــه م ـنــح لـجـنــة مـخــالـفــات
ال ـب ـنــاء ك ــل ال ـصــاح ـيــات ،ب ـمــا في
ذل ــك ح ــق إح ــال ــة الـمـخــالـفـيــن الــى
جهات التحقيق ،مشيرا إلى تكليف
اللجنة وضع آلية واضحة المعالم،
ومحكمة التنفيذ من شأنها ضبط
المخالفات والتعامل مع المخالفين
إداريا وقضائيا.

تحرير  46مخالفة وإزالة 975
ً
إعالنا في مبارك الكبير
كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت ،أن فريق الطوارئ
بفرع بلدية محافظة مـبــارك الكبير شــن حمالت تفتيش خالل
يناير الماضي ،أسـفــرت عــن تحرير  46محضر مخالفة وإزالــة
 975إعالنا مخالفا.
وفــي هــذا السياق ،أوضــح رئيس فريق الـطــوارئ بفرع بلدية
المحافظة ناصر الهاجري ،أن الفريق رفــع  975إعالنا مخالفا
من شوارع وميادين المحافظة ُوضعت بطريقة عشوائية تشوه
المنظر الجمالي للمحافظة وتسبب الكثير من الحوادث.
وأشار الهاجري إلى توجيه  95إنذارا ،وإزالة ٍّ
تعد على أمالك
الــدولــة ،وتحرير  46مخالفة طبقا لالئحة المحال واالعــانــات،
وغلق محل غلقا إداريــا ،وتوجيه  5إنــذارات سالمة ،و 8إنذارات
نظافة ،ووضــع  35ملصقا ،وتحرير  3تعهدات نظافة ،مشيرا
إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها البلدية على الخط الساخــن
بلغت  56شكوى.
وطالبت ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت اصحاب المحال
التجارية والعاملين فيها بالتقيد الكامل بقوانين وأنظمة البلدية.

أحمد المنفوحي

وأردف :سأكون شخصيا ظهيرا
لهذه اللجنة ،وداعما لها ومتابعا
ّ
ومقيما لنتائحها التي
ألعمالها
أثق بأنها ستكون مرضية ومحققة
ل ـم ــا ن ـص ـبــو إلـ ـي ــه مـ ــن وض ـ ــع حــد
لـظــاهــرة عــانــاهــا مجتمعنا ردحــا
مــن ال ــزم ــن ،فــي ظــل تـســاهــل أغــرى
البعض بالمخالفات ،مستطردا:
ثقتي بأعضاء هذه اللجنة كبيرة
جدا ،خصوصا أنها تضم كفاءات
وطـنـيــة شــابــة م ــن خ ـيــرة الـشـبــاب
في البلدية.

وأش ـ ـ ــاد ال ـم ـن ـفــوحــي بــوعــي
البعض مــن المواطنين الذين
ب ـ ـ ـ ـ ــادروا فـ ـ ــور صـ ـ ـ ــدور أحـ ـك ــام
قضائية نهائية تقضي بإزالة
مـ ـخ ــالـ ـف ــاتـ ـه ــم بـ ــال ـ ـل ـ ـجـ ــوء الـ ــى
البلدية وإبداء رغبتهم في إزالة
مخالفاتهم بأنفسهم ،مؤكدا أن
أ جـهــزة البلدية ليست سيوفا
مصلتة على رقاب المواطنين،
بـ ـ ــل أداة ل ـت ـن ـف ـي ــذ ا لـ ـ ـق ـ ــا ن ـ ــون.
والمسؤولون في البلدية يعون
ذلك جيدا ومن يتراخ في القيام
بواجبه على هذا النحو يعاقب،
الفتا إلى أنه أحال أخيرا بعض
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق،
بعد التأكد مــن تقصيرهم في
عملهم.
واخـتـتــم تـصــريـحــه بــالـقــول:
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة تـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـ ــع م ـلــف
مـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ب ــاع ـت ـب ــار
الـقـضـيــة مـحــوريــة وذات صلة
مباشرة بهيبة القانون ،وحان
الوقت لوضع حد لحالة تجرؤ
البعض على القانون ،وإعــادة
األمـ ـ ــور الـ ــي ن ـصــاب ـهــا ،بحيث
ال يـ ـتـ ـس ــاوى ال ـم ـل ـت ــزم ــون مــع
ال ـم ـخــال ـف ـيــن ،والب ـ ــد أن يشعر

أحكام نهائية
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت رئ ـي ـس ــة
ال ـل ـج ـن ــة ،ع ـم ـش ــاء ال ـم ـط ـي ــري ،إن
البلدية بصدد التنسيق مع اإلدارة
ال ـعــامــة لـتـنـفـيــذ األح ـك ــام بـ ــوزارة
الداخلية من أجل إزالة المخالفات
الصادرة بشأنها أحكام قضائية
نـهــائـيــة ،وذلـ ــك بــال ـقــوة الـجـبــريــة
و عـلــى نفقة المخالفين ،مشيرة
الـ ــى أن ال ـب ـلــديــة ح ـص ـلــت أخ ـيــرا
على حكم قضائي يقضي بتغريم
أحد المخالفين  25مليون دينار
تقريبا جراء مخالفاته.
وأض ــاف ــت :كـمــا أن ـنــا بــانـتـظــار
صـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـك ـ ــام ب ـ ـشـ ــأن دع ـ ــاوى
م ـس ـت ـع ـج ـل ــة رفـ ـعـ ـتـ ـه ــا ال ـب ـل ــدي ــة
إلي ـق ــاف الـعـمــل بــأع ـمــال مخالفة
لـ ـق ــان ــون ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ،م ـث ـم ـن ــة وع ــي
بـ ـع ــض الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن الـ ـ ـص ـ ــادرة
بحق مخالفاتهم أحكام باإلزالة
لقيامهم طواعية بطلب التنسيق
مع البلدية إلزالة مخالفاتهم على
نفقتهم.

الجراح :تسوية أوضاع العمالة
المنزلية دون مغادرة البالد

«شرط وضع قيد إداري عليهم يمنع تحويل إقامتهم مدة سنة واحدة»
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء
الشيخ مازن الجراح ،أن المؤسسة األمنية تبذل كل ما بوسعها للتيسير
على المقيم فيما يتعلق بتطبيق القرار الــوزاري بمنح مهلة لمخالفي
قانون اإلقامة لمغادرة البالد خالل الفترة من  29يناير الماضي ،حتى
 22فبراير الجاري.
وقال اللواء مازن الجراح ،في تصريح صحافي أمس ،إن القرار الوزاري
ً
يعد مبادرة إلنسانية وموقفا نبيال للتخفيف عن األجانب غير الحاصلين
عل تراخيص اإلقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم.
وأضاف إنه بالنظر إلى الطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في
إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية الذين تركوا العمل لدى كفالئهم
ورغبتهم في تسوية أوضاعهم خالل المهلة المقررة دون حاجة لمغادرتهم
ال ـب ــاد ،فـقــد ت ـقــررت الـمــوافـقــة عـلــى تـســويــة أوضـ ــاع الـعـمــالــة المنزلية
المخالفين لقانون اإلقامة بعد دفع الغرامات المترتبة على تركهم العمل
بشرط وضع قيد إداري عليهم يمنع تحويل إقامتهم مدة سنة واحدة
تبدأ من تاريخ الموافقة على تسوية وضعهم.
وأشار إلى أن المواطنين الذين يكفلون عمالة منزلية ويرغبون في
رفع واقعة ترك العمل «التغيب» عنهم ،عليهم التوجه إلى إدارة شؤون
اإلقامة بالمحافظة التي يقع فيها مقر إقامتهم التخاذ اإلجراءات الالزمة
لذلك .وذكر أن هناك خطة متكاملة بتوجيهات من نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية الفريق م .الشيخ خالد الجراح للتصدي لمخالفي
اإلقامة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم ،وهو ما يتابعه وكيل وزارة
الداخلية الفريق محمود الدوسري عن كثب على أرض الواقع .وشدد على
أن المؤسسة األمنية تسعى لتقديم كل التسهيالت والتيسيرات للمواطنين
الكفالء ولمخالفي اإلقامة واضعة في اعتبارها كافة الدواعي اإلنسانية.

مازن الجراح

«بلدية الفروانية» تزيل  70ألف متر مربع تعديات بجنوب خيطان
أكد مدير فرع بلدية الفروانية المهندس سعيد
العازمي أن الحملة التي شنها قسم إزالة المخالفات،
بالتعاون مع إدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية
والنظافة العامة وإشغاالت الطرق ،في فرع بلدية
الـمـحــافـظــة ،بـمـســانــدة أمـنـيــة ،عـلــى منطقة جنوب
خ ـي ـطــان ،تـسـتـهــدف تـطـبـيــق ال ـقــانــون عـلــى جميع
المخالفين ،وإزالة التعديات على أمالك الدولة.
وقال العازمي ،في تصريح صحافي ،إن االجهزة
الــرقــابـيــة سـتـقــوم بــإزالــة كــل الـتـعــديــات عـلــى أمــاك
الدولة حتى تصبح المنطقة منظمة وجاهزة للبنية
التحتية.
ب ــدوره ،أوض ــح مــديــر إدارة التدقيق والمتابعة
الهندسية في الفروانية المهندس خالد الصنيدح
أن االدارة ،ومن خالل جوالتها الميدانية المتواصلة
لمفتشي االدارة ،لرصد التعديات على امالك الدولة
بالمحافظة ،رصدت تعديات على ملكية الدولة في
جنوب خيطان.
ولفت الصنيدح إلى توجيه إنذارات ألصحاب تلك
التعديات إلزالتها من قبلهم ،لكنهم لم يستجيبوا،

جرافة البلدية تزيل إحدى المخالفات
وبـمـجــرد انـتـهــاء الـمــدة القانونية ل ــإن ــذارات تمت
مخاطبة قسم إزالة المخالفات بالمحافظة التخاذ
اإلج ــراء ات القانونية حيال ذلــك ،مع توفير مساح
ألخذ اإلحداثيات أوال بأول.

«مؤقتة البلدي» تستأنف اجتماعاتها اليوم
تـ ـب ــاش ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـم ــؤقـ ـت ــة ل ـم ـم ــارس ــة
اختصاصات المجلس البلدي اجتماعاتها
مساء اليوم برئاسة محمد بوشهري ،لبحث
عدد من المواضيع.
وم ــن أبـ ــرز ال ـمــواض ـيــع ال ـتــي ستبحثها
ال ـل ـج ـنــة ،تـغـيـيــر م ـس ـمــى «مـ ـش ــروع مــديـنــة
جنوب المطالع السكني» ليصبح «مدينة

المخالف بأنه سيقع بالضرورة
تحت طائلة القانون.

local@aljarida●com

ا لـمـطــاع السكنية» ،و طـلــب الهيئة العامة
للصناعة إقامة مجمع صناعي لمنتجات
الـ ـح ــدي ــد والـ ـصـ ـل ــب ،وكـ ــذلـ ــك ط ـل ــب شــركــة
ال ـب ـت ــرول الـكــويـتـيــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ـن ــازل عن
تخصيص أرض م ـشــروع اس ـت ـيــراد الـغــاز
ً
الطبيعي المسال .وتتضمن المواضيع أيضا
ترخيص موقع المكاتب ٔ
الموقتة ،وتشوين

مواد مقاولي مشروع مصفاة الزور ،وطلب
وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار طاقة
( )132ك .ف لخدمة مشروع استيراد الغاز
الطبيعي المسال في منطقة الــزور ،إضافة
إلى المقترحات المقدمة للجنة ،والعديد من
الطلبات المقدمة من المواطنين والجهات
الحكومية.

مــن جــانـبــه ،كشف مــديــر إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق بالفروانية سعد الخرينج عن
قيام اإلدارة بتوفير اآلليات اثناء حمالت التفتيش،
وفقا لسياسة التعاون والتنسيق المستمر بين

االجهزة الرقابية بالمحافظة .وبين الخرينج أنه تم
توفير عدد من اآلليات ،تمثلت في  5نسافات كبيرة،
و 3جرافات كبيرة ،و 4تريالت ،وشوكية ،و 20عامل
نظافة ،مشيرا إلى رفع حمولة 100م 3من الكيربي
أثناء عمليات االزالة وارسالها لموقع الحجز.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس ق ـس ــم إزال ـ ـ ــة ال ـم ـخــال ـفــات
بــالـفــروانـيــة خــالــد الــردعــان أن القسم قــام بإنهاء
الـمــرحـلــة االول ــى مــن ازال ــة الـتـعــديــات عـلــى امــاك
الدولة في جنوب خيطان ،والتي تمثلت في إزالة
مساحة تزيد على  70الف متر مربع من المنشآت
واالســوار المقامة خارج حدود العقار واالسفلت
واالن ـقــاض ،والـتــي تـعــوق عمل وزارات الخدمات
بالمنطقة.
وأش ــار الــردعــان إلــى أن قسم إزال ــة المخالفات
يزيل كل التعديات على امالك الدولة أو أي ضرر
ي ـقــع ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات ب ـع ـمــوم ال ـم ـحــاف ـظــة ،مــؤكــدا
تواصل حمالت التفتيش من قبل مفتشي القسم
لرصد أي تعد التخاذ االجراءات القانونية حياله
على الفور.

ضبط مواطن يزرع الماريغوانا في منزله

ً
ُعثر بحوزته على  9شتالت جاهزة لالستخدام و 50كيلو غراما من البذور

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واألعالم األمني أن قطاع األمن
الجنائي متمثلة بإدارة البحث
ال ـج ـن ــائ ــي والـ ــرخـ ــص ال ـتــاب ـعــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـم ـب ــاح ــث
ال ـج ـن ــائ ـي ــة ت ـم ـك ـنــت مـ ــن إل ـق ــاء
الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى م ـ ــواط ـ ــن ي ـق ــوم
بــزراعــة الـمــاريـغــوانــا واالتـجــار
فيها.
اضافت االدارة في بيان لها
ان المعلومات د لــت على قيام
الـمــواطــن بــزراعــة الـمــاريـغــوانــا
واالتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــار ف ـ ـي ـ ـهـ ــا وت ـ ـعـ ــاطـ ــي
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،وعـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــور تــم
ت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل ل ـل ـق ـيــام
بـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـ ـب ـ ـحـ ــث وال ـ ـت ـ ـحـ ــري
والرصد ،وبعد التأكد من صحة
المعلومات تــم ات ـخــاذ اإلج ــراء
القانوني ومداهمة منزله .وقد

ضبط إصبع حشيش
مع مواطن قادم
في «النويصيب»
ض ـ ـبـ ــط رجـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـمـ ــارك
ً
منفذ النويصيب مــوا طـنــا
ً
قادما إلى البالد وبحوزته
إصبع يشتبه أنــه من مادة
الحشيش ،واقتيد المواطن
إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة
السـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
القانونية.
وقال عضو لجنة اإلعالم
اإللكتروني مساعد مراقب
مـ ـنـ ـف ــذ الـ ـن ــويـ ـصـ ـي ــب ب ــال
ً
ال ـخ ـم ـيــس ،إن م ـف ـت ـشــا في
س ــاح ــة ت ـف ـت ـي ــش م ــرك ـب ــات
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي ج ـ ـمـ ــرك
الـ ـن ــويـ ـصـ ـي ــب اش ـ ـت ـ ـبـ ــه فــي
مواطن قادم الى البالد بعد
منتصف الليل ،بــدت عليه
ع ــام ــات االرت ـ ـبـ ــاك ،وعـلـيــه
ط ـلــب ال ـم ـف ـتــش م ـنــه إفـ ــراغ
م ــا ب ـحــوزتــه م ــن متعلقات
فــأخــرج حافظة نقود وجد
بها أوراقا بيضاء تستخدم
ف ــي ل ــف ال ـس ـج ــائ ــر وع ـل ـبــة
سجائر بداخلها مادة داكنة
ي ــرج ــح أن ـه ــا مـ ــادة م ـخــدرة
(إصبع حشيش).
وأش ــاد الخميس بيقظة
الـمـفـتــش وزم ــائ ــه بجمرك
ال ـنــوي ـص ـيــب ف ــي ال ـتـصــدي
لتهريب كل الممنوعات.

وجد بحوزته  9شتالت جاهزة
لالستخدام ،وما يقارب  50كيلو
غــرامــا مــن ب ــذور الـمــاريـغــوانــا،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ف ـي ـتــام ـي ـنــات
خـ ــاصـ ــة ب ـن ـم ــو الـ ـم ــاريـ ـغ ــوان ــا
وقطعة حشيش وأدوات تعاطي.
وقــد تم القبض على المتهم
اثـنــاء اإلع ــداد والتجهيز لعقد
صـ ـفـ ـق ــة لـ ـبـ ـي ــع م ـ ـ ـ ــواد م ـ ـخـ ــدرة
وإح ــال ـت ــه وال ـم ـض ـبــوطــات إلــى
جهة االختصاص.

نبتات الماريغوانا في منزل المواطن

ةديرجلا
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أكاديميا

ً
«اتحاد كندا» :تثبيت الملحق الثقافي ...مطلبنا التسجيل اإللكتروني الختبارات القدرات يبدأ غدا

الزيد لـ ةديرجلا• :البدل اإلكلينكي ال يصرف لطلبة طب األسنان
فيصل متعب

أكد رئيس االتحاد الوطني
لطلبة الكويت في كندا أحمد
الزيد ،أن تثبيت الملحق الثقافي
في كندا بشكل دائم أمر
ضروري ،لدوره في متابعة التزام
الجامعات الكندية بالعقود
الرسمية المبرمة مع وزارة
التعليم العالي الكويتية.

انتخابات
االتحاد
ستجرى في
مايو المقبل

طالب رئيس االتحاد الوطني
لـطـلـبــة ال ـكــويــت ف ــي ك ـنــدا أحـمــد
ا لــز يــد بتثبيت الملحق الثقافي
د .منصور جراغ في كندا ،والذي
ت ـن ـت ـهــي مـ ــدة ع ـم ـلــه ف ــي ف ـبــرايــر
الـ ـج ــاري ب ـعــد ال ـت ـجــديــد ل ــه مــدة
سنة واحدة العام الماضي ،الفتا
ٌّ
مصر على بقائه
إلى أن االتحاد
في منصبه وقدم عدة مطالبات
للتجديد له مرة أخرى.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــزيـ ـ ــد ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ«الجريدة» أمس ،ان «من األدوار
التي يقوم بها الملحق الثقافي
في كندا متابعة التزام الجامعات
الكندية ببنود العقود الرسمية
المبرمة مع وزارة التعليم العالي
الكويتية ،ومتابعة أعداد الطلبة
الــدارس ـيــن ،فعلى سبيل المثال
كـ ـ ــان هـ ـن ــاك ع ـق ــد ب ـي ــن الـ ـ ـ ــوزارة
والـجــامـعــات الكندية فــي مجال
ال ـطــب ،ولـكــن فــي أغـلــب االحـيــان
بـعــض ال ـجــام ـعــات ال تـلـتــزم بــه،
ول ـك ــن م ــع تـثـبـيــت ال ـم ـل ـحــق في
كندا الحظنا تراجع نسبة التعثر
الدراسي بالنسبة للطلبة».
وبين الزيد أن كندا تعتبر من
أكثر الدول التي يكثر بها التعثر
الدراسي ،مما يدفع بعض الطلبة
إل ــى الـتـحــويــل إل ــى دولـ ــة أخ ــرى
يرغب في الدراسة بها.

سياسة الترشيد
واستغرب الزيد عدم ابتعاث
الطلبة إلى كندا في تخصصات
إدارة اال ع ـ ـمـ ــال واآلداب ا ل ـع ــام
ال ـم ــاض ــي بـشـكــل م ـف ــاج ــئ ،على

ال ـط ـل ـبــة ف ــي م ـج ــال ال ـط ــب فيما
يـتـعـلــق بــال ـبــدالت ال ـتــي تـصــرف
لهم.

معادلة الشهادات

أحمد الزيد

الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن اب ـ ـت ـ ـعـ ــاث ـ ـهـ ــم لـ ـه ــذه
التخصصات سابقا ،موضحا أن
األسباب التي أدت إلى ذلك ترجع
إلى سياسة الترشيد في نفقات
«التعليم العالي».
وذكر أن االتحاد طالب الوزارة
بـ ــأن ت ـك ــون ك ـن ــدا م ـق ــرا رئـيـسـيــا
لالبتعاث لجميع التخصصات،
وعـ ـ ـ ـ ــدم ح ـ ـصـ ــرهـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـط ــب
والـ ـصـ ـي ــدل ــة والـ ـهـ ـن ــدس ــة ف ـق ــط،
مبينا أن االتـحــاد يعمل جاهدا
ال سـ ـ ـت ـ ــر ج ـ ــاع تـ ـخـ ـص ــص إدارة
األعمال في خطة البعثات.
وقال الزيد ان البدل االكلينكي
ال يـصــرف لطلبة طــب اإلسـنــان،
بينما يحصل عليه طلبة الطب
البشري« ،مما يعد ظلما يقع على
هذه الفئة من الطلبة» ،موضحا
أن االتـحــاد اجتمع مع النائبين
عمر الطبطبائي ،وعبدالوهاب
البابطين بهذا الشأن ،للمطالبة
بتحقيق ال ـم ـســاواة بـيــن جميع

المهنا :األمن مقياس تقدم األمم والشعوب

القشعان :الكويت محصنة من التطرف

المهنا والقشعان يتوسطان األسرة الجامعية

●

حمد العبدلي

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـس ــاع ــد ل ـش ــؤون
المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء عبدالله
المهنا أن األمن مقياس تقدم األمم والشعوب ،وبدونه
ال تستقيم الحياة ،وال تقر العيون ،وال تهدأ القلوب.
ج ــاء ذل ــك خ ــال افـتـتــاح كـلـيــة الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة
بجامعة الكويت ،أمس ،بالتعاون مع وزارة الداخلية،
الملتقى الــرابــع ،بعنوان «األمــن الفكري في المجتمع
الخليجي :المنظور االجتماعي واإلعــامــي» ،برعاية
وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري ،ويستمر حتى 8
الجاري ،على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر
بالحرم الجامعي بالشويخ ،بحضور عدد من األساتذة
والمسؤولين في الجامعة.
وأضاف المهنا أن التاريخ يشهد ما اقترفته الفئة
المنحرفة فكريا من جرائم إرهابية تخرج عن نطاق

الدين الحنيف ،وتخالف الفطرة اإلنسانية السليمة،
وما هذا إال نتيجة لقلة المعرفة وتكبيل العقل بأفكار
سيئة ناتجة عن قصور في الفهم الصحيح لمبادئ
الشريعة اإلسالمية.
وأش ــاد ب ــدور رج ــال األم ــن وف ـئــات المجتمع كــافــة،
مـشـيــرا ال ــى «الـتـضـحـيــات ال ـتــي بــذلـهــا الـجـمـيــع على
مستوى دولنا الخليجية ماديا ومعنويا نتيجة هذا
االنحراف السلوكي واإلرهابي خالل المرحلة السابقة».
من جهته ،أكد عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة
الكويت د .حمود القشعان أن هناك دراسة حديثة نشرت
األسبوع الماضي ألستاذ علم النفس د .عثمان الخضر
حول التطرف في الكويت ،أثبتت أن الكويت محصنة
من التطرف .وأشار د .القشعان إلى دور جامعة الكويت
ورسالة الكلية التي تهتم بالمجتمع وتطرح القضايا
التي تالمس الواقع بموضوعية ،وتحاول إيجاد حلول
علمية لها.

اتفاقية للتبادل الطالبي
بين «اإلدارية» و«التايوانية»

َّ
وقع عميد كلية العلوم اإلدارية
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،د .م ـش ــاري
ال ـهــاجــري ،اتـفــاقـيــة مــع الجامعة
التايوانية الوطنية ،ممثلة بنائب
مدير الجامعة للشؤون الدولية،
لــويــزا شــويـنــغ شــانــغ ،لـلـبــدء في
تفعيل برنامج التبادل الطالبي
خالل العام األكاديمي .2019 /2018
وشهد التوقيع حضور عميد
كلية العلوم االجتماعية د .حمود
ال ـق ـش ـع ــان ،وال ـع ـم ـي ــد ال ـم ـســاعــد

للشؤون الطالبية ب ــ»اإلداري ــة» د.
نــايــف ال ـش ـمــري ،ومــديــر برنامج
ال ـت ـبــادل ال ـطــابــي األك ــادي ـم ــي د.
ياسر الكليب.
وت ــم االت ـف ــاق عـلــى ب ــدء إرس ــال
واس ـت ـق ـب ــال ال ــدف ـع ــة األولـ ـ ــى بين
ال ـطــرف ـيــن ف ــي ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي
األول للعام الجامعي ،2019 /2018
متمنين أن تحقق جميع األطراف
نـجــاحــا ف ـعــاال فــي ح ـيــاة الـطــالــب
الجامعي المبتعث والموفد.

لقاء للمشاركين في ورشة عمل
بـ «بيركلي»
نظم مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ً
لقاء ألعضاء هيئة
التدريس المشاركين في ورشة عمل التدريس المتميز في جامعة كاليفورنيا
– بيركلي بحضور مدير جامعة الكويت ،بالتعاون مع مؤسسة الكويت
ً
للتقدم العلمي .وقال مدير جامعة الكويت د .حسين األنصاري انه إيمانا
من جامعة الكويت بأن عضو هيئة التدريس هو أســاس عملية التطوير
والركيزة الداعمة لجودة مخرجات الجامعة من الموارد البشرية والبحثية
فقد حرصت الجامعة على تسخير مواردها وجهودها لالرتقاء بمهارات
أعضاء هيئة التدريس من خالل عقد برامج تدريب لتطوير مهاراتهم مما
ً
سينعكس إيجابا على طرق وأساليب التعليم في جامعة الكويت.
وكشف عن عقد عدة برامج تدريبية لنخبة من أعضاء هيئة التدريس في
كليات الجامعة وتنظيم زيارات لجامعة كاليفورنيا  -بيركلي بهدف االطالع
على تجاربهم الرائدة في التعليم وطرق التدريس.
وأش ــار األنـصــاري إلــى أن خطة الجامعة االستراتيجية «»2022-2018
تبلورت حــول أربـعــة توجهات رئيسية هــي الـجــودة واالبـتـكــار والتواجد
المتميز واالستدامة ،مؤكدا أن عضو هيئة التدريس يعد الركن األساسي في
تحقيق هذه التوجهات من خالل انتهاج أفضل الوسائل والطرق التدريسية
الحديثة لتحفيز الـمـهــارات اإلبــداعـيــة للطالب وتهيئة البيئة التعليمية
االبتكارية في الفصل الدراسي.

وع ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة م ـ ـعـ ــادلـ ــة
شـ ـ ـه ـ ــادات ال ـط ـل ـب ــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن مـ ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــات
الكندية ،أكــد الزيد انــه ال توجد
اي مشاكل في معادلة شهاداتهم،
ألنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـص ـ ــدق مـ ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة
والملحق الثقافي الكويتي في
ك ـن ــدا ،وه ــي تـخـتـلــف تـمــامــا عن
ال ـم ـعــدل الـعـلـمــي لـبـعــض ال ــدول
االوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة .وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـخ ــص
انتخابات االتـحــاد العام لطلبة
ك ـن ــدا ،أوض ــح ان ـهــا سـتـكــون في
شهر مايو المقبل ،وسيسبقها
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـسـ ـن ــوي ل ــاتـ ـح ــاد،
الذي تشارك فيه عدة جهات من
داخـ ــل ال ـك ــوي ــت ،مـبـيـنــا ان ــه إلــى
اآلن لــم تتضح الــرؤيــة بالنسبة
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات وال ـ ـقـ ــوائـ ــم ال ـت ــي
ستشارك فيها.

طالبنا
«التعليم
العالي» بأن
تكون كندا
ً
ً
مقرا رئيسيا
لالبتعاث

حملة «رعاية كبار
السن» في الجامعة
افتتح األمين العام المساعد
لشؤون إدارة المرافق بجامعة
الكويت ،د .آدم المال ،فعاليات
حملة الـتــوعـيــة الصحية لــدى
شريحة ا لـشـبــاب فيما يتعلق
بالرعاية الصحية المتكاملة
لــرعــايــة كـبــار الـســن (رعــايـتـهــم
س ـع ــادة) ،الـتــي تنظمها إدارة
األمــن والسالمة قسم السالمة
«العيادات الطبية» ،بالتعاون
والتنسيق مــع وزارة الصحة
أمس األول بممر ( 2خ) بموقع
الجامعة بالخالدية.
وأوضـ ــح مــديــر إدارة األمــن
والـســامــة فــي الجامعة ،خالد
الـ ـ ـي ـ ــاق ـ ــوت ،أن ه ـ ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة
مستمرة خــال شهري فبراير
وم ـ ـ ــارس ،وت ـن ـت ـهــي م ــع بــدايــة
شهر أبريل المقبل داخل مواقع
ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
مبينا أنه «سيتخلل البرنامج
م ـس ــاب ـق ــة مـ ـق ــدم ــة م ـ ــن وزارة
الـ ـصـ ـح ــة طـ ـ ـ ــوال ف ـ ـتـ ــرة ح ـم ـلــة
الـ ـت ــوعـ ـي ــة ل ـج ـم ـي ــع مـنـتـسـبــي
الحرم الجامعي والمشاركين
بالحملة».
ن ـظ ـمــت ال ـف ـعــال ـيــة مـعــرضــا
ت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــا ل ـ ـع ـ ــرض ك ـت ـي ـب ــات
توعوية توضح أهم األمــراض
التي تصيب كبار السن وكيفية
ال ـت ـعــامــل مـعـهــم وع ــن وســائــل
التغذية السليمة لهم.

أعـلــن مــركــز التقييم والـقـيــاس فــي جامعة
ال ـك ــوي ــت ف ـت ــح ب ـ ــاب ال ـت ـس ـج ـيــل االل ـك ـت ــرون ــي
الختبارات القدرات االكاديمية التي تعقد 17
م ــارس المقبل لطلبة الـصــف الـثــانــي اعتبارا
من غد.
ونــاشــد الـمــركــز فــي بـيــان صـحــافــي جميع
طلبة الثانوية الراغبين في تقديم اختبارات
القدرات األكاديمية من الصف الثاني عشر أو
ما يعادله وخريجي الثانوية العامة التسجيل

عبر الموقع ،الفتا إلى انه سوف يتاح للطلبة
المستمرين بالجامعة والراغبين في التحويل
إلى قسم اللغة الفرنسية التسجيل اإللكتروني
الختبار اللغة الفرنسية خالل الفترة المعلنة
للتسجيل.
وذك ـ ـ ــر الـ ـم ــرك ــز ض ـ ـ ــرورة إدخ ـ ـ ــال ب ـي ــان ــات
ال ـت ـس ـج ـيــل وت ـح ـم ـي ــل ال ـ ـصـ ــورة الـش ـخ ـص ـيــة
ال ـح ــدي ـث ــة ،ف ـضــا ع ــن ط ـبــاعــة ب ـطــاقــة دخ ــول
االختبار وتظهر عليها الصورة الشخصية.

ّ
وبين أن تسجيل جميع الطلبة لالختبارات
وال ـت ـع ــدي ــات عـلـيـهــا سـيـتــم م ــن خـ ــال نـظــام
التسجيل االلكتروني فقط ،الفتا إلى أن فترة
التسجيل اإللكتروني المتأخر أو بمساعدة
مركز التقييم والقياس ستكون خالل يومي 18
و 19الجاري أثناء الدوام الرسمي من الساعة
التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا فقط.
ولفت إلى أن أداء الطالب الختبارات القدرات
ال يعني إمكانية قبوله بالجامعة.

زوايا ورؤى
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ال يلتقيان
علي محمود خاجه

a.m.khajah@gmail.com

تراجعنا على صعيد الحرية بلغ مدى ال يطاق أو
يحتمل ،فال السياسي يمكنه أن يتحدث وال الناقد
وال المفكر إال في إطار محدود من القضايا والملفات،
وهذا التراجع ساهم وما زال في تغيير هوياتنا
وشخصياتنا ،وإن لم نتدارك هذا األمر فستكون
منشآتنا الجدية عروشا خاوية قريبا.
تشهد الكويت في السنوات األخيرة نشاطا معماريا
مـلـمــو ســا عـلــى صعيد ا لـثـقــا فــة وا لـفـنــون ،فـمــن تشييد
م ـســرح عـبــدالـحـسـيــن عـبــدالــرضــا م ــرورا بـمــركــز جــابــر
األحمد الثقافي ،وانتهاء بمركز عبدالله السالم الثقافي
ا لــذي تــم افتتاحه بحضور سمو األ مـيــر يــوم االثنين
الماضي.
وبكل تأكيد فإن هذا النشاط العمراني الثقافي بعد
سنوات طويلة من التوقف والتأخر لهو أمر محمود
ومفرح ،ويدعو للتفاؤل ،إال أن هذا التفاؤل والفرح بما
نــراه من حــراك ثقافي على الصعيد العمراني يشوبه
هاجس ال بد من االلتفات إليه ومناقشته حتى يعالج
ويزول.
ف ـكــم م ــن دول ــة سـبـقـتـنــا ع ـمــران ـيــا بـتـشـيـيــد ال ـمــراكــز
الثقافية والمنشآت الضخمة الرائعة ،إال أنها لم تتمكن
من تنمية البشر ثقافيا رغم ضخامة ما صرفوه على
ال ـم ـن ـشــآت ،وال ـس ـبــب بـبـســاطــة أن ال ـث ـقــافــة وتـنـمـيـتـهــا
وارتقاء ها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحرية ،فال يمكن
أن يستقيم أمرها دونما حرية تجعلها تنمو وتتطور
وتزدهر.
وهو الهاجس نفسه الذي يقلقني في الكويت ،فعلى
الرغم من هذه الصحوة العمرانية الثقافية فإن التراجع
الحاد الذي نعيشه على مستوى حرية التعبير ينذر
بهدم مؤكد لخصوصية جعلت للكويت شكال وهوية
مختلفين.
هل ستوافق الرقابة اليوم على نص "حامي الديار"
أو "هذا سيفوه" كما وافقت عليه قبل  ٣٠عاما ليعرض
بمسرح عبدالحسين عبدالرضا؟ وهل باإلمكان مناقشة
ن ـظــريــات ال ـت ـطــور واالن ـف ـجــار الـكـبـيــر بـمــركــز عـبــدالـلــه
السالم الثقافي؟ وهل سيحتضن مركز جابر األحمد
فعالية تتعلق بجالل الدين الرومي؟
أ عـلــم أن (ال) ا لـنــا فـيــة هــي اإل ج ــا ب ــة ،و هـنــا المشكلة،
وأنا ال أختزل الحرية بالثقافة فقط بل أبينها من هذا
المنطلق ،فتراجعنا على صعيد الحرية بلغ مــدى ال
يطاق أو يحتمل ،فال السياسي يمكنه أن يتحدث وال
ا لـنــا قــد وال ا لـمـفـكــر إال فــي إ ط ــار م ـحــدود مــن القضايا
والملفات.
ه ــذا ال ـتــراجــع ســاهــم وم ــا زال فــي تـغـيـيــر هــويــاتـنــا
وش ـخ ـص ـيــات ـنــا ،وإن ل ــم نـ ـت ــدارك ه ــذا األمـ ــر فـسـتـكــون
م ـن ـشــآت ـنــا ال ـج ــدي ــة ع ــروش ــا خ ــاوي ــة ق ــري ـب ــا ،فــالـثـقــافــة
والقيود ال يلتقيان.

ةديرجلا
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د .سناء الحمود

لكي نفهم الجذور التاريخية إلعالن القدس عاصمة إلسرائيل ()2-1
إن قرار أميركا إعالن القدس عاصمة إلسرائيل هو بالتأكيد صفقة غير
دبلوماسية لـ 22دولة عربية ودول إسالمية أخرى ،وإن جميع الدول العربية
واإلسالمية تقيم عالقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية ناجحة مع
أميركا ،ولكن أميركا تخلت عن دبلوماسيتها المعهودة وأعلنت رغبتها
فــي نقل السفارة األميركية إلــى الـقــدس ،ورفــع الرئيس األميركي وثيقة
النقل ليريها للصحافيين بطريقة خلت من مراعاة الصداقة السياسية
مع العرب ،فالعرب لم يستفزوا أميركا بأي شكل من األشكال ،كما أعلن
الرئيس األميركي أيضا خفض مساعدات األونروا لالجئين الفلسطينيين
وهو نوع من العقاب إلجبارهم على قبول هذا اإلعــان ،وإجبارهم على
الجلوس للتفاوض على ما تبقى من فلسطين بعد قضم القدس.
لقد تابعت ما نشر عن زيارة نائب الرئيس األميركي مايك بنس Mike
 Penceوخطابه في الكنيست اإلسرائيلي الذي لم ينشر كامال في الصحف
المحلية ،واضـطــررت إلــى اللجوء إلــى الجريدة اإلسرائيلية جيروزاليم
بوست والترجمة لهذا الخطاب شخصية وقد ترجمته بسبب خطورته.
ق ــراء ة كلمة نائب الرئيس األمـيــركــي إلــى الشعب اإلسرائيلي تكشف
الـجــانــب الــديـنــي الــاهــوتــي فــي هــذا الـخـطــاب ،ولـكــي نفهم كيف تتعامل
أميركا مع قضية فلسطين البد أن نقتطع فقرات مختارة من هذا الخطاب.
يقول نائب الرئيس األميركي بنس للشعب اإلسرائيلي" :إننا نقف مع
إسرائيل ألن قضيتكم هي قضيتنا ،وقيمكم هي قيمنا ،وقتالكم هو قتالنا،
نقف مع إسرائيل ألننا نعتقد بالصحيح ضد الخطأ وبالخير ضد الشر
وبالحرية ضد الدكاتورية ...ففي قضية اليهود نرى قصة أميركا ،إنها
قصة الخروج (من مصر) رحلة الخروج من االضطهاد إلى الحرية ،وهي
قصة ترينا قوة العقيدة ووعد األمل.
إن المستوطنين األوائل الذين اعتبروا أنفسهم حجاجا ،بعثتهم العناية
اإللهية إلقامة دولة موعودة جديدة ،وكانت أغنيات وقصص اإلسرائيليين
هي نشيدهم الوطني ،وعلموا هذه األغنيات اإلسرائيلية ألطفالهم ،وكذلك
فــإن اآلب ــاء المؤسسين األوائ ــل (األميركيين) رجـعــوا إلــى حكمة الـتــوارة
العبرانية من أجل التوجيه والقيادة واإللهام ،والرئيس األميركي األول
جورج واشنطن كتب ألبناء النبي إبراهيم ،ورئيسنا الثاني جون آدمز
قال إن اليهود قدموا إلى المدينة أكثر من أي شعب آخر ولعدة أجيال،

بوت

mutawa.n@gmail.com
نستكمل أخي القارئ حديثنا عن التاريخ والقراء ة
ال ـحــدي ـثــة ل ــأح ــداث م ــن زواي ـ ــا ج ــدي ــدة ،ون ـت ـع ـمــق فــي
جوانب تاريخ الكويت الحديث ،فقد وصف العديد من
المؤرخين فترة مــا بين عامي  1775و  1779بمحطة
عامة من محطات بناء الطريق التجاري في المنطقة،
وقـ ــد ش ـه ــدت ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة زحـ ــف الـ ـف ــرس وح ـص ــاره ــم
لـلـمـنـطـقــة ،فــار ض ـيــن ح ـص ــارا ا س ـت ـمــر  13ش ـهــرا حتى
 ،1776األ مــر ا لــذي اجتذب إ حــدى المؤسسات الدولية
المتميزة بالنشاط التجاري واالتصال والبريد ،وهي
شركة الهند الشرقية لالنتقال إلى الكويت.
ومن هنا بدأ المؤرخون برسم المالمح االقتصادية
لـلـمــديـنــة ،فــاب ـتــدؤوا بــرصــد ت ـحــول طــريــق ال ـبــريــد من
الشام إلى الكويت ،فأصبحت مرحلة مهمة في المسار
التجاري ،وسط تشكل الطريق التجاري البري الستالم
ا لـبــر يــد وا لـبـضــا ئــع وإ ع ــادة تسليمه ل ـلــدول أي طريق
الترانزيت.
ويفسر الباحث في التاريخ الحديث محمد العنزي
ازدي ـ ــاد أه ـم ـيــة مــوقــع ال ـكــويــت آن ـ ــذاك وح ـي ــازه ــا على
االهتمام ا لــدو لــي ،وعلى األ خــص البريطاني ،مسلطا
األ ضــواء على عدة أسباب ،منها ازد يــاد حدة الصراع
البريطاني الفرنسي بعد حملة نابليون التي استهدفت
مـصــر عــام  ،1708وا لـتــي أ ضـعـفــت ا لـنـفــوذ البريطاني
هـنــاك ،وحــولــت االهـتـمــام إلــى مـنــاطــق أخ ــرى وبــدائــل،
ومنها منطقة الخليج ،األمر الذي أدى لزيادة القيمة
االستراتيجية للطريق التجاري بمنطقة "القرين" أي
الـكــويــت قــديـمــا ،وع ــزز األهـمـيــة االسـتــراتـيـجـيــة أيضا
لمنافذها البرية والبحرية.
ول ــم تـقــف أهـمـيــة الـمـنـطـقــة عـنــد ه ــذا الـحــد فحسب،
بــل أ ش ــارت تـقــار يــر شــر كــة الهند الشرقية إ لــى رسائل
ومـ ـق ــاالت ت ـن ــاول ــت م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة،
مشيرة إ لــى ازد يــاد رواج بضائع بومباي وكاليكوت
في أسواق حلب ومنطقة بالد الشام ،ونظرا للظروف
األمنية المتمثلة بسيطرة الفرس على البصرة ،فقد
وقـ ــع االخـ ـتـ ـي ــار ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة "الـ ـق ــري ــن" ك ـم ــا جـ ــاء فــي
الوثائق الستقبال السفن القادمة من ميناء بوشهر ،أي
تحولت القرين بفضل موقعها االستراتيجي والظروف
السياسية ا لـمـجــاورة بــاإل ضــا فــة إ لــى ا لـهــدوء النسبي
واألمن إلى منطقة للترانزيت.
أضف إلى ذلك خلو المنطقة من األمراض واألوبئة،
كما جاء في حديث أحد موظفي وكالة الهند الشرقية
بـعــد تـعــرضــه لـلـمــرض فــي الـبـصــرة ،ف ــزار الـكــويــت عــام
 1790للراحة وا صـفــا المنطقة بخلوها مــن األ مــراض
واألوبئة.
وللحديث بقية مع محطة تاريخية أخرى.

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات الراغبين
في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان التالي:
« »edhafat@aljarida.comلنشرها يومي
َ
الجمعة والسبت ،على أن ُيرفق مع أي مساهمة
الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

فإن األميركيين أصبحوا أقوى المدافعين عن الشعب اليهودي لكي يعود
هذا الشعب إلى أرض اآلباء األوائل ليحتفلوا بوالدة الحرية في موطنكم
المحبوب حتى وأنتم مبعدون في أقاصي األرض ،من هناك جمعكم الرب
وأعادكم إلى األرض التي تملكها آباؤكم ،ومنذ  2000سنة وأنتم في المنفى
وهو األطول في العالم ،ومن خالل التغلب عليكم واإلبعاد والمحاكمات
الدينية فإن الشعب اليهودي تمسك بهذا الوعد ألطول مدة ،وخالل أحلك
العصور ونحن هناك نكرم ضحايا الهولوكست الذين انبعثوا وبعثوا
أنفسهم باستعادة مستقبل اليهود وبناء الدولة اليهودية.
إن الرباط اليهودي لهذه المدينة غير المنقطع يعود إلى ثالثة آالف
سنة ،وهنا في أورشيلم فوق جبل موريا قدم إبراهام ابنه إسحاق ذبيحة
لإلله ،وتم إعطاؤه قبس التقوى إليمانه باإلله".
هــذه هــي مقتطفات مــن خـطــاب نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي مــايــك بنس،
بالتأكيد هناك تشابه بين غزو اإلسرائيليين لفلسطين في عام  1312قبل
الميالد وبين غزو المستوطنين األوروبيين لقارة أميركا في القرن السابع
عشر ،وهذا التشابه ليس في الشكل فقط لكنه تشابه في الفكر والمضمون
والفلسفة الدينية التي تبناها المستوطنون األميركيون األوائــل الذين
يطلق عليهم اآلباء المؤسسون ،وهم من طائفة البيوريتان  Puritansوهم
طائفة بروتستانتية متطرفة.
يقول  Terry randal Allenوهو أحد السياسيين المتدينين "لقد دعانا
اإلله من أجل أن نغزو هذه البالد ،ويجب أن يكون لدينا مسيحية تؤسس
على قانون اإلله في الوصايا العشر اإلسرائيلية".
أمــا الملك جيمس األول ملك انكلترا فهو يقول "أميركا أرض كنعان
والمحيط األطلسي هو البحر الميت والمطهريون البيوريتان أنا فرعونهم".
وفي هذا المعنى إعادة إلنتاج قصة خروج اإلسرائيليين من مصر ،وقد
سمى المستوطنون مستعمراتهم الجديدة بأسماء توراتية بيت لحم،
سينا عام  ،1776وهناك من بينهم من تمنى أن تكون اللغة العبرية األصلية
للتوراة لغة لألرض الموعودة أميركا.
ويـقــول عالم اللغويات الـيـهــودي تشومسكي مــزهــوا "إنـهــا حقيقة أن
األميركيين األوائل كانوا عبرانيين خيرين وكانوا متشبعين في األساس
(يتبع)
				
بتراث التوراة".

كيف تدار الثروة الوطنية؟
ولمصلحة َم ْن؟
د .بدر الديحاني
dai7aani@gmail.com
األرقام التي تتضمنها الميزانية العامة للدولة ليست مجرد
أرقام صماء من دون دالالت اجتماعية ،فأرقام الميزانية تدل عادة
على توجهات الحكومة وانحيازها االجتماعي ،إذ إنها ُت ّ
بين َ
ممن
ُتستقطع األمــوال؟ ولمصلحة َمن ُت ّ
وجه ميزانية الدولة؟ ولذلك
فإنه من المفترض أال يكون هناك شفافية في إطالع المواطنين
ً
على أرقــام الميزانية العامة فقط ،بل أيضا على المالية العامة
للدولة ،إذ إنه من حقهم معرفة كيف تدار ثروتهم الوطنية التي
ال تتضح بعض أرقامها في الميزانية العامة للدولة التي أعلنت
األسبوع الماضي ومن ضمنها ،على سبيل المثال ال الحصر،
األرباح ُ
المحتجزة لدى بعض المؤسسات العامة ،واألموال العامة
غير ُ
ّ
المحصلة ،وحجم الصناديق االستثمارية السيادية مع ذكر
ُ
فوائدها السنوية التي تغطي العجز المالي الحالي وربما تزيد.
وبالنسبة إلى الميزانية العامة فإن مجرد اإلشارة إلى أرقام
إجمالية من دون إعطاء تفاصيل ال يكفي ،خذ على سبيل ُ المثال
ال الحصر ،الباب األول (المرتبات وما في حكمها) الذي ذكر أنه
يكلف  11.2مليار دينار حسب قطاعات العمل ،وهو مبلغ ضخم
ً
جدا من دون شك ،ولكن ينبغي ذكر تفاصيل أكثر توضح الرواتب
والمزايا والمكافآت والبدالت التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة،
والتي ال يمكن مقارنتها ،بأي حال من األحوال ،مع رواتب صغار
الموظفين ،إذ إن مجمل المبالغ السنوية التي يحصل عليها
أي مسؤول كبير (درجة وكيل وزارة مساعد وما فوق وبعضها
ُ
درجات تمنح من دون عمل فعلي) يضاهي ما يتقاضاه  20موظفا
في الجهاز الحكومي وربما أكثر.
وعلى العموم فإن الميزانية الجديدة لم تأت بجديد ،مثلما
ذكرنا في المقال السابق ،فالتوجهات والسياسات الحكومية
التي سببت العجز المالي هي ذاتها واالنحياز االجتماعي هو
عينه ،وفي هذا السياق يشير تقرير "الشال" االقتصادي األسبوعي
( 4فبراير  )2018إلــى أن "مـشــروع ميزانية السنة المالية 2018
 2019/يعتبر رابع مشروع موازنة عامة منذ سقوط سوق النفط
في خريف عام  ،2014ومن قــراء ة أرقامها عجزنا للمرة الرابعة
ً
أيضا عن إيجاد رابط بين تلك األرقام وأي مسعى حقيقي للوفر
والحد من الهدر ،أو توجيه نفقاتها لتكون أداة لتحقيق أهداف
تنموية معلنة".
ث ــم يـخـلــص تـقــريــر "الـ ـش ــال" إل ــى أن ــه ق ــد "مـ ــرت أربـ ــع سـنــوات
وال ـح ـكــومــة ع ــاج ــزة ع ــن فـهــم أن اإلص ـ ــاح ي ـبــدأ مـنـهــا وينتهي
بالمواطن والمقيم ال العكس ،وسواء تمت قراء ة خطط التنمية
السابقة وإنجازاتها ،أو دور برامج اإلصالح المالي في تحقيق
عالج جاد يضمن استدامة المالية العامة ،كل الخالصات تؤكد
ً
أال إصالح حقيقيا تحقق ،ومشروع الموازنة الحالي ليس سوى
تأكيد إمــا على عــدم الــرغـبــة فــي اإلص ــاح أو عــدم ال ـقــدرة عليه،
ً
ومـخــاطــر ذل ــك الـعـجــز عــن اإلصـ ــاح أك ـبــر كـثـيــرا مـمــا يتخيلها
المواطن".

ديفيد ماكوفسكي

مع بوتين أو بدونه إسرائيل مستعدة
لفرض خط أحمر في لبنان

«القرين» وتجارة الترانزيت
د .ندى سليمان المطوع

opinion@aljarida●com

خافيير سوالنا*

خالل اللقاء الذي استضاف فيه الرئيس الروسي فالديمير بوتين
َ
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في التاسع والعشرين من
يناير ،تركز الحديث بينهما على الحرب في سورية كما جرت العادة
ً
في اللقاءات العديدة بينهما في اآلونة األخيرة ،غير أنهما ناقشا أيضا
على نحو غير متوقع احتمال وجود منشآت إيرانية لألسلحة في لبنان
وما يعنيه ذلك من إمكان تحويل القذائف إلى صواريخ دقيقة التوجيه
قادرة على استهداف البنية التحتية والمراكز السكانية في إسرائيل،
وفي هذا السياق ّ
صرح نتنياهو للصحافيين في أعقاب االجتماع أن
ً
ً
"األسلحة الدقيقة الصادرة عن ّلبنان تشكل تهديدا كبيرا إلسرائيل
ً
ونحن لن نقبله ،وإذا استدعت منا هذه المسألة التصرف أيضا ،فلن
ّ
نتردد في ذلك".
اجتمع نتنياهو بالرئيس بوتين سبع مــرات منذ دخــول روسيا
النهاية بعدد من الميداليات الذهبية أكبر من أي دولــة أخــرى سببا في
السورية عام  ،2015ومن أولــى القضايا التي ناقشاها وضع
الحرب ّ
تعزيز الفخر الوطني بال أدنــى شــك ،وعملت االحتجاجات ضد معاملة
آ لـيــة لتجنب المواجهة العسكرية بين قواتهما ،وضمنا بالنتيجة
ّ
الصين للتبت أثناء تنقل الشعلة األولمبية حول العالم على تغذية القومية
التحرك ضد العناصر اإليرانيين ووكــاء إيــران في
إلسرائيل إمكان
الصينية .واليوم ،ال يزال الفخر الوطني يشكل محور تركيز أساسي للزعيم
ســوريــة حـســب ال ـض ــرورة (أي عـنــدمــا ي ـحــاول ه ــؤالء نـقــل منظومات
ً
السياسي الــذي أشــرف على تنظيم ألـعــاب بكين :الــذي كــان آن ــذاك نائبا
األسلحة االستراتيجية ،أو تنفيذ عمليات على مسافة قريبة جدا من
ً
للرئيس وأصبح اآلن رئيسا للصين ،وهو شي جين بينغ.
حدود الجوالن ،أو يشكلون تهديدا على إسرائيل بطريقة أو بأخرى).
ً
على نحو مماثل ساعدت األلعاب األولمبية الشتوية في سوتشي في
كما سعى نتنياهو إلى الحصول على دعم روسيا لجهود أوسع نطاقا
ً
للحد من النشاط االيراني في المنطقة ،ولكن موسكو لم ّ
بث روح الحياة في نظام الرئيس الروسي فالديمير بوتين المريض آنذاك،
ترد علنا على
ً
وقبل ثالثة أيام من موعد الحفل الختامي أطلق بوتين تدخله العسكري
مثل هذه الطلبات ،والتزم نتنياهو الصمت أيضا حول المسألة هذه،
ً
ّ
في شرق أوكرانيا ،وضم شبه جزيرة القرم.
مكتفيا بالقول إن العالقات اإلسرائيلية الروسية "ممتازة" وإن هناك
ً
واآلن تعود األلعاب األولمبية إلى شبه الجزيرة الكورية المضطربة،
تقاربا بينهما حول القضايا الرئيسة.
حيث ال تــزال الكوريتان في حالة حرب رسمية بعد مــرور  65عاما على
سبق لنتنياهو أن أثــار مسألة المنشآت اإليرانية في لبنان ،ففي
الموافقة على الهدنة ،وقبل القرار الذي اتخذته كوريا الشمالية مؤخرا
اجتماع مع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 28
تحدث ّ
أغسطسّ ،
بالمشاركة في دورة ألعاب بيونغ تشانغ ،أعرب كثيرون على نحو مفهوم
ضد "التحصينات" اإليرانية في لبنان ،ومنها الجهود
ً
عــن خوفهم مــن تـكــرار مــا حــدث فــي عــام  ،1988أو استغالل زعيم كوريا
المبذولة لبناء مصانع إلنتاج الصواريخ هناك ،مشيرا إلى أن "هذا
الشمالية كيم جونغ أون لهذه المناسبة لتنظيم أحد استعراضاته للقوة
أمر ال يمكن أن تقبل به إسرائيل ،وهــذا أمر ال يجدر باألمم المتحدة
ٌ
العسكرية .وهــذا هــو مــا حــدث فــي بطولة كــأس العالم لعام  ،2002التي
تحذيرات مماثلة من رئيس أركــان "جيش الدفاع
أن تقبله" ،وصــدرت
استضافتها كوريا الجنوبية بالمشاركة مع اليابان ،فمع اقتراب البطولة
اإلسرائيلي" غادي أيزنكوت بشأن "حزب الله" في خطاب ألقاه في 30
ّ
من نهايتها ،والتي تميزت بأداء غير عادي من ِق َبل الفريق الوطني الكوري
يناير أشار فيه إلى أن "حزب الله" ينتهك قرارات مجلس األمن الدولي
الجنوبية ،بدأت كوريا الشمالية معركة بحرية مع الجنوب.
عبر وج ــوده العسكري فــي المناطق المحظورة فــي لبنان وتحسين
لحسن الطالع ساعد الموقف الرصين التصالحي الذي اتخذه الرئيس
قدراته الصاروخية.
الكوري الجنوبي مون جيه إن والذي قابله كيم بالمثل في خطاب العام
والجدير بالذكر أن إسرائيل ّردت على معامل األسلحة التي أنشأتها
الجديد ،في تذويب الجليد بعض الشيء ،وينبغي لنا أن نرحب بالجهود
إي ــران فــي ســوريــة بإطالقها صــواريــخ على أه ــداف بــالـقــرب مــن بلدة
ً
ّ
التي يبذلها الجنوب لتخفيف حدة التوترات عن طريق تأجيل المناورات
مصياف الغربية ،وفقا لبعض التقارير ،ومع ذلك ورغــم أن إسرائيل
العسكرية المشتركة مع الواليات المتحدة ،بقدر ما رحبنا بقرار الشمال
شنت العديد من الضربات في سورية طــوال الحرب ،فإنها ستواجه
بالمشاركة في األلعاب األولمبية ،وبالفعل منذ ذلك القرار ،شهدنا دفقا
تحديات مختلفة في حــال قــررت استهداف لبنان ،ويقول مسؤولون
ٍ
مستمرا من األخبار الطيبة :سيسير المشاركون من الدولتين معا في
إسرائيليون إن "حزب الله" يملك أكثر من 100.000صاروخ ،وقد يكون
حفل االفتتاح ،بل سيشكالن فريقا مشتركا في رياضة الهوكي للنساء.
ذلك السبب الذي دفعهم إلى تفادي إعطاء األوامر بتنفيذ ضربات جوية
يتعين على المرء بكل تأكيد أن يتساء ل حول دوافــع نظام كيم ،ففي
على لبنان على مدى السنوات الثالث الماضية ،مكتفين باستهداف
الماضي لم تؤد اإليماءات الودودة من ِق َبل الشمال إلى تنازالت حقيقية
قوافل األسلحة التابعة للحزب على األراضي السورية .وفي أغسطس
أو أي تقدم نحو إحالل السالم ،وألن الكوريتين سارتا معا في ثالث دورات
ذكر قائد سالح الجو اإلسرائيلي عند انتهاء فترة واليته أمير إيشل
ّ
سلوك مستحسن ،ولكن ينبغي
التنظيم بما يقارب  100ضربة خالل السنوات
استهدفت
إسرائيل
أن
أولمبية منذ عام  ،2000فإن توخي الحذر َ
ُّ
ً
لنا أن نقاوم الرغبة في االستسالم للنزعة الق َدرية ،وأن نظل بدال من ذلك
الخمس الماضية ،وجميعها نفذت في سورية ،ونظرا لنجاح إسرائيل
داعمين لمبادرات االنفتاح من ِق َبل كوريا الشمالية.
في إعاقة عمليات نقل األسلحة التابعة لـ"حزب الله" من سورية إلى
ُ
الواقع أن التهديد النووي الكوري الشمالي من غير الممكن أن يدار دون
لبنان ،من المرجح أن تحاول إيران إنشاء مرافق إنتاج في لبنان نفسه.
مفاوضات ،ولتحقيق هذه الغاية ربما تمثل دورة ألعاب بيونغ تشانغ ،التي
وعقب اجتماع نتنياهو مع بوتين أشــار وزيــر الدفاع اإلسرائيلي
تأتي بعد ثالثين عاما من دورة سيول ،الفرصة األفضل طوال سنوات لبدء
أفيغدور ليبرمان إلى حساسية مسألة ضرب "حزب ّ الله" داخل لبنان،
ّ
ً
العملية ،ولنأمل أن تؤتي رحلة الرياضيين من كوريا الشمالية من بيونغ
قــائــا ألع ـضــاء حــزبــه (إســرائ ـيــل بـيـتـنــا) "إن ـنــا نـســخــر ك ــل اإلمـكــانــات
يانغ إلى بيونغ تشانغ ثمارها الدبلوماسية ،وأن نتذكر "ألعاب السالم"،
السياسية وغيرها لمنع تصنيع الصواريخ وآخر ما نريده هو أن تدخل
كما أسماها مون ،بحضور الشمال ،وليس بعدد الميداليات النهائي.
حرب لبنانية ثالثة .ما زلنا نملك ما يكفي من الوسائل
في
إسرائيل
ٍ
رونين
اإلسرائيلي"
الدفاع
"جيش
بلسان
الناطق
وكتب
تصرفنا".
تحت
ّ
ً ُ
ً
* ممثل االتحاد األوروبي األعلى للسياسة الخارجية واألمن،
مانليس مقاال نادرا نشر في وسائل اإلعالم اللبنانية في  28يناير ،حذر
ّ
فيه ّ
واألمين العام لمنظمة حلف شمال األطلسي ،ووزير خارجية إسبانيا
القراء من أنهم يمهدون الطريق للحرب بالسماح إليران بتحويل
سابقا .ويشغل حاليا منصب رئيس مركز إيساد ( )ESADEللدراسات
بالدهم إلى "لعبة" ،ففي رأيه ،لم تعد إيران تكتفي بنقل "أسلحة أو أموال
ً
ً
ً
االقتصادية والجيوسياسية العالمية ،وزميل متميز
أو استشارة" ،بل "فتحت أساسا فرعا جديدا" في لبنان.
وحتى اآلن لم ّ
تقدم روسيا أي دليل على ّ
لدى مؤسسة بروكنجز.
بشكل فعال لتقييد
كها
تحر
ًٍ
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»
"حزب الله" في لبنان ،ولكن يبدو أن نتنياهو ال يزال حريصا على إيصال
ً
رسالة إلى التنظيم عبر موسكو ،كما أصدر تحذيراته علنا عبر البيانات
يمض بوتين في هذا الطريق.
الصحافية في حال لم
ِ
ّ
تصريحات نتنياهو توضح بطريقةٍ أو أخــرى أن التهديد الناجم
ً
ّ
متطورة في لبنان ّ
األلعاب األولمبية الشتوية في سوتشي
يغير مقاييس اللعبة نظرا إلى
عن منشآت أسلحةٍ
ّ
إمكان تجهيز "حزب الله" بصواريخ دقيقة التوجيه ،وبالتالي فإن خطر
ً
ساعدت في بث روح الحياة في نظام
التصعيد يكون حقيقيا للغاية في حال فشل محادثات نتنياهو مع
بوتين أو فشل تحذيراته العلنية واألساليب الدبلوماسية األخرى لردع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
*«واشنطنإنستيتوت»
				
إيران.

الجليد يذوب في الشتاء على شبه الجزيرة الكورية
في مناسبة شهيرة قال مؤسس األلعاب األولمبية الحديثة بيير دي
كوبرتين" :األمر األكثر أهمية ليس الفوز ،بل المشاركة" .واآلن وقد وافقت
كوريا الشمالية على المشاركة في األلعاب األولمبية الشتوية المقبلة
التي تستضيفها بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية ،اكتسبت هذه العبارة
معنى جديدا.
على مــدار تاريخ األلعاب األولمبية الحديثة ،كان فصل السياسة عن
الرياضة أمــرا مستحيال ،ولعل هذا الفصل ال يكون مرغوبا ،ففي نهاية
المطاف يتلخص أحد أهــداف األلعاب األساسية في وضع الرياضة في
خدمة السالم والكرامة اإلنسانية.
ّ
َ
في مجمل األمر أدت الرياضة لفترة طويلة دورا بن ًاء في عالم السياسة
على الساحة العالمية ،ففي بطولة العالم لتنس الطاولة التي استضافتها
اليابان في عام  ،1971استقل العب أميركي حافلة الفريق الصيني متطفال،
مفتتحا بذلك ما أصبح يعرف باسم "دبلوماسية البينغ بونغ" ،وبعد فترة
وجيزة ،في ذروة الثورة الثقافية ،دعا ماو تسي تونغ فريق تنس الطاولة
األميركي لزيارة الصين ،األمر الذي مهد الطريق للزيارة التاريخية التي
قام بها الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون إلى الصين في عام .1972
وفي بطولة العالم لتنس الطاولة لعام  ،1991والتي استضافتها اليابان
مرة أخرى ،شكلت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية فريقا مشتركا ،وتمكن
الفريق من التغلب على الصعاب والفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة
النساء ،لقد ساعدت الصداقة الحميمة التي نشأت بين الالعبين في هزيمة
الفريق الصيني في المباراة النهائية ،وللحظة وجيزة نسي الكوريون
المبتهجون انقساماتهم.
الواقع أن كوريا الجنوبية ربما تدين بديمقراطيتها الحديثة ،ولو جزئيا
على األقل ،لأللعاب األولمبية ،ففي عام  ،1987ومع اقتراب دورة األلعاب
األولمبية الصيفية في سيول لعام  ،1988نجح الكوريون الجنوبيون
فــي دفــع نـظــام رئيسهم تـشــون دو ه ــوان العسكري إلــى عقد انتخابات
ديمقراطية ،وكان ذلك منعطفا مذهال لألحداث ،ألن تشون دو هوان كان
يــرى فــي رســو العطاء األولـمـبــي على كــوريــا الجنوبية فرصة لتحسين
صورة نظامه الدكتاتوري في الداخل والخارج .ولوال اقتراب موعد انعقاد
دورة األلعاب األولمبية ،والضغوط الدولية التي جلبتها ،لربما لم يكن
التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية ليحدث ،على األقل ليس سلميا
أو بالسرعة التي حدث بها .لكن ألعاب سيول األولمبية لم تخل أيضا من
جانب مظلم ،فقد قررت كوريا الشمالية ،بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق
مع الجنوب بشأن كيفية المشاركة في الحدث ،مقاطعة األلعاب بالكامل،
ُوفــي عــام  ،1987وهــو العام نفسه الــذي شهد انهيار دكتاتورية تشون،
َ
أس ِقطت طائرة ركــاب تابعة لكوريا الجنوبية ،وفــي األرجــح من النظام
الكوري الشمالي ،في محاولة لعرقلة االنتخابات التي اقترب موعدها
وتثبيط دول أخرى عن المشاركة في األلعاب.
وفــي نهاية المطاف تسببت دورة ألـعــاب  1988فــي تعميق االنقسام
بين الكوريتين ،وما كانت لحظة االنتصار القصيرة في عام  1991لتكفي
َ
لعكس ذلك االتجاه ،وانطلق الجنوب نحو االنفتاح على العالم ،في حين
زاد الشمال من صالبة عزلته -وهي العملية التي ازدادت ِحدة بعد انحالل
َ َ
وسلك مسار االنتشار النووي.
االتحاد السوفياتي-
بطبيعة الحال لم يكن الـقــرار الــذي اتخذته كوريا الشمالية بتنظيم
المقاطعة في عام  1988غير مسبوق ،فتاريخيا قاطعت دول عديدة األلعاب
األولمبية ،أو حتى استخدمتها كمنصة للترويج لقيم تتعارض مع الروح
األولمبية ،وكانت هذه هي الحال بكل تأكيد عندما استضاف نظام أدولف
هتلر دورة األلعاب الصيفية لعام  1936في برلين.
في عام  ،1945نظر جورج أورويل إلى ألعاب  1936والحظ أن "الرياضة
الجادة ...حرب بال رصاص" ،وقال إن األلعاب "ترتبط بصعود القومية ،أي
أنها ترتبط بعادة حديثة مجنونة تتمثل في تمييز المرء لنفسه بوحدات
ضخمة من القوة والسلطة ورؤية كل شيء من منظور الهيبة التنافسية".
ول ــم يـكــن أورويـ ــل بـعـيــدا عــن ال ـص ــواب ،فـفــي دورة األل ـعــاب األولمبية
الصيفية لـعــام  2008فــي بكين ،على سبيل الـمـثــال ،كــانــت الـعــاقــة بين
الــريــاضــة والـقــومـيــة ب ــارزة بــوضــوح ،فكانت األل ـعــاب ناجحة تنظيميا،
ومكتملة بأساليب بنائية هندسية جديدة متألقة ،وكان فوز الصين في
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.624

407

930

2.389 2.689 3.334

 35.7مليون دينار أرباح «األهلي» في  2017بنمو %10
• بهبهاني :مستمرون في نهجنا المتحفظ مع مواصلة تعزيز مركزنا المالي لالستفادة من ًالفرص الجديدة
• العقاد :جاهزون لتنفيذ المعيار الدولي الجديد  IFRS 9مع بداية  2018و VATمستقبال
عزز أداء البنك األهلي
الكويتي  -مصر نتائج
«األهلي» ،نتيجة استمرار
البنك في التوسع بأعماله
وزيادة أصوله بنسبة 40
في المئة ،ونمو محفظة
القروض والتسهيالت
االئتمانية بنسبة  52ف
ي المئة ،وارتفاع الودائع
بنسبة  46في المئة.

توصية بتوزيع
أرباح نقدية على
المساهمين بواقع
ً
 12فلسا لكل سهم

استمرارا لألداء القوي ،الذي
حـقـقــه الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي
في أعماله خالل العام السابق،
أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أم ـ ـ ــس ن ـت ــائ ـج ــه
المالية للسنة المالية المنتهية
ف ــي  31د يـسـمـبــر  ،2017حيث
ار تـفـعــت اإل يـ ــرادات التشغيلية
للبنك من  147مليون دينار في
عام  2016إلى  157مليونا في
عام  ،2017مسجلة نموا بنسبة
 6.4ف ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،ك ـم ــا ار ت ـف ـع ــت
األرب ـ ــاح الـتـشـغـيـلـيــة م ــن 89.4
م ـل ـيــو نــا عـ ــام  2016إ لـ ــى 97.8
مليونا عام  ،2017مسجلة نموا
بنسبة  9.4في المئة.
وحقق البنك أرباحا صافية
وصلت إلى  35.7مليون دينار
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ،مـ ـق ــارن ــة ب ـ ـ ــ32.5
مليونا عام  ،2016مسجلة نموا
بـنـسـبــة  10ف ــي ال ـم ـئــة ،وبـلـغــت
ربحية السهم  22فلسا مقارنة
بـ 20فلسا عام .2016
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك بـ ـتـ ـجـ ـنـ ـي ــب
م ـخ ـص ـص ــات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ح ـيــث
بلغ إجمالي المخصصات 58
مليون دينار عام  2017مقارنة
ب ــ 52.4مليونا عــام  ،2016كما
حــافــظ ع ـلــى ال ـج ــودة الـنــوعـيــة
ل ـ ــأص ـ ــول ،ونـ ـج ــح فـ ــي خـفــض
معدل القروض غير المنتظمة
إ ل ـ ــى  1.67ف ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،وزادت
نسبة التغطية لتلك ا لـقــروض
إلى  400في المئة ،وظل معدل
ك ـفــا يــة رأس ا لـ ـم ــال ق ــو ي ــا عـنــد
نسبة  317.2في المئة.

أداء مميز
و عـ ـ ــزز أداء ا ل ـب ـن ــك األ ه ـل ــي

الكويتي – مصر المميز هذه
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،ن ـت ـي ـج ــة اسـ ـتـ ـم ــرار
البنك في التوسع في أعماله
وز يــادة أصوله بنسبة  40في
المئة ،ونمو محفظة القروض
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
بنسبة  52في المئة ،وارتفاع
الودائع بنسبة  46في المئة.
وأو ص ـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
بـ ـت ــوزي ــع أرب ـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة عـلــى
ا لـمـســا هـمـيــن بــوا قــع  12فلسا
لـكــل سـهــم ،مـقــارنــة ب ــ 11فلسا
لكل سهم عام  ،2016وتخضع
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة
الجمعية العامة للبنك.
فضال عن ذلك ،حافظ البنك
ع ـ ـلـ ــى تـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــه االئـ ـتـ ـم ــان ــي
ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي بـ ـ ــا لـ ـ ــدر جـ ـ ــة  A2م ــن
مــؤس ـســة م ــودي ــز أنـفـيـسـتــورز
سيرفيس ،و بــا لــدر جــة  +Aمن
م ــؤسـ ـس ــة فـ ـيـ ـت ــش رايـ ـتـ ـنـ ـج ــز،
وهـ ــذا يـعـكــس ال ــوض ــع الـجـيــد
لرأسماله والسيولة الممتازة
المتوفرة لديه ،وااللتزام التام
بــالـمـعــايـيــر الــرقــاب ـيــة الـفـعــالــة
لبنك الكويت المركزي.

جوائز مرموقة
وخ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت
م ـج ـل ــة "غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ف ــاي ـن ــان ــس"
ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي فــي
ا لـمــر تـبــة  10مــن حـيــث البنوك
األكثر أمانا في منطقة الشرق
األو ســط ،وفي المرتبة  29من
حيث البنوك األكثر أمانا في
األسواق الناشئة.
كما حصل البنك على عدة
ج ـ ــوائ ـ ــز مـ ــرمـ ــوقـ ــة م ـ ــن م ـج ـلــة

بــا نـكــر مـيــدل إ يـســت "Banker
 ،"Middle Eastومجلة آشيان
بـ ــا ن ـ ـكـ ــر " ،"Asian Banker
و مــؤ س ـســة نـسـيـبــا ،NASEBA
وم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــة إنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــون ـ ــال
ف ـ ــا يـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ــس (  )IFMو مـ ـجـ ـل ــة
أر ي ـ ـب ـ ـيـ ــان ب ــز ن ــس "Arabian
 ، "B u s i n e s sو م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــة ذ ا
يــورو ب ـيــان ""The European
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـت ــوم ـس ــون رويـ ـت ــرز
"".Thomson Reuters
و ي ـ ـ ـعـ ـ ــزى ذ لـ ـ ـ ــك إ لـ ـ ـ ــى األداء
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـ ـلـ ـ ــي
الكويتي خــال ا لـعــام ،بما في
ذ لــك التشغيل ا لـنــا جــح لنظام
ال ـ ـحـ ــاسـ ــب اآللـ ـ ـ ــي ال ـم ـص ــرف ــي
الـ ـج ــدي ــد فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات وم ــن
ث ــم ف ــي ال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة إلــى
االب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــارات فـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
والمنتجات المقدمة للعمالء
لـ ـتـ ـع ــزي ــز ت ـ ــوس ـ ــع ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ف ــي
المنطقة.

بهبهاني" :خالل العام استمر
م ـصــرف ـنــا ف ــي ت ـط ـب ـيــق نـهـجــه
ال ـم ـت ـح ـفــظ ف ــي ك ــل ع ـم ـل ـيــاتــه،
وقمنا بتعزيز مركزنا المالي
مع االستفادة في الوقت ذاته
مــن الـفــرص الـجــديــدة الــواعــدة
للتوسع في أعمالنا باألسواق
ال ـتــي نـعـمــل بـهــا وخــاصــة في
مصر".
واض ـ ـ ـ ــاف بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي" :أن ـ ــا
ف ـ ـ ـخـ ـ ــور ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خ ـ ـ ـ ـ ــاص ،ألن
هــذا ا لـنـجــاح تحقق مــن خــال
ت ـطــويــر ع ــاق ــات ع ـمــل وثـيـقــة
ع ـلــى ك ــل ا ل ـم ـس ـتــو يــات ،إال أن
هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن أه ــم
األ ع ــوام ا لـتــي نتذكرها بشكل
خ ـ ــاص ،ألنـ ــه يـ ـص ــادف ذك ــرى
م ــرور  50عــا مــا عـلــى تأسيس
البنك ،وسنستمر فــي نهجنا
المتحفظ مع مواصلة تعزيز
م ــرك ــزن ــا الـ ـم ــال ــي ل ــاس ـت ـف ــادة
من الفرص الجديدة المتاحة
للتوسع فــي أ عـمــا لـنــا عـبــر كل
أسواقنا".

وفي أوائل عام  ،2017نجح
الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي تـ ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر
تـ ـم ــويـ ـل ــه ع ـ ــن طـ ــريـ ــق إصـ ـ ــدار
سندات دين من الفئة الممتازة
ب ـم ـب ـل ــغ  500مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
وشـ ـه ــد ه ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ــدار إق ـب ــاال
كبيرا من جانب المستثمرين
بـ ــاألسـ ــواق ال ـمــال ـيــة ال ــدول ـي ــة،
وكـ ـ ــان م ـح ــل ج ـ ــذب واه ـت ـم ــام
بــا لــغ مــن جــا نــب المستثمرين
في مناطق جنوب شرق آسيا
والشرق األوسط وأوروبا.
وصرح رئيس مجلس إدارة
الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي طــال

تطوير البنك

تنويع مصادر التمويل

مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ذكـ ـ ــر ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك مـ ـيـ ـش ــال
العقاد" :ان من األهمية بمكان
أن نركز اهتمامنا على تطوير
البنك األهلي الكويتي ليكون
ج ــاه ــزا ل ـل ــوف ــاء بــاح ـت ـيــاجــات
ومتطلبات عمالئنا المتزايدة،
ونـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوم ب ـ ـت ـ ـب ـ ـس ـ ـيـ ــط
عملياتنا المصرفية إ لــى حد
ك ـب ـيــر ل ـض ـم ــان كـ ـف ــاء ة أف ـضــل
وتـحـقـيــق إيـ ـ ــرادات أك ـب ــر ،كما
أنـ ـن ــا م ـس ـت ـم ــرون فـ ــي اب ـت ـك ــار

طالل بهبهاني

م ـن ـت ـجــات وقـ ـن ــوات وخ ــدم ــات
جـ ــديـ ــدة ل ـل ـع ـم ــاء مـ ــع ت ـعــزيــز
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ل ـت ـح ـس ـي ــن وإثـ ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـج ــرب ــة
المصرفية الكلية للعميل".
وتـ ــابـ ــع" :ف ـ ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه،
نحن جــا هــزون تماما لتنفيذ
المعيار الدولي الجديد إلعداد
ا لـ ـتـ ـق ــار ي ــر ا ل ـم ــا ل ـي ــة ()IFRS 9
مــع بــدا يــة ع ــام  ،2018ولــد يـنــا
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد أي ـ ـضـ ــا ل ـت ـط ـب ـيــق
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ضـ ــري ـ ـبـ ــة ال ـق ـي ـم ــة
ا لـمـضــا فــة ( )VATفــي ا لـكــو يــت
مستقبال".
وخـ ــال ه ــذا ال ـع ــام ،اسـتـمــر
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــويـ ــة ال ـ ـتـ ــزامـ ــه
بتبسيط عملياته المصرفية

ميشال العقاد

"بنك أسـهــل" ،مــن خــال إجــراء
ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـع ــزي ــزات الـتــي
اش ـت ـم ـلــت ع ـلــى تــدش ـيــن نـظــام
ال ـ ـحـ ــاسـ ــب اآللـ ـ ـ ــي ال ـم ـص ــرف ــي
الجديد لعملياته في اإلمارات
ومن ثم لعملياته في الكويت،
"وه ـ ــذا ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ال ــذي
نخطط لتدشينه في عملياتنا
بـ ـمـ ـص ــر ق ــريـ ـب ــا س ـي ـس ــاع ــدن ــا
ف ــي ت ـقــديــم خ ــدم ــات مـصــرفـيــة
م ـ ـت ـ ـطـ ــورة لـ ـعـ ـم ــائـ ـن ــا ،ب ـغــض
النظر عن المكان الذي يتواجد
فيه حساب عميل البنك األهلي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ــرب ــط
اآل لــي بين أنظمة البنك ور فــع
كفاء ة االستجابة الحتياجات
وطلبات عمالئنا".

البنك سجل 97.8
ً
مليون دينار أرباحا
تشغيلية بنمو %9.4
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• زيادة إنتاج النفط الصخري أدت الختالل ميزان السوق • ضرورة االستثمار في مجال االستكشاف وتطوير اإلنتاج
قال الرشيدي إن أسعار النفط
تتأثر بجملة من العوامل
المتضافرة أبرزها تعافي معدل
نمو الطلب وتحسن معدل نمو
االقتصاد العالمي والتطورات
الجيوسياسية والفنية ،والتي
تساهم في تأثر إنتاج بعض
الدول.

قــال وزيــر النفط وزيــر الكهرباء
والماء بخيت الرشيدي ،إن الطاقة
اإلنتاجية لدولة الكويت من النفط
س ـت ـصــل م ــع ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر م ــارس
المقبل إلــى  3.225ماليين برميل
ً
يوميا.
وأض ــاف الــرشـيــدي فــي لـقــاء مع
«كــونــا» أم ــس ،أن حجم ال ـصــادرات
الكويتية من النفط الخام يبلغ نحو
ً
 2.1مليون برميل يوميا ،في حين
يبلغ حـجــم اإلن ـتــاج الـيــومــي نحو
ً
 2.7مليون برميل ،تماشيا مع اتفاق
خفض اإلنـتــاج بين منظمة الــدول
الـمـصــدرة للبترول «أوبـ ــك» وكبار
المنتجين من خارجها.
وأوض ــح أن االتـفــاق آنــف الذكر،
ال ــذي دخــل حيز التنفيذ فــي شهر
يناير  2017ساهم في دعم جهود
اسـ ـتـ ـع ــادة تـ ـ ـ ــوازن األسـ ـ ـ ـ ــواق ،مـمــا
ً
انعكس إيجابا على أسعار النفط،
التي ارتفعت في الفترة الماضية،
إث ـ ــر ال ـت ـح ـســن ف ــي مـ ـي ــزان الـطـلــب
والعرض في األسواق.

ميزان الطلب والعرض
وذكر أن االتفاق أثبت فعاليته في
ضبط إيقاع ميزان الطلب والعرض
باتجاه تحقيق التوازن في األسواق،
ً
مؤكدا أنه ستتم مراجعة أساسيات
السوق في المؤتمر الوزاري لـ«أوبك»
في يونيو المقبل.
وبين الرشيدي ،أن القرار األخير
بشأن تمديد العمل باتفاق خفض
اإلنتاج حتى نهاية العام الحالي،
من شأنه تحقيق التوازن المطلوب

وف ــق أعـلــى الـمـعــايـيــر والمقاييس
ال ـخــاصــة ب ـمــواص ـفــات المنتجات
النفطية.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن م ـ ـشـ ــروع ال ــوق ــود
الـبـيـئــي ي ـهــدف إل ــى مـنـتــج كويتي
ً
نظيف بيئيا يتماشى مــع أنماط
ً
الطلب العالمي في األسواق ،فضال
عن المحافظة على أسواقنا وتأمين
ً
أسواق جديدة ،الفتا إلى أن معدالت
اإلنجاز في المشروع بلغت  90في
المئة ومــن المتوقع االنـتـهــاء منه
نهاية هذا العام.
وأض ـ ـ ــاف وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط ،أن مــن
ال ـم ـت ــوق ــع االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن م ـش ــروع
مصفاة ال ــزور عــام  2019إذ بلغت
معدالت اإلنجاز في المشروع نحو
 45في المئة.

مع نهاية العام المقبل ،وسط تعاف
ملحوظ في عوامل السوق األساسية
المرتبطة بالعرض والطلب.
ولفت إلى أن أسعار النفط تتأثر
بـجـمـلــة م ــن ال ـع ــوام ــل الـمـتـضــافــرة
أبــرزهــا تـعــافــي مـعــدل نـمــو الطلب
وت ـح ـس ــن مـ ـع ــدل ن ـم ــو االق ـت ـص ــاد
العالمي والتطورات الجيوسياسية
وال ـف ـن ـيــة ،وال ـت ــي تـســاهــم ف ــي تأثر
إنتاج بعض الدول.

ً
ال سعر عادال

وح ــول أس ـعــار الـنـفــط الـحــالـيــة،
أف ـ ــاد ب ــأن ــه «ال ي ــوج ــد س ـعــر ع ــادل
ً
م ـح ــدد» ألن ــه يـتـغـيــر دوم ـ ــا حسب
ظ ــروف ال ـســوق ،إذ يمثل مستوى
ً
األس ـع ــار انـعـكــاســا لـحــالــة الـســوق
ً
النفطية ،مشيرا إلى أن حالة تحسن
أساسيات السوق النفطية ستعزز
مستويات األس ـعــار خــال األشهر
المقبلة.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـتــأث ـيــر الـنـفــط
الصخري األميركي على مستويات
األسـعــار ،أوضــح أن زي ــادة إنتاجه
أدت إلــى اختالل ميزان السوق مع
ارت ـفــاع الـمـعــروض ،مما أسـهــم في
ضعف أسـعــار النفط الـخــام خالل
السنوات السابقة ،إلى جانب عوامل
ً
أخرى مبينا أن هناك توقعات تشير
إل ــى اس ـت ـمــرار زيـ ــادة إن ـتــاج النفط
الصخري خالل األشهر المقبلة.

استراتيجية
وحـ ــول اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مــؤسـســة

بخيت الرشيدي
البترول الكويتية الجديدة المعنية
ً
بإنتاج  4.750ماليين برميل يوميا
بـحـلــول ع ــام  2040ذك ــر الــرشـيــدي
أن المؤسسة ترجمت توجهاتها
االستراتيجية إلــى خريطة طريق
لضمان تحقيقها ودعم دور الكويت
ً
ً
محليا ودوليا كمصدر موثوق في
أمن الطاقة.
وأش ــار إلــى ض ــرورة االستثمار
ف ــي م ـج ــال االس ـت ـك ـشــاف وتـطــويــر
اإلن ـتــاج بـمــا يشمل تـطــويــر إنـتــاج
ال ـن ـف ــط ال ـث ـق ـي ــل ،وتـ ـط ــوي ــر إن ـت ــاج
النفط الخفيف لتحقيق األه ــداف
المرسومة لرفع الطاقة اإلنتاجية
للنفط الخام الكويتي.
وأفاد الرشيدي بأن استراتيجية
ً
القطاع النفطي تعمل دائما على رفع
حـجــم االحـتـيــاطـيــات ال ـمــؤكــدة من

خالل عمليات االستكشاف وزيادة
معدالت استخالص النفط.

المشاريع النفطية
وعن مدى تأثر مشاريع الكويت
الـنـفـطـيــة ب ـتــذبــذب أس ـع ــار الـنـفــط،
أوضــح أنها مشاريع استراتيجية
ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ــد وم ـت ـن ــوع ــة تـشـمــل
جميع ال ـم ـجــاالت النفطية مــؤكــدا
أن المؤسسة ماضية في تنفيذها
بغض النظر عن تذبذب األسعار.
وح ــول أهـمـيــة م ـش ــروع الــوقــود
البيئي ومصفاة ال ــزور فــي الوقت
الـحــالــي ،أك ــد أنهما مــن المشاريع
ً
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــا ،الـ ـت ــي
تـهــدف إل ــى حـمــايــة البيئة وتلبية
االحـتـيــاجــات المحلية والعالمية

الكيماويات البترولية
وح ـ ـ ــول ص ـن ــاع ــة ال ـك ـي ـم ــاوي ــات
البترولية ،أوضح أن الكويت لديها
ت ـجــربــة رائ ـ ــدة ف ــي ه ــذه الـصـنــاعــة
الـتــي تحظى باهتمام مـتــزايــد في
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
ً
مشيرا إلى وجود مشاريع قائمة في
مجال العطريات واألوليفينات داخل
البالد وخارجها ،إضافة إلى وجود
العديد من الفرص االستثمارية جار
دراستها.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
مــؤسـســة الـبـتــرول الكويتية تقوم
عـلــى م ـبــدأ الـتـكــامــل بـيــن مختلف
األنـشـطــة ،الـتــي تـقــوم بها صناعة
النفط والغاز في الكويت ،التي تبدأ
م ــن اإلن ـت ــاج وتـنـتـهــي إل ــى تسليم

المنتج للعمالء وهي استراتيجية
تضمن الحماية من تقلبات أسعار
الـنـفــط وتـعـظـيــم الـقـيـمــة المضافة
للنفط الخام الكويتي.

الشركات النفطية
وفـيـمــا يـتـعـلــق ب ـ ــأداء الـشــركــات
النفطية الكويتية ،ذكر الرشيدي أن
شركة البترول الكويتية العالمية
إحدى ركائز وجود صناعة النفط
الكويتية في العالم.
وبـ ـي ــن أن ال ـش ــرك ــة ت ـع ـمــل عـلــى
التوسع فــي مـجــال التكرير خــارج
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الس ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــروع
ال ـم ـص ـفــاة الـمـتـكــامــل م ــع المجمع
الـبـتــروكـيـمــاوي فــي فـيـتـنــام ،الــذي
سيدخل مرحلة التشغيل التجاري
ً
ً
قــري ـبــا ،ف ـضــا ع ــن مـشــاركـتـهــا في
مـ ـش ــروع م ـص ـفــاة ال ــدق ــم بسلطنة
عمان.
وحول مستقبل الشركة الكويتية
لالستكشافات البترولية الخارجية
«كوفبيك» أكد الرشيدي أنها تسعى
للوصول إلــى مستوى إنـتــاج 150
ألـ ــف ب ــرم ـي ــل ن ـف ــط م ـك ــاف ــئ يــومـيــا
بنهاية عام .2020
ً
وبين أن «كوفبيك» تعكف حاليا
على تنفيذ مشاريع خارج الكويت
إضافة إلى تقييم فرص استثمارية
أخ ـ ــرى ل ــرف ــع م ـع ــدل اإلنـ ـت ــاج وفــق
االستراتيجية الموضوعة للشركة.
وعـ ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة نـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـن ـف ــط
ً
الكويتية ،أف ــاد بأنها تركز حاليا
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــر كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة ت ـش ـغ ـي ــل
أسطولها بما يتماشى مــع النمو

في الطاقة اإلنتاجية للنفط الخام
والـ ـط ــاق ــة ال ـت ـك ــري ــري ــة الس ـت ـك ـمــال
توفير االحتياجات ،التي يطلبها
تسويق النفط الـخــام والمنتجات
البترولية والغاز وبما يتماشى مع
االحتياجات االستراتيجية لدولة
الكويت.

العنصر البشري
وبـخـصــوص العنصر البشري
الكويتي فــي الـقـطــاع النفطي ،أكد
الرشيدي حرصه على دعم الكوادر
الوطنية الـتــي تعد مفتاح التميز
وأساس النهضة واإلبداع واستدامة
التنمية ،كما أنها أحد أهم مرتكزات
استراتيجية مؤسسة البترول .2040
وقال إن صناعة النفط الكويتية
رائ ـ ـ ـ ــدة «إذ يـ ـق ــوم ع ـل ـي ـه ــا ش ـب ــاب
كويتيون نفخر بهم وبإنجازاتهم
ويعملون بجد واجتهاد لالرتقاء
بهذه الصناعة التي تعتبر عصب
االقتصاد الكويتي «وسنعمل بروح
الفريق الواحد سواء داخل القطاع أو
مع جميع أجهزة الدولة بكل احترام
وتقدير وتفان».
وأك ـ ــد ح ـ ــرص ال ـم ــؤس ـس ــة عـلــى
تقديم جميع أن ــواع الــدعــم للقطاع
ال ـ ـخ ـ ــاص الس ـ ـت ـ ـغـ ــال مـ ـخ ــرج ــات
الصناعة النفطية ،وإقامة صناعات
الحـ ـق ــة ت ـض ـم ــن م ـن ـت ـج ــات عــال ـيــة
الجودة إضافة إلــى إشــراك القطاع
الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـم ـشــاريــع الـنـفـطـيــة
«ولـعــل الـمـشــاريــع البتروكيماوية
أكبر مثال على ذلك».
(كونا)

أكاديمية «الوطني» تستقبل متدربي الدفعة « 19بيتك» :إقبال كبير على معرض «روائع بيتك»

ً
«الوطني» مستقبال المتدربين
ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـت ــه ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إل ــى
استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية ،وتطوير
وتأهيل الكوادر الوطنية من حديثي التخرج،
واسـتـقـطــابـهــم للعمل فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي،
اسـتـقـبــل ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي الــدف ـعــة الـ ــ19
مــن الـمــوظـفـيــن ال ـجــدد فــي بــرنــامـجــه الـسـنــوي
(أكــادي ـم ـيــة الــوط ـنــي) ،الــذيــن اج ـت ــازوا بنجاح
ش ـ ــروط وم ـعــاي ـيــر االخ ـت ـي ــار ل ـه ــذا ال ـبــرنــامــج
الـمـكـثــف ،الـ ُـمـعــد خصيصا لحملة الـشـهــادات
الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة التي تم
اختيارها للعمل في البنك.
ويمتد البرنامج التدريبي لألكاديمية لمدة 4
أشهر ،ويشمل مختلف جوانب العمل المصرفي،
مثل :المبادئ المصرفية ،إدارة المخاطر ،عمل
الفرق ،المحاسبة المالية ،التسويق ،التفاوض،
اإلق ــراض االستهالكي والـتـجــاري ،إضــافــة إلى

التدريب العملي للمشاركين في مختلف أقسام
ً
ال ـب ـنــك ،وإشـ ـ ــراك مــدرب ـيــن مـعـتـمــديــن عــالـمـيــا،
لتمكين موظفيه من كسب المهارات المصرفية
المتخصصة.
من جهته ،قال المدير العام للموارد البشرية
فــي مـجـمــوعــة «الــوط ـنــي» ،عـمــاد الـعـبــانــي ،إن
«البنك يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع
الخاص استثمارا في الكفاءات الوطنية ،حيث
يحرص دائما على وضــع مبدأ االستثمار في
الكوادر الوطنية الشابة في مقدمة أولوياته»،
معربا عــن سـعــادتــه بتوجه الـشـبــاب الكويتي
إلى العمل في القطاع الخاص ،وإصرارهم على
العمل بجهد لتحقيق النجاح والتميز.
وأكد العبالني أن البنك حريص على تطوير
موظفيه بشكل مستمر ،عبر تهيئة بيئة عمل
مثالية ،وتقديم البرامج التدريبية المختلفة

«التجاري» يتزين بحلة
األعياد الوطنية

احتفاال باألعياد الوطنية ،قام البنك التجاري الكويتي بتزيين
وإض ــاء ة مبناه الرئيسي ،كتقليد سنوي يحرص على القيام به،
تعبيرا عن روح االنتماء والوفاء للكويت ،بمناسبة مرور  57عاما
على ذكرى االستقالل ،و 27عاما على ذكرى تحرير الكويت ،و 12عاما
على تولي سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد الحكم.
وبهذا المناسبةَّ ،
صرحت مساعدة المدير العام في إدارة اإلعالن
والعالقات العامة ،أماني الورع ،بأنه في فبراير من كل عام ترتدي
البالد ثوب الفرح والسرور ،إيذانا ببدء االحتفاالت الخاصة باألعياد
الوطنية.
وأكــدت حرص «التجاري» على المشاركة في احتفاالت الكويت
الوطنية ،والتي تنعكس في طرق عدة ،منها :تزيين مبناه الرئيسي
بعلم الكويت ،وكذلك بعض الصور واللوحات التراثية ،التي عادة
ما تميز البنك ،في مزيج متفرد بين عبق الماضي القديم والحداثة
في العصر الحديث.
وأضافت الورع أنه بخالف تزيين البنك لمبناه الرئيسي وفروعه
المنتشرة في الكويت ،بما يتماشى مع هذه المناسبة الوطنية ،دأب
«الـتـجــاري» على االحتفال بهذه المناسبة مع موظفيه ،من خالل
توزيع باجات تحمل علم الكويت ،يقوم الموظفون بارتدائها ،تعبيرا
عن الفرحة بهذه المناسبة.

لجميع التخصصات التي تتناسب مع كل درجة
وظيفية ،مبينا أن برنامج األكاديمية يهدف
إلــى إعــداد قيادات مصرفية وطنية شابة ذات
ك ـفــاء ات عالية تنافس الـخـبــرات العالمية في
جميع التخصصات المصرفية ،لتلبية تطلعات
البنك الرامية إلى االرتقاء المتواصل بالخدمات
والنمو المضطرد لألنشطة والخطط التوسعية
على المستويين المحلي واالقليمي.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـب ــرن ــام ــج ت ــم تـصـمـيـمــه وفــق
أعلى التقنيات التدريبية ،لتزويد المشاركين
ب ــال ـم ـه ــارات ال ـن ـظــريــة والـعـمـلـيــة ال ـت ــي تغطي
الـ ـمـ ـج ــاالت األس ــاسـ ـي ــة ال ـم ـه ـم ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
ال ـم ـصــرفــي ،ح ـيــث ُي ـع ــد األول م ــن ن ــوع ــه على
مستوى الـقـطــاع الـخــاص بالكويت فــي مجال
الـتــدريــب والـتــأهـيــل لـلـكــوادر الــوطـنـيــة الشابة
لدى البنك.

يـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض «روائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
بيتك» األول من نوعه في «مول
 ،»360بـمـشــار كــة بـيــت التمويل
الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) ،مــن  1ال ــى 10
فبراير ،إقباال كبيرا من العمالء
والــزائــريــن ،نظرا لما يضمه من
م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـم ـي ــزة مـ ــن ك ـبــرى
ال ـش ــرك ــات وال ــوك ــاء المحليين
فـ ـ ــي األث ـ ـ ـ ـ ــاث واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــات
والـسـيــارات ،إضــافــة إلــى المزايا
وال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة ال ـت ــي
ي ـقــدم ـهــا «ب ـي ـت ــك» وال ـت ــي تجعل
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـ ـش ـ ــراء أس ـ ـهـ ــل وأكـ ـث ــر
مناسبة المكانات وظروف معظم
رواد المعرض.
وخالل معرض «روائــع بيتك»
ي ـقــدم «ب ـي ـتــك» ح ـلــوال تـمــويـلـيــة،
بالتعاون مع الشركات المشاركة،
ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ـيـ ـ ــزة صـ ـ ـف ـ ــر أربـ ـ ـ ـ ــاح
وم ــدد س ــداد مــرنــة ،إضــافــة إلــى
فـتــرات استحقاق للقسط االول
وغيرها ،مما يمثل خيارا مريحا
لـلـشــراء ،وحــافــزا القـتـنــاء السلع
والـمـنـتـجــات الـمـعــروضــة ،حيث
ي ـضــم ال ـم ـع ــرض أرق ـ ــى وأف ـضــل
وأجود االنواع من السلع من اهم
العالمات التجارية في الكويت.
وي ـشــارك فــي الـمـعــرض نخبة
مــن الـشــركــات الــرائــدة فــي مجال
االثاث هي «إيثن الن  -اللمسات

جانب من افتتاح المعرض
اال خ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة – دو مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن – ك ـ ـ ــازا
بوتيك  -أرت كاسا» ،وفي مجال
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات م ـج ـم ــوع ــة LG
البابطين ،وفي مجال السيارات
«سـ ـي ــارات جـ ــاكـ ــوار» ،م ــع شــركــة
مصاعد حازم – للمصاعد ،ويعد
تواجد المعرض داخل أحد أهم
وأكبر مراكز التسوق «مول »360
ف ــرص ــة م ـه ـم ــة ام ـ ـ ــام الـ ـش ــرك ــات
لعرض منتجاتها في هذا المركز

«الخليج» يستقبل الفائزة في سحب  redالشهري
اس ـت ـقـبــل ب ـنــك ال ـخـل ـيــج شــوق
ح ـ ـسـ ــن ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــور ،الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزة فــي
السحب الشهري األخير لحساب
 redلـ ـع ــام  ،2017فـ ــي م ـعــرض
الـ ـم ــا وب ـه ـب ـه ــان ــي ل ـل ـس ـي ــارات،
حيث هنأت منال بركات مديرة
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة لـحـســاب
 redون ـصــور ،وفــريــق عـمــل بنك
الخليج الحاضر ،الفائزة بسيارة
فيات .500c
وت ـ ـ ـ ــم إع ـ ـ ـ ـ ــان اس ـ ـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــائـ ــزة
بــال ـجــائــزة ال ـك ـب ــرى ،إل ــى جــانــب
الفائزين بجوائز «أبل» ،من خالل
سحب الدانة السنوي الذي أجري
ا ل ـخ ـم ـيــس  11ي ـنــا يــر  2018في
مـجـمــع األف ـن ـي ــوز ،تـحــت إش ــراف
ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وص ـمــم ح ـســاب  redم ــن بنك

خالل استقبال الفائزة
الخليج خصيصا لطلبة المدارس
الثانوية والكليات والجامعات
الـ ــذيـ ــن ت ـ ـتـ ــراوح أعـ ـم ــاره ــم بـيــن
 15و  25ع ـ ــا م ـ ــا ودون شـ ــرط

وجــود حد أدنــى لفتح الحساب،
وبــإم ـكــان ع ـمــاء  redالـحـصــول
على تذاكر سينما بقيمة  2د.ك
ل ــدى ص ــاالت ال ـعــرض الـتــابـعــة لـ

«سينسكيب» طوال أيام األسبوع،
وكذلك بإمكانهم الحصول على
خصومات مميزة لدى مجموعة
مختارة من المطاعم والمحالت
التجارية.
كما سيتمكن عمالء  redأيضا
من تحويل األموال من أي حساب
لدى أي من البنوك المحلية إلى
حسابهم فــي بنك الخليج ،عبر
خاصية جديدة للدفع اإللكتروني
 ،ePayوا لـتــي تمنحهم إمكانية
تـســديــد فــوات ـيــر ال ـهــاتــف الـنـقــال
لــدى زي ــن ،و ،Ooredooو،VIVA
وكذلك شــراء بطاقات  iTunesو
 ،Google Playو ت ـتــو فــر خــد مــة
الــدفــع اإلل ـك ـتــرونــي عـبــر الـمــوقــع
اإل ل ـك ـت ــرو ن ــي لـلـبـنــك أو تطبيق
الهواتف الذكية.

 ...ويرعى سباق الطين من «بي إنسبايرد»
برعاية بنك الخليج ،أقيم السباق الرابع
م ــن سـلـسـلــة «بـ ــي إن ـس ـب ــاي ــرد» ،وهـ ــو سـبــاق
الطين وسباق الطين بالحواجز ،في  27يناير
المنقضي في نادي انسباير الصحي بمنتجع
صحارى الكويت للغولف.
َّ
وتضمن سباق الطين ،الذي أقيم على مسار
رمـلــي ،فئتين للمشي أو الــركــض بمسافة 5
و 10ك ـي ـلــوم ـتــرات .وأت ـي ــح أمـ ــام الـمـشــاركـيــن
فــي الـسـبــاق كــذلــك خـيــار الــركــض لـمـســافــة 5
كـيـلــومـتــرات بــالـحــواجــز ،عـلــى نـفــس المسار
ال ــرم ـل ــي .وش ـه ــدت الـفـعــالـيــة ن ـجــاحــا كـبـيــرا،
ومشاركة  450متسابقا.
وبعد السباق مباشرة تم إعالن الفائزين،
حيث فاز في سباق مسافة الـ  5كيلومترات:
سليمان عباس أحمد ،علي الثجيل ،وخالد
الشمري ،عن فئة الذكور ،ونجالء الجريوي،
وريناتا هوبوفا ،وفاطمة شاهين الغانم عن
فئة اإلناث.

وأعـلــن الحكام أيـضــا الفائزين فــي سباق
مسافة الـ  10كيلومترات ،وهم :أحمد بكري،
يونس بانيس ،ومحمد خليل .أما فئة اإلناث،
فـفــاز عـنـهــا :درة الـسـبــوعــي ،مـيـغــان كـلـيــري،
وليزا جيننجز.
وع ــن فـئــة سـبــاق مـســافــة الـ ـ  5كيلومترات
بالحواجز ،فازت :سارة الصفتي ،مريم خاجة،
ولميس نجم عن فئة اإلناث ،ومالي بابيكير،
أحمد الشرهان ،وطالل مياهي عن فئة الذكور.
وتعليقا على السباق ،قالت مساعدة المدير
العام إلدارة االتصال المؤسسي في «الخليج»،
ليلى القطامي« :يشكل التشجيع على اتباع
نمط حياة صحي أحد أهم أركان استراتيجية
المسؤولية االجتماعية التي نتبناها كبنك.
نحن مسرورون برعاية سلسلة سباقات (بي
انسبايرد) ،التي يستضيفها نادي انسباير
ال ـص ـح ــي ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع بـ ــرو ف ـج ــن إلدارة
األحداث الرياضية ،تلك السباقات التي القت

نجاحا الفتا بين عشاق الرياضة في الكويت،
وشهدت نموا لشعبيتها بشكل ملحوظ».
وأض ــاف ــت« :س ـعــداء بـنـجــاح سـبــاق الطين
وجميع الـسـبــاقــات الــي أقيمت أخـيــرا ضمن
سـلـسـلــة س ـب ــاق ــات (ب ــي ان ـس ـب ــاي ــرد) ،وأش ــاد
ال ـم ـش ــارك ــون بــالـتـمـيــز ف ــي تـنـظـيــم ال ـس ـبــاق،
ومعايير السالمة التي تمت مراعاتها أثناء
الفعاليات .كما ساهم المنظر الخالب الذي
ي ــوف ــره مــوقــع ال ـس ـبــاق ،ن ــادي ص ـح ــارى ،في
نجاح السباقات أيـضــا ،وإقـبــال الرياضيين
على المشاركة».
وتابعت« :بالنيابة عن بنك الخليج ،يسرني
تهنئة الفائزين ،وتشجيع الجميع على اتباع
نمط حياة صحي ،كما نتطلع للسباق األخير،
وهــو ســابــق الـفــائــزيــن ،المخطط إقــامـتــه في
مارس .»2018

التجاري الراقي المزدحم بالزوار
يوميا.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة «ب ـي ـت ــك» في
المعرض تأكيدا لمكانته ودوره
ف ــي س ـ ــوق ت ـم ــوي ــل ال ـم ـس ـت ـه ـلــك،
وجهوده الدائمة لخدمة عمالئه
مع دعم حركة التجارة الداخلية
وم ـب ـي ـعــات ال ــوك ــاء وال ـش ــرك ــات
الـ ـكـ ـب ــرى وت ـن ـش ـي ــط االقـ ـتـ ـص ــاد
الوطني ،من خالل توفير الظروف

المناسبة ام ــام الـعـمــاء التـخــاذ
قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء الـ ـمـ ـن ــاس ــب ع ـلــى
أسس سليمة في أجــواء مريحة،
وفــي ظل توافر عناصر العملية
البيعية الثالثة ،المشتري والبائع
ومـ ـ ـص ـ ــدر الـ ـتـ ـم ــوي ــل ف ـ ــي م ـك ــان
واحد ،مما يوفر الجهد والوقت،
ويجعل عملية الشراء خالل فترة
المعرض فرصة تسوق رائعة.

ً
«الدولي» يرعى مشروعا
لخريجي «الهندسة والبترول»

الطالبات مقدمات المشروع
حرصا منه على دعم الطاقات الشبابية األساسية في تطوير
المجتمع ،قدم بنك الكويت الدولي مؤخرا رعايته لعدد من مشاريع
تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ،تقديرا منه
للطاقات الشبابية الطموحة واألفـكــار المبدعة البناء ة والــرؤيــة
العصرية المتطورة ،بما يكفل بناء الوطن بقطاعاته المختلفة.
ومــن مشاريع التخرج التي رعــاهــا «الــدولــي» مـشــروع «المنزل
المتنقل» للطالبات مريم العليمي ،مــروة الـحــرز ،أسيل رمضان،
إسراء الصالح ،والذي تدور فكرته حول إيجاد مسكن مناسب في
فترة الرحالت الداخلية والتخييم ،حيث يمكن حمل هــذا المنزل
وتثبيته في المكان المراد السكن فيه ،علما أنه يتمتع بخاصية
الفتح والطي وفقا آللية ميكانيكية معينة.
في السياق ،صرح مدير وحدة االتصال المؤسسي في البنك نواف
ناجيا« :يسعى الدولي باستمرار إلى دعم الطلبة كما يحرص على
المشاركة في الفعاليات التي تستهدفهم ،إلى جانب التزامه بتبني
مشاريعهم وأفكارهم المناسبة».
واضاف ناجيا« :يأتي ذلك من منطلق إيمان البنك بأن شريحة
الشباب هي الفئة األكثر حيوية وأهمية لبناء مستقبل أفضل لهذا
الوطن ،مما جعل تمكين الشباب احدى الركائز األساسية لبرنامج
البنك للمسؤولية االجتماعية».
واوض ــح أن «الــدولــي» يسعى دائـمــا الــى الـتــواصــل مــع شريحة
الشباب في الكويت ،إلى جانب فتح مجال الحوار المفتوح معهم،
وقام بابتكار مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصا
لتناسب طبيعة حياة الشباب العصرية ،وبينها حساب شباب
الدولي الذي يجمع بين ميزتي االدخار واالستثمار في آن واحد.
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اقتصاد

تراجعات حادة في بورصات قطر والسعودية واإلمارات بعد سقوط حر للمؤشرات األميركية
علي العنزي

لم تكن بورصة الكويت الخاسرة
وحدها ،فقد عم اللون األحمر
القاصي والداني من مؤشرات
العالم واألسواق الخليجية،
بعد ترقب خالل أول جلستين
باألسبوعين اللذين أشرنا إلى
أنهما يتوقعان تراجعات حادة
لألسواق العالمية.

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسة الثالثة خسائر
كبيرة في تعامالت جلسة أمس،
حـيــث تــراجــع ال ـمــؤشــر الـسـعــري
بـنـسـبــة  1.31ف ــي ال ـم ـئــة ت ـعــادل
 88.08نقطة ،ليقفل على مستوى
 6624.13نقطة ،وانخفض كذلك
المؤشر الوزني بنسبة  0.79في
المئة هي  3.24نقاط ،مقفال على
مـسـتــوى  407.23ن ـقــاط ،وخسر
م ــؤش ــر ك ــوي ــت  15ن ـصــف نقطة
مئوية تساوي  5.11نقاط ،ليقفل
على مستوى  930.31نقطة.
وارتفعت السيولة في جلسة
أمـ ـ ــس ،ح ـي ــث ب ـل ـغــت  19مـلـيــون
دينار ،وكان جلها سيولة بيعية،
وكــذلــك كمية األسـهــم المتداولة
لتبلغ  128.3مليون سهم نفذت
من خالل  4748صفقة.

خسائر عالمية
لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
وحــدهــا باللون األحـمــر ،فقد عم
الـلــون األحـمــر الـقــاصــي والــدانــي
مــن م ــؤش ــرات ال ـعــالــم واألسـ ــواق
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ف ـب ـعــد ت ــرق ــب خــال
أول جلستين األسبوعين اللذين
أش ـ ــرن ـ ــا ال ـ ـ ــى أنـ ـهـ ـم ــا ي ـت ــوق ـع ــان

تراجعات حادة لألسواق العالمية
كان في تقرير «الجريدة» ،أمس،
حصل ما كان ،وسقط مؤشر داو
جونز بنسبة كبيرة  4.5في المئة،
وخسر  1375نقطة دفعة واحدة،
مما أثار الهلع ،سواء في األسواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى كـ ــاألسـ ــواق
اآلسـيــويــة التي تساقطت مبكرا
أمس ،أو السلع ،خصوصا النفط
ال ــذي الم ــس مـسـتــوى  67دوالرا
للبرميل لمزيج برنت ومستوى
 63.6دوالرا ل ـل ـخــام األ م ـي ــر ك ــي،
وبــدأت مؤشرات أســواق الخليج
حمراء ،وفقد الكبار نسبا فاقت
 1فــي الـمـئــة ،وك ــان أكـبــرهــا على
م ـس ـتــوى م ــؤش ــر ق ـطــر وبـنـسـبــة
 1.6في المئة لمحو مكاسب هذا
العام كاملة ،ويتراجع  8في المئة
خالل شهر فبراير فقط ،وتراجع
السعودي بنسبة  1.2في المئة،
وخسر سوق دبي نسبة  1.3في
ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا تــراج ـعــت أس ــواق
م ـس ـق ــط وأب ــوظـ ـب ــي وال ـب ـح ــري ــن
بـنـســب أق ــل دارت ح ــول  0.7في
المئة.
وك ـ ـ ــان ال ـض ـغ ــط فـ ــي ب ــورص ــة
الكويت على المؤشرات الوزنية
بداية الجلسة وحتى منتصفها،
ح ـي ــث اسـ ـتـ ـع ــاد ب ـع ــض األس ـه ــم

ال ـق ـيــاديــة جـ ــزءا م ــن خـســائــرهــا،
خصوصا سهمي الوطني وبيتك،
لتسجل خسارة كبيرة للسعري،
بينما تراجعت خسائر الوزنية
بأقل من  0.7في المئة ،وتنتهى
ال ـج ـل ـســة حـ ـم ــراء ع ـل ــى الـجـمـيــع
وتــاريـخـيــة فــي حـجــم الخسائر،
س ــواء فــي األس ــواق العالمية أو

أسواق المنطقة ،ويبقى الجميع
ف ـ ــي تـ ــرقـ ــب اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح مـ ــؤشـ ــرات
األسواق األميركية فترة المساء.

أداء القطاعات
ط ـ ـغـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى أداء
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث

انخفضت مؤشرات  9قطاعات،
هـ ــي ص ـن ــاع ـي ــة بـ ـ ـ  10.5ن ـق ــاط،
وتكنولوجيا بـ  9.2نقاط ،والنفط
وال ـغ ــاز بـ ـ  7.3ن ـق ــاط ،وخــدمــات
مــال ـيــة ب ـ ـ  6.1نـ ـق ــاط ،وخ ــدم ــات
اسـتـهــاكـيــة ب ـ ـ  5ن ـق ــاط ،وع ـقــار
ب ـ ـ  4.2نـ ـق ــاط ،واتـ ـ ـص ـ ــاالت ب ـ ـ 4
نقاط ،وبنوك بـ  3نقاط ،وتأمين

شركات وساطة كويتية تمثل منصات تداول قبرصية في «الرقمية»
●

محمد اإلتربي

كشفت مصادر استثمارية أن شركات قبرصية ،تتعامل في
العمالت الرقمية ،وأ بــرز هــا البتكوين ،ولديها منصات تــداول،
عرضت مؤخرا على عدد من شركات الوساطة الكويتية ،بعضها
من الشركات المرخصة العاملة في البورصة ،أن تتيح لها بوابة
تداول ومنصات للتعامل في البتكوين.
وبحسب مصادر ،قبلت بعض الشركات التعاون ،وتقدم حاليا
خــد مــة ا لـتـعــا مــل فــي البتكوين كــو سـيــط ،مــن خــال إ تــاحــة بــوا بــة

التداول فقط ،لكن على مسؤولية العميل كاملة ،مع تقديم بعض
الشرح والتوعية عن العملة ومخاطرها.
وأ فــادت مصادر مالية بــأن شركات وساطة لديها تراخيص
التعامل في الفوركس «العمالت» تندرج تحت مسماها العمالت
االفتراضية ،ومن هذا المنطلق تتيح شركات مرخص لها هذه
ال ـخــدمــة لـعـمــائـهــا أو الـمـهـتـمـيــن بـتـجــريــب الـ ـت ــداول ومــواك ـبــة
الصرعة الحالية.
وأشارت المصادر الى ان هناك اقباال كبيرا من شريحة الشباب
على التعامل بمبالغ ضئيلة من باب مواكبة ومحاكاة الضجة

العويصي لـ ةديرجلا « :التجارة» جاهزة
للنظر في زيادة أنشطة «العربات المتنقلة»
•

●

جراح الناصر

أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد
لـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي
والـتـخـطـيــط ب ـ ــوزارة ال ـت ـجــارة
وا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ــة ،د .ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـلـ ــه
ا ل ـ ـعـ ــو ي ـ ـصـ ــي ،أن أي ا ق ـ ـتـ ــراح
ألنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ي ـ ــرغ ـ ــب
ال ـم ــواط ــن ال ـع ـمــل ف ـي ـهــا ضـمــن
أن ـش ـط ــة الـ ـع ــرب ــات ال ـم ـت ـن ـق ـلــة،
سـتـتــم مـنــا قـشـتــه عـبــر اللجنة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـك ـ ـ ـلـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن
إلض ـ ــافـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
المستقبلية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــي
لـ «الجريدة» ،إن اللجنة التابعة
ل ـلــوزارة وا لـخــا صــة بالعربات
الـمـتـنـقـلــة ج ــاه ــزة لـلـنـظــر فــي
كل الطلبات ،التي تقدم إليها
م ــن ال ـم ـب ــادري ــن وت ـط ــرح بـنــاء

على توجيهات وزير التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة خ ــال ــد ال ــروض ــان
لتسهيل العمل أ مــا مـهــم .وعن
مشروع المقطورة ،كشف عن
و ج ــود طـلـبــات كـثـيــرة وسيتم
الـ ـنـ ـظ ــر ب ـ ـهـ ــا ،ولـ ـيـ ـس ــت ه ـن ــاك
أي إ شـكــا لـيــة فــي ا لـنـظــر بتلك
المقترحات ،التي من الممكن
ً
ال ـع ـمــل ب ـهــا م ـس ـت ـق ـبــا وتـفـيــد
ال ـم ــواط ــن ف ــي تــوس ـيــع قــاعــدة
العمل التجاري الحر أمامه.
وأفـ ــاد ب ــأن مــوضــوع زي ــادة
األن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـسـ ـم ــح
بمزاولتها مطروح على طاولة
النقاش ،وأي نشاط يود أحد
األ شـخــاص ا لـتـقــدم فيه ستتم
ً
مناقشته واالعتداد به ،مبينا
ً
أنه تم البدء بـ 19نشاطا  ،لكن
هناك نية لزيادة األنشطة في
الفترة المقبلة.

وع ــن ال ـتــوجــه ل ــزي ــادة عــدد
األمـ ـ ــاكـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـم ــوح ال ـع ـم ــل
ب ـه ــا فـ ــي الـ ـع ــرب ــات ال ـم ـت ـن ـق ـلــة
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،أك ــد
العويصي هــذا ا لـتــو جــه ،وأ نــه
«سيتم النظر فيها على محمل
الجد ،وأن أي أماكن أو أنشطة
ً
مقترحة ستتم دراستها أيضا
بالتعاون مع البلدية والنظر
في مطابقتها للقانون الخاص
بهذا الشأن».

البرميل الكويتي
ينخفض  1.82دوالر
ان ـ ـخ ـ ـف ـ ــض س ـ ـع ـ ــر ب ــرمـ ـي ــل
ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي  1.82دوالر
في تداوالت أمس األول ،ليبلغ
 64.28دوالرا ،م ـقــا بــل 66.10
دوالرا لـلـبــرمـيــل ف ــي تـ ــداوالت
الجمعة الماضي ،وفقا للسعر
المعلن مــن مــؤسـســة الـبـتــرول
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة .وفـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـعــال ـم ـيــة ،ان ـخ ـف ـضــت أس ـعــار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع
اإلنتاج في الواليات المتحدة
األميركية ،وارتفاع سعر صرف
الدوالر .وانخفض سعر برميل
ن ـف ــط خـ ــام ال ـق ـي ــاس ال ـعــال ـمــي
مــزيــج بــرنــت  96سنتا ،ليصل
ع ـن ــد ال ـت ـس ــوي ــة إل ـ ــى مـسـتــوى
 67.62دوالرا ،ك ـمــا ا نـخـفــض
س ـعــر بــرم ـيــل ن ـفــط خـ ــام غــرب
ت ـك ـســاس األم ـي ــرك ــي الــوس ـيــط
 1.30دوالر ،ليصل إلى مستوى
 64.15دوالرا.

المثارة اعالميا وتسويقيا حول هذه العملة المثيرة.
وأوضحت أن الجهات الرقابية غير معنية بقرارات األفراد في
التعامل بهذه العملة ،لكن التحذيرات الصادرة حتى اآلن موجهة
للبنوك بضرورة تجنب التمويل أو الدخول في أي تعامالت من
هذا الباب تحت أي مسمى ،وايضا شركات االستثمار من عدم
استخدام أي محافظ أو إدارة مثل هذه االستثمارات.

بـ  1.5نقطة ،بينما ارتفع مؤشرا
قطاعين فقط ،هما مواد أساسية
ب ـ  9.1نـقــاط ،وسـلــع استهالكية
بـ  1.4نقطة ،واستقرت مؤشرات
 3قـطــاعــات ،هــي منافع وأدوات
مــالـيــة ورع ــاي ــة صـحـيــة ،وبقيت
من دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر س ـه ــم ب ـي ـتــك قــائ ـمــة
األسهم األكثر قيمة ،حيث بلغت
ت ـ ــداوالت ـ ــه  4.5م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار،
وبتراجع بنسبة  0.17في المئة،
تـ ــاه س ـهــم وط ـن ــي ب ـ ـتـ ــداول 3.2
ماليين دينار ،بانخفاض بنسبة
 0.54ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ث ــم س ـه ــم زي ــن
متداوال  1مليون دينار ،بخسارة
بنسبة  1في المئة ،ورابعا سهم
اإلثـمــار بـتــداول  996ألــف دينار،
متراجعا بنسبة  7.4فــي المئة،
وأخيرا سهم أهلي متحد بتداول
 901ألــف ديـنــار ،خــاســرا بنسبة
 1.4في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ك ـم ـيــة جـ ــاء أوال س ـه ــم اإلثـ ـم ــار،
حـيــث ت ــداول بكمية بلغت 18.7
م ـل ـيــون س ـه ــم ،ب ـت ــراج ــع بنسبة
 7.4في المئة ،وجــاء ثانيا سهم
أجوان بتداول  18.1مليون سهم،
وبانخفاض بنسبة  3.4في المئة،

وجــاء ثالثا سهم أبـيــار متداوال
 9.6م ــاي ـي ــن سـ ـه ــم ،وب ـخ ـس ــارة
بنسبة  4في المئة ،وجــاء رابعا
سهم بيتك ب ـتــداوالت بلغت 7.8
ماليين سهم ،وبانخفاض بنسبة
 0.17ف ــي ال ـم ـئــة ،وجـ ــاء خــامـســا
سهم «المستثمرون» بتداول 7.6
ماليين سهم ،خاسرا بنسبة 4.2
في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ارتفاعا سهم الهالل ،حيث ارتفع
بنسبة  20فــي المئة ،تــاه سهم
ورب ــة ت بنسبة  11.2فــي المئة،
ثم سهم معادن بنسبة  10.1في
المئة ،ورابعا سهم مشاعر بنسبة
 6.5فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وأخـ ـ ـي ـ ــرا سـهــم
السورية بنسبة  4.7في المئة.
وكــان أكثر األسـهــم انخفاضا
سهم بيت الطاقة ،حيث انخفض
بنسبة  16.6في المئة ،تاله سهم
ال ـم ــدن بـنـسـبــة  14.8ف ــي الـمـئــة،
ثــم سهم المدينة بنسبة  14في
المئة ،ورابعا سهم كميفك بنسبة
 9.7في المئة ،وأخيرا سهم عمار
بنسبة  8.8في المئة.

استقرار الدوالر وتراجع اليورو
واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار أمس عند مستوى  0.299دينار،
في حين انخفض اليورو إلى مستوى  0.370دينار ،مقارنة بأسعار صرف يوم
االثنين .وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني
إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني انخفض إلى مستوى  0.418دينار ،في حين
استقر الفرنك السويسري عند مستوى  0.321دينار ،وبقي الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار ،دون تغيير .وفي الواليات المتحدة ،استقر سعر صرف
الدوالر مقابل العمالت الرئيسة األخرى في تعامالت أمس األول ،عقب صدور
تقرير إيجابي للوظائف األميركية ،وأظهر نمو األجور في الواليات المتحدة
بأسرع وتيرة في أكثر من  8سنوات ،مما أدى إلى تعافي الدوالر.
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«الوطني»« :المركزي» يوافق على زيادة رأس
المال حتى  750مليون دينار
في إطار استيفاء إجراءات قانونية ورسمية
محمد اإلتربي

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
حصوله على موافقة بنك الكويت
ال ـمــركــزي بـمــوجــب كـتــابــه ال ـمــؤرخ
في  5فبراير  2018على زيادة رأس
ال ـم ــال ال ـم ـصــرح ب ــه ،لـيـصـبــح 750
مليون دينار.
وأف ـ ـ ــاد "ال ــوطـ ـن ــي" ،ف ــي إف ـصــاح
رسـمــي على مــوقــع ال ـبــورصــة ،بأن
أثر المعلومة الجوهرية على المركز
المالي للشركة تتمثل في:
 إمكان زيادة رأس المال المصدروال ـم ــدف ــوع ف ــي حـ ــدود رأس الـمــال
المصرح به.

 تعزيز معدل كفاية رأس المال. االحـتـفــاظ بمرتبة التصنيفاالئتماني المتميزة.
يذكر أن آخر موافقة حصل عليها
البنك الوطني من "المركزي" كانت
لــرفــع رأس ال ـمــال ال ــى  600مليون
دينار ،وبالتالي حصل على موافقة
ج ــدي ــدة مـفـتــوحــة ال ـهــامــش بـشــأن
الزيادة حتى  750مليونا.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة إن ــه لن
تكون هناك زيادة بالمعنى التقليدي
لزيادة رأس المال في الوقت الراهن،
حـيــث إن الـمــوافـقــة تــأتــي فــي اطــار

أخبار الشركات
ُ
«الموانئ» تمدد عقد تابعة لـ«الخصوصية» بقيمة  746ألف دينار
أعلنت شركة مجموعة الخصوصية القابضة
موافقة مؤسسة الموانئ الكويتية على تمديد عقد
شركة إنشاء ات الخصوصية التابعة للمجموعة
ً
بنسبة  %99مــدة  6أشهر اعتبارا من  21مارس
.2018
وقالت «الخصوصية» ،إن مبلغ العقد الذي تم
تمديده من قبل «الـمــوانــئ» بقيمة إجمالية تبلغ

 746.36ألف دينار ( 2.5مليون دوالر).
وأو ضـحــت الشركة أن العقد يتعلق بتصنيع
وت ــوري ــد وتــرك ـيــب وتـشـغـيــل وص ـيــانــة الــراف ـعــات
ُ
ا لـجـســر يــة بميناء الشعيبة  ،متوقعة أن تحقق
شركتها التابعة نسبة هامش ربح يتراوح بين 6
و 8في المئة من قيمة التمديد ،موضحة أن هذه
النسبة تقديرية وغير ثابتة.

تأجيل قضية لـ «المال» إلى  19الجاري
أفادت شركة المال لالستثمار بأنه تم تأجيل الحكم في قضيتها ضد شركة إعادة التأمين وشركة
بيت االستثمار العالمي «غلوبل» إلى جلسة يوم االثنين الموافق  19فبراير الجاري.

استيفاء إجراءات قانونية ورسمية،
ويبقى الهامش خيارا متاحا أمام
البنك استخدامه متى شاء.
وحاليا ستكون هناك زيادة فقط
بنسبة  5في المئة لمقابلة توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح منحة
بــواقــع  5فــي المئة ،مــع التوزيعات
النقدية البالغة  30في المئة.
وسيكون رأس المال الجديد بعد
زيـ ــادة أس ـهــم الـمـنـحــة  630مليون
دي ـن ــار ،لـيـكــون أم ــام الـبـنــك هامش
للزيادة كيفما يشاء خالل السنوات
المقبلة بقيمة  120مليون دينار.

economy@aljarida●com

«الوطنية» %20 :نسبة «أجيليتي»
في رأسمالنا بعد تحويل األسهم
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
العقارية بأن حجم الدين الحالي
عـلــى ا لـشــر كــة لمصلحة شركة
أجيليتي يبلغ  31مليون دينار،
مضيفة أنــه بـعــد إتـمــام عملية
تحويل الدين ألسهم في رأسمال
الـ ـش ــرك ــة س ـي ـت ــم س ـ ـ ــداد ال ــدي ــن
بــالـكــامــل ب ــإص ــدار  248مليون
سهم لمصلحة شركة أجيليتي
إنفستمنت هولدنغ ليميتد.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت "الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة" أن
اإلص ـ ــدار سـيـكــون عـلــى أســاس
سعر التحويل  125فلسا للسهم
الواحد ،ليزيد رأسمال الشركة
بمبلغ  24.8مليون دينار.

«مواشي» :صعوبات فنية وإدارية تعوق
تسلمنا للسفينة الجديدة
ذك ــرت شــركــة نـقــل وت ـجــارة ال ـمــواشــي ،أن السفينة الـجــديــدة
الخاصة بالشركة ،التي تم توقيع عقد بنائها مع شركة «أولجانيك
دي دي شيب يارد» الكرواتية ،لن يتم تسلمها بالموعد ُ
المحدد
في مارس .2018
وأوضحت الشركة ،أن وجود بعض الصعوبات الفنية واإلدارية
ا لـتــي وا ج ـهــت ا لـشــر كــة ُ
المصعنة تـعــوق عملية تسلم السفينة
ً
الجديدة في موعدها ُ
المحدد سلفا بالعقد.
وأعلنت «مــواشــي» وجــود تعديل فــي موعد تسليم السفينة
ألسباب خارجة عن إرادتـهــا ،مبينة أنها تعمل جاهدة على أن
يكون االستالم خالل الربع األخير من العام الحالي ،مؤكدة أن
جميع حقوقها المادية والتعاقدية محفوظة حسب العقد ُ
المبرم
مع الشركة ُ
المصنعة.

بورصة الكويت تستضيف طالب الجامعة األميركية
اسـ ـتـ ـض ــاف ــت ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
أخـيــرا ،مجموعة من طــاب الجامعة
األميركية ،في جولة تضمنت زيــارة
قــاعــة ال ـت ــداول ،لــاطــاع عـلــى عملية
التداول الفعلي لألسهم.
ك ـم ــا اس ـت ـم ــع ال ـ ـطـ ــاب إل ـ ــى ش ــرح
مـ ـب ـ َّـس ــط ح ـ ـ ــول ع ـم ـل ـي ــة خ ـص ـخ ـصــة
ال ـبــورصــة ،وتــركـيــز عملها لتحديث
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة وت ـح ـس ـي ــن بـيـئــة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،الت ـ ـبـ ــاع أعـ ـل ــى ال ـم ـعــاي ـيــر
ً
العالمية وتطبيقها محليا .كذلك ،قام
ً
الطالب المشاركون أيضا ،باالطالع
ع ـل ــى مـ ـه ــام ومـ ـس ــؤولـ ـي ــات مـخـتـلــف
إدارات وقـطــاعــات الـبــورصــة بجولة
تعريفية مع ممثلي إداراتها.
وتأتي هــذه المبادرة ضمن خطة
ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة لـبــورصــة
الكويت الرامية إلــى دعــم المبادرات
التي تسهم في إثراء ثقافة المجتمع،
بجميع شرائحه ،والتركيز على الجيل
الواعد ،كونه عامال رئيسا يسهم في
رسم طريق نجاح مستقبل الكويت.

إضافة إلــى ذلــك ،وبناء على
االتفاقية المبرمة ،تبلغ عالوة
اإلصــدار  6.2ماليين دينار ،مع
األخذ في االعتبار أن هذا الرقم
قابل للتغيير عند إتمام عملية
التحويل ،وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
وذكــرت "الوطنية" أنه سيتم
ب ــدء ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات الــازمــة
للحصول على موافقات الجهات
ال ــرق ــاب ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـصــة لـتـنـفـيــذ
عملية تحويل الدين إلى أسهم،
متوقعة أن تبلغ نسبة شركة
أجيليتي إنفستمنت هولدنغ
لـيـمـيـتــد ف ــي رأسـ ـم ــال ال ـشــركــة

ب ـع ــد إتـ ـم ــام ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـحــويــل
نحو  20في المئة من إجمالي
رأس المال.
ك ـ ـمـ ــا تـ ــوق ـ ـعـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة أن
تنخفض قــرو ضـهــا بعد إتمام
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــل ب ـق ـي ـم ــة 31
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،م ـق ــاب ــل زي ـ ــادة
رأس المال المصدر والمدفوع
بـقـيـمــة  24.8م ـل ـيــونــا ،مــوزعــا
على  248مليون سهم ،على أن
يكون إجمالي رأسمال الشركة
المصدر والمدفوع نحو 123.77
مليونا.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،أف ــادت
شـ ــركـ ــة أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي ل ـل ـم ـخ ــازن

ُ
«سند» تخفض حصتها بـ«إنوفست» ألقل من %5
خفضت شركة سند القابضة نسبة ملكيتها ضمن
مجموعة أسعد عبدالعزيز السند ،في شركة إنوفست
البحرينية ُ
المدرجة ببورصة الكويت من  24.41في
ً
ُ
المئة إلى أقل من  5في المئة والمفصح عنها سابقا
في نموذج اإلفصاح عن الملكية.
وقالت الشركة ،إن «إنوفست» هي شركة ُمرخص

لها ،موضحة أن التخفيض يتيح لها تقديم نماذج
السيطرة على الشركة واالنتظار لقبوله أو عدمه.
وأوضحت أن تخفيض الحصة في «إنوفست» سوف
يترتب عليه انـخـفــاض فــي بند اسـتـثـمــارات ُمتاحة
للبيع بميزانية «سند» ،بقيمة االستثمارات المبيعة،
بما ُيقابلها زيادة في بند «نقد» و»نقد لدى البنوك».

تمديد فترة االكتتاب بأسهم زيادة رأسمال «يوباك»
وافقت هيئة أســواق المال الكويتية على تمديد
ف ـت ــرة االك ـت ـت ــاب ف ــي أس ـه ــم زي ـ ــادة رأسـ ـم ــال شــركــة
المشاريع ُ
المتحدة للخدمات الجوية (يوباك).

وقالت «يوباك» ،إن «الهيئة» وافقت على التمديد
حتى تاريخ  30أبريل  ،2018كذلك الموافقة على نشرة
االكتتاب العام النهائية في زيادة رأسمال الشركة.

 VIVAتطلق عرض تجوال إنترنت
مجاني خالل فبراير
أطـلـقــت شــركــة االت ـص ــاالت الـكــويـتـيــة ،VIVA
ً
ً
ً
ع ــرض ــا ح ـصــريــا وم ـم ـي ــزا ع ـلــى خ ــدم ــة ت ـجــوال
ً
اإلنترنت ضمن عروض "فبراير" ،احتفاال بالعيد
الوطني وعيد التحرير.
ويـسـمــح ه ــذا ال ـعــرض لجميع عـمــاء VIVA
بــالـتـمـتــع ب ـت ـجــوال م ـجــانــي ل ـي ــوم واحـ ــد سعة
 500م ـي ـغــا بــا يــت ف ــي دول ا ل ـخ ـل ـيــج ا ل ـع ــر ب ــي،
واألردن ،والـعــراق ،وتركيا ومصر ،والتواصل
مع أحبائهم وأقربائهم خالل سفرهم .ويمكن
للعمالء االستفادة من هذا العرض عبر إرسال
" "fإلى .102
يذكر أن عــروض تجوال اإلنترنت لــدى VIVA
تـتـضـمــن ث ــاث ب ــاق ــات لــإن ـتــرنــت تـمـنــح الـعـمــاء
إن ـتــرنــت غ ـيــر م ـح ــدود ف ــي دول الـخـلـيــج وتــركـيــا
والعراق واألردن ومصر لمدة  3أيام ،و 7أيام و30
ً
ً
يوما ،تباعا بقيمة  5د .ك ،و 7د .ك و 18د .ك ،أما
فــي باقي دول العالم فتمنحهم إنترنت محدودا
بسعة  500ميغابايت ،و 1غيغابايت و 2غيغابايت
االستفادة من
بنفس القيمة .كما يستطيع العمالء
ّ
خدمة  add-onعند انتهاء الباقة بأسعار مخفضة

طالب الجامعة األميركية في ضيافة البورصة

العمومية ،تعقيبا على الخبر
المنشور حول تحويل ديونها
ل ــدى شــركــة الــوطـنـيــة العقارية
الـ ـ ــى أس ـ ـهـ ــم ،بـ ـ ــأن هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
التمهيدية من قبل "الوطنية"،
للبت في تنفيذ عملية تحويل
استثمار أجيليتي ،ا لـبــا لــغ 31
مـلـيــون دي ـن ــار ،والـمـتـفــق عليه
بموجب االتفاقية الموقعة بين
الـشــركـتـيــن ،وال ـتــي كــانــت محل
إفـ ـص ــاح س ــاب ــق ف ــي  8ف ـبــرايــر
.2017

على باقتي  5د .ك و 7د .ك .وتمنح باقات التجوال
الجديدة عمالء الدفع اآلجل والمسبق واإلنترنت،
مــرونــة وسـهــولــة فــي اخـتـيــار مــا يناسبهم خــال
سـفــرهــم وتــواجــدهــم خ ــارج ّالـكــويــت مــن عــروض
واضحة ومدروسة وغير معقدة تتماشى مع كافة
الفئات ،وذلك إلرضاء متطلباتهم واحتياجاتهم،
حيث يمكنهم االشتراك بهذه الباقات عبر إرسال
" "iإلى .102

«بوبيان» 100 :مساهمة بمجال المسؤولية االجتماعية خالل ٢٠١٧
التويجري :البنك أصبح عالمة مميزة في خدمة المجتمع السيما شريحة الشباب
واصل بنك بوبيان دعمه للشباب
الكويتيين ،من خالل تشجيع
مشاريعهم الخاصة في مختلف
المجاالت ،والتعاون معهم
وشراء منتجاتهم في فعاليات
البنك الخاصة.

البنك نظم مسابقة
البيئة الخضراء
للعام الخامس على
التوالي بمشاركة
أكثر من  350مدرسة

ت ـ ـم ـ ـكـ ــن ب ـ ـنـ ــك ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان ف ــي
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ــن
ً
ف ـ ــرض اسـ ـم ــه واحـ ـ ـ ــدا م ــن أه ــم
المؤسسات ،التي تقدم مبادرات
ح ـق ـي ـق ـيــة ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى تـنـمـيــة
المجتمع وتستهدف مختلف
ً
ال ـ ـشـ ــرائـ ــح ،مـ ـت ــوج ــا م ـس ـيــرتــه
ن ـهــايــة ع ــام  2017بــالـحـصــول
على جائزة األفضل في مجال
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة على
مستوى المنطقة من المؤتمر
العالمي للمصارف اإلسالمية
في دورته األخيرة التي عقدت
في البحرين.
وقال نائب الرئيس التنفيذي
للبنك عبدالله التويجري ،إن
"الـفــوز بهذه الجائزة المميزة
ل ــم يـ ــأت م ــن فـ ـ ــراغ ،ب ــل نتيجة
ً
جهود موظفي البنك جميعا ،
الـ ــذيـ ــن قـ ــدمـ ــوا ال ـك ـث ـي ــر خ ــال
العام الماضي ،سواء من خالل
اإلدارات ا لـمـخـتـصــة أو ف ــروع
ً
ال ـب ـنــك ك ــاف ــة ،ال ـت ــي أدت دورا
ً
واضـ ـح ــا ف ــي خ ــدم ــة الـمـنــاطــق
التي تعمل فيها".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــويـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري:
"ن ــؤم ــن ف ــي بــوب ـيــان أن دورن ــا
االجتماعي ال يقف عند حدود
العمل واأل نـشـطــة والفعاليات
التقليدية ،بــل يـجــب أن تكون
ً
مـ ـس ــاهـ ـمـ ـتـ ـن ــا دائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ــارج
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ،كـ ـم ــا يـ ـ ـق ـ ــال ،مــن
خ ــال تـطــويــر األف ـكــار وتقديم
مـســاهـمــات فعلية تـســاهــم في
بناء المجتمع".
من جانبه ،قال المدير العام
بنك بوبيان وليد الياقوت ،إن
ال ـب ـنــك ب ـش ـه ــادة ال ـج ـم ـيــع كــان
ً
األك ـ ـثـ ــر ظـ ـ ـه ـ ــورا فـ ــي خ ــدم ــات ــه
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام
الماضي واألعوام السابقة ،من
خ ــال تبنيه م ـب ــادرات جــديــدة

تسلم إحدى جوائز البنك
ً
ت ـمــامــا ع ـلــى ال ـس ــوق الـكــويـتــي
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ج ـم ـي ــع الـ ـش ــرائ ــح
السيما الشباب.
وأض ـ ــاف ال ـيــاقــوت أن ــه على
مـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز عـ ــدد
مـبــادرات البنك والمساهمات،
ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ــام ب ـ ـهـ ــا ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
الــرعــايــات الـتــي قدمها الـ ـ 100
مشروع ،تنوعت بين القطاعات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة سـ ـ ــواء ال ـص ـح ــة أو
البيئة أو التعليم أو الشباب
وذوي االحتياجات الخاصة.

تشجيع الشباب الكويتيين
واص ـ ــل ب ـنــك ب ــوب ـي ــان دعـمــه
للشباب الكويتيين ،من خالل
تشجيع مشاريعهم الخاصة
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت،
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ـ ـع ـ ـهـ ــم وش ـ ـ ـ ــراء
منتجاتهم في فعاليات البنك
الـخــاصــة ،وب ــرز ذلــك مــن خالل
 Boubyan Fun Day 2ا ل ــذي
نظمه الـبـنــك فــي "مـ ــروج" على

الوزير خالد الروضان والياقوت والتويجري في بوبيان اوريجنالز
م ـ ــدار ي ــوم ـي ــن ،ت ـمــت خــالـهـمــا
االستفادة من أعــداد الزائرين،
ا ل ــذي ا سـتـمـتـعــوا بالفعاليات
الـ ـ ـت ـ ــي ن ـظ ـم ـه ــا ال ـ ـبـ ـنـ ــك ودعـ ـ ــم
المشاريع الشبابية.

حملة نور بوبيان 2
انطلقت ،على مــدى أسبوع،
حملة نور بوبيان ،التي نظمها
بـ ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان لـ ـلـ ـع ــام ال ـث ــان ــي
بالتعاون مع الهيئة الخيرية
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة وفــريــق
ال ـ ـ ــداري ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــي ،ب ـه ــدف
إجـ ـ ــراء ع ـمـل ـيــات إعـ ـ ــادة الـنـظــر
فــي النيجر ،الـتــي اسـتـعــاد من
خاللها آالف األشخاص نعمة
النظر بعد فقدها.

فعاليات رمضان المبارك
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ن ـظ ــم ال ـب ـن ــك حـمـلــة
"خـ ـط ــوات" ل ـل ـعــام ال ــراب ــع على

التوالي ،وتم تخصيص ريعها
ً
ك ـل ـيــا لـعـمـلـيــات إعـ ـ ــادة الـنـظــر
في النيجر ،من خالل تشجيع
الجميع على ممارسة رياضة
الـ ـمـ ـش ــي ف ـ ــي مـ ــركـ ــز الـ ـحـ ـم ــراء
للتسوق ،إذ تبرع البنك بدينار
واحــد مقابل كل خمس دورات
مشي يقوم بها المشاركون في
الحملة.
ومـ ـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ـ ـظـ ــم ب ـن ــك
بوبيان حملة "مشروك" بهدف
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـن ـع ـمــة ،إذ تم
تكوين فــر يــق مــن المتطوعين
م ــن مــوظ ـفــي ال ـب ـنــك وال ـع ـمــاء
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم لـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــع ف ــائ ــض
الطعام من الفنادق والدواوين
والحفالت وشركات التجهيزات
الغذائية ،التي تم االتفاق معها،
ثم إ عــادة تعبئتها وتنظيمها
وف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــرال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
توزيعها على األسر المتعففة
والمحتاجين.
ون ـظــم ال ـب ـنــك ل ـل ـعــام الـثــالــث
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي م ـســاب ـقــة "رت ــل

بــإت ـقــان" لحفظ ال ـق ــرآن الكريم
للناشئة والشباب من الذكور
واإلنـ ـ ـ ـ ــاث م ـ ــن س ـ ــن  7إلـ ـ ــى 17
ً
سنة التي تعتبر األكثر تميزا
على مستوى البنوك الكويتية
أل نـهــا مفتوحة للجميع ســواء
ك ــان ــوا م ــن أب ـن ــاء ع ـمــاء البنك
أو غيرهم.

مسابقة مبادرة البيئة الخضراء
وكان البنك قد نظم المسابقة
للعام الـخــامــس على الـتــوالــي،
وش ــارك ــت فـيـهــا أك ـثــر م ــن 350
مــدرســة تمثل مــدارس الكويت
الحكومية وا لـخــا صــة بجميع
مراحلها التعليمية وهي تحفز
الـطـلـبــة عـلــى اب ـت ـكــار م ـبــادرات
تهدف إلى الحفاظ على البيئة،
السيما أنها تعتبر األكبر من
نوعها على مستوى الكويت،
واألولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ـن ـظ ـم ـهــا بـنــك
بــال ـت ـعــاون م ــع مـنـظـمــة دول ـيــة
ً
م ــرم ــوق ــة م ـم ــا ي ـم ـث ــل إن ـ ـجـ ــازا

ً
كبيرا إذا ما قــورن برقم العام
األول ،الذي لم يتجاوز فيه عدد
المدارس المشاركة  67مدرسة
فقط كما ارتفعت قيمة جوائز
المسابقة في عامها األول من
حوالي  6آالف دينار إلى حوالي
ً
ً
 25ألفا حاليا.
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء مـ ــن بـ ـن ــك ب ــوب ـي ــان
و"يــونـيـسـكــو" أك ـثــر مــن مجرد
م ـس ــاب ـق ــة أو مـ ـن ــافـ ـس ــات بـيــن
ً
المدارس ألنها تعتبر برنامجا
ً
مـ ـتـ ـك ــام ــا ي ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى غ ــرس
الـكـثـيــر مــن الـقـيــم ،ال ـتــي تحفز
عـلــى الـحـفــاظ عـلــى الـبـيـئــة في
نفوس النشء.

ماراثون القراءة الخيري
وف ـ ــي إطـ ـ ــار ح ــرص ــه ال ــدائ ــم
على دعم األنشطة والفعاليات
الثقافية واإلبداعية ،ساهم بنك
بــوب ـيــان ف ــي م ــاراث ــون ال ـق ــراء ة
الـخـيــري ،ال ــذي نظمته مكتبة

ت ـكــويــن بــال ـت ـعــاون م ــع ع ـيــادة
كلينكا  Clinicaلألسنان.
وانطلقت فكرة الماراثون من
قيام كل من بنك بوبيان وعيادة
ك ـل ـي ـن ـكــا ب ــال ـت ـب ــرع ب ــدي ـن ــاري ــن
مقابل كل  10صفحات يقرأها
أي م ــن زائ ـ ــري الـمـكـتـبــة خــال
فـتــرة ال ـمــاراثــون ،الـتــي امـتــدت
 12ســاعــة ،إضــافــة إل ــى أن ــه تم
توجيه  10فــي المئة مــن قيمة
مـبـيـعــات كـتــب ه ــذا ال ـيــوم إلــى
المساهمة فــي تعليم األ طـفــال
الـ ـمـ ـعـ ـس ــري ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــدون
ص ـع ــوب ــة فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـم ـ ـنـ ــاسـ ــب ب ـس ـبــب
قدراتهم المالية الضعيفة.

بوبيان أوريجنالز
نظم بنك بوبيان أول حدث
من نوعه على مستوى الكويت
ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط،
واس ـت ـقـطــب شــري ـحــة الـشـبــاب،
ً
ً
وت ـض ـم ــن مـ ـع ــرض ــا ت ــاري ـخ ـي ــا
هو األول من نوعه ،لمجموعة
م ــن ال ـم ـس ـت ـلــزمــات الــريــاض ـيــة
الخاصة بكرة القدم ( تي شيرت
– كـ ــرة قـ ــدم – ق ـ ـفـ ــازات ح ــراس
المرمى – أحذية رياضية ...الخ
) ت ـح ـم ــل الـ ـت ــواقـ ـي ــع األص ـل ـي ــة
ألشـ ـه ــر ال ــاع ـب ـي ــن ع ـل ــى مـ ــدار
التاريخ.
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن
ال ـم ـهــرجــان ت ـض ـمــن مـجـمــوعــة
مـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة
الرياضية ،التي خلقت المزيد
مــن الحماسة والمنافسة بين
الشباب مع إقامة سحب خاص
على جميع مقتنيات المعرض
ال ـت ــي م ـن ـحــت ال ـش ـب ــاب فــرصــة
الفوز بها.
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اقتصاد

• «داو جونز» ينزف  1175نقطة ...وشغف حول تعليق ترامب ...والبيت األبيض يتهرب
• تراجع جماعي لألسهم األوروبية واآلسيوية مع استمرار موجة بيع عالمية وهروب نحو المالذات اآلمنة
انخفضت مؤشرات األسهم
األميركية بشكل حاد للجلسة
الثانية على التوالي خالل
تداوالت أمس األول ،وتعرضت
لواحدة من أكبر خسائرها
«بالنقاط» على اإلطالق ،وتأتي
هذه التراجعات بعد أن سجلت
هذه المؤشرات ارتفاعات
قياسية مستمرة خالل األشهر
الماضية.

تعرضت األسهم األميركية
أ م ـ ــس األول اال ثـ ـنـ ـي ــن أل سـ ــوأ
ج ـل ـســات ـهــا ف ــي  6.5سـ ـن ــوات،
ح ـ ـيـ ــث خ ـ ـسـ ــر ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــوق 1.25
تريليون دوالر من قيمته في
يوم واحد.
يأتي ذ لــك بعد هبوط «داو
جونز»  1175نقطة ،وانخفاض
« ن ـ ـ ــا س ـ ـ ــداك» ب ـن ـس ـب ــة  3.8فــي
المئة ،فــي حين تــراجــع «S&P
 »500بـنـسـبــة  4.1ف ــي ا لـمـئــة،
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى ذل ـ ــك ان ـخ ـف ـضــت
قيمة سوق األسهم األميركية
إلى حوالي  29تريليون دوالر،
وفقا لبيانات «بلومبرغ».
وكانت خسائر أ مــس األول
كـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـمـ ـح ــو مـ ـ ــا أض ــافـ ـت ــه
األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة م ــن قيمة
س ــوقـ ـي ــة عـ ـق ــب إقـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي الـ ـ ــذي
ش ـمــل خ ـفــض ال ـضــرائــب على
ال ـشــركــات مــن  35إل ــى  21في
المئة.
وان ـ ـ ـخ ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات
األس ـ ـ ـهـ ـ ــم األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ـش ـكــل
حـ ــاد ل ـل ـج ـل ـســة ال ـث ــان ـي ــة عـلــى
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوال ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت
االث ـن ـي ــن ،وت ـعــرضــت لــواحــدة
من أكبر خسائرها «بالنقاط»
عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ،وتـ ــأتـ ــي ه ــذه
ال ـت ــراج ـع ــات ب ـعــد أن سـجـلــت
ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ارتـ ـف ــاع ــات
قياسية مستمرة خالل األشهر
الماضية.

ارتفاع «الفائدة»
و قـ ـ ــال م ـت ـع ــا م ـل ــون إن أداء
األسـ ـه ــم م ـنــذ يــوم ـيــن يعكس
ال ـ ـت ـ ـخـ ــوفـ ــات م ـ ــن احـ ـتـ ـم ــاالت
ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة
بمستوى متسارع في أعقاب

الذهب يرتفع وسط إقبال
على المالذات اآلمنة
ارت ـف ــع ال ــذه ــب أمـ ــس ،ف ــي ظ ــل االت ـج ــاه ال ـنــزولــي لــأسـهــم
العالمية الذي دفع المستثمرين إلى اللجوء للمالذات اآلمنة
مثل الذهب ،رغــم توقعات بــزيــادات جديدة ألسعار الفائدة
األميركية هذا العام شكلت ضغطا على السوق.
وارتفع الذهب في المعامالت الفورية  0.3في المئة إلى
 1342.95دوالرا لــأو ق ـيــة بـحـلــول ا ل ـســا عــة  07:22بتوقيت
غرينتش ،بعد أن زاد  0.5في المئة أمس األول.
وزاد الذهب في العقود األميركية اآلجلة تسليم أبريل 0.7
في المئة إلى  1345.60دوالرا لألوقية.

بيانات قوية صدرت الجمعة،
وخصوصا المتعلقة بارتفاع
األجور.
وهبط «داو جونز» بنسبة
 4.6فــي المئة أو  1175نقطة
إ ل ـ ــى  24345ن ـق ـط ــة ،ب ـع ــد أن
بـلـغــت خـســا ئــره  1500نقطة،
كما انخفض «ناسداك» بنسبة
 3.8في المئة أو  273نقطة إلى
 6967نقطة ،فــي حين تراجع
«  »S&Pبنسبة  4.1فــي المئة
أو  113نقطة إلى  2649نقطة.
وبعد موجة الهبوط الحادة
التي تعرض لها سوق األسهم
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أعـ ـ ـ ــرب الـ ـع ــدي ــد
مـ ــن ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ووك ـ ـ ــاالت
األنـ ـ ـب ـ ــاء عـ ــن ش ـغ ـف ـه ــم ب ـش ــأن
كيفية تعليق الرئيس ترامب
على هــذا األم ــر ،وال ــذي اعتاد
انتهاز االر تـفــا عــات القياسية
لـ ـ ـس ـ ــوق األسـ ـ ـه ـ ــم م ـ ـنـ ــذ ف ـ ــوزه
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
فـ ــي ن ــو ف ـم ـب ــر  2016و ك ـت ــا ب ــة
تغريدات تشيد بدوره في ذلك.
وصـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــة
الرسمية للبيت األبيض سارا
ساندرز على هذه التكهنات،
ق ــائـ ـل ــة إن سـ ـ ــوق األس ـ ـهـ ــم لــم
ي ـ ـكـ ــن مـ ـطـ ـلـ ـق ــا م ـ ـحـ ــط ت ــرك ـي ــز
خ ـ ــاص مـ ــن ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض،
بينما تهتم اإلدارة والرئيس
ترامب بالمؤشرات والبيانات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدى
الطويل.
وذك ــرت ســانــدرز أن تركيز
الرئيس ينصب على البيانات
االقـتـصــاديــة ،الـتــي تعد قوية
ب ـش ـك ــل اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،وال ـن ـم ــو
ال ـق ــوي لــاق ـت ـصــاد األم ـيــركــي
واالنـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي
لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدل الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــال ـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ــادة
األجـ ـ ـ ــور ،ع ـل ــى حـ ــد وص ـف ـهــا،

مؤشر الخوف يقفز
أكثر من %100
بعد ه ــدوء نسبي خالل
السنوات الثالث الماضية،
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض سـ ـ ـ ـ ــوق األسـ ـ ـه ـ ــم
األمـ ـي ــرك ــي لـ ـه ــزة م ـفــاج ـئــة
أ م ـ ــس األول ،ت ـس ـب ـبــت فــي
رف ــع مــؤشــر ب ــورص ــة «ســي
بي أو إي» للتقلب إلى أعلى
مـسـتــويــاتــه مـنــذ أغسطس
.2015
وسـجــل مــؤشــر «فيكس»
الـمـعــروف بمؤشر الخوف
أو ال ـ ـتـ ــذبـ ــذب فـ ــي الـ ـس ــوق
األ م ـ ـ ـيـ ـ ــر كـ ـ ــي 37.3 ،ن ـق ـطــة
بـنـهــايــة تـعــامــات االثـنـيــن،
بارتفاع  ،%116وهي أعلى
وت ـي ــرة ت ـحــرك يــومـيــة على
اإلطالق.
مؤكدة أن الخفض الضريبي
واإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
سـتـعــزز االق ـت ـصــاد األمـيــركــي
وت ـ ــزي ـ ــد مـ ـسـ ـت ــوى ال ــرف ــاهـ ـي ــة
للمواطنين.

أدنى إغالق
وبالعودة إلى أداء األسواق،
ف ـفــي أوروب ـ ـ ــا ،ت ــراج ــع مــؤشــر
« س ـ ـ ـتـ ـ ــو كـ ـ ــس ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوروب »600
القياسي بنسبة  1.5في المئة
أو ست نقاط إ لــى  382نقطة،
وهـ ـ ــو أدن ـ ـ ــى إغ ـ ـ ــاق مـ ـن ــذ 15
نوفمبر الماضي.
وهـ ـ ـب ـ ــط م ـ ــؤش ـ ــر «ف ــوتـ ـس ــي
 »100ا لـبــر يـطــا نــي  108نـقــاط
إلى  7335نقطة ،كما انخفض

«داكس» األلماني  97نقطة إلى
 12687نـقـطــة ،بـيـنـمــا تــراجــع
ك ــاك الـفــرنـســي  79نـقـطــة إلــى
 5286نقطة.
وتــراجـعــت تـلــك الـمــؤشــرات
ف ــي م ـس ـت ـهــل ت ـع ــام ــات ام ــس
مـتـجـهــة ن ـحــو تـسـجـيــل أس ــوأ
أداء ي ـ ـ ــو م ـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــذ أ عـ ـ ـق ـ ــاب
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء
«ا ل ـب ــر ي ـك ـس ــت» ف ــي  ،2016مــع
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـبـ ـي ــع
الـعــالـمـيــة فــي أس ــواق األسـهــم
األميركية واآلسيوية.
وانخفض مؤشر «ستوكس
ي ــوروب  1.56 »600فــي المئة
عـنــد  382نـقـطــة ،ف ــي الـســاعــة
 11:10صـبــا حــا بتوقيت مكة
المكرمة ،في أسوأ أداء يومي

منذ  27يونيو  ،2016وهبط
«داكس» األلماني  2.9في المئة
إلـ ــى  12310نـ ـق ــاط ،و ت ــراج ــع
الفرنسي «كــاك»  2.7في المئة
عند  5142نقطة.
كـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع «ف ـ ــوتـ ـ ـس ـ ــي»
البريطاني  2.5في المئة إلى
 7152نقطة ،بعدما هبط مع
ب ــداي ــة ال ـج ـل ـســة  3ف ــي ال ـم ـئــة،
وإذا ا سـتـمــرت تـلــك الخسائر
ف ـس ـي ـك ــون أ سـ ـ ــوأ أداء يــو مــي
للمؤشر منذ  24يونيو .2016

هبوط حاد
وف ـ ـ ـ ـ ــي آسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا ،ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت
المؤشرات الرئيسية لألسهم
خـ ــال ت ـ ـ ــداوالت أمـ ــس لـتـمــدد

«بتكوين» تتهاوى رغم ضخ أموال
هبطت عملة بتكوين  13فــي الـمـئــة ،ونزلت
عــن  6000دوالر أم ــس ،لتصل خـســائــر العملة
المشفرة األشهر في العالم إلى أكثر من النصف
منذ بداية .2018
وانـخـفـضــت «بـتـكــويــن» بـشــدة فــي الجلسات
األخيرة ،وسط مخاوف من إجــراءات تنظيمية
ص ــارم ــة ف ــي الـ ـس ــوق ال ــولـ ـي ــد ،وك ــان ــت الـعـمـلــة
االفـتــراضـيــة بلغت ذروت ـهــا عـنــد نـحــو  20ألــف
دوالر في ديسمبر.
وتراجعت «بتكوين» على منصة بتستامب
في لوكسمبورغ إلى  5920دوالرا ،مسجلة أدنى
مستوياتها منذ منتصف نوفمبر ،لكنها تعافت
قـلـيــا الح ـق ــا ،وسـجـلــت ع ـمــات مـشـفــرة أخ ــرى
خسائر حادة أيضا هذا األسبوع.

وق ــال الـمــديــر التنفيذي لـشــركــة إنـتــرمــاركــت
استراتيجي أشرف العايدي ،في مقابلة سابقة
مع «العربية» ،إن اجتماع هيئة الرقابة األميركية
األسـ ـب ــوع ال ـحــالــي س ـي ـكــون حــاس ـمــا بالنسبة
للقرارات المتوقع أن تتخذها للتعامل بالعمالت
الرقمية.
وتوقع العايدي أن يكون الحد المقبل لها بين
 6200و 6300دوالر ،مــؤكــدا أن «الــرقــابــة عليها
ستؤدي للهبوط ،لكن الرقابة ليست كلها سلبية،
فهناك من الرقابة ما يعني الحماية وسيعطي
عــوامــل جــذب لـهــا» ،كما توقع أداء جيدا لعملة
رقمية أخــرى هــي «إيثيريوم» ذات األساسيات
اإليجابية.
وع ـل ــى م ــا ي ـب ــدو ،ف ــي خ ـضــم خ ـســائــر ح ــادة

بأسواق األسهم ،اتجه مستثمرون نحو العمالت
الرقمية ،واعتبرها البعض بمنزلة مــاذ آمــن،
وشهدت ضخ أموال بها أمس األول.
ووفقا لتقرير نشرته «بيزنس إنسايدر» ،فإنه
عندما هبط «داو جونز»  1500نقطة قبل إغالق
جـلـســة أم ــس األول ،ات ـج ـهــت الـقـيـمــة الـســوقـيــة
للعمالت الرقمية مجتمعة نحو االرتفاع ،حيث
قفزت بنسبة  7في المئة من  310إلى  335مليار
دوالر.
وتـعــرضــت الـعـمــات الــرقـمـيــة مــؤخــرا لقيود
تنظيمية أث ــرت عليها سلبا ،مــن بينها إغــاق
بورصات ،وحظر جمع تمويل بها في الصين،
وتحذيرات من البنوك ،إضافة إلى إجراءات كوريا
الجنوبية التي استهدفت «بتكوين» وأخواتها.

 180مليار دوالر خسائر األثرياء
أفقدت خسائر سوق األسهم األميركي أمس األول أغنى 500
شخص في العالم 114 ،مليار دوالر من ثرواتهم ،بضغط من تزايد
التكهنات بشأن نمو التضخم ورفع الفائدة.
وكــان رئيس شركة «بيركشاير هــاثــاواي» وثالث أغنى رجل
في العالم وارن بافيت األكثر تضررا جراء هذه الخسائر ،وفقد
وحده نحو  5.1مليارات دوالر من ثروته ،وفقا لمؤشر «بلومبرغ»
للمليارديرات.
وتعد «بيركشاير» أكبر مساهم في مصرف «ويلز فارجو» ،الذي
انخفض سهمه بنسبة  9.2في المئة ،وهي أعلى وتيرة هبوط
بين األسهم المدرجة بمؤشر «إس آند بي  ،»500بينما كان بافيت
واحدا من  18مليارديرا بمؤشر «بلومبرغ» خسروا أكثر من مليار
دوالر أمس األول.
وك ــان ــت ثــانــي أك ـبــر خ ـس ــارة م ــن نـصـيــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لـ «فيسبوك» مــارك زوكــربـيــرغ ،الــذي هبطت ثروته  3.6مليارات
دوالر ،وفقد رئيس «أمــازون» جيف بيزوس  3.3مليارات دوالر،
بينما كان نصيب مؤسسي «غوغل» الري بيج وسيرجي برين
من الخسائر  2.3مليار دوالر لكل منهما.
وبشكل عــام تــأتــي خسائر ه ــؤالء الـمـلـيــارديــرات أمــس األول،
بعدما فقدوا  68.5مليار دوالر عقب تراجع األسهم خالل تعامالت
الجمعة الماضية.

كيف تسبب «الفدرالي» في الهبوط
الحاد لألسهم األميركية؟
ذكر رئيس االحتياطي الفدرالي األسبق أالن جرينسبان انه يرى
فقاعتين فــي س ــوق األسـهــم وس ــوق الـسـنــدات بــأمـيــركــا ،مشيرا إلى
ارتفاعات قوية شهدتها األسهم.
وفــي تقرير نشرته «ماركت ووتــش» ،يــرى محللون أن «الفدرالي»
والبنك المركزي األوروبي لم تسفر سياساتهما عن االستقرار المالي،
بل عن تضخم في أسعار األصول.
وقال محللون إن ما تشهده سوق األسهم األميركية من هبوط حاد
بالتزامن مع خسائر تتعرض لها أسواق أخرى نتاج برامج التيسير
الكمي التي أطلقها «الفدرالي» وبنوك مركزية أخرى.
وبدأت استراتيجيات التداول تنتشر مجددا بين المستثمرين بعد
تجاهلها ارتفاع سوق األسهم األميركية الذي بدأ أواخر عام ،2012
حينها كانت التذبذبات شديدة ،وتزامنت بين مستوى تعادل بين
المشترين والبائعين.
ويتوقع محللون أن يشهد سوق األسهم األميركية تقلبات حادة من
وقت آلخر ،وفي تلك األثناء ،من الممكن تعرضها لموجة هبوط قوية.
وش ــدد الـخـبــراء على ض ــرورة التمسك باستراتيجيات للتداول
لتجنب أي خسائر قوية خاصة في األجواء الحالية بالسوق .وربما
أسفرت موجة الصعود في األسهم األميركية ،التي قادتها نحو تحقيق
مستويات قياسية متتالية ،عن ارتــداد شديد غير فيه المستثمرون
وجهتهم بفعل توقعات بخطورة محتملة.

خ ـس ــائ ــر ال ـج ـل ـس ــة ال ـس ــاب ـق ــة،
بـعــد ال ـه ـبــوط ال ـحــاد لألسهم
األميركية المسجل أمس األول،
مـمــا دف ــع الـمـسـتـثـمــريــن نحو
المالذات اآلمنة ليرتفع الين.
وع ـ ـ ـنـ ـ ــد اإلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،تـ ــراجـ ــع
مؤشر «نيكي»  4.73في المئة
أو  1071نقطة إلى 21610.24
نـ ـ ـق ـ ــاط ،بـ ـع ــدم ــا هـ ـب ــط خ ــال
الجلسة بأكثر من  1500نقطة
أو  7فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،كـ ـم ــا ه ــوى
«توبكس» األوســع نطاقا 4.4
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـنــد  1743نـقـطــة،
وهـ ــو االن ـخ ـف ــاض األكـ ـب ــر فــي
 14شهرا.
وانـخـفــض سـهــم مجموعة
«سوفت بنك جروب»  4.90في
المئة ،كما هبط سهم صانعة

ال ـس ـي ــارات «ت ــوي ــوت ــا مــوتــور»
 2.8في المئة ،كما أغلق سهم
شـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـج ــزئ ــة ال ـي ــاب ــان ـي ــة
«فاست ريتيلنج» بأكثر من 5
في المئة.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه،
انـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــت أس ـ ـ ـهـ ـ ــم ك ـ ــوري ـ ــا
الجنوبية أ يـضــا ،حيث هبط
مؤشر «كوسبي»  1.5في المئة،
مع انخفاض سهم «سامسونغ
إلكترونكس»  1.04في المئة.
كـ ـم ــا تـ ــراج ـ ـعـ ــت م ـ ــؤش ـ ــرات
أس ـ ـ ـهـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــوان وف ـ ـي ـ ـت ـ ـنـ ــام
ومــال ـيــزيــا ،وتـ ـت ــداول األس ـهــم
الصينية وأسهم هونغ كونغ
مـ ـت ــراجـ ـع ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،وأغـ ـلـ ـق ــت
أسـ ـ ــواق ن ـيــوزي ـل ـنــدا أبــواب ـهــا
امس بسبب عطلة رسمية.

النفط ينخفض أكثر من %1
تراجعت أسـعــار النفط بأكثر مــن  1فــي المئة أمــس لتواصل
الـنــزول الــذي شهدته فــي الجلسة السابقة ،مــع هبوط األســواق
المالية العالمية في أعقاب واحدة من أكبر الخسائر التي سجلتها
وول ستريت خالل التعامالت على اإلطالق.
وبحلول الساعة  05:30بتوقيت غرينتش بلغ خــام القياس
العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة  66.91دوالرا للبرميل،
بانخفاض  71سنتا أو  1.1في المئة عن التسوية السابقة ،ويقل
هذا السعر أكثر من  4دوالرات عن أعلى مستوى في  ،2018الذي
سجله الخام الشهر الماضي.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط األميركي في العقود اآلجلة
 63.46دوالرا للبرميل ،متراجعا  69سنتا أو  1.1في المئة عن
التسوية السابقة ،ومنخفضا أكثر من  3دوالرات عن أعلى مستوى
منذ بداية .2018
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المطيري 824 :مليون دينار ميزانية مشاريع
«السالمة والبيئة» من  2013حتى 2022

مؤتمر الصحة والسالمة والبيئة السادس ينطلق االثنين المقبل
أشرف عجمي

تستضيف مؤسسة البترول
الكويتية االثنين المقبل مؤتمر
ومعرض الصحة والسالمة
والبيئة الدولي السادس ،الذي
يقام على مدى يومين بدعم
من جهات متخصصة خليجية
وعالمية عدة ،وبرعاية وزير
النفط وزير الكهرباء والماء
بخيت الرشيدي.

أكد رئيس مؤتمر الصحة والسالمة والبيئة
السادس ،محمد غازي المطيري ،أن مجموع
ما تم إنفاقه على مشاريع الصحة والسالمة
والبيئة بـقـيــادة مؤسسة الـبـتــرول الكويتية
خالل  5سنوات نحو  346مليون دينار حتى
العام الحالي؛ الفتا الى أن الميزانية المرصودة
ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص م ــن ع ــام  2019ح ـتــى عــام
 2022ه ــي مـبـلــغ  478مـلـيــون دي ـن ــار ،وبـهــذا
يكمل القطاع النفطي ميزانيته المعتمدة على
مشاريع الصحة والسالمة والبيئة مبلغ 824
مليون دينار.
ق ــال الـمـطـيــري ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عقد
أم ــس لـلـتـعــريــف بــأهــم الـقـضــايــا ال ـتــي سيتم
استعراضها خــال مؤتمر ومعرض الصحة
والسالمة والبيئة الدولي السادس إنه يأتي
تــزام ـنــا م ــع ال ـم ـشــاريــع ال ـك ـبــرى ال ـتــي تعكف
الكويت على تنفيذها في مجال النفط والطاقة،
متوقعا أن يصل عدد المشاركين فيه الى 1000
مشارك و 5000زائر للمعرض الذي يقام على
هــامــش الـمــؤتـمــر ،إضــافــة ال ــى مـشــاركــة أكثر
من  100متحدث من نحو  20دولة يأتي على
رأسها الدول الخليجية ودول من شبه القارة
الهندية وأوروبا والواليات المتحدة األميركية.

صناع القرار
وأضاف المطيري ،الذي يترأس المؤتمر في
دورته السادسة ،أن الكويت ملتزمة بالمعايير
البيئية ،وهــو مــا سـنــراه فــي مـشــروع الوقود
البيئي الذي سيكون مطابقا ألحدث المعايير
األوروبية للبيئة والسالمة.

وأفاد بأن من المواضيع المهمة أيضا التي
سيتم التعرض لها اإلبــداعــات واالختراعات
في مجال البيئية وتطبيق المعايير الصحية
السليمة؛ كما يهدف كذلك الى تحسين بيئة
الصحة للعامل والمقاولين والشركاء ،الفتا
الى أن القطاع النفطي في الكويت ال تنقصه
المعايير الواجب اتباعها ،ولكن التركيز على
االلتزام.

التقاء الشركاء
ً
المطيري متحدثا خالل المؤتمر
وأكد أن أهم القضايا التي سيتعرض لها
هي اهتمام اإلدارة العليا وصناع القرار فيما
يتعلق بالصحة والسالمة والصحة والبيئة،
مـشـيــرا ال ــى أن الـمــؤتـمــر يـعــد بمنزلة رســالــة
لكل العاملين في المجال بااللتزام بمعايير
السالمة والصحة.

أهمية العامل
وتــابــع المطيري قــائــا إن المؤتمر يبدي
اه ـت ـم ــام ــا ب ـتــوف ـيــر ب ـي ـئــة ع ـم ــل آمـ ـن ــة ،س ــواء
للموظفين أو العاملين بالشركات ،وهو قاعدة
لتعلم مختلف الثقافات في مجال المحافظة
على البيئة ومعايير السالمة؛ كذلك هو دفع
صناع القرار لبيان أهمية العامل مهما كان
موقعه بأن له دورا مهما.

ولفت الــى أن المؤتمر يعد بمنزلة فرصة
كبيرة اللتقاء الشركاء والـخـبــراء العالميين
لتبادل الخبرات في مجال البيئة ،مؤكدا حرص
مؤسسة البترول الكويتية على االهتمام بهذه
المناسبة .وأشار الى أن الكويت لديها مشاريع
عدة لتطوير بيئة السالمة.
ولفت الى أن التطرق الى توقيع اتفاقيات
بيئية بين الدول المشارك ليس ملزما ،الفتا
الــى أن التوصيات التي ستخرج عنه سيتم
نشرها في جميع الدول المشاركة والمجالت
العلمية المتخصصة.
و تستضيف مؤسسة ا لـبـتــرول الكويتية
االث ـن ـي ــن ال ـم ـق ـبــل مــؤت ـمــر ومـ ـع ــرض الـصـحــة
والسالمة والبيئة الدولي السادس؛ الذي يقام
على مدى يومين بدعم من جهات متخصصة
خليجية وعالمية عدة ،وبرعاية وزير النفط
وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.
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«كامكو» تفوز بجائزة أفضل صندوق
أسهم بالكويت من «مينا أف أم»
الوهيب :الجائزة تعكس دورنا القيادي في األسواق المحلية
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة كـ ــام ـ ـكـ ــو
لــاسـتـثـمــار ب ـجــائــزة «أفـضــل
صـنــدوق أسهم فــي الكويت»،
م ــن ق ـبــل مـجـلــة مـيـنــا أف أم،
المتخصصة في مجال إدارة
األص ـ ـ ـ ـ ــول ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق
األوسط وشمال افريقيا.
وخالل مراسم الحفل ،الذي
أقامته المجلة بدبي ،لتوزيع
جـ ـ ــوائـ ـ ــز مـ ـ ــديـ ـ ــري صـ ـن ــادي ــق
االستثمار في الشرق األوسط
وشـ ـم ــال افــري ـق ـيــا ،ت ــم تـكــريــم
ك ــا م ـك ــو ع ـل ــى األداء ا ل ـم ــا ل ــي
المستقر والمتميز والمعدل
وف ـق ــا لـلـمـخــاطــر لـلـصـنــاديــق
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ــإدارتـ ـه ــا خــال
عام .2017
وكـ ـ ـ ـ ــان ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ك ــام ـك ــو
االس ـت ـث ـم ــاري األفـ ـض ــل أداء،
حـ ـي ــث حـ ـق ــق عـ ــوائـ ــد م ـم ـيــزة
بـنـسـبــة  21.4ف ــي ال ـم ـئــة بما
ي ـض ـع ــه ف ـ ــي م ـ ـصـ ــاف أف ـض ــل
الصناديق أداء على مستوى
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وق ـ ـ ـ ــام ب ــاسـ ـت ــام
الجائزة بالنيابة عن كامكو
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـق ـطــاع
األص ـ ـ ـ ـ ــول ص ـ ـ ــاح الـ ــوه ـ ـيـ ــب،
وال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـن ـتــدب لـقـطــاع
إدارة األ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ل ـم ـن ـط ـق ــة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال
افريقيا محمود تيفوني ،في

صالح الوهيب

ح ـف ــل ح ـض ــره عـ ــدد م ــن أب ــرز
م ـم ـث ـلــي كـ ـب ــرى ال ـم ــؤس ـس ــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة
والدولية.
وق ـ ـ ــال ال ــوهـ ـي ــب« :ن ـ ـ ــود أن
نـ ـع ــرب ع ــن خ ــال ــص ام ـت ـنــانــا
وتقديرنا لفريق عمل مجلة
م ـي ـنــا أف أم ،ال خ ـت ـصــا ص ـنــا
بتلك الجائزة المرموقة التي
ت ـع ـكــس دورنـ ـ ــا ال ـق ـي ــادي في
األس ـ ــواق الـمـحـلـيــة بــدعــم من
فــريــق عمل مميز مــن مديري
الـمـحــافــظ وال ـص ـنــاديــق ،ومــا
يـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــردون ب ـ ــه م ـ ــن م ـ ـهـ ــارات
مهنية عالية تـبــرز مــن خالل
اع ـ ـت ـ ـمـ ــادهـ ــم عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــوث

والـتـحـلـيــات الـقــويــة التـخــاذ
الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرارات االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وسـ ـتـ ـمـ ـث ــل ت ـلــك
الجائزة حافزا لنا لمواصلة
تـ ـق ــدي ــم أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـم ـن ـت ـج ــات
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
والعمالء».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :سـ ـنـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ت ـ ـطـ ــويـ ــر ن ـه ـج ـنــا
الشامل والمركب للحفاظ على
تعزيز نمو محفظة عمالئنا
م ــن خ ــال ت ـقــديــم مـسـتــويــات
أداء استثمارية متميزة بما
يـعــود بــالـفــائــدة والـنـفــع على
مستثمرينا ومساهمينا».
وبـيــن ان ال ـســوق الكويتي
كــان من أفضل األس ــواق أداء،
وم ــن الـمـتــوقــع لــه أن يــواصــل
هـ ـ ـ ــذا االت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاه ،ح ـ ـيـ ــث أدى
انـ ـضـ ـم ــام ــه الـ ـ ــى الـ ـم ــؤش ــرات
ال ــدولـ ـي ــة وت ـح ـس ــن ال ـن ـتــائــج
الـمــالـيــة لـلـشــركــات ومـعــايـيــر
الـ ـ ـح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى اجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذاب
المستثمرين من المؤسسات
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــى ان
الصندوق ،الذي يتميز بأدائه
الفائق ،من المتوقع أن يشهد
ً
ً
طلبا متزايدا.

«زين» الراعي البالتيني للموسم الثالث
 Ooredooتحصد جائزة التميز في حسابات
التواصل االجتماعي على مستوى قطاع االتصاالت من برنامج «مع حمد شو»
ح ـص ــدت  Ooredooج ــا ئ ــزة
التميز فــي حـســابــات الـتــواصــل
االجتماعي على مستوى قطاع
االتصاالت بالكويت ،خالل حفل
جائزة الكويت للعالقات العامة
وخ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء ،ال ـت ــي اقـيـمــت
األحـ ــد ف ــي مــركــز جــابــر األح ـمــد
الثقافي ،والتي نظمتها جمعية
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة،
برعاية سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد.
وشـهــد حفل تــوزيــع الجوائز
حضور ممثل سمو أمير البالد
وزيـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والعمل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة هـ ـن ــد ال ـص ـب ـي ــح،
ورئـيــس الـمــراســم والتشريفات
األميرية الشيخ خالد العبدالله،
ورئيس جمعية العالقات العامة
الكويتية جمال النصرالله ،الذين
قاموا بتكريم  Ooredooبجائزة
التميز فــي حـســابــات الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي .كـمــا حـضــر ممثال
ع ــن  Ooredooال ـكــويــت رئـيــس
ق ـط ــاع الـ ـش ــؤون ال ـمــؤس ـس ـيــة د.
حـ ـم ــد ال ـن ـع ـي ـم ــي ،وم ـ ــدي ـ ــر أول
إدارة اال تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــي
ف ــي  Ooredooا ل ـكــو يــت مجبل
األيـ ـ ــوب ،وم ــدي ــر أول ال ـعــاقــات

مجبل األيوب ود .حمد النعيمي وثامر الدخيل وفاطمة دشتي وجمال النصرالله
العامة واالتصال الداخلي فاطمة
دشتي.
وح ـصــدت  Ooredooجــائــزة
التميز فــي حـســابــات الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـس ـب ــب ن ـجــاح ـهــا
فــي التواصل الــدائــم والمستمر
مــع عـمــائـهــا ،مــن خ ــال قـنــوات
التواصل االجتماعي التابعة لها.
وقال مدير أول إدارة االتصال
المؤسسي في  Ooredooالكويت
م ـج ـب ــل األي ـ ـ ـ ـ ــوب ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي« ،نفتخر بهذا التكريم

الذي نحظى به ،وهذا يدل على
ت ـف ــوق ـن ــا فـ ــي مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي بالكويت».
وأضاف األيوب« :كما يشرفنا
أن ن ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ــا لـ ـشـ ـك ــر ل ـج ـم ـيــع
عـمــائـنــا ع ـلــى ثـقـتـهــم الـغــالـيــة،
ونـ ـه ــدي ل ـهــم هـ ــذه اإلن ـ ـجـ ــازات،
ونعدهم باالستمرار في تقديم
األفـ ـض ــل ل ـه ــم .م ـم ــا ال ش ــك فـيــه
أن الـعــاقــات العامة والتواصل
االج ـت ـمــاعــي تـلـعــب دورا كبيرا
الـيــوم فــي إيـصــال قيم ورســائــل

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الـعــامــات الـتـجــاريــة ألكـبــر عدد
من المشاهدين».
وت ـ ــاب ـ ــع« :نـ ـح ــن س ـ ـعـ ــداء ب ــأن
تـ ـت ــوج جـ ـه ــودن ــا هـ ـ ــذه ال ـل ـي ـل ــة.
اه ـت ـمــام ـنــا بـعـمــائـنــا ن ــاب ــع من
قيمنا األ ســا سـيــة المبنية على
االهتمام والتواصل والتحدي،
ونـسـعــى بشكل مستمر إل ــى أن
نكون أقرب إلى قلب واهتمامات
عمالئنا الكرام».

أعلنت «زيــن» ،الشركة الرائدة
ف ــي ت ـقــديــم خ ــدم ــات االت ـص ــاالت
المتنقلة فــي ا لـكــو يــت ،رعايتها
البالتينية للموسم ا لـثــا لــث من
البرنامج الجماهيري التفاعلي
«مـ ــع ح ـم ــد ش ـ ــو» ،ال ـ ــذي ي ـعــرض
عـلــى شــاشــة تـلـفــزيــون ال ــراي كل
س ـبــت ف ــي ال ـع ــاش ــرة مـ ـس ــاء ،من
تقديم الشاب الكويتي حمد العلي
الـمـتـمـيــز ف ــي وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن رع ــايـ ـتـ ـه ــا ل ـه ــذا
ال ـب ــرن ــام ــج ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة عـلــى
التوالي أتت من منطلق حرصها
على دعم جهود وأفكار الشباب
ال ـكــوي ـتــي ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت،
وم ـ ـن ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
والترفيهية ،وخاصة أن المواسم
ال ـســاب ـقــة م ــن ال ـب ــرن ــام ــج حققت
نجاحا جماهيريا كبيرا.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ط ــاق ــم ال ـع ـمــل
يضم مجموعة واعدة من الشباب
الكويتي الذي يقود فريق إعداد
البرنامج وتجهيز فقراته ،والتي
تتناول أهم األحداث األسبوعية
في المجتمع ،إضافة إلى مقابالت
مــع شخصيات كويتية متميزة
مــن مختلف الـمـجــاالت ،ويقدمه

محافظ الفروانية يرعى افتتاح
معرض االستقالل الـ 57
بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة وح ـ ـ ـضـ ـ ــور مـ ـح ــاف ــظ
ال ـفــروان ـيــة الـشـيــخ فـيـصــل الـحـمــود
ال ـم ــال ــك شـ ـه ــدت ارض ال ـم ـع ــارض
الدولية في العاشرة من صباح أمس
بــالـقــاعــة ر ق ــم  8ومحيطها افتتاح
معرض االستقالل  ،57الذي تقيمه
وت ـن ـظ ـمــه ش ــرك ــة م ـع ــرض ال ـكــويــت
الدولي على ارض المعارض الدولية
بمشرف ،وتستمر أنشطته حتى 10
الـجــاري بمشاركة  25جهة رسمية
تمثل مؤسسات القطاع الحكومي
في الدولة.
واس ـت ـهــل الـحـفــل ب ـعــزف الـســام
الوطني من قبل الفرقة الموسيقية
التابعة لوزارة الداخلية التي كانت
فــي اسـتـقـبــال الـضـيــوف داخ ــل بهو
القاعة الرئيسية ،ثم تفضل المحافظ
بقص شريط االفتتاح وسط حضور
رس ـمــي كـبـيــر جـمــع ع ــددا مــن كـبــار
ال ـش ـخ ـص ـي ــات وال ـ ـق ـ ـيـ ــادات وك ـب ــار
ال ـض ـبــاط وس ـف ــراء الـ ــدول وأع ـضــاء
ال ـس ـلــك الــدب ـلــومــاســي الـمـعـتـمــديــن
فــي دول ــة الـكــويــت ورجـ ــال األع ـمــال
واإلعالم ،إضافة الى عدد من مديري
الـمــؤسـســات وال ـج ـهــات الحكومية
ال ــراعـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ــرض ،وأع ـ ـقـ ــب ذل ــك
بجولة واسعة تفقد خاللها أجنحة
الـمـعــرض الـمـخـتـلـفــة ،وت ـحــدث الــى
مسؤولي األجنحة المشاركة.
وبـ ـه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال ــت ال ـمــديــرة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـتـســويــق والـمـبـيـعــات
باسمة الدهيم ان المعرض استقطب
 25جهة ومؤسسة حكومية ما بين
مـشــارك وراع ،فيما أكــدت  8جهات
حـكــومـيــة رعــايـتـهــا ل ـهــذا الـمـعــرض
ح ـي ــث ح ـظ ـي ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
بــالــرعــايــة الـبــاتـيـنـيــة بينما نالت
وزارة االع ــام ،والـمــؤسـســة العامة
ل ـل ـت ــأم ـي ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ش ــرف
ال ــرع ــاي ــة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة ،أم ـ ــا ال ــرع ــاي ــة

باسمة الدهيم

الفضية فكانت مــن نصيب كــل من
الــرئــاســة الـعــامــة للحرس الوطني،
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
والهيئة الـعــامــة لـلـغــذاء والتغذية،
والهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 إدارة االعالم الديني.وم ـ ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ذك ـ ـ ـ ـ ــرت دالل
الــرشــدان مدير «معرض االستقالل
الحكومي  »57لــدى شــركــة معرض
ال ـكــويــت ال ــدول ــي أن ه ــذا الـمـعــرض
يـعــد مــن أك ـبــر ال ـم ـعــارض الوطنية
الـتــي تشهدها الـكــويــت عـلــى ارض
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض وال ـ ـت ـ ــي تـ ــأتـ ــي ض ـمــن
احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية
ال ـغ ــال ـي ــة ،ك ـمــا يـ ـش ــارك بــالـمـعــرض
جمع من الجهات المشاركة والتي
جاءت جميعها الستعراض مسيرة
انجازاتها ومراحل تطور خدماتها
في سبيل توفير أفضل خدمة للوطن
والـمــواطـنـيــن وكــل مــن يعيش على
ارض الكويت.

ً
ممثال عن «زين»
وليد الخشتي في لقطة جماعية
الشاب حمد العلي المعروف في
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
باسم «حمد قلم» ،وهــو من أبرز
المواهب الكويتية على شبكات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،وم ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
األكثر تأثيرا فيها.
واضـ ــافـ ــت أن جـ ـ ــزء ا م ــن ري ــع
التذاكر المبيعة هذا العام سيتم
ال ـت ـبــرع بـهــا لـمـصـلـحــة الـجـهــات
ال ـخ ـي ــري ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،م ــؤك ــدة
أن دع ـم ـه ــا ل ـم ـثــل ه ـ ــذه األفـ ـك ــار
اإلبـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــة جـ ـ ـ ــاء مـ ـ ــن م ـن ـط ـلــق

حــرصـهــا عـلــى إبـ ــراز ال ـم ـبــادرات
الشبابية التي تتفوق في التفرد
عن غيرها ،من خالل العمل الجاد
واإلنـ ـج ــاز ،خــاصــة أن الـبــرنــامــج
يهدف إلــى تسليط الـضــوء على
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــي ت ـه ــم الـمـجـتـمــع
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت وبشكل
أسبوعي.
الـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ـ ــره ،الس ـي ـم ــا مــع
انـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ــار وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجـتـمــاعــي وازدي ـ ــاد شعبيتها
في األعــوام السابقة ،ان القنوات

الفضائية التقليدية باتت تفتقر
إ ل ــى ا لـبــرا مــج التلفزيونية التي
ُ
ت ـ ـقـ ــرب ال ـم ـس ــاف ــة ب ـي ــن ج ـم ـهــور
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
واإلع ـ ــام الـتـقـلـيــدي ،مـمــا يفوت
ال ـفــرصــة ل ـجــذب ه ــذه الـشــريـحــة
ال ـم ـه ـمــة ال ـت ــي يـمـثـلـهــا ال ـش ـبــاب
بشكل رئيسي ،وهو الهدف الذي
يـعـمــل ال ـبــرنــامــج ع ـلــى تحقيقه
مــن خــال محتوى مسل ومبهر
بإمكانات احترافية عالية.

ً
مؤتمر «استراتيجية تحويل الكويت مركزا
لتطوير الصناعات النفطية» ينطلق اليوم

تنطلق أ عـمــال وفعاليات مؤتمر «استراتيجية
تحويل الكويت مركزا لتطوير الصناعات النفطية...
الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية»
اليوم في فندق شيراتون الكويت ،برعاية وزير النفط
م .بخيت الرشيدي.
وسيستعرض المؤتمر واحــدة من أهم الملفات
التي تهم القطاع الخاص ،وهي الرؤية االستراتيجية
الجديدة التي تنتهجها مؤسسة البترول ،والسيما
مع بدء مرحلة إرســاء االستراتيجية الرابعة حتى
عام  2040التي تعكس عمق االستعدادات من جانب
المؤسسة للتحديات المستقبلية بكل أبعادها ،علما
بأنه سيكون من أهم مرتكزاتها العمل على تعزيز
الـصـنــاعــات النفطية لتجنب آث ــار تــذبــذب أسـعــار
النفط ،إضافة الى أن التوسع في مجاالت الصناعات
الـنـفـطـيــة ،السـيـمــا الـبـتــروكـيـمــاويــات ومشتقاتها
يمثل خيارا استراتيجيا وهدفا لقيادات المؤسسة
والقطاع النفطي عموما التي تعمل من خالل نظرة
طويلة األجل تستقرئ المتغيرات القتصادية محليا
وإقليميا وعالميا.
وسيكرس المؤتمر ال ــذي يـطــرح ألول مــرة على
ط ــاول ــة ال ـن ـقــاش بــال ـت ـعــاون ب ـيــن ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
وم ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول خ ـي ــار ال ـت ــوس ــع ف ــي مـشــاريــع
الصناعات النفطية والرؤية الطموحة الرامية لتعزيز
مكانة الـكــويــت إقليميا ودول ـيــا فــي مـجــال تطوير
الصناعات النفطية ،السيما في مجال الصناعات
البتروكيماوية ،وخصوصا أن هذا المنحى سيولد
فرصا ضخمة للقطاع الخاص المحلي بكل قطاعاته،
ســواء الـشــركــات المتخصصة العاملة فــي المجال
النفطي أو القطاع المصرفي وغيرها من الشركات
في المجاالت المساندة واللوجستية.
وسـيـشــارك فــي المؤتمر ال ــذي تنظمة إن إف إم
لالستشارات الدولية نخبة من رواد وخبراء القطاع
الخاص وحضور فاعل من مؤسسات أخرى كمعهد
األبحاث العلمية وحدة أبحاث النفط والهيئة العامة
للصناعة وممثلين عن البنوك وشركات الصناعية
الكبرى واالستثمارية والشركات النفطية وأساتذة
متخصصين في هندسة النفط والبترول.
وتــأتــي مـنــاقـشــة اسـتــراتـيـجـيــة تـحــويــل الـكــويــت
م ـ ــرك ـ ــزا ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة ع ـمــومــا

والبتروكيماوية ،اسـتـنــادا إلــى ال ــدور المهم لهذه
الـمـشــاريــع فــي دع ــم لــاقـتـصــاد الـكــويـتــي ،وتعزيز
مكانته فــي ظــل تــذبــذب أسـعــار الـنـفــط ،ولمواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات الـمـسـتـقـبـلـيــة وس ـب ــل إنـ ـج ــاح ال ــرؤي ــة
المشتركة ،حيث إن تطوير هــذا القطاع مــن خالل
رؤية طويلة األجل تستهدف أن تكون الكويت مركزا
رائدا للصناعات النفطية هي خطوة بناءة في ظل
أزمة أسعار النفط التي تتعرض للتقلبات الشديدة،
كما ستسلط العديد من أوراق العمل الضوء على
أه ـم ـيــة ال ــدخ ــول ف ــي م ـج ــاالت ت ـطــويــر الـصـنــاعــات
النفطية ومشتقاتها ،لكونه الضمانة نحو استقرار
واسـتــدامــة للنمو االقـتـصــادي وال ــذي مــن شــأنــه أن
يشكل قيمة مضافة لالقتصاد الكويتي حاضرا
ومستقبال عبر التنويع الحقيقي لمصادر الدخل.
وت ـم ـثــل ت ـلــك ال ـم ـن ـتــديــات ف ــرص ــة ل ـب ـنــاء جـســور
الـتــواصــل وتــوحـيــد رؤي ــة مشتركة تحديد األدوار
واألولويات وتشخيص العقبات وتحديد المطالب
وتناقش االستعدادات الفنية والتحديات األخرى،
وصوال الى وضع وثيقة مشتركة مع القطاع الخاص
تحدد أسس وسبل التعاون والشراكات المستقبلية،
ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات النفطية
لالستعداد لها فنيا.
وتأكيدا للجدية في رؤية القطاع النفطي ،يؤكد
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني
أن القطاع الخاص الكويتي شريك رئيس وموثوق
في مشاريع المؤسسة وشركاتها.
وينتظر في ضــوء النجاحات السابقة أن يكون
للقطاع الخاص الكويتي نصيب وافر من المشاريع
الـحـيــويــة واالسـتــراتـيـجـيــة ،وق ــد تــرجـمــت مؤسسة
البترول ذلك التوجه عمليا من خالل الفرص التي
تــم إتاحتها للقطاع الـخــاص ،كمشروع استرجاع
غـ ــاز ث ــان ــي أك ـس ـي ــد الـ ـك ــرب ــون م ــن م ـص ــاف ــي شــركــة
البترول الوطنية ،وإرساله إلى شركة نفط الكويت،
ليتم استخدامه في تعزيز استرجاع النفط ،إضافة
إلــى مـشــروع إنـشــاء مصنع السـتـخــاص المعادن
كــالـفــانــاديــوم والـمــولـيـبــدنــوم مــن ال ـم ــواد الـحــافــزة
المستهلكة.

ثقافات
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كرم مهرجان الكويت
لإلبداع التشكيلي الفنانين
الفائزين بجوائز دورته الـ12
في مقر الجمعية الكويتية
للفنون التشكيلية.
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 4ماليين مشاهدة لتريلر
فيلم «»Jurassic World

طرح فيلم اإلنيميشن
« »Peter Rabbitالجمعة

19

20

ً
كن جاهزا لحاالت الطوارئ
زار الفنان المصري
ً
بيومي فؤاد الكويت أخيرا الطبية وأبق في حوزتك
ويستعد لمسلسل يجمع الئحة ترد فيها الحالة
التي تعانيها واألدوية
بين فنانين كويتيين
التي تتناولها.
ومصريين.

 Saviorأزاليا تتخطى
حاجز المليون

مسك وعنبر

23

يحتفي مركز جابر األحمد
بالشاعر أحمد العدواني ،من
خالل حفل غنائي يتصدى له
المطربون علي عبدالله وخالد
المسعود وفاطمة ووالء الصراف.

المغني بول سيمون يعلن جولة وداع

بول سيمون

برايس داالس

مارجوت روبي

عادت شركة يونيفرسال بيكتشرز للكشف
عن التريلر الدعائي الثاني واألخير لفيلم
" ،"Jurassic World: Fallen Kingdomحيث
نجح في حصد نحو  4ماليين مشاهدة خالل
 48ساعة من طرحه ،وهو ما يشير إلى أن هناك
جمهورا كبيرا ينتظر طرح الفيلم ،وربما يكون
هذا مؤشرا كبيرا لنجاحه.
ويشارك في بطولة الفيلم :كريس برات ،برايس
داالس ،دانيال بيندا ،توبي جونز ،وتيد ليفين،
وإخراج "جي أيه بايونا".
ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض األميركية
في  22يونيو المقبل.

إيجي أزاليا

تستقبل دور العرض السينمائية فيلم اإلنيميشن
( ،)Peter Rabbitيوم الجمعة المقبل ( 9الجاري)،
وهو العمل الذي يقوم ببطولته :مارجوت روبي،
جيمس كوردن ،روز بيرن ،دومنول جليسون،
ديزي ريدلي واليزابيث ديبيكي.
فيلم " "Peter Rabbitتدور أحداثه حول قصة
األرنب المتمرد الذي يحاول أن يتسلل إلى
حديقة مليئة بالخضراوات ،لكنه يواجه الكثير
من المشكالت .والعمل من تأليف رون ليبر،
ومأخوذ عن قصة للكاتب بياتريكس بوتر،
وإخراج ويل جلوك ،الذي شارك في التأليف
أيضا.

تخطت أغنية  Saviorأو "منقذ" التي
طرحتها النجمة إيجي أزاليا فى األول من
فبراير الجاري حاجز المليون مشاهدة
خالل خمسة أيام من طرحها ،لم تكن Savior
مجرد أغنية ولكنها كانت تجربة متكاملة
تحمل قدرا كبيرا من المشاعر التي مرت بها
أزاليا خالل الفترة األخيرة.
وكانت أزاليا أكدت أن الجميع بدأ يتهمها
بالفشل ،حتى شعرت أن هذا هو الواقع
بالفعل ،لذلك فإن أغنيتها " "Saviorتعد
واحدة من أصعب األغاني التي قامت
بكتابتها.

جون بيلي :انتهاكات
هوليوود لن تتكرر
قـ ــال رئ ـي ــس أك ــادي ـم ـي ــة ع ـل ــوم وف ـنــون
السينما األمـيــركـيــة الـتــي تمنح جــوائــز
األوسـ ـك ــار ،إن "أس ـ ــوأ االن ـت ـهــاكــات الـتــي
شهدها قطاع السينما لن تتكرر" .وأكد
جون بيلي ألكثر من  200من المرشحين
لجوائز األوسكار ،أن األكاديمية تعمل من
أجل أكبر قدر من التنوع.
وخ ـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة تـعـ َّـرضــت
األوس ـ ـكـ ــار ،أرف ـ ــع ال ـج ــوائ ــز ف ــي صـنــاعــة
السينما ،النتقادات ،الستبعاد الملونين
من قوائم المرشحين .وبعد حملة على
مواقع التواصل االجتماعي عن استبعاد
ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـم ـل ــون ـي ــن ،دع ـ ــت أكــادي ـم ـيــة
علوم وفنون السينما المزيد من النساء
وأصحاب البشرة الملونة لالنضمام إلى
عـضــويـتـهــا ،ال ـتــي تـضــم  8000شـخــص،
وي ـه ـي ـمــن عـلـيـهــا ال ـب ـيــض وكـ ـب ــار الـســن
والرجال.
وق ـ ـ ـ ــال بـ ـيـ ـل ــي ل ـل ـم ــرش ـح ـي ــن لـ ـج ــائ ــزة
ه ــذا ال ـعــام خ ــال حـفــل غ ــداء س ـنــوي ،إن
األكاديمية ،التي تأسست منذ  90عاما،
تجدد دمــاء هــا ،من خــال برامج للتنوع
واالن ـف ـتــاح عـلــى الجميع فــي ه ــذه األي ــام
التي تتسم "بزيادة الوعي والمسؤولية
إزاء تحقيق ال ـت ــوازن ،بـغــض الـنـظــر عن
النوع أو العرق أو الدين".
ومـ ــن ب ـي ــن ال ـمــرش ـح ـيــن ل ـج ــوائ ــز ه ــذا
ال ـعــام الـتــي ت ــوزع فــي م ــارس؛ المخرجة
ج ــري ـت ــا ج ـي ــروي ــج والـ ـمـ ـخ ــرج اإلف ــري ـق ــي

ّ
ال شبهات جنائية وراء حريق فيل عادل إمام

عادل إمام

جريتا جيرويج وجوردان بيل بين المرشحين للجوائز
األصل جوردان بيل وأربعة ممثلين سود،
وأفالم تتنوع ما بين القصص النسائية
والفانتازيا الرومانسية والحروب.
ول ــم يـتـطــرق بيلي بشكل مـبــاشــر إلــى
فضيحة الـتـحــرش الجنسي الـتــي هــزت
ه ــول ـي ــوود ،وأفـ ـق ــدت ع ـش ــرات الممثلين
والمخرجين والمنتجين عملهم.
ونالت جريتا مخرجة الفيلم األميركي
( ،)Lady birdترشيحات عديدة في فئة
أفضل مخرج ضمن ترشيحات األوسكار،
ال ـم ـقــرر ان ـط ــاق دورت ـ ــه ال ـ ـ  90األحـ ــد (4
مارس).
ووفقا لتقارير إعالمية أجنبية ،تعتبر
ج ـي ــروي ــج خ ــام ــس امـ ـ ــرأة ت ــم تــرشـيـحـهــا
ألوسـ ـك ــار أف ـضــل م ـخ ــرج ،لـتـنـضــم بــذلــك
إلى لينا ويرتمولر مخرجه فيلم Seven
 ،Beautiesوجين كامبيون مخرجة فيلم
 ،The Pianoوصــوفـيــا كــوبــوال مخرجة
فـيـلــم  ،Lost in Translationو كــا ثــر يــن
بيجيلو مخرجة فيلم .The Hurt Locker
وأعـ ـ ــربـ ـ ــت ج ـ ـيـ ــرويـ ــج ع ـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
بالحضور النسائي الالتي وصل عددهن
إلى تسع ،وأشــارت إلى أنها سعيدة بأن
النساء لهن دور ملموس في السينما ،في
إشارة منها إلى باتي جينكينز ،وصوفيا
كوبوال ،وماجي بيتس ،وكاثرين بيجيلو،
وأنجلينا جولي ،اللواتي صنعن أفالما
مثيرة لالهتمام.
ُيـشــار إلــى أن فيلم ( Lady birdسيدة

أعلن المغني وكاتب األغاني األسطوري بول سيمون ،جولة وداع ،قائال إن
التقاعد "مثير للقلق قليال ،ويمنح قدرا من البهجة ،وبعض الراحة".
وعلى موقع تويتر ،كتب سيمون ،الذي بدأ حياته المهنية منذ سبعة عقود
مضت كواحد من الثنائي سيمون وجارفونكيل ،أن جولة هذا العام (هوموارد
بوند) في الواليات المتحدة وأوروبا ،هي "نهاية طبيعية" لمسيرته المهنية.
وق ــال سيمون إن أسـبــاب تقاعده تضمنت وف ــاة "ع ــازف الغيتار الرئيسي
وصديقي منذ  30عاما" فنسنت أنجيني في ديسمبر ،وحقيقة الوقت الذي
يقضيه بعيدا عن زوجته وعائلته "ينتقص من فرحة العزف".
ُيذكر أن سيمون هو أحدث فنان يقرر التقاعد بعد إعالن جوالت وداع مماثلة
تم الكشف عنها من جانب نيل دايموند وإلتون جون وأوزي أوزبورن.
(د ب أ)

●

القاهرة  -محمد قدري

نفى الزعيم عادل إمام وجود أي ضغائن أو مشكالت أو حتى تهديدات وراء
ّ
الحريق الذي اندلع بسور الفيل التي يعيش فيها الزعيم عادل إمام مع أوالده
وأحفاده ،والكائنة بمنطقة المنصورية التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة،
ّ
ً
ولكن شاءت العنائية اإللهية أن تنقذ الفيل وسكانها ،مؤكدا أن المسألة قدرية،
وال دخل ألحد بها ،وهو ما أكدته التحريات األولية التي أجرتها أجهزة األمن.
كانت بعض المخلفات أسفل جذوع أشجار النخيل الموجودة بسور الفيال
قد تسببت في نشوب الحريق ،وخصوصا بعدما حدث تلف في كابل الكهرباء
باللوحة الرئيسية الخارجية ،اشتعلت على إثره النيران بسبب هذه المخلفات،
وتصاعدت األدخنة وألسنة اللهب ،ووصلت إلــى بعض األشـجــار ،وتــم إبالغ
قوات الحماية المدنية التابعة لشرطة كرداسة التي قامت بدورها في تحريك
ً
أربع سيارات إطفاء كبيرة على الفور ،نظرا ألهمية الشخصية صاحبة الفيال
ومكانتها.
وكشفت التحريات والمعاينة األولـيــة لقوات الحماية المدنية أن النيران
اندلعت من كابل كهرباء بلوحة المفاتيح خارج الفيال ،وعند سؤال الزعيم عن
خصومات أدت إلى ذلك الحادث ،أو اتهام أحد بالتسبب في الحريق ،نفى ذلك
تماما ،مؤكدا أنه حادث قدري ،وقد تحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة
للتحقيق.

ال ـ ـط ـ ـيـ ــور) ت ـ ــم تــرش ـي ـح ــه
ألف ـض ــل ص ـ ــورة وأف ـضــل
مـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة (سـ ـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ـ ــرس
رون ـ ــان) ،وأف ـضــل ممثلة
داعمة (لوري ميتكالف)،
وأفضل سيناريو أصلي
(جريتا جيرويج).
جــريـتــا ج ـيــرويــج هي
ممثلة ومخرجة ومنتجة
وكاتبة سيناريو ،بــدأت
مسيرتها عام  2006بعدة
أدوار صـغـيــرة ،وف ــي عــام
 2008قام ببطولة وكتابة
وإخراج وإنتاج أول أفالمها
.Nights and Weekends
واشـ ـت ــرك ــت ب ـع ــد ذلـ ــك فــي
ع ــدة أفـ ــام نــاج ـحــة ،مـثــل:
 Damsels in Distressو
،To Rome with Love
ثــم نالت شهرة كبيرة عام
 2012عندما قامت ببطولة
فيلم  ،Frances Haحيث تم
تــرشـيـحـهــا ع ــن دوره ـ ــا فيه
لجائزة غولدن غلوب.
(رويترز)

وفاة جون ماهوني بطل مسلسل «فريزر»

جون ماهوني

جون بيلي

جريتا جيرويج

توفي الممثل األميركي ،بريطاني األصــل ،جــون ماهوني ،عن عمر يناهز
 77عاما.
ونقلت تقارير إعالمية بريطانية عن مدير أعماله ،بول مارتينو ،القول ،أمس
األول ،إن ماهوني توفي في شيكاغو ،بعد نقله للمستشفى بفترة قصيرة .ولم
يعلن على الفور سبب الوفاة.
ويشتهر ماهوني بأدائه لدور مارتن كراني في مسلسل "فريزر" ،حيث كان
يلعب دور والد الممثلين كيلسي غرامر وديفيد هايد بيرس.
واستمر عرض المسلسل منذ عام  1993إلى  ،2004وحصل المسلسل على
 37جائزة إيمي برايم تايم.
وشارك ماهوني أيضا في عدة أفالم ،منها" :ذا أميركان بريدزنت" و" 8مين
أوت".
وكان أحدث ظهور لماهوني في التلفزيون ضمن مسلسل "هوت إن كليفالند"،
حيث شارك في  6حلقات ما بين  2011و.2014
(د ب أ)

ثقافات
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ّ
مهرجان الكويت لإلبداع التشكيلي يكرم الفائزين بجوائزه
العتيبي والبلوشي وإسماعيل حصلوا على جائزة األمير
فضة المعيلي

ّكرم مهرجان الكويت لإلبداع
التشكيلي الفنانين الفائزين
بجوائز دورته الـ 12في مقر
الجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية.

الفن رسالة
نبيلة ذات
أهمية في
دعم نهضة
المجتمع
صباح ناصر
الصباح

انطلقت في الجمعية الكويتية
ل ـل ـف ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ف ـع ــال ـي ــات
مهرجان الكويت لإلبداع التشكيلي
في دورته الـ ،12تزامنا مع الذكرى
الـثــانـيــة عـشــرة لـتــولــي سـمــو أمير
ال ـب ــاد مـقــالـيــد ال ـح ـكــم ،واح ـت ـفــال
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ــأعـ ـي ــاده ــا ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
بـ ـحـ ـض ــور ال ــوكـ ـي ــل فـ ــي الـ ــديـ ــوان
األمـيــري لـشــؤون األس ــرة الحاكمة
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح،
نيابة عن راعي المهرجان النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الرئيس الفخري للجمعية
الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ
ناصر صباح األحمد.
وت ـض ـم ــن الـ ـمـ ـه ــرج ــان اف ـت ـت ــاح
المعرض التشكيلي ،الــذي شــارك
فـيــه  75فـنــانــا بــأعـمــال تــزيــد على
 116عـ ـم ــا فـ ـنـ ـي ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
توزيع الجوائز على الفائزين في
مسابقاته.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال الشيخ
صباح ناصر الصباح ،في كلمته،
إن "المهرجان يتزامن مع الذكرى
الـ 12على تولي سمو األمير الشيخ
صباح األحمد مقاليد الحكم" ،الفتا
إلى أن "المهرجان إشراقة إبداع في
أعيادنا الوطنية وعيد التحرير،
ويتسابق المبدعون الكويتيون فيه
بمجال الفن التشكيلي ،ويتنافس
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع فـ ـ ــي إبـ ـ ـ ـ ـ ــراز م ــواه ـب ـه ــم
وقدراتهم باعتبار الفن هو نتاج
عصره الحقيقي لجميع التحوالت
التي تحدث في المجتمع".
وأضـ ــاف أن "الـمـهــرجــان يحتل
موقعا متقدما بين المهرجانات
والمعارض المتخصصة إقليميا
ودول ـيــا ،وهــو مــا يظهر جليا في
منح جوائز باسم سمو األمير ،تعد
أه ــم الـجــوائــز فــي الـفــن التشكيلي
بأعمالها المتميزة وبجماليات
ال ـش ـكــل وال ـم ـض ـم ــون ،وت ــزي ــد مــن
مساحة جغرافيا اإلبــداع وتذوقه،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ــا ي ـت ـم ـتــع بـ ــه ه ــذا
المهرجان من سمعة طيبة إعدادا
وتنظيما".
وأوض ــح أن "الـفــن رســالــة نبيلة

ذات أهمية كبيرة في دعم نهضة
وحـضــارة المجتمع عبر تشكيل
إن ـس ــان ــي مـجـتـمـعــي ي ـس ـعــى إلــى
االبتكار واإلن ـجــاز" ،مضيفا" :كم
ي ـس ـع ــدن ــي أن ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ه ــذه
التظاهرة عدد كبير من المبدعين
إلى جانب المواهب الشابة ،حيث
قـ ــدمـ ــوا إسـ ـه ــام ــات ومـ ـش ــارك ــات
عالية الجودة والمستوى الفني،
تستثمرها الكويت في بناء تنمية
مستدامة ترتقي بالبنية التحتية
وتجعل الثقافة خطابا إنسانيا
يصل إلى أفراد المجتمع".
وخ ـتــم ب ـقــولــه" :ال يـسـعـنــي إال
أن أشيد بجهود رئيس الجمعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـف ـن ــون الـتـشـكـيـلـيــة
وأعضاء مجلس إدارتها واللجان
الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ـيـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود
ال ـتــي قــامــوا بـهــا فــي تنظيم هــذا
المهرجان الراقي".

أبعاد فكرية وثقافية
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ت ـ ـحـ ــدث رئ ـي ــس
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس اتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ـي ــن ال ـ ـع ـ ــرب الـ ـفـ ـن ــان
عـ ـب ــدال ــرس ــول س ـل ـم ــان عـ ــن ال ـفــن
الذي يعد الحس الداخلي المبدع
لــإنـســان ،والعبقرية التي تنشر
الجمال في كل مكان ،مضيفا" :إنه
لمن دواعــي سرورنا أن تحتضن
الجمعية جــائــزة صــاحــب السمو
ف ــي دورت ـه ــا ال ـ ــ 12بــدعــم ورعــايــة

الشيخ صباح ناصر الصباح خالل تجوله في المعرض
الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
اله ـ ـت ـ ـمـ ــام مـ ـع ــالـ ـي ــه ب ــال ـم ـب ــدع ـي ــن
بــوص ـف ـهــم ج ـ ــزءا م ــن ح ــرك ــة ب ـنــاء
المجتمع ونموه ،فخصص الجائزة
مـ ــع بـ ــدايـ ــة م ـ ـشـ ــوار حـ ـك ــم ال ـق ــائ ــد
اإلن ـســانــي وأم ـيــر الــدبـلــومــاسـيــة...
نـحــو كــويــت ج ــدي ــدة تـخـطــو بثقة
وع ــزم واق ـت ــدار ،فرسمنا تاريخنا
وأم ـ ـجـ ــادنـ ــا وم ـن ـج ــزات ـن ــا بــال ـخــط
وال ـلــون وال ـفــرشــاة ،بــأعـمــال تتسم
بـ ــال ـ ـج ـ ـمـ ــال ،وفـ ـيـ ـه ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
المفاهيم الـجــديــدة إليـجــاد حلول
ت ـش ـك ـي ـل ـيــة وج ـم ــال ـي ــة وت ـع ـب ـيــريــة
ت ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع األب ـ ـع ـ ــاد ال ـف ـك ــري ــة
والثقافية الـمـعــاصــرة فــي تشكيل
هويته وصياغة مكوناته الوطنية

أعلن الفنان سالم الخرجي أسـمــاء الفائزين في
جوائز المهرجان ،بعد اجتماع لجنة التحكيم األحد
الماضي ،إذ اختارت األعمال المتميزة المشاركة في
المهرجان ،وجاءت الجوائز على النحو التالي:
فاز بجائزة صاحب السمو أمير البالد:
• عبدالله العتيبي • سعد البلوشي
• عبدالحميد إسماعيل
فاز بجائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح:
• أميرة أشكناني • محمود القطان

في التنمية واالزدهار".
وت ــاب ــع س ـل ـمــان أن "ال ـم ـهــرجــان
مـنـصــة وطـنـيــة وت ـظــاهــرة ثقافية
وفنية يلتقي المبدعون من خاللها،
وتوفر مناخا خصبا يضم الكثير
مــن الـتـجــارب والـطــاقــات اإلبداعية
ال ـم ـه ـم ــة ،الـ ـت ــي ت ـن ـب ــض ب ــال ــدفء
والضوء واأللوان ،بمناسبة الذكرى
الخمسين لتأسيس الجمعية ،وما
يكتسبه مــن دالالت وأبـعــاد يــؤرخ
لـحــدث وطـنــي يـقــام سـنــويــا ضمن
اح ـت ـف ــاالت ـن ــا ب ــأع ـي ــادن ــا الــوط ـن ـيــة
وأعياد التحرير".
وزاد" :شاهدنا أن هناك تطورا
وتحوال في الفن البصري الكويتي
م ــن خـ ــال خ ـط ــاب م ـتــأثــر ب ـكــل ما

• يعقوب إبراهيم
فاز بجائزة الشيخة سلوى صباح األحمد الصباح:
• عبدالله الراشد • علي الشيرازي
• زينب دشتي
وفي ختام االحتفالية أهدى سلمان درعا تذكارية
إلى الشيخ صباح ناصر الصباح ،عبارة عن موسوعة
من تأليفه عنوانها "التشكيل الكويتي من التأسيس
إلى المعاصرة" بمناسبة مــرور خمسين عاما على
تأسيس الجمعية.

يجري حولنا ،ذلك التحول الواضح
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى اإلن ـ ـت ـ ــاج ل ـل ـج ـيــل
القديم ،وخصوصا أننا نستقرئ
هذه المالمح من التحول الحاصل
أمــامـنــا ،إذ إننا لسنا بمعزل عما
يدور حولنا".

تكريم
وأل ـ ـق ـ ــى كـ ـلـ ـم ــة أع ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـنــة
الـتـحـكـيــم ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ال ـف ـنــان
فاروق سليمان ،الذي أشاد بالدور
الـ ـمـ ـه ــم الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــوم بـ ــه ال ـك ــوي ــت
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـفـ ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة،
وخ ـص ــوص ــا خـ ــال إقــام ـت ـهــا هــذا
المهرجان الكبير ،مؤكدا أن الكويت
م ــن خـ ــال هـ ــذه ال ــرع ــاي ــة الـكـبـيــرة
للفنون التشكيلية تعمل من أجل
المستقبل المزدهر.
ُ
وكرم في المهرجان فنانان قدما
للساحة التشكيلية الكويتية الكثير
من المنجزات ،هما عبدالرضا باقر
ومحمد البحر ،إضافة إلى تكريم
أعـضــاء لجنة تحكيم الـمـهــرجــان،
وه ـ ــم ال ـف ـن ــان ــون س ــال ــم ال ـخــرجــي
مــن ال ـكــويــت ،وفـ ــاروق يــوســف من
السويد ،وعلي رشيد من هولندا،
ود .م ـح ـم ــد إسـ ـ ـح ـ ــاق م ـ ــن م ـصــر
ومجيد جمول من بولندا.

مجلة العربي تنثر نسائم الحرية في فبراير

الشيخ إبراهيم الدعيج مع كامل العبدالجليل
م ــن ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ب ـع ـن ــوان" :ال ـشــري ـعــة
والديمقراطية وا لــد سـتــور الكويتي" ،وا لــذي
كان في محتوى أطروحة الدكتوراه.
وق ــد تـفـقــد ال ـش ـيــخ الــدع ـيــج جـمـيــع أق ـســام
ال ـم ـك ـت ـب ــة ،واط ـ ـلـ ــع ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــات ال ـك ـتــب
وال ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ــات وال ـ ـم ـ ـح ـ ـفـ ــوظـ ــات ال ــوث ــائـ ـقـ ـي ــة
واألرشيفية القيمة عن دولة الكويت ،وأثنى
عـلــى ا ل ـج ـهــود ا ل ـم ـبــذو لــة وا لـمـخـلـصــة لحفظ
ذاكرة الوطن.
وفي المقابل ،تقدم المدير العام للمكتبة
الوطنية ،كامل العبدالجليل ،نيابة عن جميع
العاملين بجزيل الشكر وخالص العرفان على
ز يــارة الدعيج للمكتبة وإ يــداع كتابه القيم،
وتشجيع العاملين فيها ودفعهم لمواصلة
الجهود لرفعة المكتبة وتطويرها.

تحمل مجلة العربي بين صفحات عددها الجديد
لشهر فبراير عبقا من أريج الحرية وانتصار الحق
وانكسار األغالل.
وفي افتتاحية العدد ،التي جاءت بعنوان "نسائم
الـحــريــة فــي ف ـبــرايــر" ،ق ــال رئـيــس الـتـحــريــر د .عــادل
العبدالجادر ،إن شهر فبراير جاء ليمسح بنسائمه
الباردة حر الغضب ،وضيق الصدر ،ووحشة الشوق،
وحزن الفراق ،بعد أن عانى الكويتيون مرارة الظلم
وقسوة الغدر من جار الشمال.
وح ـ ـف ـ ـلـ ــت ص ـ ـف ـ ـحـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـل ــة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد
باستطالعين؛ يتناول األول مسيرة المعهد العالي
للفنون المسرحية في الكويت ،باعتباره مؤسسة
تربوية فنية ،فيما حـ َّـط االستطالع الثاني برحاله
في قارة أوروبــا ،وتحديدا النمسا ،التي تبتسم في
ليالي األنس.
َّ
مصور ،زارت مجلة العربي مؤسسة
وفي تحقيق
اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،حيث دخلت إلــى عالم وشخوص
بــرنــامــج "افـتــح يــا سمسم" الشهير وبقية البرامج
التوعوية األخرى.
وضمن زاوية أوراق أدبية بعنوان "أستاذي حسين
نصار ...وداعا" ،يكتب د .جابر عصفور عن ذكرياته
مــع أسـتــاذه حسين نـصــار ،الــذي تعلم منه النزاهة
العلمية ،والحياد األكاديمي ،واالحتكام الدائم إلى
العقل المنهجي ،الذي ال يأبه بمتغيرات السياسة،
أو تقلبات األمزجة الشخصية ،والذي يسعى دائما
وراء الحقيقة المنهجية.
وتحت عنوان "أوائل الطلبة الكويتيين الدارسين
في األزهر الشريف" ،يتناول طالل الرميضي بعضا
م ــن أخ ـب ــار ال ـم ــاض ــي ،وال ـت ـع ــرف ع ـلــى ه ــذه الـنـخــب
الثقافية الكويتية التي قطعت كــل هــذه المسافات
الـطــويـلــة ،وتـحـ َّـمـلــت الـمـشـقــات الـكـثـيــرة ،وت ـجــاوزت
الـصـعــوبــات الـخـطــرة ل ـلــدراســة فــي الـجــامــع األزه ــر
ال ـشــريــف .وف ــي ب ــاب "وج ـهــا ل ــوج ــه" ،ي ـحــاور مــاجــد
السامرائي الكاتب التونسي عزالدين المدني ،الذي
يقول إن الكتابة المسرحية أدب وصناعة مخصوصة
وتكنولوجيا.
أما الملف الشهري ،الذي شهد االحتفال بستينية
مجلة "الـعــربــي" ،فيكتب الــروائــي المصري إبراهيم
عبدالمجيد شهادة بعنوان "الفرحة األولى" يكشف

المشاركون في األمسية الشعرية
التابع للمنظمة العربية للتربية
وال ـع ـل ــوم وال ـث ـق ــاف ــة (ايـسـيـسـكــو)
الـبــروفـيـســور فهد الــراشــد ضيف
شــرف المنتدى ان الفعالية تأتي

ف ــي إطـ ــار ال ـت ـعــاون ال ـث ـقــافــي بين
البلدين وإذك ــاء روح ال ـمــودة من
خالل الشعر والفعاليات الثقافية
المختلفة.

وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ــراش ـ ــد أن تـنـظـيــم
ال ـف ـعــال ـيــة ج ــاء وص ــا لـفـعــالـيــات
سابقة اال انها هذه المرة اتت عبر
اللغة العربية الفصحى التي تشكل

أعــداد كبيرة من الفتيات والشباب ،في الكويت ومنطقة الخليج
وأقطار الوطن العربي ،وربما العالم ،باتوا مغرمين بالكتابة ،والكتابة
الــروائـيــة على وجــه الـخـصــوص ،ألسـبــاب مــن بينها؛ انتشار جنس
ُ
الرواية الكبير بين الكتاب والناشرين وجمهور الـقـ ُّـراء ،إضافة إلى
جوائز الرواية حول العالم.
ومؤكد أن قراءة الروايات قد توحي للبعض بسهولة خوض تجربة
الكتابة الروائية ،وهذا ما ِّ
يفسر انتشار روايات ال تحمل من معنى فن
الرواية إال االسم ،بل إن القارئ المتفحص والناقد المختص يستغربان
ُ
كيف ت ـقـ ِـدم دور النشر على نشر هـكــذا أعـمــال ال عــاقــة لها بجنس
ِّ
الرواية ،وال تتوافر بها العناصر الرئيسة ألي عمل روائي .وال يفسر
ُ
ذلك سوى انتعاش سوق النشر ،وأخذ مبالغ ليست بالهينة من الكتاب
الشباب ،دون النظر إلى جودة وصالحية ما يكتبون .وكم يبدو األمر
ً
مؤسفا! فمن الضروري أن تتوخى دور النشر جودة وصنعة الكتابة،
وأن تستشعر مسؤولية ثقافية تجاه ما تنشر ،وأال تكون دار النشر
بمنزلة مشروع تجاري يراعي الربح والخسارة ،وال شيء غير ذلك،
ويجد ضالته في نشر كتابات شبابية بائسة ،تسيء لصاحبها مثلما
تمس سمعة الناشر .وليس أقل من تشكيل لجنة قراءة من المختصين،
كي تقرأ بعين فاحصة ،وتجيز نشر األعمال األدبية ،سواء في الرواية،
أو القصة القصيرة ،أو الشعر ،أو الكتابة المسرحية.
إحدى المالحظات اإلشكالية التي تبدو لي واضحة في الكتابات
الشبابية ،هي محاولة كتابة المشهد الــروائــي كما جــاء في الحدث
الواقعي المعاش ،أو بمعنى آخر نقل الحدث اإلنساني اليومي البسيط،
ً
ليكون مشهدا في رواية .وإذا كان الخاطر اإلنساني بالنسبة للكاتب
ً
الشاب يوحي له بسهولة نقل الحدث ليكون مشهدا ،فإن عالم الكتابة
ً
اإلبداعية يرى أن فن صنعة الكتابة في جوهره يكمن في هذا تماما.
فما هي الكتابة اإلبداعية إن لم تكن ترجمة حوادث الحياة البسيطة،
منذ ّ
شرع أنطون تشيخوف ) Anton Chekhov (1٩٠٤-1٨٦٠ذلك ،لتكون
ً
ً
ً
مشهدا قصصيا أو روائـيــا مكتمل العناصر؛ مــن حــدث وشخصية
ً
ومكان ناطق ،وزمن متحرك ،وأخيرا رسالة يتوخى الكاتب إيصالها
للقارئ.
أولى العالمات التي يتوجب على الكاتب الشاب االنتباه إليها ،هي
أنه لحظة الكتابة ،إنما يكتب المشهد من خياله ،وليس من الواقع.
فالمشهد الواقعي انقضى بمرور لحظته اإلنسانية العابرة ،وبالتالي
َّ
تحول إلى ذكرى تقبع في خيال الكاتب ،ومن هنا لزم على الكاتب فهم
ً
ذلك ،والتوقف مليا أمامه ،حيث إعادة تشكيل وتلوين هذا المشهد،
وبــث الـحـيــاة بين جنباته ،ال كما كــان فــي الــواقــع ،بــل كما يجب أن
ُيرسم في مخيلته ،ويعاود هو فرزه على شاشة الكمبيوتر ،أو الورق
ً
ً
مضيفا إليه نكهة خاصة ِّ
تلون جوانب المكان ،وتضع مالمح
الحقا،
ً
لشخصياته ،وتستنطقهم بألسنتهم كشخوص ورواة للحدث ،محتفظا
بمسافة فاصلة بينه كمؤلف وبين شخوصه ،بوصفهم شخصيات
اكتسبت حضورها اإلبداعي من لغته وخياله.
ً
وتأسيسا على ذلك يأتي النظر إلى الوصف والحوار ،فالمشهد
الواضح في مخيلة الكاتب ،مجهول للقارئ ،وال يمكن أن يتشيأ ويأخذ
هيئته إال عبر اللغة .وبالتالي ،يلزم للكاتب أن يقدم الفضاء الروائي
ً
للمشهد ،إضافة إلى الوقوف مليا عند الحوار .فاللغة المحكية شفاهة
والحميمة في الكثير من األحـيــان ،يكاد يكون في حكم المستحيل
نقلها كما هي إلى الكتابة .الناس تتحاور ببساطة في الواقع ،كونها
موجودة في ِّ
الحيز المكاني نفسه ،وكونها قادرة على رؤية بعضها
ً
البعض ،لكن األمــر يختلف تماما حين ينتقل إلى الكتابة ،وهــذا ما
يستوجب التأمل والتبصر واالستعداد ّقبل كتابة المشهد.
أك ـثــر م ــن نـصــف ق ــرن م ـ َّـر مـنــذ أن صــنـفــت ال ـجــام ـعــات والـمـعــاهــد
ً
ً
األميركية ،والحقا األوروبية ،الكتابة اإلبداعية بوصفها ِعلما يتوجب
على الطالب الموهوب معرفة عناصره وإتقان التعامل معه قبل أن
يخوض في بحر الكتابة ،سواء القصصية أو الروائية ،وهذا ما يجب
ُ
أن يتفهمه كتابنا الشباب ،وأن يتوقفوا عنده ،قبل أن يقدموا على
نشر أي عمل أدبي.

إصدار

مؤسسة الفكر العربي تصدر
كتاب «أي مستقبل للغات؟»
خــال ـهــا الـكـثـيــر م ــن األسـ ـ ــرار ع ــن عــاق ـتــه الـخــاصــة
بالمجلة ،فــي حين يسجل الكاتب الشيخ محمدو
ولد حبيب الكثير من المشاهد المكثفة عن حضور
"العربي" في بــاده موريتانيا ،في شهادة بعنوان
"حين يكون الشغف بمجلة العربي".
وبعنوان "كيف تكون العربية لغتنا األم؟" ،يرى د.
لطيف زيتوني أن بين محبي العربية ثالثة يحفرون
قبرها في كل يــوم ،هم على التوالي :جاهل ومهمل
ويائس .وضمن باب "البيت العربي" بعنوان "البيت
مملكة النعيم ...أو الجحيم األرض ــي" ،يــرى الكاتب
محمد مستجاب أن البيت مملكة صغيرة يبنيها األب،
ويسيطر عليها فترة زمنية قصيرة قبل االنقالب
عليه تحت سيطرة وسلطة األم ،إذ يصبح للبيوت
ملك معلن ،وملك يحكم ويقود.
وهناك األبــواب الثابتة بصفحات المجلة ،كذلك
الـمــوضــوعــات الـمـتـنــوعــة ،مــا بـيــن الـعـلــوم والـفـنــون
والفلسفة واألدب ،وكل ذلك كفيل برفد ُّ
القراء بالزاد
الثقافي والمعرفي الذي يتجدد شهريا.
(كونا)

أمسية شعرية في منتدى «مثقفون بال حدود» بالخرطوم
ان ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة
السودانية الـخــرطــوم أمــس األول
ف ـعــال ـيــات م ـن ـتــدى "م ـث ـق ـفــون بــا
حـ ـ ـ ـ ـ ــدود" بـ ـجـ ـلـ ـس ــة ش ـ ـعـ ــريـ ــة عــن
الــوط ـن ـيــات ف ــي ال ـش ـعــر الـكــويـتــي
والسوداني وذلك في إطار التعاون
الثقافي بين الكويت والسودان
وي ـ ـضـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ع ـ ـ ـ ــددا مــن
الشعراء والمثقفين واالعالميين
الـ ـس ــاعـ ـي ــن ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر رس ـم ــي
لتعزيز ا لـتــوا صــل بين المثقفين
حول العالم انطالقا من المثقفين
واالدباء العرب.
وناقش المشاركون في المنتدى
ال ــذي يــأتــي فــي إط ــار االحـتـفــاالت
بــال ـيــوم الــوط ـنــي ل ــدول ــة الـكــويــت
وعيد االستقالل في السودان شعر
الوطنيات في الكويت والسودان.
وقـ ـ ــال االس ـ ـتـ ــاذ ال ـك ــوي ـت ــي فــي
م ـع ـهــد ال ـخ ــرط ــوم ل ـل ـغــة الـعــربـيــة

طالب الرفاعي
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الفائزون في المهرجان

مكتبة الكويت الوطنية تعلن
فعاليات شهر فبراير

تستعد مكتبة ا لـكــو يــت ا لــو طـنـيــة لتنظيم
الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات الـثـقــافـيــة خــال شهر
فـ ـب ــرا ي ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،إذ ت ـس ـت ـض ـيــف ف ــي ن ــدوة
كتاب الشهر "الكويت من اإلمارة إلى الدولة
للدكتور عبدالله ا لـهــا جــري" ،عند السادسة
مساء اليوم.
وفي الرابع عشر من الجاري ،تقيم المكتبة
نـ ـ ـ ــدوة حـ ـ ــول ك ـ ـتـ ــاب ال ـ ـمـ ــوسـ ــوعـ ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
"ل ـم ـح ــات ع ــن االق ـت ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي ال ـق ــدي ــم -
ت ــاري ــخ وإن ـ ـجـ ــازات" ،لـلـبــاحــث الـكــويـتــي فهد
ا لـعـبــدا لـجـلـيــل ،و ف ــي ي ــوم  20ا ل ـج ــاري تنظم
ف ـع ــال ـي ــة م ـن ـت ــدى ال ـش ـع ــر فـ ــي حـ ــب ال ـك ــوي ــت،
بالتعاون مع رابطة األدباء الكويتيين.
من جانب آخر ،زار المكتبة الشيخ إبراهيم
الدعيج الصباح ،حيث أودع نسخ من كتابه
الـ ـ ـص ـ ــادر ب ــال ـل ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،بـ ـع ــد تــرج ـم ـتــه

بين الشفاهة
والكتابة

جسر التواصل بين االمة العربية.
واشـ ــار ال ــى ان الـفـعــالـيــة تأتي
ايضا في سياق االحتفاالت باليوم
ال ــوطـ ـن ــي ل ــدول ــة الـ ـك ــوي ــت وع ـيــد
االس ـت ـق ــال ف ــي الـ ـس ــودان مـشـيــرا
ال ـ ــى ان ف ـعــال ـيــات ـهــم س ـت ـتــواصــل
عبر منتدى "مثقفون بال حــدود"
الــذي يضم مثقفين مــن الـســودان
والكويت والدول العربية االخرى
يعملون على تعزيز دور الثقافة
كجسر للتواصل بين الشعوب.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــاعـ ــر
ال ـس ــودان ــي اس ــام ــة ت ــاج ال ـس ــر ان
الثقافة لم تعد عمال قاصرا على
الحكومات وحدها مؤكدا اهمية
أن يقوم المثقفون بــإدارة الثقافة
وغرس بذور نهضتها وتوحيدها
ك ــونـ ـي ــا وإنـ ـس ــانـ ـي ــا م ـت ـج ــاوزي ــن
للحدود.
وأضـ ـ ــاف "مـ ــا م ــن أمـ ــة نهضت

إال وك ــان ــت الـثـقــافــة أه ــم مفاتيح
نهضتها".
وأشار تاج السر الى ان منتدى
"مثقفون بال حدود" دشن نشاطه
بـمـحـفــل ش ـعــري جـمـعــه بقامتين
م ــن رم ـ ــوز ال ـث ـقــافــة ف ــي ال ـس ــودان
والـكــويــت اولـهـمــا الـشــاعــر محيي
الدين الفاتح الذي اختير شخصية
العام  2017في مهرجان الشارقة
الـ  15وثانيهما الشاعر والروائي
الكويتي البروفيسور فهد سالم.
وشـ ـ ـه ـ ــدت الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة قـ ـ ـ ــراءات
شعرية باللغة العربية الفصحى
ت ـم ـجــد ال ــوط ــن بـ ـ ــدءا م ــن ال ــوط ــن
الـصـغـيــر مسقط ال ــراس وانـتـهــاء
ب ــال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ال ـك ـب ـيــر وس ــط
حضور نوعي من شعراء ومثقفين
سودانيين حضروا تدشين منتدي
(كونا)
"مثقفون بال حدود".

مـصـيــر ا لـلـغــات ومستقبلها
وإم ـك ــان ـي ــة ح ـمــاي ـت ـهــا ،ف ــي ظــل
العولمة وهيمنة بعض اللغات
ومركزيتها ،هــو محور الكتاب
ال ـ ـصـ ــادر ح ــدي ـث ــا ع ــن مــؤسـســة
الـ ـفـ ـك ــر ال ـ ـعـ ــربـ ــي ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "أي
مستقبل للغات؟ اآلثــار اللغوية
لـ ـلـ ـع ــولـ ـم ــة" ،وه ـ ــو م ـ ــن ت ــأل ـي ــف
الباحث اللغوي الفرنسي لويس
ج ــان كــال ـفــي ،وتــرج ـمــة د .جــان
جبور.
ي ـس ـعــى م ــؤل ــف ال ـك ـت ــاب إل ــى
بلورة ما أسماه "علم السياسة
ال ـل ـغ ــوي ــة" ،الـ ــذي ي ـســاعــدنــا في
اإلج ــاب ــة ع ــن األس ـئ ـلــة الـمـعـقــدة
الـ ـت ــي ت ـط ــرح ـه ــا الـ ـع ــولـ ـم ــة فــي
جــانـبـهــا ال ـل ـغــوي .فالسياسات
اللغوية برأيه ،تشكل "تدخالت"
تـطــول الـلـغــة ،أو الـعــاقــات بين
ال ـل ـغ ــات ،لـكـنـهــا لـيـســت الـعــامــل
الوحيد المؤثر .إذ يمكن لدولة
م ــا أن تـتــدخــل ف ــي ن ـقــاش حــول
قانونا
قواعد الكتابة ،وأن تقر
ً
يحمي اللغة ،وأن تحدد الوضع
القانوني للغات مناطقية .لكن
هناك أنواعا أخرى من اإلجراءات
ال ترتبط بالدولة ،يقوم بها أفراد
أو مجموعات ،كالمشروع الذي
قاده في منتصف القرن السادس
ع ـش ــر م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـع ــراء
الفرنسيين انضووا تحت لواء
م ــا ُعـ ــرف ب ــ"ال ـب ـل ـي ــاد" (ال ـث ــري ــا)،
أو الـعـمــل ال ــذي ق ــام بــه الـكــاتــب
أحـ ـم ــدو كـ ــورومـ ــا حـ ــول ال ـل ـغــة،
وال ـ ــذي ي ـق ــدم ل ـن ــا ف ــي رواي ــات ــه
صيغة استحواذية إفريقية للغة
الفرنسية.
إال أنه في السياسة اللغوية،
يـجـهــل ُص ـنــاع ال ـق ــرار فــي أغلب
األحيان ماذا يفعلون ،أو أقله ال
يدركون الترابط األيديولوجي
العام الختياراتهم التجريبية.
وه ــذه الـنـقـطــة ،هــي ذات أهمية
قصوى بالنسبة لعلم السياسة
الـلـغــويــة ،ال ــذي يـتــولــى الكشف
بالتحديد عن خلفية السياسة

الـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــوي ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ـنــه
ب ــال ـط ـب ــع ،ح ـي ــن ي ـت ــوج ــه إل ــى
ُصناع القرار ،أن ُيسدي إليهم
النصح.
ومـ ــن ال ـم ـق ــارب ــة ال ـت ــي ق ــام
بـهــا عـلــى الـصـعـيــد الـنـظــري،
ي ـن ـت ـقــل ال ـك ــات ــب إلـ ــى دراسـ ــة
حـ ــاالت م ــن تــركـيــا واالت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واألرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن
وكورسيكاُ ،ليظهر أن المسألة
الـ ـلـ ـغ ــوي ــة ت ــرتـ ـب ــط ارتـ ـب ــاط ــا
وث ـي ـقــا بــالــوضــع الـسـيــاســي،
فـحـيــن يـكــون وراء المطالبة
اللغوية مشروع سياسي ،من
المالئم مقاربته في الميدان
السياسي.
من جانب آخر ،وبمناسبة
ال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـغ ــة األم،
وصـ ـ ــدور ال ـتــرج ـمــة الـعــربـيــة
للكتاب الفرنسي "أي مستقبل
لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــات؟ اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـلـ ـغ ــوي ــة
ل ـل ـع ــول ـم ــة" ،ت ـن ـظــم مــؤس ـســة
ال ـ ـف ـ ـكـ ــر الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وج ــامـ ـع ــة
القديس يــوســف فــي بـيــروت،
مـ ـح ــاض ــرة بـ ـعـ ـن ــوان "أوزان
ال ـل ـغ ــات ف ــي ال ـع ــال ــم وم ــوق ــع
اللغة العربية" ،يلقيها مؤلف
الكتاب؛ البروفيسور لويس
جـ ــان ك ــال ـف ــي ،يـ ــوم األربـ ـع ــاء
( 21ا لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاري) ،ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة
الــراب ـعــة وال ـن ـصــف ،فــي قاعة
بـيــار أبــوخــاطــر ،حــرم العلوم
اإلنـســانـيــة ،جــامـعــة القديس
يوسف ،طريق الشام.

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

أخبار النجوم

نادين نسيب نجيم لمتابعيها:
أحبكم

ً
يتمتع الفنان المصري بيومي فؤاد بحضور مميز وموهبة صنعت فارقا في األعمال التي شارك فيها،
األدوار التي أداها ،فإن الحس الساخر يبقى
التلفزيون أو المسرح أو السينما .ورغم اختالف
ً
في ً
مهيمنا عليها .الكوميديان المصري الذي زار الكويت أخيرا يستعد لعمل درامي يجمع بين فنانين
كويتيين ومصريين .حول تجربته الدرامية الجديدة ،وردود الفعل تجاه فيلمه األخير {طلق صناعي}،
ومحطة تقديم البرامج ،وأمور أخرى ،كان لـ{الجريدة} معه هذا اللقاء الذي اتسم بالعفوية ولم يخل
من خفة الدم التي تميز ضيفنا.
محمد جمعة

لدي صفحة
رسمية على
{فيسبوك}
ولكني آخر
شخص في
الحياة يعرف
كيف يكتب
عليها

لنبدأ من زيارتك الكويت .هل
من تعاون جديد؟
ت ـل ـق ـي ــت دعـ ـ ـ ــوة م ـ ــن ص ــدي ــق
لزيارة الكويت بهدف التعرف
إلــى مــامــح هــذا البلد الجميل
الذي نكن له كل الحب والتقدير.
ّ
تحول األمــر إلــى تعاون من
ثم
خالل عمل درامي يجمع نجوم
مـصــر والـكــويــت مــن الـمـقــرر أن
ً
يرى النور قريبا.
فيلمك {طلق صناعي} متهم
بالتشابه بينه وبين {اإلرهاب
والكباب} .ما تعليقك؟
ثـمــة أوج ــه تـقــاطــع ع ــدة بين
أعـ ـ ـم ـ ــال ف ـن ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ول ــو
توقفنا عند هذه النقطة وأمعنا
ً
ال ـن ـظــر ل ــوج ــدن ــا ت ـشــاب ـهــا بين
م ـس ـل ـس ــات وأف ـ ـ ــام قــدم ـنــاهــا
ً
أخـ ـي ــرا وأخـ ـ ــرى أن ـت ـجــت خــال
الـخـمـسـيـنــات والـسـتـيـنــات من
القرن الماضي.
كيف تقيم تجربتك في تقديم
البرامج التلفزيونية من خالل
{بيومي أفندي}؟
لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــدم ع ـلــى
خـ ـ ــوض تـ ـج ــرب ــة ،لـ ـي ــس ألن ـه ــا

سـ ـلـ ـبـ ـي ــة إنـ ـ ـم ـ ــا ل ـص ـع ــوب ـت ـه ــا.
لــذلــك أق ــول {ك ــان الـلــه فــي عــون
مـقــدمــي الـبــرامــج الــذيــن لديهم
التزام بأعمال تبث مباشرة أو
ت ـسـ ّـجــل} .لــذلــك تـجــد أن أحـمــد
أمـ ـي ــن مـ ـق ــدم {ب ـ ــات ـ ــوه} وأك ـ ــرم
ح ـس ـن ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـت ــول ــى {س ـيــد
ً
أ ب ــو حفيظة} مـتـفــر غــان تماما
للبرنامجين.

نادين نسيب نجيم

{كابتن أنوش}
م ـ ـ ـ ـ ــاذا ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ــك {كـ ــاب ـ ـتـ ــن
أنوش}؟
سعدت بردود فعل الجمهور
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ،ال س ـي ـمــا
أن نـ ـج ــاح ــه ف ـ ـ ــاق ت ــوق ـع ــات ـن ــا.
الـعـمــل كــومـيــدي خفيف المــس
اه ـت ـم ــام ــات الـ ـن ــاس ومـ ــا ي ــدور
بينهم من أحداث ومواقف.
هل تزعجك صفحات مواقع
التواصل االجتماعي التي تحمل
اسمك؟
كانت إحــدى تلك الصفحات
ت ـت ـط ــاول ع ـلــى ب ـعــض ال ــرم ــوز،
وع ـلــى ن ــادي {ال ــزم ــال ــك} ،ورغــم
أنـ ـ ــي {أه ـ ـ ـ ـ ــاوي} ف ــإن ــي أرفـ ــض
المساس بأي شخص أو فريق

بيومي فؤاد

آخ ـ ــر ،وألن الـ ـش ــاب ال ـ ــذي يقف
وراء الصفحة يتمتع بخفة الدم
اعـتـقــد الـبـعــض أن ـهــا صفحتي
الرسمية .تواصلنا معه أكثر من
مرة وأعلنت أن الصفحة ليست
ل ــي .عـلــى الصعيد الشخصي،
لـ ــدي ح ـس ــاب ع ـلــى {ف ـي ـس ـبــوك}
ولكني آخر شخص في الحياة
يعرف كيف يشتغل عليه.
إلى أي مدى تسهم الكوميديا
في عالج سلبيات المجتمع؟
أشتغل على كوميديا الموقف،
ال سيما تلك النابعة مــن الحالة
ال ـت ــي تـعـيـشـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة .إذا
ك ــان ــت حــزي ـنــة ت ــأت ــي الـكــومـيــديــا
من رحــم الحزن ،وقــس على ذلك.
لذلك تسهم الكوميديا في عالج
ً
السلبيات ،خصوصا إذا صدقها
الجمهور والمست نفسه.

ك ـيــف ت ــرى ت ـجــربــة {ت ـيــاتــرو
مـ ـص ــر} مـ ـق ــارن ــة ب ــأع ـم ــال ــك فــي
مسرح الدولة؟
ب ــدأه ــا الـ ـفـ ـن ــان أشـ ـ ــرف عـبــد
الباقي قبل أن ينتقل إلــى قناة
 mbcبـ {مسرح مصر} واستمر
{تـ ـي ــات ــرو مـ ـص ــر} ع ـب ــر شــاشــة
{ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة} .ك ـ ـنـ ــا نـ ـ ـق ـ ــدم ثـ ــاث
ً
مسرحيات أسبوعيا ،وهو أمر
ً
مجهد جدا ،ولعل نقطة الخالف
بين الفنانين حول هذا الشكل
وال ـم ـســرح الـمـتـعــارف عـلـيــه أن
بعض الكبار يرفض تصنيف
ما نقدمه على أنه مسرح ويقول
إنه {اسكتشات} .لن أتوقف عند
ً
هذه النقطة كثيرا ،ولكننا نتفق
ً
جميعا على أن الضحك من أجل
الـضـحــك أم ــر نـبـيــل .أم ــا مسرح
الدولة الذي كنت أشارك فيه قبل
ً
الشهرة ،فاألمر يختلف تماما

اليوم ألننا كنا نجهز للعرض
قبل أن يرى النور بثالثة أشهر،
وأم ـ ـض ـ ـيـ ــت ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة فــي
الـمـســرح الـقــومــي أشـ ــارك كبار
النجوم العمل كحسين فهمي
في {أهال يا بكوات} ،وغيرها ،ثم
أديــت دور البطولة في {مسرح
الشباب}.

نجاح {كابتن
أنوش} فاق
توقعاتنا والعمل
كوميدي خفيف
المس قلوب
الجمهور

محمود الخطيب كان يخشى منافستي

من أعماله

م ـعــروف عــن الـفـنــان بـيــومــي ف ــؤاد مـيـلــه إلــى
تـشـجـيــع {األهـ ـل ــي} ال ـم ـصــري .ت ـحــدث ع ــن أحــد
المواقف الطريفة عقب انتخابات مجلس إدارة
النادي األخيرة{ :أعشق الكابتن محمود الخطيب
ً
ً
منذ كان العبا في صفوف األهلي ،مرورا بتوليه
مناصب عدة وانضمامه إلى مجلس اإلدارة في

دورات متتالية .خالل االنتخابات األخيرة التي
ِّ
أصور أحد
فاز فيها برئاسة مجلس اإلدارة ،كنت
األعمال في محافظة أسوان ،وعقب إعالن النتائج
ً
لتهنئته بالفوز ،فمازحني قائال{ :كنت
هاتفته ّ
أخشى ترشحك أمامي في االنتخابات}.

َّ
األغاني المنفردة تتصدر المشهد في مصر

عبر صفحتها على {إنستغرام} شاركت الفنانة نادين
نسيب نجيم جمهورها فيديوهات ومجموعة من الصور
تـحـتـفــل فـيـهــا بـعـيــد م ـيــادهــا م ــع زوج ـه ــا ه ـ ــادي أسـمــر
وعائلتها وأصدقائها المقربين.
كذلك شكرت متابعيها على مواقع التواصل االجتماعي
الحتفالهم معها بهذه المناسبة الخاصة وجعلها مميزة،
وكتبت{ :أحبكم}.
ً
يذكر أن نجيم تصور قريبا مشاهدها في المسلسل
الرمضاني {طريق} إلى جانب النجم السوري عابد فهد،
وهو مقتبس من روايــة لألديب المصري نجيب محفوظ
ّ
{الصباح
تحمل االسم ذاته ،وإخراج رشا شربتجي ،وإنتاج
لإلعالم}.

رويدا عطية و{خاين}

رويدا عطية
نشرت الفنانة رويدا عطية مقطع فيديو عبر صفحتها
على أحد مواقع التواصل االجتماعي من داخل استوديو
التسجيل حيث تسجل أغنيتها الجديدة {خاين} وعلقت
عليه{ :خاين إنتاج ...وخلصنا ،يال إن شاء الله بتعجبكم
وبتكون على ذوقكن ،كلمات وألحان عناد خوري ،وتوزيع
ً
كريم عبد الوهاب ،استوديو حسام صعبي ،قريبا}.
يذكر أن آخر أعمال عطية كليب {المفيد المختصر} إخراج
محمود رمــزي ،أما األغنية فمن كلمات إيهاب عبدالعظيم،
وألـحــان سامر أبــو طالب ،وتــوزيــع عمر إسماعيل وميكس
ماسترنيغ مصطفى رؤوف.

يارا{ :مطلبي في الكون}

ّ
العربية عن طرح ألبومات متكاملة ،فحضروا
الدول
ً
وغيرها من ً
تخلى عدد من المطربين في مصر ّ
أغان منفردة حققت رواجا جماهيريا لهم ،وحصد بعضها نسب مشاهدة
في السوق الغنائي عبر ٍ
مرتفعة على «يوتيوب» ،ومواقع التواصل االجتماعي.
هل ظاهرة األغاني المنفردة باتت «المالذ اآلمن» الذي ينقذ المطربين من تكاليف األلبوم الكامل
وأزمة التسريبات ُالمنتشرة؟
يارا

القاهرة  -عمر خليل
قـ ّـدم محمود العسيلي والـفـنــان الشعبي محمود
ً
الليثي أغنية «خائنة» مصورة على موقع «اليوتيوب»،
حيث حققت ُمشاهدات تجاوزت الخمسة ماليين ،وهي
من كلمات أمير طعيمة ،وألـحــان العسيلي ،وإخــراج
عالء خالد.
وكــان العسيلي طــرح فــي نوفمبر الماضي أغنية
ً
م ـصــورة أي ـضــا بـعـنــوان «م ــش مـضـمــون» عـبــر قناته
الرسمية على «يوتيوب» ،وتعاون فيها مع أمير طعيمة
ً
أيضا ،فيما تولى إخراجها إبراهيم حدرج.
المطرب محمود العسيلي كان على رأس القائمة
ً
أغان
التي ابتعدت عن طرح األلبومات ،مكتفيا بإطالق ٍ
منفردة ومـصــورة .كانت البداية في أبريل من العام
الماضي بأغنية «فوقي» التي حققت مشاهدات واسعة
عبر المواقع االجتماعية ،وهــي من كلماته وألحانه
وتوزيع علي فتح الله وإخراج عالء خالد.
بــدوره ،أطلق أحمد مكي أغنيته المصورة «وقفة
ناصية زمــان» عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»
من كلماته وإخراجه ،وألحان آدم الشريف وتوزيعه،
وهندسة صوتية طاهر صالح.
ً
ً
وحـقـقــت األغـنـيــة رواجـ ــا كـبـيــرا عـلــى مــواقــع

التواصل االجتماعي ،وتجاوز عدد المشاهدة
الخمسة ماليين فور نزولها بأيام قليلة.
وض ـمــن الـمـطــربـيــن ال ــذي ــن تـخـلــوا ع ــن طــرح
األلبومات نيكول سابا التي اكتفت باألغنية
الـمـنـفــردة وع ــدد مــن الـحـفــات ،وكــانــت أطلقت
ـذي يشهد
كليبها الجديد «ص ــورة سيلفي» الـ ً
ً
تعاونها األول مع محمد رحيم كتابة ولحنا،
ف ـي ـم ــا ت ــول ــى الـ ـتـ ــوزيـ ــع تـ ــومـ ــا ،وأشـ ـ ـ ــرف عـلــى
التسجيل مـهـنــدس ال ـصــوت هــانــي مـحــروس،
بقيادة المخرج ياسر سامي ،وهو العمل األول
للفنانة اللبنانية الذي تصوره في مصر.
م ــن ض ـمــن األغ ــان ــي ال ـم ـن ـفــردة ال ـتــي حققت
ً
ً
رواجا الفتا في نسب المشاهدة « 3دقات» لـ{أبو»
ويسرا ،إذ تجاوزت حاجز المئة مليون مشاهدة،
وكــانــت طــرحــت أول م ــرة فــي افـتـتــاح مهرجان
ً
ال ـج ــون ــة ال ـس ـي ـن ـمــائــي ق ـبــل إط ــاق ـه ــا م ـص ــورة
بمشاركة عدد كبير من الفنانين وبقيادة مريم
عوف .واألغنية من كلمات السيناريست تامر
حبيب ،وألحان أبو ،وتوزيع رامي سمير.
وفــي السياق نفسه ،كشف الفنان الـســوري

شوقت الفنانة يارا جمهورها ألغنيتها الجديدة {مطلبي
في الكون} ،من خالل طرح البرومو الخاص على حسابها
على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
األغنية باللهجة الخليجية من كلمات ريــدان ،وألحان
أسامة العطار ،وتوزيع ومكس محمد صالح.
محمود العسيلي

ً
كندة علوش إلى السينما مجددا

ســامــو زي ــن تــراجـعــه عــن ط ــرح األل ـبــوم نتيجة
لبعض المشاكل اإلنتاجية ،واستعداده إلطالق
أغنية لمناسبة «عيد الحب» ُ
المقبل بعنوان «أول
ما تبتسميلي» ،من كلمات الشاعر تامر حسين،
وتوزيع طارق توكلظ.
ً
ونشر أحمد جمال فيديو جديدا من كواليس
تسجيل أ ح ــدث أغانيه المنفردة عبر حسابه
ع ـلــى «إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» ،وح ـ ــرص ع ـلــى «ت ـشــويــق»
جمهوره بــإطــاق جــزء مــن موسيقاها وعلق:
ً
«حلو كده كفاية عليكم» ،متعمدا أال يفصح عن
أية تفاصيل عنها.
محمود العسيلي ومحمود الليثي

رأي النقد

أغنية {صورة سيلفي} لنيكول سابا

أش ـ ـ ــار الـ ـن ــاق ــد ال ـمــوس ـي ـقــي
د .زين نصار إلى أن اللجوء إلى
األغنية المنفردة أمر طبيعي،
ً
مرجعا السبب إلى تراجع سوق
ً
األلـبــومــات ال ــذي يتفاقم عاما
ً
تلو اآلخ ــر نـظــرا إلــى كثير من
المشاكل اإلنتاجية والتكلفة
العالية.
مـ ــن ث ـ ــم ،ي ـس ـت ـغــل ال ـن ـج ــوم،
كما قال نصار ،مرحلة التطور
التكنولوجي ومواقع التواصل

االج ـت ـمــاعــي لتحقيق الـ ــرواج،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ص ــار
ُيقاس بعدد مشاهدات األغنية
وردود الفعل حولها ،على عكس
األلبوم الكامل الذي يحتاج إلى
مجهود مضاعف ووقت أطول
م ـق ــارن ــة ب ــاألغ ـن ـي ــة ال ـم ـن ـف ــردة،
ً
وع ـنــد طــرحــه ال يـحـقــق غــالـبــا
االن ـت ـش ــار ال ـم ـط ـلــوب ك ـمــا كــان
يحدث في السابق.
ّ
«ينصب التركيز اليوم
تابع:

ع ـلــى أغ ـن ـيــة واحـ ـ ــدة ونـشــرهــا
عبر اإلنـتــرنــت ،مــن ثــم تحقيق
ن ـ ـج ـ ــاح ـ ــات واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ونـ ـس ــب
مـ ـش ــاه ــدات واسـ ـتـ ـم ــاع بـشـكــل
يفوق توزيعات األلبوم}.
وأكـ ـ ــد نـ ـص ــار أن ال ـش ــرك ــات
اإلنتاجية لم تعد تغامر بطرح
ً
أل ـب ــوم ــات كــام ـلــة ،وك ـث ـي ــرا من
المطربين ينتجون ألبوماتهم
على نفقتهم الخاصة.

كندة علوش
تستعد الممثلةكندة علوش للبدء بتصوير دورها في
فيلم مصري بعدما تعاقدت على بطولته مع شركة «بيرد
أي» للمنتج محمد ديــاسـطــي ،مــن تــألـيــف ورش ــة كتابة،
وإخراج ابرام سالمة.
من المقرر انطالق التصوير فور االنتهاء من التعاقدات
مع الفنانين المشاركين على أن يتم ذلك خالل أيام.

fitness

20

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3679األربعاء  7فبراير  2018م 21 /جمادى األولى  1439هـ

ّ
هل أنت مستعد لحاالت الطوارئ؟

culture@aljarida●com

ّ
المهمة بمتناول يديك ،كالتوجيهات االستباقية ،والئحة بأدويتك وبجهات
ّأبق المعلومات
اتصالك في حاالت الطوارئ.

احتفظ بقائمة
تشمل األدوية
ّ
والمكمالت
الغذائية التي
تتناولها

نحاول الحفاظ على ّ
صحتنا بشتى
الوسائل .نمارس الرياضة ،ونتناول
ـوص
أطـعـمــة صـ ّـحـ ّـيــة ،ونـخـضــع لـفـحـ
ٍ
واستشارات ّ
طب ّية منتظمة .ولكن من
ّ
منا يأخذ وقته في االستعداد لحاالت
الـطــوارئ الطبية ،فيضع المعلومات
ّ
ـروريــة في
المناسبة وال ـم ـعـ ّـدات ال ـضـ
متناول اليد؟
“معظم المرضى الذين أعالجهم ال
يكونون مستعدين لدخول الطوارئ،
ح ـ ـتـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــم يـ ـجـ ـهـ ـل ــون م ـش ــاك ـل ـه ــم
ّ
ّ
الصح ّية .وكم يحالفنا الحظ عندما
يـ ـ ـك ـ ــون فـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوزة أحـ ـ ــدهـ ـ ــم ق ــائ ـم ــة
ب ــاألدوي ــة ال ـتــي يـتـنــاولـهــا” ،ي ـقــول د.
كاي أوتشي ،طبيب طوارئ
في مستشفىBrigham
 and Women’sفي
كلية الطب في جامعة
هارفارد.
ـد ك ـث ـيــرون
ـ
ع
ال يـسـتـ
ًّ
ّ
لحاالت الطوارئ ظنا منهم أن
األمور السيئة تحدث لآلخرين
ول ـي ــس ل ـه ــم .ول ـك ــن لـنـنـظــر إلـ ــى هــذه
األرقــام :يفيد مركز مكافحة األمراض
ّ
ّ
فــي الــواليــات المتحدة األمـيــركـ ّـيــة أن
َ
بين عامي  2009و،2010
ّ
توجه نحو  %50من
الراشدين البالغين
م ــن ال ـع ـمــر  65سنة
أو أك ـث ــر إلـ ــى قـســم
الـ ـط ــوارئ .ويـقــول
د .أو تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي:
«تشهد أعداد
القادمين إلى
ً
ً
غرفة الطوارئ تزايدا ملحوظا،
ً
خـصــوصــا إذا كــانــوا يشارفون
ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــوت :ي ـل ـجــأ  %75مــن
المسنين إلى الطوارئ ّ
مرة على
ّ
ّ
الست األخيرة
األقل في األشهر
من حياتهم».

ّ
جهز حقيبتك

ج ـ ِّـه ــز «ح ـق ـي ـبــة سـ ـف ــر» طـبـيــة
ّ
المقربين
تستطيع أنت ،أو أحد
ً
إل ـي ــك ،حـمـلـهــا ف ـ ــورا ف ــي ح ــاالت
الـ ـ ـط ـ ــوارئ .ق ــد ت ـك ــون الـحـقـيـبــة
فـ ـعـ ـل ـ ّـي ــة تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ق ــوائ ــم
وم ـس ـت ـنــدات قــانــونـ ّـيــة وبـعــض

األدويــة أو األجهزة التي تستخدمها
مكان
في حاالت الطوارئ ،تضعها في
ٍ
معروف في المنزل .أو قد تكون عبارة
ٍ
ّ
عن لوائح ومستندات
قانونية بصيغةٍ
ّ
قرص مدمج
إلكترونية على هاتفك ،أو
ٍ
ناقل تسلسلي
أو
حقيبتك،
في
تضعه
ٍ
ّ
ّ
تحد ث
تعلقه فــي سلسلة مفاتيحك.
ّ
إلى طبيبك وعائلتك ،وحتى محاميك،
حول المعلومات واللوازم التي ّ
تلبي
ّ
الصح ّية.
احتياجاتك

قوائم ّ
مهمة

في حالة طــوارئ ،تحتاج إلى أربع
قوائم:
• القائمة األولــى يرد فيها :حالتك
ّ
الطب ّية الراهنة والسابقة والجراحات
الـتــي خضعت لـهــا؛ وأمـ ــراض رئيسة
يـعــانـيـهــا أفـ ــراد عــائـلـتــك الـمـبــاشــرون
(ال ــوال ــدان واإلخ ـ ــوة واألطـ ـف ــال)؛ ّ
وأي ــة
ّ
جسدية أو ّ
ّ
معوقات (خسارة
تحديات
ً
الرؤية مثال).
ّ
تتضمن أسماء
• القائمة الثانية
فــريــق رعــايـتــك الـصـ ّـحـ ّـيــة وعـنــاويـنــه،
بشكل خــاص معلومات حول
وأدرج
ٍ
الرعاية ّ
ّ
يهتم بك
األو ّلية الذي
طبيب
ّ
وأي صاحب اختصاص عالجك.
• الـقــائـمــة الـثــالـثــة تـشـمــل األدوي ــة
ّ
والمكمالت الغذائية التي تتناولها.
س ـ ّـج ــل أس ـم ــاء ه ــا وجــرعــات ـهــا ومـتــى
تتناولهاّ .
يفسر د .أوتشي« :يساعدنا
ّ
هـ ــذا األم ـ ــر ك ــأط ــب ــاء ف ــي اك ـت ـش ــاف ما
ّ
توجهت إلــى غرفة الطوارئ
إذا كنت
ّ
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة آلثـ ـ ـ ـ ـ ــار ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــي ـ ــة ل ـب ـع ــض
ً
ـا ،ي ـ ّ
ـؤدي الديجوكسين
األدوي ـ ــة .م ـثـ
ّ
(كاردوكسين) ،المستخدم لعالج معدل
غير طبيعي لضربات القلب أو فشله،
إلى جفاف الجسم واضطرابات المعدة
ً
أحيانا .ولكن إذا لم تكن في حوزتك
ّ
قــائـمــة ب ــاألدوي ــة ،فـلــن أع ــرف أن ّ
علي
ّ
التحقق من هذا األمر».
ّ
تضم أسماء من
• القائمة الرابعة
ّ
يجب االتصال بهم في حاالت الطوارئ
مــع أرقــام ـهــم (ال ـخ ـلــوي ورق ــم الـمـنــزل
والمكتب) وعالقتهم بك .يستحسن أن

يكن
تــدرج أكثر
من جهة ،في حــال ًلم ّ
ً
أحدهم متوافرا .وأخبرهم مسبقا بأنك
ستضعهم على قائمتك.
ً
يـسـهــل ج ـ ـ ّـدا إن ـش ــاء ه ــذه ال ـقــوائــم،
ّ
ّ
ٌ
فكثير من العيادات الطبية يستخدم
ّ
ّ
السجل ت اإللكترونية التي تحتوي
ّ
ع ـلــى هـ ــذه ال ـم ـع ـلــومــات ك ــلً ـه ــا .كــذلــك
ثـ ّـمــة عـيــادات تعطي نسخة مطبوعة
عــن هــذه القوائم للمرضى فــي نهاية
موعدهم.

لوازم وأدوية

ً
إن ك ـنــت ت ـعــانــي داء م ــزم ـن ــا ،أب ــق م ـعــك ال ـل ــوازم
ً
واألدويـ ـ ــة ال ـتــي تـلـجــأ إل ـي ـهــا ع ـ ــادة .م ـثــا إذا كنت
ّ
تحتاج إلى مصدر غلوكوز سريع بسبب السكري أو
ّ
انخفاض مستوى السكر في دمك ،ينصحك الدكتور
أوتشي بضرورة االحتفاظ بعصير أو شوكوالتة
ّ
أو حلوى لتناولها عند الضرورة وإل أغمي عليك.
ّ
مقياس الغلوكوز لتتفحص
كذلك األمر بالنسبة إلى
ّ
ّ
مستوى السكر في الدم وتتجنب حاالت الطوارئ.
ً
عــاوة على هــذا ،على الجميع االحتفاظ بقرص
ّ
ً
أسبرين مــن  325مليغراما لتناوله عند الشعور
ّ
الصدر أو الذراعين
كألم في
القلبية،
بأعراض النوبة
ٍ
ّ
ّ
الفك أو الظهر ،أو ضيق في التنفس ،أو غثيان.
أو

يبطئ ه ــذا الـ ــدواء ت ـ ّكـ ّـون جلطة ال ــدم فــي الـشــريــان
التاجي ،ما يمنع تدفق الدم ،أو توقفه.
ّ
فــي النهاية ،يقول د .أوتـشــي« :إذا شعرت بأنك
ّ
ّ
امضغ قرص األسبرين فيتفتت
تصاب بنوبةٍ قلبيةّ ،
ً
فورا في معدتك» .ويحذر من البقاء في المنزل ومن
ّ
عدم االتصال بالطوارئ في حال راودك خطب ما ،فال
ُ ّ
ّ
تفترض أن المشكلة ستحل من تلقاء ذاتها .ويتابع:
ّ
تتردد في الذهاب إلى غرفة الطوارئ وحاول قدر
«ال
ّ
اإلمكان أن تحضر معك المستندات المهمة» .ننسى
ً
األخـيــرة بسهولة ،خصوصا إذا أصبنا بالمرض
ً
فجأة ،لذا ّ
ّ
ّ
جهز «حقيبتك» الواقعية أو اإللكترونية،
ّ
وأبقها في متناول يديك في أي وقت.
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عالقات

ّ
الوحدة ...كيف تتغلب عليها بخطوات بسيطة؟

ّ ّ
ً ّ
مرض جسدي.
كأي
إنسانية تؤثر في المرء
الوحدة تجربة
ٍ
ًٍ
بشكل سلبي تماما ً
ّ
ّ
طويال ،فقد
وقتا
الشعور
هذا
راودك
إذا
ولكن
،
طبيعي
أمر
صحيح أنها
ّ
ٌ
ً
األميركية فاني هاو« :الوحدة رفيق غير ٍّ
تتأثر ّ
ّ
مدعو وال
صح ّتك سلبا .تقول ًالكاتبة
مختار يتسلل إلى جانبك» .إذا كيف ّ
نتخطاها؟

ّ
يعرف علماء النفس الوحدة بطرائق عدة
ً
غالبا إلى فئات بحسب ّ
ّ
مدتها.
مونها
ويقس
ّ ٍ
ّ
ً
ويــت ـفــق معظمهم عـلــى أن ـهــا تـبـ ّقــى ش ـعــورا
ً
ـوب ب ــه ،مـ ّـع أن ـهــا تجربة
م ــؤذي ـ ّـا وغ ـيــر م ــرغ ـ ٍ
ّ
الصحة
إنسانية مشتركة ،من ثم تؤثر في
ً
ّ
ّ
العقلية سلبا.
الجسدية كما
ّ
ّكذلك الحظت دراســات حديثة أن الوحدة
ت ــؤث ــر ف ــي ع ـمــل ال ـج ـهــاز ال ـم ـنــاعــي ،وتلحق
ّ
ّ
وتعرض المرء لخطر
بنوعية النوم،
الضرر

ّ
دعم
لنشك ّل شبكة ٍ
حقيقية تساعد
في إبقاء ّالوحدة
ً
بعيدة عنا
ال بد من النظر
خارج حاسوبنا
وأجهزتنا
المحمولة

اإلصابة بأمراض القلب.
أشارت دراسة أجريت العام الماضي إلى
ّ
بشكل ملحوظ خطر الموت
أن الوحدة «تزيد
ٍ
المبكر» أكثر من عوامل صحية أخرى .ووجد
ٌ
استقصاء استهدف راشدين يبلغون  45من
ّ
ّ
العمر وأكثر في الواليات المتحدة األميركية
ً
ّ
أن نحو ثلث المجيبين ُيعتبر «وحيدا» .كذلك
ّ
أش ــارت تقارير تــركــز على أطـفــال وراشــديــن
شباب إلى عيش نسبة كبيرة من المجيبين
الــذيــن ت ـتــراوح أعـمــارهــم بين  17و 25سنة
ً
الـ ــوحـ ــدة .أخ ـ ـيـ ــرا ،ت ــزع ــم إح ـ ــدى الـ ــدراسـ ــات
ّ
التي نالت اهتمام وسائل اإلعــام أن البشر
قدر من الوحدة عند بلوغهم
يشعرون بأكبر ٍ
ّ
 35سنة من عمرهم .باختصار ،يبدو أن ال
ّ
عمرية بمنأى عــن عيش هــذه العاطفة
فئة
ّ
المدمرة.

ٌ
ٍّ
وتصد
اعتراف

ّ
ّ
كاتشوبو ،أسـتــاذ خدمة
تخصص جــون
مـتـمـ ّـيــز فــي «تـيـفــانــي أن ــد مــارغــريــت بــايــك»
والسبب
فــي جامعة شيكاغو ،فــي الــوحــدة ّ
وراء اخـتـبــار ال ـمــرء ل ـهــا ،وك ـيــف تــؤثــر فيه،
وم ــا ال ـع ـمــل ل ـل ـت ـصـ ّـدي ل ـه ــا؟ ي ـق ــول ف ــي هــذا
ّ
ّ
تطو ر ليعطي ّ
أهم ّية
المجال إن مجتمعنا
ّ
أكـثــر للنزعة الـفــرديــة واالكـتـفــاء الــذاتــي ،ما
ً
يدفع باألشخاص غالبا إلى العزلة ورفض
االع ـ ـتـ ــراف ب ــال ــوح ــدة ع ـنــدمــا يـخـتـبــرونـهــا.
ويـ ـش ــرح« :ال نـسـمــع ال ـن ــاس ي ـت ـحـ ّـدثــون عن

ّ
بالوحدة ألن األخيرة
شعورهم
ّ
موصومة على أنـهــا تـعــادل على
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـن ـف ـســي ك ـ ــون ال ـف ــرد
ً
ً
ف ــاش ــا ف ــي ال ـح ـي ــاة أو ض ـع ـي ـفــا،
ً
و ّهـ ـ ــو أمـ ـ ــر م ــؤس ــف ف ـع ــا،
ألن ـ ـ ـ ــه يـ ـعـ ـن ــي مـ ـيـ ـلـ ـن ــا إلـ ــى
ن ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــران ش ـ ـ ـعـ ـ ــورنـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــدة ،وه ـ ـ ــو
ً
ً
ل ـيــس أم ـ ــرا مـنـطـقـ ّـيــا
أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـكـ ـ ــران
شـعــورنــا بالجوع
أو ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــش أو
األلم».
بـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــة إل ـ ـ ــى
ّ
كاتشوبو،
البروفسور
ّ
كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم ب ــه

ّ
النكران زيادة ّ
فيؤدي
حدة الشعور بالوحدة،
ّ
ً
ّ
أحيانا إلى اتباع استراتيجيات تأتي بنتائج
ّ
عكسية ،كالسعي أكثر وراء العزلة .من هنا،
تكمن الخطوة األولى نحو محاربة التأثير
ّ
العاطفية في
السلبي الناتج عن هذه الحالة
ّ
تحديد أن ما نشعر به هو الوحدة .ويتابع:
ّ
ّ
«أم ــا الـخـطــوة الـثــانـيــة فـتـنــص عـلــى فـهــم ما
ت ـح ــاول ال ــوح ــدة ّ فـعـلــه لــدمــاغ ـنــا وجـسـمـنــا
وسـلــوكـنــا» .ي ـحــذر« :ش ـعــورنــا بــالـعــزلــة أمـ ٌـر
خـطـيــر ،كــونـنــا كــائـنــات اجـتـمــاعـ ّـيــة ،فيدخل
دماغنا في نمط الحفاظ على الذات ،ويجلب
مرغوب بها على
معه تأثيرات مجهولة وغير
ٍ
ّ
اآلخرين».
وتصرفاتنا تجاه
أفكارنا
ّ
ح ـي ــن ن ـع ـت ــرف ب ـم ـشــاعــرنــا ون ـف ـه ــم أن ـه ــا
ً
ً
ّ
ّ
العقلية
صحتنا
تحمل تــأ ثـيــرا خطيرا فــي
وال ـج ـس ـ ّ
ـدي ــة ،ك ـمــا ف ــي س ـلــوك ـنــا ،ينصحنا
ّ
ّ
البروفسور كاتشوبو بــا لــرد على شعورنا
عالقات وتوطيدها.
بالوحدة من خالل إقامة
ٍ
ويشرح« :يمكننا تعزيز روابطنا عبر تطوير
ّ
التحدث
شخص نثق به ويمكننا
عالقتنا مع
ٍ
إلـيــه عــن ّ
أي أم ـ ٍـر ،وهــو فــي المقابل يبادلنا
ال ـث ـقــة ذاتـ ـه ــا .ك ــذل ــك بــإم ـكــان ـنــا تـعــزيــز
ّ
العالئقية ببساطةٍ من خالل
الــروابــط
ـات جـ ّـيــدة مــع األصــدقــاء
م ـشــاركــة أوق ـ ـ
ٍ
ً
ّ
والعائلة ،من دون إلهاءات .أخيرا ،نوطد
ّ
الجماعية عبر االنخراط في أمر
عالقاتنا
ّ
ّ
أكبر من ذاتنا ،فلم ال نفكر في التطوع في

ً
في كتاب ( Alone Togetherوحدنا معا)،
تـنــاقــش عــالـمــة الـنـفــس االجـتـمــاعــي شيري
ّ
ً
ت ـي ــرك ــل أيـ ـض ــا ك ـي ــف ي ــزي ــد ف ـ ــرط االتـ ـص ــال
ب ـمــواقــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي انـفـصــالـنــا
ً
البعيدة عن
عن بعضنا
بعضا في حياتنا ّ
ّ
وتفسر تيركل« :تزداد توقعاتنا من
اإلنترنت.
ّ
التكنولوجيا فيما تقل من بعضنا البعض،
وأسأل نفسي :لماذا وصلت األمور إلى هذا
ّ
ّ
الحد؟ أعتقد أن السبب مناشدة التكنولوجيا
ً
ّ
لنا خصوصا حين نكون في ّ قمة ضعفنا،
ونحن ضعفاء ووحـيــدون لكننا نخاف من
ّ
الحميمية».
ّ
ّ
حقيقية تساعدنا في
لنشكل شبكة
ٍ
دعم ً ّ
ّ
إبـقــاء الــوحــدة بـعـيــدة عــنــا ،ال بــد مــن النظر
خارج حاسوبنا وأجهزتنا المحمولة لتعزيز
روابطنا بعائلتنا وأصدقائنا ومجتمعنا.
ك ــذل ــك يـنـصـحـنــا ع ــال ــم ال ـن ـفــس غ ــي ويـنــش
ّ
بمواجهة مخاوفنا وشكوكنا واتـخــاذ أول
خطوة نحو التواصل مع اآلخرين أو إعادة
ّ
االتـ ـ ـص ـ ــال بـ ـه ــم ،ف ـي ـق ـتــرح ع ـل ـي ـنــا أن نـبـعــث
ً
ً
ّ
ّ
بــرســائــل إيـجــابــيــة ب ــدال مــن سـلـبــيــة ،فضال
ّ
زمنيةٍ واضـحــةٍ للمناسبات
عن وضــع أطـ ٍـر
ّ
االجتماعية.
ٌ
على سبيل المثالُ ،ي ّ
عبارات
رجح أن تكون
مـثــل «اشـتـقــت إل ـيــك ،مــا رأي ــك فــي أن نشرب

ّ
ّ
ربما تشكل مواقع التواصل االجتماعي
ّ
ّ
ال ـحــل األول ال ــذي يـتـبــادر إ ّل ــى ذهـنـنــا حين
ن ـك ــون وح ـي ــدي ــن؛ وي ـب ــدو أن ـه ــا ع ــاج سهل
وســريــع .مــع ه ــذا ،تشير دراسـ ــات ع ـ ّـدة إلــى
ّ
أن شـبـكــات ال ـتــواصــل عـلــى اإلن ـ ّتــرنــت تزيد
شعورنا بالوحدة والعزلة رغم أنها توهمنا
بكثرة عالقاتنا.
ُ
نشرت دراسة العام الماضي في American
Journal of Preventive Medicine
ّ
ّ
ّ
للطب الوقائي)
األميركية
(المجلة
بـ ـع ــدم ــا وج ـ ـ ــدت ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـش ـع ــور
بــال ـعــزلــة لـ ــدى مـسـتـخــدمــي م ًــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مـقــارنــة بمن
ً
ً
ي ـخ ـ ّـص ـص ــون وق ـ ـتـ ــا مـ ـ ـح ـ ـ ّـددا لـلـشـبـكــات
ّ
اإللكترونية.

حيوان أليف
يساعدك وجود
ٍ
عـنــدمــا يـغـيــب ال ـتــواصــل ال ـب ـشــري ،تشير
ٌ
دراسات إلى الفائدة التي ّ
يقدمها االستمتاع
ـق مــن الـفــرو .اكتشفت دراســة
بــوجــود صــديـ ٍ
ّ
أجــريــت ال ـعــام الـمــاضــي أن وج ــود كـلـ ٍـب في
ّ
ً
خصوصا
المنزل يقلل خطر الموت المبكرّ ،
لدى من يعيشون وحدهم ،ويصادف أنهم من
الفئة األكثر عرضة للشعور المنهك بالوحدة.
ّ
ٌ
كــذلــك وج ــد بـحــث ســابــق أن مــن يملكون

أعد كتابة ّ
قصتك

نشاطات نستمتع بها؟».
ٍ

ابتعد عن مواقع التواصل

ً
ّ
ونتحدث؟» فاعلة أكثر
القهوة معا يوم األحدّ
من «لم أعد أعلم إن كنا ال نزال صديقين».
ً
ّ
ٌ
سبب آخر يجعل التواصل وجها لوجه
ثمة
أفضل من ذاك الذي ُيقام عبر اإلنترنت وهو
ببساطةٍ حاجة البشر إلى التواصل الجسدي
ليشعروا باالرتياح ،حسب هيلينا باكلوند
وايسينغ من جامعة شمال والية نيويورك
ّ
للطب في مدينة سايراكيوز .بالتأكيد هذا
ً
ال يـعـنــي أن نـلـمــس ال ـغ ــرب ــاء ع ـشــوائـ ّـيــا في
الـشــوارع ،بل اإلمساك بيد أحــد الوالدين أو
طفل ،أو معانقة صديق ،ما يفعل العجائب
ٍ
ل ـصـ ّـح ـت ـنــا ال ـع ـق ـلـ ّـيــة .ك ــذل ــك ُي ـع ـت ـبــر الـلـمــس
أداة للتواصل وتوجيه رســائــل عــن حالتنا
ّ
العاطفية.

ّ
ً
ً
ّ
بحياة
حـيــوا نــا أليفا يتمتعون
اجتماعيةٍ
ٍ
تواصل أفضل ،ويشاركون أكثر في
ومهارات
ٍ
أنشطة المجتمع.
ال ـح ـي ــوان ــات رائـ ـع ــة م ــن نــاح ـيــة ال ـش ــروع
بحيوان أليف ،عبر
بمحادثات ،واالهتمام
ٍ
أخ ــذه فــي نــزهــة أو إل ــى الـ ّطـبـيــب الـبـيـطــري،
ّ
ي ـح ـبــط ق ــل ــة ال ـح ــرك ــة ويـ ــوفـ ــر فـ ــرص ال ـل ـقــاء
جدد.
بأشخاص
ٍ
ٍ
ككلب
كبير،
بحيوان
االهتمام
لك
إذا بدا
ٍ
ٍ
ّ
ً
ً
ٍّ
ً
ّ
أو ق ــط ،عـمــا شــاقــا ومكلفا ،لــم ال تفكر في
ً
ّ
صغير وقليل الضجة غالبا ورخيص،
بديل
ٍ
ٍ
كــالـسـمـكــة؟ فـقــد أظ ـه ــرت دراس ـ ــة ع ــام 2016
ّ ً
ً
وتحسنا في الوظائف
االكتئاب
تراجعا في
ّ
ّ
ّ
اإلدراكــيــة لــدى مسنين أوكـلــت إليهم مهمة
ّ
رعــايــة زيــز على أن هــذه الحشرة حيوانهم
ـون ثمانية أسابيع
األل ـيــف ،وذل ــك فــي غـضـ ّ
ً
من بدء االختبار .نذكر أنك تستطيع أيضا
ّ
التطوع في مأوى حيوانات أو تعرض على
أصدقائك أو معارفك االهتمام بحيواناتهم
األليفة عندما يذهبون في عطلة ،فتستمتع
ّ
ّ
االجتماعية.
وتحسن عالقاتك
بالفوائد ذاتها

ً
إذا كنت عــاجــزا عــن ال ـهــروب مــن وحــدتــك ،مــا يضاعف شعورك
ً
ً
بالعزلة ،حاول إذا تحويل هذا الوقت الذي تمضيه وحيدا إلى خلوة
ً
واستخدمها لصالحك .عندما تكون بعيدا عن اآلخرين ،لم ال تغتنم
ّ
فتتعرف إلــى شخصك
الفرصة لتمضية بعض الــوقــت مــع نفسك،
ّ
ّ
ّ
ّ
وتنمي مهارات جديدة ،أو تطور
بشكل أفضل وتتخلص من التوتر
ٍ
منها؟
القديمة
ّ
ّ
تعلم تقدير هــذا الوقت الــذي تمضيه مع نفسك على أنــه فرصة
ّ
أمر آخر.
لتصادق ذاتك قبل أي ٍ
ّ
تسلط دراسة شارك في تأليفها عالم النفس أيمي روكاتش ،الضوء
ّ
ّ
السلبي
على أن «القبول والـتــأمــل» طريقة لتحويل تأثير الــوحــدة
ّ
ّ
ّ
إيجابيةّ .
على أنها
يعرف المؤلفون هذه المقاربة
سلوك أكثر
إلى
ٍ
ّ
ً
علم بمخاوفك وتمنياتك
على
لتصبح
وحيدا
كونك
فرصة
«استغالل
ٍ
واحتياجاتك كأبرز وسيلةٍ للتعامل مع الوحدة».
ّ
ّ
يـشــرح روكــاتــش وزم ــاؤه أنـنـ ّـا حين نتعلم الترحيب بالوحدة
ّ
واستخدامها لمصلحتنا ،نتجنب العزلة وتأثيراتها السلبية.

ّ
ّ
الحالية إلى أن الخلوة (أي الترحيب
ويتابع« :تشير نتائج الدراسة
فاعل مع
بشكل
التعامل
في
تساعد
بالوحدة على ّعكس العزلة)
ٍ
ٍ
ألم العزلة ،فتتوقف محاوالت نكران الوحدة ،من ثم تعزيز قبولها
ً
ّ
ّ
ّ
وحتمية أحيانا».
وجودية
بشرية
باعتبارها حالة
في كتاب ( Addressing Lonelinessمعالجة الــوحــدة) ّ ،يضيف
ّ
ً
ّ
ٌ
ّ
مفيد في هذا السياق نظرا إلى أنه «يقلل
التأمل اليقظ
باحثون أن
ّ
ّ
ّ
الشعور الذاتي بالوحدة عبر تخفيف الوظائف المعرفية الالتكيفية»،
على ّ
حد قولهم.
ّ
ّ
ً
ّ
إذا كنت تشعر بالوحدة ،لعلها فكرة جيدة أن تحضر لنفسك كوبا
تأمل ّ
من الشاي وتضع موسيقى ّ
مهدئة وتستمتع بفرصة مصادقة
ٍ
ً
ّ
تشجع ّتيركل في خطابها ضمن « :TED talkابدأ بالنظر
نفسك ّأوال.
ً
ٌ
ّ
ٌ
إلــى الــوحــدة على أنها أمــر جــيــد ،وأفسح المجال أمامها» ،مشيرة
ّ ّ
إلى أن تعلم الراحة مع أنفسنا فحسب يساعدنا في خرق الوحدة
وتحسين عالقاتنا باآلخرين».

ّ
الحكم بتسرع وقسوة ...اللوم واالتهامات
ّ
نتمكن من ّ
عندما ّ
تقبل فكرة أن قيمتنا كبيرة من دون أي قيد أو
نقر بأخطائنا وما نندم عليه،
ً
شرط وأننا محبوبون رغم كل ما اقترفناه .ال تسلبنا أخطاؤنا وهفواتنا جزءا من الحب الذي نتمتع
ً
ً
به .على العكس ،نبقى دوما أشخاصا جيدين بما فيه الكفاية.

ترتبط وجهات نظرنا بشأن
ما هو صــواب وخطأ بالذوق.
وال يمكنك الفصل في مسائل
ت ـقــوم عـلــى ال ـ ــذوق .ه ــل الـلــون
األحمر أفضل من األزرق؟ وهل
لحم البقر أفضل من الدجاج؟
لكل منا تفضيالته .وال شك في
أننا نفضل كلنا تفادي ارتكاب
األخطاء والقيام بأعمال نندم
ّ
عليها ،إال أن هذه تشكل فرصة
ّ
للتعلم.
ً
ال نعرف حقا ما األفضل ،وال
نملك فكرة عن الوضع «األمثل»
لألمور .وال يسعنا الجزم بأن
المسائل كانت ستتخذ منحى
أفضل لو أننا لم نرتكب الخطأ.
لـ ــذلـ ــك ،بـ ــإقـ ــرارنـ ــا بــأخ ـطــائ ـنــا

ً
ونــدم ـنــا ،نـكـتـســب وع ـي ــا أكـبــر
لنواقص اإلنسان.
م ـ ــن الـ ـمـ ـه ــم ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ــى
ّ
تقبل الــذات والكف عن اعتبار
آراء اآلخ ــري ــن مــوج ـهــة إلـيـنــا
ً
شخصيا .ال يمكننا التعاطي
ّ
مع رأي اآلخــر على أنــه موجه
ً
إل ـي ـنــا شـخـصـيــا ألن الــوقــائــع
ُ
تظهر أن البشر كلهم يتفاعلون
مــع مـشــاعــرهــم ،ومعتقداتهم،
وآرائ ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .ل ــذل ــك ال
ُي ـع ـت ـب ــر ح ـك ـم ـه ــم أس ـ ـمـ ــى ،بــل
يـ ـع ـ ّـب ــرون ف ـح ـســب ع ــن رأي ـه ــم
الخاص.
ً
ت ـت ـب ـ ّـدل اآلراء أحـ ـي ــان ــا مــن
دقيقة إلى أخرى ومن يوم إلى
آخـ ــر .ورب ـم ــا ي ـ ّ
ـوج ــه اآلخـ ــرون

ّ
ـف جــراحــك ،وذكــر
• ال تتعلق المسألة ًبــك بــل بـهــم .اش ـ ِ
نفسك بأنك تجيد كثيرا من األمــور وبأنك إنسان ناقص
ً
من الطبيعي أن يرتكب األخطاء .لن تكون يوما أسمى من
ً
ً
ً
اآلخــريــن أو أدن ــى منهم ،بــل ستظل دوم ــا إنـســانــا مـعــادال
ألترابك البشر .وال شك في أن هذا الحوار الداخلي يساعدك
ّ
في التخفيف من األسى الذي تولده فيك تجربة ما.
• ال تدع اآلخرين يؤثرون فيكَ .
اسع إلى تفادي المبالغة
في التفاعل مع مشاعر اآلخرين السلبية واستفزازاتهم.

مــاح ـظــات ـهــم إل ــى أنـفـسـهــم ال
ً
إل ـي ـن ــا .إن ـه ــم ب ـشــر أيـ ـض ــا وال
يتمتعون بمعرفة أسمى .لذلك
ال ُيعتبر حكمهم على طبيعة
ً
الحياة المجردة صحيحا ،بل
يعكس رأيهم الخاص في تلك
اللحظة من حياتهم.
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ن ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــى م ــع
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ص ـع ـي ــد
شخصي ،نشعر باإلهانة وقلة
االحترام .لذلك نحاول كرد فعل
الدفاع عن أنفسنا أو نستسلم
ّ
بخنوع .وفي الحالتين ،نركز
على انتقاد الشخص اآلخر
ً
ً
ونـعـتـبــره خ ـطــرا جــديــا،
ً
ً
وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــا ،وك ـ ـب ـ ـيـ ــرا.
نتيجة لذلك ،تنشأ فينا

الـ ــرغ ـ ـبـ ــة ف ـ ــي ت ـص ـح ـي ــح رأي
المعتدي وإثـبــات خطأه .نود
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ب ــراء ت ـن ــا وب ــذل
قـ ـص ــارى ج ـهــدنــا ل ـل ــدف ــاع عن
ً
وجهات نظرنا ،علما بأن هذا
ال يـحـقــق أي ه ــدف غير
تعزيز الخالف .وهكذا

ّ
• ال تركز على ذاتك كي ال تطيل التفكير في نواقصك.
ً
ّ
بدال من ذلك ،فكر في أهدافك والخطوات الضرورية لبلوغها.

ّ
نولد معمعة كبيرة من سلوك
ً
تافه جدا.
إل ـ ـ ـيـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
التي يمكنك اعتمادها لتكف
ع ـ ــن أ خ ـ ـ ــذ آراء اآل خـ ــر يـ ــن
وتـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ع ـل ــى
صعيد شخصي:

ّ
ً
• تعلم الصبر .ال تكن مـتـهــورا وتتفاعل مــع وضــع ما
ّ
من دون أن تمنح نفسك الوقت الكافي لتهدأ .جرب تقنية
التنفس العميق البسيطة أو قرر أخذ استراحة وجيزة.

• أوقف الحوار الداخلي السلبي .واجه الحوار الداخلي
ً
الهدام بحوار واقعي« .تكون أحيانا عدو نفسك .لذلك امنح
نفسك فرصة».

ً
• ال تـســارع إلــى ال ـلــوم ،بــل فكر فــي أن لــآخــريــن أيضا
مزايا وسيئات.

ً
ً
• ال تخش أن تبدو غبيا .إذا طرح عليك أحد ســؤاال ال
تعرف جوابه ،فقل بكل بساطة« :أحتاج إلى التفكير في هذه
ً
المسألة وسأعلمك برأيي الحقا».

ّ
• فكر في اآلخرين .خض التفاعالت االجتماعية وأنت
مصمم على إبقاء هذه التجربة بحد ذاتها ممتعة .اسأل
نفسك« :ماذا يمكنني فعله ألشعر براحة أكبر؟».
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تتخذ قرارات مهمة ستدفع أعمالك إلى األمام.
ً
عاطفيا :تستعين بحدسك لمعرفة ما إذا كان أحدهم
ً
مغرما بك.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :ربما تناقش أفـكــارا جريئة وآراء غريبة
عن محيطك.
رقم الحظ.5 :
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الميزان

ً
مهنيا :تتحقق من أمر وتبدأ عملية بحث وتدقيق في
أوراقك.
ً
عاطفيا :يطرأ أمر من الماضي قد ّ
يبدل عالقتك بالحبيب.
ً
اجتماعيا :تفتح صفحة جديدة مع أحد األصدقاء بعد
سوء تفاهم.
رقم الحظ.4 :
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كلمات متقاطعة

10

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ّ
تتطور على
مهنيا :ال تستعجل شيئا واترك األمور
طبيعتها.
ً
عاطفيا :تبحث عن حبيب أو عن شريك لكن الظروف
غير مالئمة.
ً
اجتماعيا :يدخل برجك اليوم إلى عالمك ليحمل إليك
السعادة والفرح.
رقم الحظ.1 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كلمة السر

 -9شــرب ثانيا أو تباعا –
يستفسر.
 ( -10ت ـح ــت  )....مـســر حـيــة
ل ـط ــارق وه ـيــا الـشـعـيـبــي –
للتعجب.

رواندا

حرف ندبة.
 -7تجدها في (ملبن).
 -8ل ـ ـجـ ــأ (م) – م ـس ـل ـس ــل
لحسين المنصور وإ لـهــام
فضالة (م).

ً
مهنيا :تبهر اآل خــر يــن بــأ فـكــارك وتخطط لرحلة عمل
قريبة.
ً
عاطفيا :تقوم مع الحبيب بمشروع مشترك ال عالقة له
بعملك الحالي.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـشـيــر بــرجــك إل ــى ات ـص ــاالت م ــع المحيط
ً
وخصوصا المعارف.
رقم الحظ.6 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ي

 ( -1معتوق  )...فيلم للفنان
طارق العلي.
 -2ح ـ ـشـ ــرات ذات أ ج ـن ـحــة
مستقيمة – ضوء (م).
 -3نشرف على (م) – (تو )....
برنامج مسابقات لطارق.
 -4نضج (م) – رجاء.
 -5تجدها فــي (ال ـس ــرور) –
سفن (م).
 -6أخذ الشيء من األرض –

6

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تنجح في شؤون تفاوضية في عملية شراء أو مـهـنـيـ ًـا :ح ــاذر مــن شــراكــة مـ ّ
ـزيـفــة وراج ــع أم ــورك بحكمة
وهدوء.
بيع مثمرة.
ً
ً
ً
عاطفيا  :تتمتع بجاذبية تجعلك محبوبا مــن الطرف عاطفيا :سوء تفاهم محتمل قد يفتعل مشكلة مع الشريك.
ً
ً
اجتماعيا :يؤدي أشخاص دورا في توجهاتك السياسية
اآلخر.
ً
ّ
تهتم بـشــؤون حياتية وفكرية تعود عليك واالجتماعية.
اجتماعيا :
رقم الحظ.11 :
بالنفع.
رقم الحظ.12 :
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عموديا:

 21مارس  19 -أبريل
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 -1مسرحية للفنان القدير
ط ـ ـ ــارق ال ـع ـل ــي مـ ــع ش ـهــاب
حاجية.
 -2برنامج مسابقات قدمه
طارق في رمضان .2016
 -3مسرحية لـطــارق العلي
مع دواد حسين (م).
 -4إحسان – عندي (م).
 -5ح ـ ـ ـ ــروف مـ ـتـ ـش ــابـ ـه ــة –
تجدها في (تستأصل).
 -6نــرشــد – (مــا  )....مــا زال
(م).
 -7تجدها في (رفوف).
 -8فيلم للفنان طارق العلي
(م).
 -9العواهل (م) – علو.
 -10اس ـتــدار ح ــول نفسه –
أداة جزم.

الحمل
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كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:
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من  6أحرف وهي اسم دولة فقيرة في شرق إفريقيا.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3679األربعاء  7فبراير 2018م  21 /جمادى األولى 1439هـ

ً
مهنيا :يحدث تنافر فلكي يحرجك ويؤثر في
سير أعمالك.
ً
عاطفيا :يلفت الشريك نظرك إلى أخطاء فال
تهمل مالحظاته.
ً
اجتماعيا :األقرباء غير منسجمين مع آرائك
العائلية.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تبتسم لك األفــاك وتدعوك إلى التجديد وتحديد
أهدافك.
ً
ّ
بتحسن في عالقتك العاطفية بعد برودتها
عاطفيا :تشعر
لفترة.
ً
اجتماعيا :أمامك مشاركة مهمة في مؤتمر أو دعــوة إلى
ندوة ثقافية.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تواجه اعتراضات على مشروعك أو على طريقة
عملك.
ً ّ
عاطفيا :تطلع على معلومات كان يخفيها الحبيب عنك.
ً
اجتماعيا :تشعر بصعوبة وعدم ّ
تكيف مع أجواء بعض
األصدقاء.
رقم الحظ.14 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :تنسحب من اجتماع نتيجة تدخل الغير في عملك.
ً
ً
ّ
عاطفيا :فترة عاطفية مشوقة ومفاجآت حلوة تنتظرك قريبا.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلــى ســام وإلــى فترة راحــة فانتبه إلى
نفسك.
رقم الحظ.15 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ف ـت ــرة م ــائ ـم ــة لـتـنـظـيــم أول ــوي ــات ــك والـ ـش ــروع
بإنجازها.
ً
ً
عاطفيا :تصادق أحــدا من الطرف اآلخر ويكون له دور
في مواقفك.
ّ
ً
اجتماعيا :تواجه احتكاكات عائلية وتعيش خضات.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :حاذر نصائح سيئة على الصعيد المالي توقعك
في مشكلة.
ً
عاطفيا :انتبه من نزاع رومنسي أو من اكتشاف لبعض
األسرار.
ً
اجتماعيا :تقبل لما يجري في عائلتك وازرع ابتسامة
على شفتيك.
رقم الحظ.19 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

مركز جابر األحمد يحتفي بالعدواني مؤلف النشيد الوطني

ُ
خالل حفل غنائي يقام  13الجاري يشارك فيه عبدالله والمسعود وفاطمة ووالء
محمد جمعة

يحتفي مركز جابر األحمد
الثقافي بالشاعر أحمد
العدواني ،من خالل حفل
غنائي يتصدى له المطربون
علي عبدالله وخالد المسعود
وفاطمة الكويتية ووالء
الصراف.

تـ ـ ــواصـ ـ ــل ف ـ ــرق ـ ــة م ـ ــرك ـ ــز ج ــاب ــر
األحمد الثقافي بروفاتها ،بمعية
الـمـطــربـيــن :عـلــي عـبــدالـلــه وخــالــد
المسعود وفاطمة الكويتية ووالء
الصراف ،استعدادا ألمسية تكريم
ال ـش ــاع ــر الـ ــراحـ ــل أحـ ـم ــد م ـش ــاري
العدواني ،المقرر لها  13الجاري.
وف ــي أج ــواء حـمــاسـيــة ،انـخــرط
ن ـ ـجـ ــوم الـ ـحـ ـف ــل ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــروفـ ــات،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـمــواج ـهــة ال ـج ـم ـهــور،
إلع ـ ــادة إحـ ـي ــاء أعـ ـم ــال أحـ ــد أب ــرز
شعراء الفصحى في الكويت خالل
القرن العشرين.
"ال ـج ــري ــدة" رص ــدت آراء نجوم
الحفل حول مشاركتهم في تكريم
قامة من قامات األغنية الكويتية.
كانت الـبــدايــة مــع الفنان خالد
المسعود ،الــذي قــال" :رحلتي مع
ال ـغ ـنــاء بـ ــدأت مـطـلــع تسعينيات
ال ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،بــأغ ـن ـيــة (نـفـحــة
ع ـطــر) ،وت ـعــاونــت مــع الـعــديــد من
الشعراء والملحنين ،ثم انخرطت
فـ ــي أن ـش ـط ــة ال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
للثقافة والـفـنــون واآلداب ،فضال
عن المشاركة في حفالت خارجية
ل ـ ـل ـ ـكـ ــويـ ــت ،بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة األعـ ـ ـي ـ ــاد
الــوطـنـيــة ،إل ــى أن ج ــاء ت الفرصة

لـلـتـعــاون مــع مــركــز جــابــر األحـمــد
الثقافي ،إلحياء حفل الشاعر أحمد
العدواني ،حيث أقدم ثالث أغنيات،
منها( :اداري والـهــوى) و(الكاعب
الحسناء) ،وسنحافظ على هوية
األغنيات بنفس صيغتها القديمة،
لكن بعزف حديث ،ما يشكل همزة
وصل بين جيلين".
وأشار إلى أن هذه النوعية من
األعمال تحتاج إلى دقة ،ما َّ
حمسه
على خوض هذا التحدي ،السيما
اللغة العربية الفصحى ،التي تمتد
ل ــ 10دقــائــق على الـمـســرح ،مؤكدا
أنها ستقدم كاملة دون اختصارات.
بـ ــدورهـ ــا ،ذك ـ ــرت ال ـف ـنــانــة والء
الـ ـص ــراف أن ـه ــا س ـبــق أن شــاركــت
في الغناء بأمسية الراحل عوض
الـ ـ ــدوخـ ـ ــي ،مـ ــن خـ ـ ــال أغ ـن ـي ـت ـيــن،
وبحفل الشاعر العدواني شاركت
ف ــي ال ـ ـكـ ــورال ،إلـ ــى ج ــان ــب الـغ ـنــاء
ال ـم ـن ـف ــرد ،ح ـي ــث "أش ـ ـ ــدو بــأغـنـيــة
(الـحـمــد لــك يــا عظيم ال ـش ــأن) ،من
أل ـح ــان ال ـمــوس ـي ـقــار أح ـم ــد بــاقــر،
وغناء الفنان علي حسين ،وتنتمي
لفن الصوت".
ولفتت إلى أنها بحكم دراستها
للموسيقى تقف على كيفية أداء

علي عبدالله

خالد المسعود

والء الصراف

فاطمة الكويتية

جميع األلوان" :بحكم تجاربي مع
فرقة المركز شاركت في أكثر من
حـفــل ،وتـصــديــت ألل ــوان ع ــدة ،لــذا
أصبحت ّ
لدي خلفية جيدة ،وعلى
إلمام تام بجميع األلــوان" .وأكدت
أنها ال تعتبر الكورال ينتقص من
شأنها ،إنما يساعدها على تمرين
الصوت.
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـف ـن ــان ــة
فاطمة الكويتية" :سجلت حضورا
سابقا مع فرقة مركز جابر األحمد
الـثـقــافــي ،بأمسية الـفـنــان الــراحــل

راش ــد الـحـمـلــي ،وأث ـبــت حـضــوري
بــال ـغ ـنــاء ال ـم ـن ـفــرد ،وسـ ــوف أق ــدم
بـحـفــل ال ـشــاعــر ال ـع ــدوان ــي أغـنـيــة
(أنا أهواه) ،التي شدت بها الفنانة
فايزة أحمد".
م ــن جـهـتــه ،أع ــرب ال ـف ـنــان علي
عبدالله عن سعادته بالمشاركة في
تكريم اسم الراحل أحمد العدواني،
وقـ ـ ــال" :أقـ ـ ــدم خـ ــال ال ـح ـفــل ثــاث
أغنيات؛ (يا دارنــا يا دار) ،ثم (لي
خليل حسين) ،وأخيرا (يا ساحل
الفنطاس)".

وأض ــاف" :أفـخــر بأنني أشــارك
بـهــذا ال ـحــدث بـصــرح عـمــاق مثل
مــركــز جــابــر ،وأشـ ــرف بـغـنــاء (لــي
خليل حسين) ،التي تعد أول أغنية
تقدم على مسرح فــي الكويت مع
فرقة كاملة".
ُيذكر أن الشاعر أحمد العدواني،
ه ــو أح ــد أبـ ــرز ش ـع ــراء الـفـصـحــى
ب ــال ـك ــوي ــت ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن.
كانت لــه عالقة وثيقة مــع الغناء،
الـتـقـلـيــدي وال ـحــديــث ،كـمــا مــارس
دورا كبيرا في تشجيعه بالكويت

عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ك ـ ـتـ ــابـ ــة الـ ـنـ ـص ــوص
الغنائية ،سواء باللهجة المحكية،
أو بــالـفـصـحــى ،لتصبح أش ـعــاره
الـمـغـنــاة عــامــة فــارقــة فــي تــاريــخ
الكويت الموسيقي المعاصرّ .
لحن
كـلـمــاتــه وغـنــاهــا كـبــار الملحنين
والمطربين ،ومن بينهم أم كلثوم
وري ــاض السنباطي وأحـمــد باقر
ُ
و"ش ــادي الخليج" وغـيــرهــم كثر،
كما وضع العدواني نص النشيد
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـكــويــت ،والـ ـ ــذي صــاغ
موسيقاه الملحن إبراهيم الصولة.

الشعيبي :مركز جابر يسعى لتعريف األجيال
الجديدة بالمبدعين الكويتيين
قال مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة ،عبدالله
الشعيبي ،إن «مــركــز جــابــر األحـمــد الثقافي يسعى
دائما لتعريف األجيال الجديدة بالفنانين والشعراء
والملحنين الكويتيين الذين تركوا من خالل إبداعهم
بـصـمــة ف ــي الـمـشـهــد الـفـنــي ال ـكــوي ـتــي ،ل ــذا نـحــرص
دائما على الفعاليات الكويتية التي تبرز دور هؤالء

جانب من «بروفات» الفرقة

المبدعين الذين مروا على تاريخ الكويت ،لتتعرف
األجيال الجديدة على ما قدمه هؤالء المبدعون».
وتــابــع« :نستطيع الـقــول ألبنائنا مــن خــال هذه
الفاعلية ،إن مــن كتب النشيد الوطني هــو الشاعر
أحمد العدواني ،لذا حرصنا على االحتفاء به خالل
فبراير ،لمواكبة األعياد الوطنية».

المطربون يقدمون
ً
أعماال عدة من
أرشيف الشاعر
الراحل بموسيقى
حديثة

رمضان خسروه :ملتقى الفن السابع رافد جديد محمد بودله« :الناس مجروحة» ألبوم
جديد يضم  8أغنيات
لدعم الحركة السينمائية في الكويت
كشف مدير الفرقة السينمائية األولــى المخرج
رمضان خسروه عن تأسيس ملتقى الفن السابع
ل ـل ـن ـقــاد وال ـص ـحــاف ـي ـيــن واإلع ــام ـي ـي ــن الـمـهـتـمـيــن
بصناعة السينما في الكويت.
وقال خسروه في تصريح صحافي" :سيقام حفل
االفتتاح برعاية رئيسة ومؤسسة الفرقة السينمائية
األولــى الشيخة انتصار سالم العلي ،يوم الجمعة
المقبل ( 9فبراير) بمقر الفرقة السينمائية األولى
في منطقة الجابرية".
ولـفــت إلــى أن "الملتقى ُيـعــد ضمن أذرع الفرقة
السينمائية ،والهدف منه رفد الحركة السينمائية
بروح نقدية وفكر جديد يستفيد منه نقاد ُ
وصناع
السينما ،مــن خــال مجموعة مــن الفعاليات التي
ستقام شهريا".
َّ
وتوجه خسروه بالشكر للشيخة انتصار على
دعمها الــامـحــدود للحراك السينمائي بالكويت،

مضيفا" :كل خطوة نقوم بها تقف خلفها الشيخة
انتصار بطموحها الكبير ،وحرصها على دعم أي
نشاط من شأنه تطوير المشهد السينمائي".
وتابع" :سيشهد الملتقى عرض تجارب سينمائية
بعضها نتاج جهود المنتسبين للفرقة السينمائية
األول ـ ــى ،إل ــى جــانــب اخ ـت ـيــار مــوضــوعــات للنقاش
واإلعــان عنها مسبقا ،إلثــراء الحديث ،كما نهدف
إلى استقطاب كوادر لها باع طويل في الفن السابع،
وأخـ ــرى شــابــة ،لـلـحــديــث عــن تـجــاربـهــم ،وتـعــريــف
الجمهور بالجهود ا لـمـبــذو لــة فــي سبيل النهضة
السينمائية بالكويت".
وأفاد خسروه بأن "الفنان المصري عمرو واكد
سيكون ضيف شرف حفل االفتتاح ،حيث سنعقد
جلسة حوارية ،للحديث عن السينما في الكويت،
وطموحاتها المستقبلية".
(م.ج)

●

رمضان خسروه

محمد جمعة

طرح الفنان محمد بودله ألبومه
الغنائي الجديد (الناس مجروحة)،
والذي ضم  8أغنيات تحمل توقيع
نجوم الكلمة واللحن على مستوى
الخليج ،السيما الشباب.
وق ــد ح ــرص ال ـم ـل ـحــن ال ـم ـمـ َّـيــز،
مــن خــال تـعــاونــه مــع الـعــديــد من
األسـ ـم ــاء ،ع ـلــى أن ي ـتــرك بصمته
أي ـض ــا ع ـل ــى ألـ ـب ــوم ــه ،بــال ـت ـصــدي
لتلحين جميع أغنياته.
وثـ ـ َّـمـ ــن بـ ــودلـ ــه ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوة،
معربا عن سعادته بردود األفعال
الطيبة بمختلف مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،بـمـجـ َّـرد اإلع ــان عن
طرح األلبوم.

التأجيالت تطيح «لوليتا»
ميريام فارس من موسم رمضان
تحيط حالة من الغموض بمصير مسلسل "لوليتا" ،للفنانة
ميريام فارس ،الذي كان من المقرر بدء تصويره منتصف يناير
الماضي.
وكان المخرج محمد سعيد أعلن بدء تصوير أول مشاهد مسلسله
الجديد (لوليتا) منتصف يناير ،وعرضه خالل شهر رمضان المقبل،
غير أنــه تــأجــل أكـثــر مــن م ــرة ،وق ــال" :لــم نـحــدد حتى اآلن مــوعــدا لبدء
التصوير ،وقد ال يشارك العمل ضمن الماراثون الرمضاني المقبل".
وكان سعيد انتهى من تحضيرات بدء تصوير المسلسل ،وهو من
تأليف سيد عيسوي .و"لوليتا" هو اسم البطلة التي يدور حولها
ِّ
وتجسدها الفنانة ميريام فارس.
العمل،
ُيــذكــر أن ميريام شــاركــت مــن قبل فــي مسلسل "ات ـهــام" مع
َّ
وجسدت دور فتاة بسيطة
ُالفنان حسن الــرداد عــام ،2014
ت ــدع ــى "ريـ ـ ــم" تـعـيــش م ــع عــائـلـتـهــا ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ظ ــروف
اجتماعية صعبة ،بعد وفاة والدها ،وتجد نفسها مضطرة
َّ
وتتعرض للسجن.
للسفر إلى القاهرة،

ميريام فارس

عبدالناصر الزاير يتعافى ويخرج من المستشفى

ً
يعود إلى ممارسة نشاطه الفني قريبا
●

عبدالناصر الزاير

فادي عبدالله

خـ ــرج ال ـف ـن ــان ع ـب ــدال ـن ــاص ــر الـ ــزايـ ــر مــن
مـسـتـشـفــى مـ ـب ــارك ،ب ـعــد اس ـت ـق ــرار حــالـتــه
الصحية ،و تـجــاوزه األز م ــة التي ألمت به
منذ أيام ،بعد أن تعرض لنزيف في المخ،
حيث أجرى الفحوص الطبية والتحليالت
الالزمة لمزيد من االطمئنان.
وقال الزاير ،لـ"الجريدة"" ،الحمد لله على
كل حــال ،قــدر الله ومــا شــاء فعل ،واألمــور
كلها طيبة ،وحالتي مستقرة ومطمئنة،
واآلن أن ــا بــوضــع أف ـض ــل ،وح ـص ـلــت على
تـصــريــح بــال ـخــروج مــن الـمـسـتـشـفــى ،بعد
استقرار حالتي".
واضاف" :بهذه المناسبة أتوجه بالشكر

الجزيل إ لــى كل من هاتفني أو ســأل عني
م ــن خ ــال م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ف ــرص ـي ــد الـ ـفـ ـن ــان ال ـح ـق ـي ـقــي ه ــو ال ـم ـح ـبــة
ال ـك ـب ـيــرة م ــن ال ـج ـم ـهــور ال ـع ــزي ــز ،والـشـكــر
موصول إلى كل من تحمل العناء لزيارتي
فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى مـ ــن زمـ ــائـ ــي ال ـف ـنــان ـيــن
واإلعالميين".
وأش ــار الــزايــر إلــى أنــه يقضي فـتــرة من
ا لــرا حــة حاليا ،يعود بعدها إ لــى ممارسة
ن ـش ــاط ــه الـ ـفـ ـن ــي ،س ـ ـ ــواء فـ ــي الـ ـمـ ـس ــرح أو
التلفزيون أو اإلذاعة.
يذكر أن الفنان عبدالناصر الزاير أخرج
أخيرا العرض الثقافي الفني الموسيقي
التعبيري "بين القاف والكاف" ألكاديمية
لوياك للفنون األدائية (البا) ،بالتعاون مع

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
وأتاكافيا الفرنسية.
وقدم العرض على مسرح عبدالحسين
ع ـب ــدال ــرض ــا ،ويـ ـه ــدف الـ ــى تـخـلـيــد ذك ــرى
الشعراء الكويتيين في الفترة من  1800إلى
 ،1950عن فكرة مشاري حمد وعبدالعزيز
المشاري ،اللذين تعاونا على كتابة النص،
وهما من شباب األكاديمية الموهوبين،
وم ـ ــن إعـ ـ ـ ــداد وإش ـ ـ ـ ــراف فـ ــارعـ ــة ال ـس ـق ــاف،
وإخراج الفنان عبدالناصر الزاير ،وإخراج
فني ماليك بركي ،وتصميم االستعراض
حفيظ زيكنيني.

وي ـضــم أل ـب ــوم ب ــودل ــه أغـنـيــات:
"الـ ـن ــاس م ـج ــروح ــة" ،م ــن أل ـحــانــه،
وك ـتــب كـلـمــاتـهــا ع ـبــدال ـلــه بــودلــه،
وأغنية "قتلنا الـحــب" مــن كلمات
الـشــاعــرة غ ــادة ،إلــى جــانــب أغنية
"غ ـمــازت ـيــن" ،م ــن كـلـمــات منصور
ال ــواوان ،وتوزيع مدحت خميس،
و"يــا حلوك" ،و"عزيزين" ،للشاعر
عـبــدالـلــه ب ــودل ــه ،وت ــوزي ــع عثمان
ع ــوب ــد ،و"م ــد ال ـن ـظــر" ،م ــن كلمات
غ ـ ــادة ،وت ــوزي ــع ه ـشــام ال ـس ـكــران،
وأغنية "مدري مــدري" ،من كلمات
فايق حسن ،وتوزيع عثمان عبود،
وأخ ـي ــرا أغـنـيــة "عـلــى حـطــة ي ــدك"،
للشاعر خالد المريخي ،والموزع
هشام السكران.

محمد بودله

خبريات
قصة حب تجمع بين نور
وياسر جالل

ِّ
تصور النجمة اللبنانية
نور مشاهدها في مسلسل
"رحيم" ،للنجم ياسر جالل،
داخل استديو أحمس .وبعد
قصة حب طويلة تجمع بينها
وبين بطل العمل منذ أيام
الجامعة تشتعل حرب باردة
بينها وبين حبيبها ،ألسباب
تكشفها الحلقات ،ويكون
رحيم من أعدائها ضمن أحداث
المسلسل .ومن المقرر عرض
العمل في موسم دراما رمضان
المقبل.
ويقوم بطل العمل ياسر جالل
بدور رجل أعمال ،ويتاجر في
جميع األعمال غير المشروعة،
منها :تجارة السالح واألدوية
والمخدرات.
مسلسل "رحيم" ،بطولة ياسر
جالل واللبنانية نور ومحمد
رياض وطارق عبدالعزيز
ودنيا عبدالعزيز ،ومن تأليف
محمد إسماعيل ،وإنتاج
مجموعة فنون مصر ،وإخراج
محمد سالمة.

«رغدة متوحشة» يحقق
 11مليون جنيه

مازال فيلم "رغدة متوحشة"
يتصدر إيرادات أفالم الموسم،
حيث حقق حتى اآلن نحو
 11مليون جنيه ،بعد طرحه
منذ حوالي  20يوما ،وهو من
بطولة الفنان رامز جالل وريهام
حجاج .وتعد المرة األولى التي
يحقق فيها رامز أكبر إيرادات
بمشواره السينمائي.
فيلم "رغدة متوحشة" بطولة:
رامز جالل وريهام حجاج
وانتصار ،بيومي فؤاد ،محمد
ثروت ،وأحمد فتحي ،تأليف
لؤي السيد ،وإخراج محمود
كريم .وكان آخر أعمال رامز في
السينما فيلم "كنغر حبنا"،
وشارك في بطولته :حسن
حسني ،إدوارد ،سارة سالمة،
لطفي لبيب ،هياتم ،بيومي
فؤاد ،وآخرون ،تأليف لؤي
السيد ،وإخراج أحمد البدري.

ةديرجلا
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إيران :صواريخنا أفضل من األميركية والروسية

• رئيس «خبراء القيادة» ّ
يتخوف من احتجاجات جديدة قادمة • حريق كبير في وزارة الطاقة
زعم نائب القائد العام للحرس
الثوري اإليراني العميد حسين
سالمة أن بالده تمتلك
تكنولوجيا صاروخية ال ًتتوفر
ألميركا أو روسيا ،متحدثا عن
صواريخ أسرع  8مرات من
الصوت ،في حين أبدى مسؤول
مقرب من المرشد األعلى
تخوفه من احتمال اندالع
موجة احتجاجات أكبر من التي
شهدتها البالد ضد النظام
مطلع العام الحالي.

كارثتان تضربان
تركة رجل أعمال
يهودي إيراني
اعدمته «الثورة»

ادع ـ ـ ـ ــى نـ ــائـ ــب ال ـ ـقـ ــائـ ــد الـ ـع ــام
للحرس الثوري اإليراني ،العميد
حسين ســامــة ،أن ب ــاده طــورت
تكنولوجيا صاروخية متفوقة ال
ً
تمتلكها أميركا وال روسيا ،مشيرا
إلى "صواريخ أســرع من الصوت
ب ـعــدة م ــرات وع ــن قـ ــدرات تتعلق
بضرب أهداف بحرية متحركة".
وقال سالمة ،الذي كان يتحدث
في ملتقى خــاص بذكرى الثورة
اإليــرانـيــة ،إن مــا وصفها بــ"طــرق
العدو العسكرية" وصلت جميعها
ً
إلـ ـ ــى ط ــري ــق مـ ـ ـس ـ ــدود ،م ـض ـي ـفــا:
ً
"إيــران حاليا متفوقة في اختيار
األساليب العسكرية فــي التغلب
على مصالح العدو الحيوية".
وتابع الضابط اإليراني "اليوم
نستطيع إطالق صاروخ يستهدف
ال ـق ـط ــع ال ـم ـت ـح ــرك ــة ب ــدق ــة ت ــام ــة،
بـ ـص ــاروخ بــالـسـتــي ال ب ـصــاروخ
كروز ،وبسرعة تعادل ثماني مرات
ســرعــة ال ـص ــوت ،ه ــذا ف ــي الــوقــت
الذي كانت فيه جميع أبواب العلم
والتقنية مغلقة أمــام إيــران .هذه
الـتـقـنـيــة ال تــوجــد فــي أمـيــركــا أو
روسيا ،وموجودة في إيران فقط".
وفـ ـ ــي ح ـي ــن تـ ـش ــدد واش ـن ـط ــن
ضغوطها عـلــى أوروبـ ــا مــن أجــل
اجـبــار طـهــران على قـبــول تعديل
االتفاق النووي والتفاوض بشأن
ب ــرن ــام ــج تـسـلـحـهــا ال ـص ــاروخ ــي
وأنشطتها الـمــزعــزعــة السـتـقــرار
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،اس ـت ـب ـع ــد ال ـم ـس ــؤول
ً
اإلي ــران ــي أن تــواجــه ب ــاده حــربــا
عسكرية ،ورأى أن أي حرب من هذا
النوع ستكون نتيجتها انتصار
إيران ،مضيفا" :نحن نسمع صوت
الـ ـع ــدو خ ـلــف أجـ ـه ــزة الــاسـلـكــي
ونعرف ما يقول".
وأشـ ـ ــار س ــام ــة الـ ــى أن ب ــاده
تمتلك صواريخ بالستية "قــادرة
ع ـل ــى خـ ــرق األرض ب ـق ــوة ت ـفــوق
س ـ ــرع ـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت  8أض ـ ـ ـعـ ـ ــاف".
واخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم حـ ــدي ـ ـثـ ــه ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول إن
"األمـيــركـيـيــن اسـتـخــدمــوا جميع
الــوســائــل لـمــواجـهــة ث ــورة إي ــران"
لكنهم فشلوا وأصبحت المواجهة
ً
س ـ ـب ـ ـبـ ــا ف ـ ـ ــي "اك ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة
ونضجها".

رفض وتنسيق
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،رف ــض وزيــر
الـخــارجـيــة محمد ج ــواد ظريف

دخول أي مفاوضات بشأن قدرات
بالده العسكرية ،وأكد أنه "ال أحد
يمكنه أن يحدد إليران ما تمتلكه
من أسلحة وقدرات دفاعية".
وق ـ ـ ـ ــال ظ ـ ــري ـ ــف ،ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
أج ــرت ـه ــا م ـعــه "ال ـق ـن ــاة ال ـثــان ـيــة"
ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون اإلي ــران ــي مـســاء
أمس األول ،إن "لدينا الكثير من
الكالم حول الصواريخ واألسلحة
وق ــدراتـ ـن ــا ال ــدف ــاع ـي ــة ون ـقــول ـهــا
ب ـ ـ ـصـ ـ ــراحـ ـ ــة ،ف ـ ـب ـ ـلـ ــدنـ ــا تـ ـع ــرض
ل ـل ـع ــدوان ،م ــن ال ـن ـظــام ال ـعــراقــي
السابق خالل فترة الثمانينيات
من القرن الماضي ،والعالم أجمع
ساند المعتدي ولم يسمح إليران
بالحصول علي أبسط الوسائل،
لذا فإنه ال أحد بإمكانه أن يحدد
إليــران ما تمتلكه من امكانيات
د فــا ع ـيــة ،ال خلقيا وال حقوقيا
ً
وال دوليا".
فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء ،شـ ـ ــدد
ال ــرئ ـي ـس ــان ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتين واإليراني حسن روحاني
أم ـ ـ ــس عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة االلـ ـ ـت ـ ــزام
بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي ال ــذي وقعته
طهران مع مجموعة ( )1 + 5في
.2015
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة
ال ــروس ــي ،إن بــوتـيــن وروحــانــي
أكــدا أن االلـتــزام باالتفاق يشكل
ً
ً
عــا مــا مهما لضمان االستقرار
واألمن الدوليين.
مــن جــانــب آخ ــر ،ات ـهــم رئيس
ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة ل ـل ـقــوات
المسلحة اإليرانية اللواء محمد
باقري الواليات المتحدة بالعمل
عـلــى "ن ـقــل مسلحي داع ــش إلــى
أف ـغ ــان ـس ـت ــان بـ ـط ــرق م ـخ ـت ـل ـفــة"،
ً
مـ ـط ــالـ ـب ــا ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
بـ"مغادرة غرب آسيا".

قلق داخلي
إلى ذلك ،أعرب رئيس مجلس
خبراء القيادة أحمد جنتي ،أمس،
عن قلقه بشأن مستقبل النظام
في بالده بعد االحتجاجات التي
طالب فيها المتظاهرون بتنحي
ال ـمــرشــد األع ـل ــى عـلــي خامنئي
والرئيس حسن روحاني ،وأدت
إلى مقتل وجرح العشرات ،قائال:
"أن ــا قلق بـشــأن مــا سيحدث في
العام المقبل".
وحـ ـ ــاول ج ـن ـتــي ال ـم ـق ــرب من

مساعد وزير الدفاع العميد قاسم تقي زاده خالل استعراض اسلحة أمس (ارنا)
خامنئي ،فــي حديثه بمناسبة
ذكـ ـ ــرى "ث ـ ـ ــورة  "1979اإليـ ـح ــاء
ب ـ ـ ــأن االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات مــرت ـب ـطــة
فقط بــاألو ضــاع المعيشية في
بالده التي تتحمل مسؤوليتها
ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــو مـ ـ ــة ،وال ص ـ ـ ـلـ ـ ــة ل ـه ــا
بالقضايا السياسية التي يخط
ال ـمــرشــد خـطــوطـهــا الـعــريـضــة،
ً
قــائــا" :عـنــدمــا تـســوء األوض ــاع
االقـتـصــاديــة ،يـنــزل الـفـقــراء إلى
ا لـ ـش ــارع ،إ ن ـه ــم ال يستطيعون
مقاومة الفقر".
وأضاف رئيس مجلس خبراء
القيادة" :أنا قلق .علينا من اليوم
أن نصل للشعب ونسمع آالمهم،
وال نعزل أنفسنا عن المواطنين.
األوضاع المعيشية سيئة جدا".
وكــان تقرير صــدر عــن وزارة
الداخلية فــي  3فبراير الجاري
ح ـ ـ ــول أسـ ـ ـب ـ ــاب االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
أشار إلى أن "ثقة المواطنين في
النظام قــد انخفضت ،فــي حين
ف ـقــدت ال ـمــؤس ـســات فـعــالـيـتـهــا،
كـ ـم ــا أن الـ ـ ــوعـ ـ ــود ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالن ـت ـخــاب ـيــة ،دون الـنـظــر إلــى

إمـ ـك ــانـ ـي ــات الـ ـبـ ـل ــد ،قـ ــد خـلـقــت
تــوق ـعــات ب ـيــن ال ـن ــاس ال يمكن
تلبيتها".
وذ كـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة،
ف ــي تـقــريــرهــا الـ ــذي رفـعـتــه إلــى
ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،أن
"الـ ـشـ ـع ــارات ف ــي االح ـت ـجــاجــات
كـ ـ ــانـ ـ ــت  30ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة م ـن ـه ــا
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،و 70ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
س ـي ــاس ـي ــة .و 75ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
ال ـس ـكــان ك ــان ــوا مـتـعــاطـفـيــن مع
المتظاهرين في  80مدينة".
ُ
ويعد جنتي من األكثر قربا
لـ ـخ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،ح ـ ـيـ ــث عـ ـيـ ـن ــه فــي
مـنــاصــب ع ــدي ــدة ،مـنـهــا رئـيــس
مـ ـجـ ـم ــع تـ ـشـ ـخـ ـي ــص م ـص ـل ـحــة
النظام ،وإمام في صالة الجمعة
ب ــال ـع ــاص ـم ــة ط ـ ـهـ ــران ،ورئ ـي ــس
منظمة األمر بالمعروف والنهي
عــن المنكر ،إضــافــة إلــى رئاسة
مجلس خبراء القيادة.

كارثتان وشبح
شـهــدت الـعــاصـمــة اإليــرانـيــة

حادثتين مرتبطتين بشكل ما،
األولى انهار فيها برج تجاري
بعد أن اندلع به حريق ضخم
مطلع العام الماضي ،والثانية
ح ــري ــق ش ــب ف ــي ب ـنــايــة تــابـعــة
إلحدى الوزارات أمس.
وال تبدو للوهلة األولــى أي
غــرابــة فــي ذل ــك ،لـكــن الـمـفــارقــة
التي تسبغ هالة من الغموض
أو م ــا ش ــاب ــه م ـمــا ت ــوح ــي بها
المصادفات ،هي أن المبنيين
شيدهما شخص واح ــد ،وهو
رج ـ ــل أعـ ـم ــال إيـ ــرانـ ــي ي ـه ــودي
يدعى حبيب الله إلقانيان.
إلـقــانـيــان ،أع ــدم بعد بضعة
أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـ ـثـ ــورة
اإليرانية ،وهــا هو اسمه يبرز
في مطلع عامين متتاليين ،فهل
من سر في ذلك ،أم أنها محض
مصادفة عابرة؟
ق ــد ت ـت ـبــادر إل ــى ال ــذه ــن من
وحي "التكرار" ،ويتمثل هنا في
حريق الـبــرج ،وحــريــق البناية
التابعة لـ ــوزارة الـطــاقــة ،أفكار
شتى عن اللعنات وما شابه من

"فنون التطاير والخرافات" ،لكن
إذا صفت النوايا ،ربما ال نجد
في هذه "المصادفة" أي غرابة.
ً
وإذا تـمـهـلـنــا وف ـكــرنــا مـلـيــا
ف ـس ـن ـص ــل إلـ ـ ــى اس ـت ـن ـت ــاج ــات
منطقية ال يشطح بها خيال.
وبـ ـم ــا أن ال ـم ـب ـن ـي ـيــن يـ ـع ــودان
لشخص واحــد ،فربما يكونان
شيدا بطريقة أهملت السالمة
من الحريق.
ب ــال ـط ـب ــع إذا لـ ــم تـ ـك ــن ه ــذه
الفرضية صحيحة ،وافترضنا
أن إلـقــانـيــان ك ــان مخلصا في
عـمـلــه ،وشـيــد ال ـبــرج الـتـجــاري
وال ـ ـب ـ ـنـ ــايـ ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ــأم ــان ــة
وضـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر ،حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ال يـ ـك ــون
أمامنا إال خـيــاران ،المصادفة
أو "اللعنة".
(طهران  -وكاالت)

سلة أخبار
تيلرسون يزور
األردن خالل أيام

كشفت مصادر دبلوماسية
أردنية ،أمس ،عن زيارة مرتقبة
لوزير الخارجية األميركي
ريكس تيلرسون إلى العاصمة
عمان خالل األيام املقبلة.
وتوقعت املصادر أن يتم،
خالل الزيارة ،التوقيع على
مذكرة تفاهم ثنائية تتضمن
اتفاقا على حجم املساعدات
األميركية لخمس سنوات
مقبلة تبدأ من العام الحالي.
يأتي هذا في الوقت الذي
كشفت فيه املوازنة التأشيرية
للعام الحالي للكونغرس
األميركي عن تخصيص نحو
 1.275مليار دوالر كمساعدات
لألردن ،خالل العام الحالي،
منها  812مليونا كمساعدات
اقتصادية ونحو  450مليونا
مساعدات عسكرية ،وغيرها
من األمور.

الجيش الليبي يستعد
لعملية واسعة بدرنة

أعلن الجيش الليبي ،أمس،
إطالق عملية عسكرية واسعة
في درنة (شرق البالد) ،على
مقربة من الحدود مع مصر.
وأفادت مصادر عسكرية ليبية
عن تنسيق مكثف جرى في
األيام املاضية بني السلطات
الليبية واملصرية بمعاونة
القبائل على جانبي الحدود،
ال سيما في ظل معلومات عن
فرار مجموعات إرهابية ،كانت
اشتبكت مع الجيش الليبي
قبل يومني جنوب منطقة
الهالل النفطي.

ّ
لبنان« :اجتماع الرؤساء» يصعد التوتر مع إسرائيل

«حزب الله العراق» يهدد :المواجهة
لحظة
أي
في
تنطلق
قد
األميركيين
مع
• تجاوز الخالفات ...وإجماع على رفض الجدار الحدودي والتعدي على «البلوك »9
ً ّ
ّ

«البنتاغون» :ال نية لسحب أي جندي قريبا وعدلنا مهمتنا
غ ـ ــداة إع ـ ــان ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة أن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة بـ ــدأت تـخـفـيـضــا تــدريـجـيــا لـقــواتـهــا في
الـعــراق ،بعد تمكن بغداد من تحرير كل أراضيها
مــن تنظيم داع ــش اإلرهــابــي ،ه ــددت "كتائب حزب
الله الـعــراق" ،المرتبطة بإيران ،بأن "المواجهة مع
األميركيين قد تنطلق في أي لحظة".
وفي بيان ،قال المتحدث باسم "حزب الله العراق"
جعفر الحسيني ،أمــس ،إن "التواجد األميركي في
العراق احتالل ،والتحالف الدولي بقيادة واشنطن
تم تشكيله خارج إرادة العراق ،والقوات األميركية
دخلت العراق عنوة".
وأشار الى أنه "ال يوجد أي قرار حكومي عراقي
لـبـقــاء ال ـقــوات األمـيــركـيــة ،واألمـيــركـيــون يحرجون
الحكومة" ،مؤكدا أنه "ال حاجة لألميركيين إن كانوا
باسم مدربين أو مستشارين" ،وأن "أسلحة مقاتلينا
مـقـيــدة حــال ـيــا ،ورب ـم ــا ال ـمــواج ـهــة م ــع األمـيــركـيـيــن
قــد تنطلق فــي أي لـحـظــة" ،موضحا أنــه "لــن ينفع
األميركيين هذه المرة أي وساطة ،وليس كالمرات
السابقة".
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع األميركية
(ال ـب ـن ـتــاغــون) إيــريــك بــاهــون إن "الـ ـ ــوزارة ال تنوي
سـحــب أي ج ـنــدي أم ـيــركــي م ــن ال ـع ــراق ف ــي الـمــدى
القريب" ،مضيفا أن "وزارة الدفاع اتفقت مع العراق
عـلــى تـحــويــل م ـهــام ال ـق ــوات األمـيــركـيــة الـمــوجــودة
على األرض لتدريب وحدات الجيش العراقي ،ورفع
جاهزيته لمحاربة اإلرهاب".
وك ــان المتحدث بــاســم وزارة الــدفــاع األميركية
الميجور أدريان رانكين غاالوي أكد أمس االول أن

التحالف الدولي لمحاربة "داعــش" لم يعد بحاجة
إلبقاء وحداته المدفعية في العراق ،إال أنه سيواصل
وج ــوده بالتنسيق مــع الـحـكــومــة وفـقــا لــأوضــاع
على األرض.
واضاف غاالوي ان "مهمة التحالف الدولي تتركز
حاليا على تدريب قــوات األمــن العراقية ،والحفاظ
على قدراتها في مجال الطيران" ،متابعا" :بعد نجاح
الـقــوات العراقية في تخليص أراضيها من قبضة
داعش لم تعد هناك حاجة لوجود وحدات المدفعية
أو المستشارين بين القوات التي تحارب اإلرهابيين،
لكن ستتواجد قــوات التحالف بموافقة الحكومة
العراقية للتأكد من عدم عودة داعــش" ،وأوضح أن
"القرار الخاص بتعديل عدد قوات التحالف يعتمد
على الظروف على األرض وليس بناء على جداول
زمنية عشوائية".
في سياق آخــر ،أعلن قائد القاعدة البحرية في
مــديـنــة ع ـب ــادان ج ـنــوب إيـ ــران الـعـقـيــد مـحـمــد علي
موسيوند أمــس أن قــوات خفر السواحل اإليرانية
والعراقية تنفذان دوريات بحرية مشتركة في نهر
أرون ــدرود (شــط العرب) بهدف االرتـقــاء باألمن في
المياه الدولية.
وقال موسيوند" :وفقا لالتفاق بين البلدين ،فإن
إي ــران وال ـعــراق يـجــريــان عمليات بحرية مشتركة
لتعزيز األمن في مياه أروندرود ،وتوفير األرضية
ل ـق ـيــام ال ـص ـي ــادي ــن ب ـن ـشــاطــات ـهــم ،وت ـح ـق ـيــق األم ــن
لـلـتـجــارة وع ـب ــور الـقـطــع الـبـحــريــة ب ــأم ــان ف ــي هــذا
الممر المائي".
(بغداد  -وكاالت)

َّ
قائمة مطلوبين محدثة تضم البغدادي
نشرت السلطات العراقية ،أمس ،قائمة جديدة
ل ــ"ق ـي ــادات اإلره ـ ــاب الـمـطـلــوبــة دولـ ـي ــا" ،تـضــم 9
عراقيين ،على رأسهم زعيم تنظيم داعش ،أبوبكر
ال ـب ـغــدادي ،ونــائـبــه الــرجــل الـثــانــي فــي التنظيم
ع ـبــدالــرح ـمــن الـ ـق ــادول ــي ،ال ـم ـع ــروف ب ــ"أب ــوع ــاء
الـعـفــري" ،إضــافــة إلــى خمسة مواطنين مــن دول
عربية هم سعوديان وقطري وأردني ويمني.
وكــانــت السلطات الـعــراقـيــة نـشــرت السبت
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،أسـ ـم ــاء  60شـخـصــا م ــن أهــم
المطلوبين النتمائهم إلى "داعــش" والقاعدة

وحزب البعث دون ورود اسم الغدادي.
وقال مسؤول عراقي رفيع إن هذه األسماء "أكثر
خـطــورة مــن القائمة األول ــى ،وه ــؤالء مطلوبون
للقضاء الدولي ،وليس القضاء العراقي فقط".
وأضاف المسؤول أن هؤالء المدرجة أسماؤهم
"اكتملت إجراءاتهم القانونية الدولية ،ووضعت
عليهم اإلجــراء ات الفورية إللقاء القبض عليهم،
وص ـ ـ ــدرت هـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات ال ـق ــان ــون ـيــة ف ــي لـجـنــة
ال ـجــزاء ات الدولية بــاألمــم المتحدة واإلنتربول
الدولي".

• «مهندس الخط األزرق» في بيروت ...وتل أبيب تتخوف من ضرب غازها

●

بيروت  -ةديرجلا

على خــط تحديد الخط األزرق
بين لبنان وإسرائيل.

•

شـهــد قـصــر بـعـبــدا الــرئــاســي،
أمـ ــس ،أولـ ــى ال ـخ ـطــوات الفعلية
لعملية طــي ا ل ـخــاف السياسي
بين الرئاستين األولى والثانية،
ب ـعــد زلـ ــة ل ـس ــان رئ ـي ــس "ال ـت ـيــار
الــوطـنــي الـحــر" وزي ــر الخارجية
الـلـبـنــانــي ج ـب ــران بــاسـيــل تـجــاه
رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واج ـت ـمــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عون ببري ،قبل أن ينضم
إلـيـهـمــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
الحريري ،حيث تداولوا األوضاع
ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـب ــاد وال ـت ـط ــورات
األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ،والسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا م ـن ـه ــا
التهديدات اإلسرائيلية ضد لبنان
واس ـت ـق ــال ــه وس ــام ــة أراضـ ـي ــه،
والـ ـت ــي تـمـثـلــت ب ـع ــزم إســرائ ـيــل
عـلــى بـنــاء ج ــدار أسمنتي قبالة
ال ـح ــدود الـجـنــوبـيــة ،وف ــي نـقــاط
على "الخط األزرق" يتحفظ عنها
لبنان ،إضافة الى االدعاءات التي
أطلقها وزير الدفاع اإلسرائيلي
أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ح ــول ملكية
البلوك رقم  ،9بالتزامن مع إطالق
لبنان مناقصة التلزيم والتنقيب
عن النفط والغاز فيها.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــون
الـ ـمـ ـعـ ـطـ ـي ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــوافـ ــرة ح ــول
أب ـعــاد الـتـهــديــدات االســرائـيـلـيــة،
ورأوا ف ـي ـهــا "ان ـت ـه ــاك ــا واض ـحــا
لقرار مجلس األمــن الرقم ،1701
وتهديدا مباشرا لالستقرار الذي
يـســود المنطقة ال ـحــدوديــة منذ
بــدء تطبيق المرحلة األولــى من
القرار الدولي في أغسطس ،2006
ن ـت ـي ـجــة ال ـج ـه ــود ال ـت ــي يـبــذلـهــا
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــال ـت ـع ــاون
مــع ال ـقــوات الــدولـيــة العاملة في
الجنوب (اليونيفيل)".
وات ـ ـ ـفـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون ع ـلــى
"االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي الـ ـتـ ـح ــرك عـلــى

"حزب الله"

ً
عون متوسطا الحريري وبري خالل اجتماعهم في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
مختلف ا لـمـسـتــو يــات اإلقليمية
والدولية ،لمنع إسرائيل من بناء
الجدار األسمنتي داخل الحدود
اللبنانية ،ومــن احتمال تعديها
عـلــى ال ـث ــروة النفطية والـغــازيــة
فــي ا لـمـيــاه اإلقليمية اللبنانية،
وذلك من خالل سلسلة إجراء ات
ستعرض على المجلس األعلى
ل ـلــدفــاع فــي اج ـتـمــاع استثنائي
ي ـع ـق ــد قـ ـب ــل ظـ ـه ــر غ ـ ــد ب ــرئ ــاس ــة
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وح ـض ــور
رئيس مجلس ال ــوزراء وال ــوزراء
ال ـم ـع ـن ـي ـي ــن ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى قـ ــادة
األج ـهــزة األمـنـيــة ،بـهــدف اتـخــاذ
مـ ــا ي ـن ــاس ــب مـ ــن ق ـ ـ ـ ــرارات تـمـنــع
الـتـعــديــات اإلســرائـيـلـيــة وتـحــول
دون حصول أي تدهور امني في
المنطقة الحدودية".
وت ـ ـطـ ــرق ال ـم ـج ـت ـم ـع ــون ال ــى
األوضاع الداخلية وما شهدته
ال ـســاحــة الـلـبـنــانـيــة مــن اح ــداث
خــال األي ــام الـعـشــرة الماضية
وأس ـ ـبـ ــاب ـ ـهـ ــا ،ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة ال ــى
ال ـ ـخـ ــاف ب ـي ــن ب ـ ــري وب ــاس ـي ــل،

وت ــم االت ـفــاق عـلــى "مـعــالـجــة ما
ح ـصــل م ــن خـ ــال ال ـمــؤس ـســات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة وفـ ـق ــا ل ـلــدس ـتــور
واألن ـظ ـمــة والـقــوانـيــن المرعية
اإلجراء" ،مؤكدين "وجوب التزام
وثيقة الوفاق الوطني (الطائف)
الـ ـت ــي ارتـ ـض ــاه ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون
بهدف المحافظة على وحدتهم
الوطنية وصيغة العيش الفريدة
التي تميزهم ،وعدم السماح ألي
خالف سياسي بأن يهدد السلم
األهلي واالستقرار الذي تنعم به
الـبــاد ،السيما أن لبنان مقبل
ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي مــؤت ـمــرات
دول ـ ـيـ ــة ن ـظ ـم ــت خ ـص ـي ـصــا مــن
أجل مساعدته على تعزيز قواه
العسكرية واألمنية ،والنهوض
ب ـ ــاقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاده ،وتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـن ــه مــن
مــواج ـهــة ال ـت ــداع ـي ــات السلبية
التي نتجت عن تدفق النازحين
ال ـس ــوري ـي ــن الـ ــى أراضـ ـي ــه على
الـصـعــد األمـنـيــة واالقـتـصــاديــة
والـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
واالجتماعية".

وأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــون
بــالـقـيــادات اللبنانية كــافــة إلى
"تجاوز الخالفات واالرتقاء في
األداء الـسـيــاســي ال ــى مستوى
ع ــال م ــن الـمـســؤولـيــة الــوطـنـيــة
ال ـت ــي ت ـفــرض ـهــا دقـ ــة ال ـمــرح ـلــة،
في ظل التحديات التي تواجه
لبنان وتتطلب وقفة تضامنية
واحدة تحمي وحدة اللبنانيين
وسالمة الوطن".

ساترفيلد
ويــأتــي الـكــام عــن النفط مع
وص ـ ـ ــول ن ــائ ــب مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي الـسـفـيــر
ديفيد ساترفيلد ،أ مــس األول،
حيث سيجول على المسؤولين
اللبنانيين إل ج ــراء مفاوضات
تتعلق بشكل أ ســاس بالوضع
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة
وبالبلوك النفطي رقم .9
ي ـشــار ال ــى أن الــدبـلــومــاســي
األميركي كان من أبرز العاملين

ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ق ــال ضــابــط
اســرائـيـلــي ،أم ــس ،إن "ح ــزب الله
يمتلك اليوم صواريخ دقيقة من
صناعة إيرانية قادرة على إصابة
م ـن ـص ــات الـ ـغ ــاز اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة".
وأوض ــح أن "ال ـحــزب يمتلك اآلن
قدرات لتنفيذ عمليات هجومية
ع ـل ــى أه ـ ـ ــداف ب ـح ــري ــة م ــن خ ــال
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـ ـ ـ ــزوارق ال ـب ـح ــري ــة،
الفتا إلى أن "حزب الله نجح في
مضاعفة قوته البحرية فــي ظل
الوجود اإليراني في المنطقة".
وشدد الضابط في حديث إلى
صحيفة "هــآرتــس" اإلسرائيلية
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن " مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات ا ل ـ ـ ـغـ ـ ــاز
اإلسرائيلية ستتعرض لمخاطر
كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي حـ ـ ــال أق ـ ـ ــدم الـ ـح ــزب
ع ـلــى اس ـت ـهــداف ـهــا بــال ـصــواريــخ
ا ل ـ ـبـ ــا ل ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــة أو ا ل ـ ـ ـصـ ـ ــوار يـ ـ ــخ
الـمــوجـهــة" ،موضحا أنــه "إذا تم
إط ــاق مثل هــذه الـصــواريــخ من
الشواطئ اللبنانية أو السورية
ف ــإنـ ـه ــا س ـت ـس ـت ـغ ــرق دق ـي ـق ـت ـيــن
ون ـص ــف الــدق ـي ـقــة ف ـقــط إلصــابــة
منصات الغاز".
وأشـ ــار الـضــابــط ال ــى أن ــه "إذا
أص ـ ــاب ال ـ ـصـ ــاروخ ال ـم ـن ـصــة في
الوقت الذي يكون خط الغاز فيها
مغلقا ،فإن ذلك سيتسبب بأضرار
بليغة للمنصة ،وسيوقفها عن
ال ـع ـم ــل ألس ــاب ـي ــع عـ ـ ــدة ،أم ـ ــا إذا
أصاب الصاروخ في الوقت الذي
يكون فيها خــط الـغــاز مفتوحا،
فإن صاروخا برأس متفجر يزن
 100غــرام كالتي يمتلكها حزب
ال ـلــه ك ــاف لـتــدمـيــر الـمـنـصــة عن
بكرة أبيها".

ةديرجلا
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ً
دمشق تتحدى أنقرة و«التحالف» وتنشر دفاعات جوية شماال
ً
• إردوغان« :حسابات واشنطن» تهدد «محور أستانة» • األسد يحرق الغوطة ٥٧ :قتيال بغارات

في خضم العملية التركية في
شمال سورية ،نشر الرئيس
بشار األسد دفاعات جوية
جديدة في الشمال وصواريخ
مضادة للطائرات على جبهات
حلب وإدلب ،في وقت حملت
قواته بعنف على غوطة دمشق
الشرقية ،التي تشهد حملة
قصف جوية عنيفة شملت قنابل
تحتوي على غاز الكلور.

بعد ســاعــات مــن دعــوة إيرانية
واضـ ـح ــة ت ــدع ــو أنـ ـق ــرة إلـ ــى وقــف
«هجوم عفرين ،الذي ينتهك سيادة
سورية» ،كشف قائد في التحالف
العسكري الداعم للرئيس السوري
بشار األســد ،أمس األول ،عن نشر
دفــاعــات جوية جديدة وصواريخ
مـضــادة للطائرات على الجبهات
في منطقتي حلب وإدلب في تحد
مباشر ألنقرة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـق ــائ ــد ال ـع ـس ـك ــري،
ل ــوك ــال ــة «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ،أن «ال ـج ـيــش
السوري استقدم الدفاعات الجوية
والـصــواريــخ إلــى مناطق التماس
م ــع ال ـم ـس ـل ـح ـيــن ف ــي ريـ ـف ــي حـلــب
وإدل ـ ـ ـ ــب ،ب ـح ـي ــث ت ـغ ـط ــي ال ـم ـج ــال
ً
الجوي للشمال السوري» ،واصفا
هذا اإلجراء بأنه «رسالة للجميع».
وفي إطار هجوم كبير يستهدف
«وح ــدات حماية الشعب» الكردية
( ،)YPGتنفذ تركيا عملية عسكرية
بدعم فصائل المعارضة في منطقة
عفرين التابعة لمحافظة حلب ،كما
ّ
تشن قوات النظام وفصائل شيعية
ً
مــدعــومــة مــن إيـ ــران ه ـجــومــا على
محافظة إدلــب الـمـجــاورة .وتمثل
ً
ً
المنطقة الشمالية مسرحا أيضا
لعمليات التحالف الدولي بقيادة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ض ــد تنظيم
«داعش».
وأع ـلــن الـجـيــش ال ـتــركــي ،أمــس،
م ـق ـت ــل ج ـ ـنـ ــدي وإص ـ ــاب ـ ــة خـمـســة
آخــريــن ومــوظــف مــدنــي فــي قصف
بــال ـهــاون وال ـقــذائــف الـصــاروخـيــة
من «منظمات إرهابية» ،لم يسمها،
خــال إقــامــة نقطة مــراقـبــة جديدة
فــي إدل ــب ،إح ــدى المناطق األربــع
التي يشملها اتفاق أستانة لخفض
التوتر.

حسابات أميركية

ً
تركيا تخسر جنديا
في نقطة المراقبة
الرابعة وتتسلم
كنديين
من «النصرة»

إلــى ذلــك ،اتهم الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان أمس ،الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة بــال ـع ـمــل ض ــد مـصــالــح
تــركـيــا وإي ـ ــران وروس ـي ــا ضــامـنــي
ً
اتـفــاق أستانة فــي ســوريــة ،مؤكدا
أنـهــا «عـنــدمــا تـقــول أنـهــا تــرســل 5
آالف شاحنة وألـفــي طــائــرة شحن
محملة بالسالح لمحاربة داعش،
نحن ال نصدق ذلك».
ودع ــا إردوغ ـ ــان ،فــي كلمة أمــام
أع ـض ــاء ح ــزب ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة
ف ــي ال ـبــرل ـمــان ،ال ـق ــوات األمـيــركـيــة

روسيا تستدعي الجيش
لمواجهة «ثلوج القرن»

تجربة صينية ناجحة
العتراض صاروخ

ً
سوريون يجلون مصابا تحت القصف في كفر بطنا بضاحية الغوطة المحاصرة أمس (أ ف ب)
لـمـغــادرة مــديـنــة منبج ألن تركيا
ستدخلها إلعادتها إلى «أصحابها
ً
الحقيقيين» ،مؤكدا أن «العمليات
الجارية في عفرين ستتواصل في
ً
إدلـ ــب» ،مبينا أن ال ـقــوات التركية
سـيـطــرت حـتــى اآلن عـلــى مساحة
تبلغ  135كيلومتر مربع ،وهدفها
إرسال سكان عفرين إلى مدينتهم.
واعـ ـتـ ـب ــر إردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان أن تــرك ـيــا
«لـ ـيـ ـس ــت ل ــديـ ـه ــا أي مـ ـش ــاك ــل مــع
األكـ ـ ـ ــراد ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ولـ ـك ــن مــع
التنظيمات اإلرهــابـيــة المعروفة،
وهي وحدات حماية الشعب وحزب
االتحاد الديمقراطي وحزب العمال
الكردستاني وداعش».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس
الروسي فالديمير بوتين ونظيره
اإليراني حسن روحاني ،في مكالمة
هــاتـفـيــة ،أم ــس ،عــن اسـتـعــدادهـمــا
لمواصلة العمل على تطوير صيغة
ات ـفــاق أسـتــانــة الـثــاثــي للتسوية
األزمة في سورية.

مجازر وتحقيق
وغـ ـ ـ ــداة مـ ـص ــرع الـ ـعـ ـش ــرات فــي
ً
قصف جوي للنظام ،قتل  57مدنيا
وأص ـيــب أك ـثــر مــن  160أم ــس ،في

فلسطيني فوق أنقاض المنزل الذي ّ
هدمته اسرائيل وكان يحتمي في داخله أحمد جرار قبل قتله (أ ف ب)

غ ــارات مماثلة استهدفت مناطق
ع ــدة ف ــي غ ــوط ــة دم ـش ــق الـشــرقـيــة
الـمـحــاصــرة أب ــرزه ــا عــربـيــن ،وفــق
الدفاع المدني السوري والمرصد
السوري لحقوق اإلنسان.
وأوضح قائد عسكري في غرفة
ع ـم ـل ـيــات ال ـم ـع ــارض ــة ،أن ال ـق ــوات
الحكومية شنت أكثر من  37غارة
ج ــوي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـغـ ــوطـ ــة ،وق ـص ـفــت
مدينة حرستا وبلدة عربين بـ 15
صاروخ أرض -أرض بعد أن فشلت
فــي هجوم شنته فجر أمــس ،على
محاور إدارة المركبات وعربين.
فــي األثـنــاء ،أعلن خـبــراء جرائم
ال ـح ــرب ف ــي األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة إنـهــم
ي ـح ـق ـق ــون ف ـ ــي ع ـ ــدة تـ ـق ــاري ــر عــن
استخدام قنابل تحوي غاز الكلور
المحظور ضد المدنيين في بلدتي
سراقب في إدلب ودوما في الغوطة.
واعتبر ر ئـيــس لجنة التحقيق
الــدولـيــة بــول بينيرو أن الحصار
الـمـفــروض على الغوطة «ينطوي
ع ـل ــى جـ ــرائـ ــم دول ـ ـيـ ــة ت ـت ـم ـثــل فــي
ال ـق ـصــف دون تـمـيـيــز وال ـت ـجــويــع
ال ـم ـت ـع ـم ــد ل ـل ـس ـك ــان ال ـم ــدن ـي ـي ــن»،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى ت ـقــاريــر ع ــن ضــربــات
جوية أصابت ما ال يقل عن ثالثة
مستشفيات في الثماني واألربعين

ساعة الماضية «تجعل ما تعرف
ب ـم ـن ــاط ــق عـ ـ ــدم ال ـت ـص ـع ـي ــد م ـث ــار
سخرية».

استخدام الكلور
وبـعــد مــواجـهــة مــع روس ـيــا في
اج ـت ـمــاع بـمـجـلــس األم ــن خصص
الستخدام األسلحة الكيماوية في
سورية ،عبرت الــواليــات المتحدة
ع ــن «ق ـل ـق ـهــا ال ـع ـم ـيــق» م ــن تنفيذ
األسد هجمات جديدة بغاز الكلور
فــي ال ـغــوطــة ،مـطــالـبــة بــ«مـمــارســة
ضـ ـغ ــوط» ع ـل ـيــه وعـ ـل ــى داع ـم ـي ــه»
لوقفها.
وبـعـيــد س ــاع ــات م ــن إبــاغـهــا
مـجـلــس األمـ ــن ب ــأن «ه ـن ــاك أدل ــة
واضحة ومعلومات عن استخدام
نـظــام األس ــد الـكـلــور ضــد شعبه
مرات عدة في األسابيع األخيرة
ويـ ـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ـ ــد» ،أكـ ـ ـ ــدت س ـف ـيــرة
الواليات المتحدة نيكي هايلي،
أن «الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة تشعر
ب ـق ـل ــق ع ـم ـي ــق إزاء االتـ ـه ــام ــات
المستمرة بشأن استخدام النظام
غاز الكلور لترويع أبرياء آمنين،
وهـ ـ ــذه الـ ـم ــرة قـ ــرب س ــراق ــب فــي
محافظة إدلب».

ومـ ــع إعـ ـ ــان األتـ ـ ـ ــراك واألك ـ ـ ــراد
ً
أرقـ ــامـ ــا ت ـخ ـطــت األلـ ـ ــف ق ـت ـيــل فــي
ع ـم ـل ـيــة «غـ ـص ــن الـ ــزي ـ ـتـ ــون» ،دع ــت
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة أم ـ ــس ،إلـ ــى وقــف
فوري لألعمال القتالية لمدة شهر
على األقــل في كافة أنحاء سورية
بـمــا يسمح بــإيـصــال الـمـســاعــدات
اإلنسانية وإجالء الحاالت الحرجة،
مـ ـح ــذرة م ــن الـ ـع ــواق ــب الــوخ ـي ـمــة
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار األزم ـ ــة
العصيبة.
وأكـ ـ ــد ال ـم ـن ـســق ال ـم ـق ـيــم لــأمــم
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ومـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــق ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
اإلنسانية وممثلو منظمات األمم
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـع ــام ـل ــة فـ ــي س ــوري ــة،
ف ــي بـ ـي ــان م ـش ـت ــرك ،ت ــوق ــف خـطــة
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات «ب ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـقـ ـي ــود
الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـ ـل ــى الـ ـ ــوصـ ـ ــول ،أو
ع ــدم ال ـت ــواف ــق ح ــول ال ـم ـنــاطــق أو
المساعدات أو عدد المستفيدين»،
معتبرة «رهن االستجابة اإلنسانية
ً
للقتال عارا على الجميع».

تسليم وانتقام
فــي غ ـضــون ذل ــك ،طـلـبــت وزارة
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــن ت ــركـ ـي ــا،
م ـســاعــدت ـهــا ف ــي اس ـت ـع ــادة بـقــايــا

القاذفة «سو  « 25التي أسقطت يوم
السبت في إدلب ،موضحة أن ذلك
لتحديد نوعية الصاروخ المحمول
المضاد للطائرات الذي استخدمه
المسلحون في ضربها.
ً
وتــزامـنــا ع ــودة جـثـمــان الطيار
ال ــروس ــي إل ــى بـ ــاده ،نـقـلــت وكــالــة
«سبوتنيك» الرسمية عن مصادر
رفيعة أمــس ،أن القيادة الروسية
س ــارع ــت ع ـق ــب إسـ ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة
بــاإلبــراق لجنراالتها فــي قاعدتي
ح ـم ـي ـم ـي ــم ال ـ ـجـ ــويـ ــة وطـ ــرطـ ــوس
البحرية التخاذ اإلجراءات الثأرية
ال ـســري ـعــة وان ـت ـق ــاء األهـ ـ ــداف دون
وضع أي اعتبار للجغرافيا.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،س ـل ـم ــت «ه ـي ـئــة
ت ـحــريــر الـ ـش ــام» (ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة
ً
س ــابـ ـق ــا) أمـ ـ ــس األول ال ـس ـل ـطــات
التركية الكنديين جولي بيمباشي
وش ــون م ــور ،الـلــذيــن احتجزتهما
ب ـض ـع ــة أس ــابـ ـي ــع فـ ــي إدل ـ ـ ــب بـعــد
وصولهما من لبنان ،حيث خاضت
بـ ـيـ ـمـ ـب ــاش ــي مـ ـع ــرك ــة السـ ـتـ ـع ــادة
حضانة طفليها من دون أن تنجح
بذلك.
(عواصم -وكاالت)

أع ـلــن ج ـهــاز األمـ ــن ال ــداخ ـلــي اإلســرائـيـلــي
(شين بت) أمس ،أن الشاب الفلسطيني أحمد
جــرار ( 23عــامــا) ،المشتبه فيه الرئيسي في
قـتــل حــاخــام مــن الـمـسـتــوطـنـيــن فــي الـتــاســع
من يناير قرب مستوطنة في الضفة الغربية
المحتلة ،قتل في بلدة اليامون شمال الضفة
حيث كان يختبئ.
وأوضح «شين بت» الذي يقول انه يالحق
جــرار لمحاكمته ،أنــه «بعد مـحــاوالت فاشلة
م ـت ـكــررة إلخ ـ ــراج جـ ــرار م ــن ال ـم ـب ـنــى ،شملت
الدعوة عبر مكبرات الصوت ،وإطالق النيران
الخفيفة باتجاه المبنى ،قامت قوات الهندسة
بهدم المنزل قبل إطالق النار عليه وتصفيته».
ً
ونـ ـش ــرت ال ـس ـل ـطــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة صـ ــورا
لـجـنــود يـحـمـلــون جـثـمــان ج ــرار ال ــذي اكــدت
السلطات الفلسطينية أنه قتل.
و«هنأ» رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نـتـنـيــاهــو األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ع ـلــى «الـعـمـلـيــة
ً
ال ـح ــازم ــة» ،م ــؤك ــدا أن «قـ ــوات األمـ ــن ستصل
إلـ ـ ــى كـ ــل مـ ــن ي ـ ـحـ ــاول الـ ـم ــس بــال ـمــواط ـن ـيــن
اإلسرائيليين وستتم محاسبته».
وصدرت تصريحات مشابهة عن الرئيس

اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزيــري الدفاع
اف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان واألمـ ــن الــداخ ـلــي جلعاد
اردان.
في المقابل ،نعت «كتائب القسام» الجناح
العسكري ل ـ «ح ـمــاس» ج ــرار «منفذ العملية
البطولية قرب نابلس».
وأح ـمــد ج ــرار هــو نـجــل نــاصــر ج ــرار احــد
ق ـيــادي حــركــة «ح ـمــاس» ال ــذي قتلته الـقــوات
االسرائيلية خالل االنتفاضة الثانية (-2000
.)2005
الى ذلك ،أغلق الجيش اإلسرائيلي ،مناطق
في محافظة سلفيت في الضفة الغربية أثر
عملية مقتل مستوطن ( 40عاما) طعنا نفذها
فلسطيني والذ بالفرار أمس األول.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـلـ ــن وزيـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم
اإلسرائيلي نفتالي بينيت ،إنه «يشرفه» إلغاء
بــولـنــدا زيــارتــه إلـيـهــا ه ــذا األس ـبــوع لرفضه
التراجع عن إدانة مشروع قانون يجرم اإلشارة
إل ــى تــواطـئـهــا فــي «الـهــولــوكــوســت» (مـحــارق
النازية).
وقال في بيان إن «دماء اليهود البولنديين
ت ـصــرخ م ــن بــاطــن األرض ول ــن يـسـكـتـهــا أي

قانون» .وتابع« :ألغت حكومة بولندا زيارتي
ألنني ذكرت جرائم شعبها .هذا يشرفني».
وكان بينيت قال أمس االول ،إنه سيسافر
إلى بولندا لبحث مشروع القانون الذي اعتبره
مسؤولون إسرائيليون إنكارا للهولوكوست،
إال أن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـبــول ـنــدي يــاسـيــك
تشابوتوفيتش قال إن «الوزير بينيت أعلن
اسـ ـتـ ـع ــداده ل ـل ـح ـضــور ،وك ـل ـمــاتــه ال تـســاعــد
الـحــوار فــي هــذه المرحلة وتظهر فــي الوقت
ذاته أن هناك أصواتا مختلفة في إسرائيل».
وتابع« :يريد بعض السياسيين اتهام بولندا
بالتورط في المحارق .وهذه مشكلة طرأت».
ودانت إسرائيل مشروع القانون البولندي
ف ــي شـ ــأن ال ـم ـح ــارق والـ ـ ــذي أق ـ ــره ال ـبــرل ـمــان
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،ويـنـتـظــر قـ ــرار الــرئـيــس
أندريه دودا في شأن التوقيع النهائي عليه.
في غضون ذلك ،شرعت إسرائيل في بناء
منطقة لـلـصــاة لـلـنـســاء وال ــرج ــال مـعــا عند
حــائــط الـمـبـكــى (ح ــائ ــط الـ ـب ــراق) أو الـحــائــط
الـغــربــي ،فــي البلدة القديمة فــي الـقــدس بعد
سنوات من الخالف والنزاع.
(عواصم  -وكاالت)

وثيقة للديمقراطيين تدحض مذكرة الجمهوريين حول «»FBI

ترامب يتهم خصومه السياسيين بـ«الخيانة» ومحاموه ينصحونه بعدم مقابلة مولر
صوتت لجنة في مجلس النواب
األم ـي ــرك ــي لـمـصـلـحــة ن ـشــر وثـيـقــة
س ــري ــة ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن تــدحــض
ات ـهــامــات الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب
وبــرلـمــانـيـيــن جـمـهــوريـيــن لمكتب
التحقيقات الفدرالي « ،»FBIفي وقت
هاجم ترامب بعنف موقف بعض
البرلمانيين الديمقراطيين ،الذين
ل ــم يـصـفـقــوا ل ــه خ ــال خـطــابــه عن
حال االتحاد ،واتهمهم «بالخيانة».
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس األق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
الديمقراطية في لجنة االستخبارات
في مجلس النواب آدم شيف أمام
صـحــافـيـيــن ب ــأن «ال ـت ـصــويــت كــان
بــاإلج ـمــاع لنشر الــوثـيـقــة» .وأم ــام
ت ــرام ــب مـهـلــة خـمـســة أيـ ــام ل ــدرس
الطلب.
وت ــأت ــي الـ ـمـ ـب ــادرة ب ـع ــدم ــا رف ــع
ج ـم ـه ــوري ــون ال ـس ــري ــة ع ــن وثـيـقــة
ً
تكشف برأيهم اسـتـغــاال للسلطة
من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي
ووزارة العدل في إجراءات للتنصت
ع ـلــى أحـ ــد أع ـض ــاء ف ــري ــق الـحـمـلــة
االنتخابية لترامب قبل االنتخابات
الرئاسية في .2016
وك ـ ـ ــان ت ـ ــرام ـ ــب نـ ـش ــر ال ـج ـم ـعــة
ال ـمــاضــي «م ــذك ــرة ن ــون ــس» ،نسبة
إلـ ــى رئ ـي ــس لـجـنــة االس ـت ـخ ـبــارات

سلة أخبار

استدعت السلطات الروسية
أفرادا من الجيش ،للمساعدة
في إزالة الثلوج من شوارع
موسكو ومناطق محيطة بها،
بعد تساقط قياسي للثلوج
ّ
تسبب في تأخير رحالت جوية
وسقوط مئات األشجار وسد
بعض الطرق والشوارع.
وشهدت موسكو في  36ساعة
فقط كمية قياسية من الثلوج
تتجاوز قدر الثلوج التي
تسقط على المدينة في أكثر
من شهر مع تراجع درجات
الحرارة إلى أقل من الصفر،
في أكبر موجة من نوعها
بالعاصمة الروسية منذ بدء
تسجيل بيانات األرصاد.

إسرائيل تغتال منفذ عملية قتل حاخام في «الضفة»

ال ـج ـم ـه ــوري دي ـف ــن ن ــون ــس .وق ــال
ش ـيــف ،إن «الـجـمـهــوريـيــن وج ــدوا
أنفسهم في وضع ال يحتمل عندما
نشروا مذكرة مضللة ورفضوا نشر
رد الديمقراطيين ،لذلك أعتقد أنهم
اض ـط ــروا لـلـقـيــام ب ـهــذه الـخـطــوة»،
في إشارة إلى التصويت على نشر
الوثيقة الديمقراطية».
ً
وتتضمن المذكرة اتهاما لمكتب
التحقيقات الفدرالي بأنه استخدم
معلومات منحازة لطلب التنصت
فــي خـضــم الحملة الــرئــاسـيــة مما
ً
يشكل ا سـتـغــاال للسلطة بحسب
ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن .ف ـق ــد اس ـت ـن ــد إل ــى
تقرير استخباراتي أعده جاسوس
بريطاني سابق يدعى كريستوفر
ستيل بتمويل مــن فــر يــق الحملة
االنتخابية للمرشحة الديمقراطية
هيالري كلينتون.
ويقول الجمهوريون إن الــ»»FBI
ل ــم ي ـط ـلــع ال ـق ـض ــاء ع ـلــى أن فــريــق
كـلـيـنـتــون ك ــان وراء إعـ ــداد الملف
ً
وأن ستيل معاد شخصيا لترامب.
وي ـخ ـش ــى ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون أن
ُ
ت ـس ـت ـغــل الـ ـم ــذك ــرة ذريـ ـع ــة إلق ــال ــة
مـســؤولـيــن رفـيـعــي الـمـسـتــوى في
الـشــرطــة الـفــدرالـيــة ووزارة الـعــدل
بــال ـتــالــي عــرق ـلــة ال ـت ـح ـق ـيــق ،ال ــذي
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ي ـقــوده الـمــدعــي المستقل روب ــرت
مــولــر ح ــول ال ـتــدخــل ال ــروس ــي في
االنتخابات الرئاسية األميركية في
 2016وح ــول تــواطــؤ محتمل بين
فريق ترامب والكرملين.
وطـلــب شـيــف ،ال ــذي يخشى أن
يـلـجــأ الـبـيــت األب ـيــض إل ــى «فــرض
رق ـ ــاب ـ ــة عـ ـل ــى م ــذك ــرتـ ـن ــا ألسـ ـب ــاب
سـيــاسـيــة» ،مــن مكتب التحقيقات
الفدرالي ووزارة العدل إبداء رأيهما
حــول العناصر ،التي يعتبران أنه
يجب إخفاؤها لحماية معلومات
سرية.

«نيويورك تايمز»
من ناحية أخرى ،ذكرت صحيفة
ً
«ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ،أن عـ ـ ــددا من
الـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن ن ـ ـص ـ ـحـ ــوا ال ــرئـ ـي ــس
األميركي بعدم الموافقة على مقابلة
مع مولر.
ون ـق ـل ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ع ــن أرب ـع ــة
أشـخــاص مطلعين على األم ــر ،إن
المحامين يشعرون بالقلق من أن
مـيــل تــرامــب لـ ــإدالء بتصريحات
زائفة وألنه يناقض نفسه قد يؤدي
إلى اتهامه بالكذب على المحققين.
وقال ترامب ،إنه مستعد لإلدالء

ترامب وزوجته ميالنيا لدى وصولهما بالمروحية إلى البيت األبيض أمس األول (ا ف ب)
بأقواله تحت القسم أمام مولر .وقال
للصحافيين الشهر الماضي «أتطلع
لــذلــك ب ـح ــق» .كـمــا هــاجــم الــرئـيــس
األمـ ـي ــرك ــي ب ـع ـن ــف م ــوق ــف بـعــض
البرلمانيين الديمقراطيين الذين
ل ــم يـصـفـقــوا ل ــه خ ــال خـطــابــه عن
حال االتحاد ،واتهمهم «بالخيانة».

وفي كلمة في سينسيناتي في
والي ــة أوه ــاي ــو ،تـطــرق تــرامــب إلــى
أصـ ــداء ال ـخ ـطــاب ،ال ــذي أل ـقــاه قبل
ً
أسبوع في الكونغرس ،مشيرا إلى
سلوك خصومه السياسيين.
وصــرح تــرامــب» «قلت إن معدل
ال ـب ـط ــال ــة ب ـي ــن ال ـ ـسـ ــود فـ ــي أدنـ ــى

مستوى له ( )...ساد صمت مطبق،
ولم ترتسم أي ابتسامة» .وأضاف أن
«األمر بلغ نقطة لم أعد معها أرغب
في أن أنظر إلى هذا الجانب ألن فيه
بصراحة طاقة سيئة».
(واشنطن  -وكاالت)

أعلنت الصين ،أمس ،أنها
أجرت بنجاح تجربة العتراض
صاروخ ،عبر منظومتها
الدفاعية في وقت ال يزال
التوتر حادا في شبه الجزيرة
الكورية.
وأكدت وزارة الدفاع الصينية،
في بيان مقتضب ،إن تجربة
العتراض صاروخ بالستي
متوسط أجريت و»حققت
الهدف المحدد».
وتابعت الوزارة« :كانت تجربة
دفاعية ال تستهدف أي بلد»
تحديدا.

برلسكوني :المهاجرون
قنبلة موقوتة

حذر رئيس الوزراء اإليطالي
السابق سيلفيو برلسكوني،
من «قنبلة اجتماعية جاهزة
لالنفجار» ،بسبب الالجئين
غير الشرعيين في إيطاليا.
وتعهد برلسكوني ،خالل
حملته االنتخابية ،بترحيل
 60ألف مهاجر غير شرعي
من إيطاليا ،في حال تشكيل
حزبه اليميني للحكومة بعد
انتخابات  4مارس.
ووصف برلسكوني ( 81عاما)
قضية المهاجرين «بالقنبلة
االجتماعية الجاهزة لالنفجار،
وقال« :موضوع الهجرة أصبح
مسألة مصيرية ،ألننا بعد
قضاء سنوات مع حكومة
يسارية ،أصبح لدينا 600
ألف مهاجر ليس لديهم حق
البقاء ...استعادة السيطرة على
الموقف ضرورة قصوى».
وأضاف« :حين سنكون
بالحكومة ،سنستثمر
مصادرنا في القطاع األمني».

المالديف تغرق في أزمة سياسية
خيبة أمل أميركية من فرض حال الطوارئ
غ ــرق أرخـبـيــل الـمــالــديــف الـسـيــاحــي الـصـغـيــر ،أم ــس ،فــي فوضى
سياسية بعد اعتقال الرئيس األسبق ورئيس المحكمة العليا ،فيما
دعت المعارضة إلى تدخل أميركي وهندي إلقصاء الرئيس عبدالله
يمين ،الذي فرض حال الطوارئ في البالد لمدة  15يوما ،معمقا بذلك
األزم ــة السياسية التي يشهدها هــذا األرخبيل الــواقــع فــي المحيط
الهندي .وأوقــف رئيس المحكمة العليا عبدالله سعيد وقــاض آخر
في المحكمة هو علي حميد ،أمس ،بتهمة «الفساد» من قبل شرطيين
مجهزين بأسلحة ثقيلة ،بعد خمسة أيــام على توجيه أعلى هيئة
قضائية ضــربــة للنظام المالديفي ،عبر نقض أحـكــام بحق تسعة
معارضين بارزين.
وذك ــر مـســؤولــون ،أم ــس ،أنــه تــم اعتقال الرئيس األسـبــق ،مأمون
عبدالقيوم ( 80عاما) ،الذي حكم البالد ثالثة عقود ،في منزله.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر المحكمة ،وتم تفريقهم بالغاز
المسيل للدموع.
وبعدما رفضت تنفيذ قرار المحكمة العليا واالفراج عن السجناء
السياسيين ،فرضت الحكومة حال الطوارئ مدة  15يوما.
ورفض رئيس المالديف اإلفراج عن سجناء سياسيين ،كما امرت
المحكمة العليا ،وحذر من اي محاولة إلقالته أو توقيفه.
ودعا نشيد ،أمس ،الحكومات األجنبية وخصوصا الهند والواليات
المتحدة الى مساعدته على «إقصاء» الرئيس يمين ،مضيفا ان «الرئيس
يمين فرض حال الطوارئ بطريقة غير مشروعة ،واستولى على الدولة.
علينا اقصاؤه من السلطة».
وذك ــر ان «شـعــب المالديف لــديــه طلب مـشــروع لحكومات العالم
وخصوصا الهند والواليات المتحدة» ،مضيفا انه يدعو إلى «تواجد
فعلي» ،موضحا انه يريد من الهند إرسال جنود الى المالديف.
من جهتها ،ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية هيذر
نويرت ان الواليات المتحدة «تشعر بقلق وخيبة أمل» ،بسبب تقارير
عن فرض حال الطوارئ في جزر المالديف.
(عواصم  -وكاالت)
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أخبار مصر

ً
على ًالسلطان قابوس مقترحا لحل أزمة اليمن
يعرض
السيسي
ً
ً
ً

ّ
●تضمن وقفا للنار وتفاوضا مباشرا بعيدا عن إيران ● 200ألف عسكري لتأمين االنتخابات الرئاسية
القاهرة  -أيمن عيسى وخالد عبده وكاملة خطاب وعادل زناتي

وصل الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،أمس ،إلى
إمارة أبوظبي في دولة اإلمارات،
والتقى ولي العهد محمد بن
زايد ،في وقت علمت «الجريدة»
أن الرئيس عرض على السلطان
قابوس ،خالل زيارته لعمان،
وثيقة ًلحل األزمة في اليمن
سياسيا.

أجـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي ج ــول ــة
م ـب ــاح ـث ــات م ـه ـم ــة مـ ــع ول ـ ــي عـهــد
أب ــوظـ ـب ــي ،ن ــائ ــب الـ ـق ــائ ــد األع ـل ــى
لـلـقــوات المسلحة ،الـشـيــخ محمد
بــن زاي ــد ،أمــس ،تناولت العالقات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وس ـبــل
ت ـع ــزي ــزه ــا ،ف ـضــا ع ــن ب ـحــث عــدد
من قضايا المنطقة ذات االهتمام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك .وع ـل ـم ــت «الـ ـج ــري ــدة»
أن الـ ــزيـ ــارة رك ـ ــزت ع ـلــى مـنــاقـشــة
قضايا تتعلق بالمصير المشترك
بـيــن الــدول ـت ـيــن ،وس ـبــل التنسيق
لمواجهة التحديات ،وتعزيز أمن
ً
الخليج بوصفه جزءا ال يتجزأ من
أمن مصر القومي.
وقال مصدر مطلع لـ «الجريدة»
إن «ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ن ـ ــاق ـ ــش ض ـ ـ ـ ــرورة
التنسيق للتصدي للنفوذ اإليراني
في المنطقة ،وإجبار طهران على
وقـ ـ ــف الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي شـ ـ ــؤون دول
ً
الجوار» ،موضحا أن اللقاء ناقش
تــأم ـيــن ال ـب ـحــر األح ـم ــر وت ـط ــورات
الوضع في اليمن.

وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي قـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ــادر
العاصمة العمانية مسقط ،أمس،
ً
متوجها إلى العاصمة اإلماراتية
أبوظبي ،في زيارة رسمية.
وأعلن وزير التجارة المصري،
طـ ــارق قــاب ـيــل ،أن زي ـ ــارة الــرئـيــس
لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة
جــديــدة لـلـعــاقــات االستراتيجية
المصرية  -العمانية ،وتحقق نقلة
نوعية في مسار التعاون المشترك
بين البلدين ،حيث حرص الرئيس
ال ـم ـصــري قـبـيــل م ـغــادرتــه مسقط
على لقاء عــدد مــن رجــال األعـمــال،
ورؤس ــاء الشركات والمستثمرين
ال ـع ـمــان ـي ـيــن ،لـبـحــث س ـبــل تـعــزيــز
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ـجـ ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
العمانية في مصر.

مقترح مصري
في السياق ،علمت «الجريدة» أن
الرئيس السيسي أطلع السلطان
ق ــاب ــوس ،ع ـلــى ت ـفــاص ـيــل م ـب ــادرة
تـمـهــد إلن ـهــاء ال ـص ــراع فــي الـيـمــن،
وتسمح بإجراء محادثات سياسية
بين األطراف المتصارعة.
وقال المصدر إن «مصر تطمح

إلــى عــرض وثيقة تتضمن مبادئ
لحل األز م ــة اليمنية ،بينها وقف
القتال والدخول في هدنة يعقبها
الـ ـسـ ـم ــاح ب ـ ــإدخ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
اإلنسانية ،ثم الجلوس على طاولة
ال ـم ـفــاوضــات ومـنــاقـشــة الـقـضــايــا
الخالفية».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن «ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ت ـل ــزم
الحوثيين بوقف إطالق الصواريخ
البالستية على المملكة العربية
السعودية ،وعدم التعرض للمالحة
في مضيق باب المندب ،واالبتعاد
عن إيــران بما يسمح باستقاللية
قرارهم».
وعـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاح ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،ذك ــر
الـ ـمـ ـص ــدر أن م ـص ــر ت ـق ـت ــرح عـلــى
الحوثيين ترك سالحهم ودمجهم
تدريجيا في صفوف قوات الجيش
ال ـي ـم ـن ــي ،م ــوض ـح ــا أن «الــوث ـي ـقــة
المصرية المقترحة تسمح بإشراك
أط ـ ـ ــراف دولـ ـي ــة ف ــي ال ـم ـف ــاوض ــات
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن واألم ـ ـ ــم
المتحدة».
وبـ ـي ــن أن «الـ ـق ــاه ــرة مـتـمـسـكــة
بــأن تـكــون جميع االتـفــاقـيــات بين
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـت ـن ــازع ــة ف ــي ال ـي ـمــن
مـكـتــوبــة» ،مشيرا إلــى أن الرئيس

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يستقبالن السيسي في أبوظبي أمس
ال ـس ـي ـس ــي حـ ـ ــرص ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة
تقريب وجهات النظر بين سلطنة
ع ـمــان ودول ال ـخ ـل ـيــج ،وإزالـ ـ ــة أي
خالفات في وجهات النظر ،فضال
عن العمل معا على إنهاء الخالفات
العربية العربية.
ولـفــت إل ــى أن «الــرئ ـيــس أك ــد أن
ع ـ ــودة الـ ـع ــاق ــات مـ ــع دول ـ ــة قـطــر
مرهونة بتنفيذ المطالب العربية
وتقديم حسن النوايا».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وقـ ـب ــل سـ ــاعـ ــات مــن
ان ـت ـهــاء زي ـ ــارة الــرئ ـيــس الـسـيـســي

َّ
للعاصمة العمانية مسقط ،عكرت
ال ـمــذي ـعــة ف ــي ق ـن ــاة «أون ت ــي فــي»
أمــانــي الـخـيــاط ،صـفــو االستقبال
الـ ـح ــاف ــل ل ـل ـس ـي ـس ــي فـ ــي م ـس ـقــط،
إذ وصـ ـف ــت خ ـ ــال أح ـ ــد ال ـب ــرام ــج
التلفزيونية ،السلطنة بـ «اإلمــارة
الصغيرة».
وت ــابـ ـع ــت« :ال ــرئـ ـي ــس اق ـت ـط ــع 3
أيــام من وقته عشان يــزور اإلمــارة
ال ـص ـغ ـيــرة دي ،ال ـل ــي واقـ ـف ــة على
الـ ـحـ ـي ــاد وب ـت ـل ـع ــب دور ال ـش ـق ـيــق
المسالم ،ألنها فقيرة ومعندهاش

نفط وال غاز زي قطر» ،األمر الذي
أثار مواطنين وإعالميين ُعمانيين،
حيث رد أحد اإلعالميين العمانيين
قائال« :السلطنة لها تاريخ وعراقة
وماض مشرف ،ومصر والمجتمع
ٍ
الدولي يثق بقدرة عمان على حل
األزمات السياسية».
وب ــادرت المذيعة التي واجهت
سيال من االنتقادات ،على صفحات
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
إلـ ــى االع ـ ـتـ ــذار ل ـل ـش ـعــب ال ـع ـمــانــي
على الـهــواء مباشرة ،أمــس األول،

لتكرر للمرة الثانية االعتذار ألحد
الـشـعــوب الـعــربـيــة ،حيث سبق أن
أســاء ت إلى الشعب المغربي على
الهواء مباشرة ،عام .2014
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وض ـ ـعـ ــت األج ـ ـهـ ــزة
األمنية في وزارة الداخلية ،خطة
ل ـتــأم ـيــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
المرتقبة ،وقال مصدر مطلع« :نحو
ّ
سيؤمنون
 200ألف ضابط ومجند
عملية االق ـتــراع وسيشاركهم في
التأمين عناصر من الجيش».

ةديرجلا
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رياضة
فوز برقان والصليبيخات يشعل دوري الدرجة األولى
«مؤجلة» الفحيحيل والشباب مشروع أزمة مع لجنة المسابقات
أحمد حامد

ضرب فريق برقان بقوة في
الجولة التاسعة لمنافسات دوري
الدرجة األولى لكرة القدم ،بالفوز
على الساحل بهدفين مقابل
ليصعد إلى صدارة
هدف واحدً ،
الترتيب ،مستفيدا من تأجيل
مباراة الفحيحيل والشباب إلى
أجل غير مسمى ،بسبب غياب
قوات األمن.

اشتعل الصراع في دوري الدرجة
األولــى لكرة القدم ،بعد تقدم برقان
للمرة األولى في الموسم الحالي ،الى
صــدارة الترتيب برصيد  15نقطة،
بـعــد ان ت ـج ــاوز ال ـســاحــل بهدفين
مقابل هدف واحد في المباراة التي
جمعت بينهما أمس األول ،كما تقدم
الصليبيخات هو اآلخر في الترتيب
الــى المركز الثالث ،بفوزه بهدفين
من دون رد على خيطان ،ليكون على
بعد نقطتين من الوصيف الفحيحيل
" "14نقطة.
واستفاد برقان والصليبخات ،من
غياب اليرموك عن منافسات الجولة،
وتأجيل مباراة الفحيحيل والشباب
الى أجل غير مسمى ،بداعي غياب
رجــال األمــن ،وهــو ما رفضه الحكم
عـمــار أشـكـنــانــي ،ومــراقــب الـمـبــاراة
ط ــارق الـمــا ،لتنتهي الـمـبــاراة قبل
بدايتها.
وق ـ ـ ــدم بـ ــرقـ ــان أداء الفـ ـت ــا أمـ ــام
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ،ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ارتـ ـق ــت
لـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح ب ـيــن
الـجــاريــن ،واسـتـطــاع أبناء
ال ـمــدرب محمد دهيليس
ان يــؤكــدوا انـهــم قــادمــون
لـلـمـنــافـســة وبـ ـق ــوة على
بـطــاقـتــي ال ـص ـع ــود ،وان
ص ـف ـق ــات الـ ـشـ ـت ــاء بـ ــدأت
ت ــؤت ــي ثـ ـم ــاره ــا ،السـيـمــا

ان الفرنسي سليم كــركــار محترف
الفريق الجديد ،الــذي سجل هدفا،
ظ ـهــر بـ ـص ــورة جـ ـي ــدة ،الـ ــى جــانــب
بقية الالعبين ،كما تجب اإلش ــادة
بالحارس نــواف المنصور ،والــذي
وق ـ ــف س ـ ــدا م ـن ـي ـعــا أم ـ ــام هـجـمــات
الساحل الخطرة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ق ــدم ال ـســاحــل أداء
مـمـيــزا ،وك ــان نــدا قــويــا أم ــام برقان
حتى الدقيقة األخيرة ،وظهر الفريق
متطورا بصورة كبيرة عن النصف
األول ،وهو ما يحسب للجهاز الفني
بقيادة التونسي ،مهدي بن حرب،
والذي بات عليه أن يقدم المزيد في
الفترة المقبل ،بعد أن بات الفريق في
وضع ال يحسد عليه في المركز قبل
األخير ،برصيد  5نقاط.

الصليبيخات استعاد بريقه
وف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـصـلـيـبـيـخــات
وخيطان ،نجح أبناء المدرب أحمد
عبدالكريم في فرض هيمنتهم على
المباراة ،منذ الدقائق األولى بهدف
لعبدالله صحن ،وعززوا تقدمهم في
الشوط الثاني بهدف آخر لسيرغي،
ول ــوال يقظة ح ــارس خيطان أحمد
الدوسري لتلقت شباك فريقه مزيدا
م ــن األه ـ ـ ــداف ،وه ــو م ــا يـكـشــف عن
ص ـح ــوة لـلـصـلـيـبـيـخــات ،وت ــراج ــع

لمستوى خيطان ،الذي بات مطالبا
ب ـبــذل مــزيــد م ــن ال ـج ـهــد ،لتسحين
وضعه قبل فوات األوان.

مشروع أزمة
ب ــات ــت إع ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـش ـبــاب
والفحيحيل ،التي تم تأجيلها الى
أج ـ ــل غ ـي ــر م ـس ـم ــى ،مـ ـش ــروع أزم ــة
مــع لجنة المسابقات ،حيث رفض
ابـنــاء المنطقة الـعــاشــرة (الـشـبــاب،
والفحيحيل) اعــادة المباراة ،أمس،
حيث سيؤدي ذلك ومن وجهة نظر
الناديين الى عدم تكافؤ الفرص.
وأوضـ ــح إداري فــريــق الـيــرمــوك
نجم العنزي ان خوض الفحيحيل
مباراته المؤجلة ،قبل ثالثة أيــام
من مباراة الجولة العاشرة ،يخلق
نوعا من عدم تكافؤ الفرص ،السيما
أن منافسة الـســاحــل ستكون أمــام
فرصة أكبر لالستعداد للمباراة ،قبل
خــوض مـبــاراة الجولة التاسعة
في موعدها.
وأضاف العنزي ان الحكم عمار
أشكناني ،والمراقب طارق المال،
اتخذا قــرار الغاء المباراة ،بعد
 25دقيقة ،وذلــك رغــم حضور
سيارة االسعاف ،والمطالبات
بإقامة المباراة في موعدها،
مـشـيــرا إل ــى أن دوري ـ ــة األم ــن

قد حضرت بعد الغاء المباراة بـ10
دقائق.
ولفت نجم إلى أن الجهاز الفني
ف ــي الـفـحـيـحـيــل بـ ــدأ ف ــي التجهيز
للمباراة الساحل ،بما يعني أن مباراة
الشباب ،خرجت من الحسابات في
الوقت الحالي.
وبين ان صفوف الفريق جاهزة
ب ـص ــورة ك ـب ـيــرة ،بــاسـتـثـنــاء ســالــم
ال ـهــاجــري ،ل ـظــروف خــاصــة ،وفهد
زويد لإلصابة.
وات ـفــق مــديــر ال ـكــرة فــي الشباب
جابر الزنكي مع نجم ،فيما يخص
رغ ـ ـ ـبـ ـ ــة فـ ــري ـ ـقـ ــه فــي
خـ ـ ــوض م ـ ـبـ ــاراة
الجولة العاشرة
ف ـ ــي م ــوع ــده ــا،
ومن ثم التفكير
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة
ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب
المؤجلة.

دهيليس :الصدارة لن تخدعنا
أكد مدرب برقان محمد دهيليس أن وجود
فريقه في الصدارة بفارق نقطة عن الفحيحيل
ً
لن تخدع فريقه ،مشيرا إلى أن المشوار ال يزال
طويال ،للحديث عن الفرق المرشحة للصعود،
إلى جانب أن  3فرق من فرق الصدارة ،متأخرة
بفارق مباراة عن برقان.
وقال دهيليس إن "المنافسة على بطاقتي
الصعود ال تزال قائمة ،بين  5فرق على األقل،
ً
وه ــو مــا يتطلب عـمــا م ـتــواصــا ،لتحقيق

محمد دهيليس

هدف الصعود إلى الممتاز" ،مشيدا بالالعبين،
وتفانيهم فــي الـتــدريـبــات مــن أجــل الـتـقــدم في
المباريات ،ودور إدارة الـنــادي ،وتوفيرها كل
اإلمكانات للفريق.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن رئـ ـي ــس بـ ــرقـ ــان ه ـمــان
ال ـه ـم ــان أشـ ـ ــاد ،ع ـلــى م ــوق ــع ال ـ ـنـ ــادي ،بــإن ـجــاز
الفريق بالوصول إلى الصدارة ،مطالبا الالعبين
واألجهزة الفنية واإلدارية بمواصلة العمل للحفاظ
على الصدارة.

الكويت أبعد التضامن ...والعربي تأهل
على حساب اليرموك لـ «ذهبي الطائرة»
تحددت أطراف المربع الذهبي
لـلــدوري الممتاز للكرة الطائرة
ُّ
بتربع فريق الكويت
ومراكزها،
على صدارة الترتيب في المركز
األول بـ  19نقطة ،إثــر فــوزه على
مضيفه الـتـضــامــن ،ال ــذي احتل
ال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس ب ـ ـ  12نـقـطــة،
بنتيجة ثالثة أشواط لشوط ،في
مباراتهما المؤجلة من المرحلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة "ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام ـ ـيـ ــة" ،والـ ـت ــي
جمعتهما أمس األول على صالة
األخير بالفروانية .وجاءت نتائج
أشواطها كالتالي،25-21 ،15-25 :
.12-25 ،14-25
َّ
وحـ ـ ـ ــل فـ ــريـ ــق الـ ـق ــادسـ ـي ــة فــي
الـ ـم ــرك ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،بـ ـ ـ  17ن ـق ـطــة،
وكاظمة في المركز الثالث بـ 15
نـقـطــة ،بـغــض الـنـظــر عــن نتيجة
مباراتهما المؤجلة مــن الجولة
نـفـسـهــا ،وال ـتــي ج ــرت فــي ساعة
م ـت ــأخ ــرة م ــن مـ ـس ــاء أم ـ ــس عـلــى
صــالــة فـجـحــان ه ــال الـمـطـيــري،
ب ـس ـب ــب فـ ـ ـ ــارق األش ـ ـ ـ ـ ــواط ال ـ ــذي
ي ـص ـ ُّـب ف ــي مـصـلـحــة "األبـ ـي ــض"،
فـ ــي حـ ـ ــال فـ ـ ــوز الـ ـق ــادسـ ـي ــة ب ــأي
نـتـيـجــة ،ويـنـطـبــق نـفــس الـشــيء
على "البرتقالي" ،الذي استقر في
مركزه أيضا.

وانـتــزع فريق العربي المركز
الـ ـ ــرابـ ـ ــع واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ف ـ ــي الـ ـم ــرب ــع
الذهبي ،بعد أن رفع رصيده إلى
 13نقطة ،إثر فوزه على مضيفه
اليرموك ،الذي استقر في المركز
السادس واألخير بـ 11نقطة ،في
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جمعتهما أمــس
األول ب ـم ـش ــرف ض ـم ــن ال ـجــولــة
المؤجلة مــن المسابقة ،وبواقع
أشواط.19-25 ،20-25 ،19-25 :

أحمد عبدالكريم

فليطح يستقبل أبطال «ألعاب القوى» بالورود
ع ــاد إل ــى ال ـبــاد وف ــد منتخب الـكــويــت أللـعــاب
ً
ال ـق ــوى ق ــادم ــا م ــن ج ـم ـهــوريــة إيـ ـ ــران االس ــام ـي ــة،
ً
متوجا إنجازه الرائع في البطولة اآلسيوية أللعاب
القوى للصاالت المغلقة ،التي تمكن فيها أبطال
الكويت من تحقيق  6ميداليات 3 ،ذهبيات وفضية
وبرونزيتين.
وك ـ ــان ع ـلــى رأس مـسـتـقـبـلــي األبـ ـط ــال بـصــالــة
التشريفات المدير العام للهيئة العامة للرياضة
د ح ـمــود فـلـيـطــح ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ات ـحــاد
ألعاب القوى محمد خلفان ،وأعضاء مجلس إدارة
االتحاد وعدد من ابطال اللعبة السابقين وممثلي
االندية الرياضية والعالقات العامة واإلعالم بهيئة
الرياضة وأهالي وذوي الالعبين.
وفي تصريح له هنأ فليطح ابطال الكويت على
ما حققوه من انجاز في البطولة ،ونقل لهم تحيات
وتهنئة وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب
ً
خالد الروضان ،وقال" :الكويت دائما والدة لألبطال
والمواهب ،وهذا اإلنجاز ليس بغريب على ابطال
ألعاب القوى الكويتية اصحاب السجل الحافل".
وأضاف فليطح" :هذا اإلنجاز لم يأت من فراغ،
بل ثمرة تخطيط وجهد وتعاون منظومة نجاح
مــن مجلس ادارة االت ـح ــاد والــاعـبـيــن واألج ـهــزة
الفنية واإلدارية".

وأش ــار فليطح إل ــى ح ــرص الــدولــة عـلــى رعــايــة
هذه المواهب الرياضية من ابناء الكويت وصقلها
ً
لتحقيق المزيد مــن االن ـجــازات ،مــؤكــدا أن الهيئة
العامة للرياضة لــن تتواني فــي تقديم كــل أوجــه
الدعم ،وترجمة خطط االتحاد الطموحة ،وتذليل كل
العقبات لتمكين هؤالء األبطال من مواصلة التألق
ً
ورفع اسم الكويت عاليا خفاقا في جميع المحافل.
من جانبه ،أهــدى رئيس اتحاد القوى اإلنجاز
الى حضرة صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي
ً
العهد ،مقدما الشكر للدكتور حمود فليطح الذي
شرف األبطال باالستقبال ،لدعمه المتواصل للعبة،
والذي كان ثمرته تحقيق هذا االنجاز ،وقال" :هذا
اإلنجاز أقل ما يقدمه ابناء الكويت لوطنهم ،الذي
لم يبخل عليهم بشيء".
بـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ــرب ال ــاع ــب ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـنــديــل
صاحب ذهبية 60م /حواجز ،عن سعادته بتحقيق
الميدالية الذهبية ،وتسجيل إنجاز آسيوي غير
مـسـبــوق بـتـحـقـيــق ذهـبـيــة ه ــذا ال ـس ـبــاق  3م ــرات،
وأشاد باالستقبال الرائع الذي حظي به وزمالؤه
من المدير العام للهيئة العامة للرياضة واالتحاد
الكويتي أللعاب الـقــوى ،ووعــد بمضاعفة الجهد
لمواصلة مسيرة اإلنـجــاز ورفــع اســم الكويت في
كل المحافل.

الظفيري يشارك في رالي اإلمارات

ضربة ساحقة من العرباوي محمد القطان وحائط صد من اليرموك
وت ـن ـط ـلــق م ـن ــاف ـس ــات ال ـمــربــع
الذهبي فــي  13ال ـجــاري ،بإقامة
مـ ـب ــاراتـ ـي ــن؛ ي ـل ـت ـقــي فـ ــي األول ـ ــى
صاحب المركز األول في الدوري
(الكويت) صاحب المركز الرابع
(الـ ـع ــرب ــي) ،وي ـل ـعــب ف ــي الـثــانـيــة
صاحب المركز الثاني (القادسية)
مـ ـ ــع ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـث ــال ــث
(كاظمة) ،وتجري المباراتان على
ص ــال ــة ال ـف ــري ــق ص ــاح ــب الـمــركــز

فليطح يستقبل منتخب ألعاب القوى
العائد بـ  6ميداليات آسيوية

الثاني (القادسية).
وب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،يـ ـلـ ـتـ ـق ــي الـ ـف ــريـ ـق ــان
الفائزان على لقب بطولة الدوري،
فـيـمــا يـلـعــب ال ـخ ــاس ــران م ـب ــاراة
تحديد المركزين الثالث والرابع
في  20الجاري على صالة نادي
الكويت.

ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك مـ ـتـ ـس ــاب ــق نـ ـ ــادي
ب ــاس ــل الـ ـصـ ـب ــاح ل ـل ـس ـي ــارات
وال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات الـ ـن ــاري ــة س ــال ــم
الظفيري فــي الجولة الثانية
م ــن ب ـط ــو ل ــة اإل م ـ ـ ـ ــارات 2018
ل ـ ـلـ ــرال ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــام ي ــوم
الجمعة المقبل في إ مــارة "أم
القيوين" بمشاركة واسعة.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــري ع ــن
سـ ـع ــادت ــه ال ـب ــال ـغ ــة بـتـمـثـيـلــه
الكويت في إحدى أبرز جوالت
ً
ال ـ ــرال ـ ــي م ـ ــؤك ـ ــدا أن ـ ــه س ـي ـبــذل
ق ـ ـ ـصـ ـ ــارى ال ـ ـج ـ ـهـ ــد ل ـت ـح ـق ـي ــق
أفـضــل الـمــراكــز مــن لــرفــع اسم
ً
وعـلــم الـكــويــت عــالـيــا فــي هــذا
المحفل الرياضي والدولي.
وأعرب الظفيري عن الشكر
ل ـل ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــري ــاض ــة
ول ــرئـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
إدارة ن ـ ــادي ب ــا س ــل ا ل ـص ـبــاح
ع ـل ــى م ــا ق ــدم ــوه م ــن دعـ ــم لــه
ً
ً
ماديا أو معنويا .
ً
وأشار إلى أن غدا سيشهد
إج ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـج ــارب وال ـف ـح ــص
ال ـف ـنــي ل ـل ـس ـي ــارات ب ـم ـشــاركــة
ً
ً
أكثر من  15متسابقا  ،مبينا
أ نــه يـشــارك فــي هــذه البطولة
مـ ــع م ــاح ــه اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ع ـلــي
ح ـس ــن وت ـب ـل ــغ م ـســاف ـت ـهــا 86
ً
كليومترا .

مباراتان في دوري
«أولى السلة»
●

سالم الظفيري
وان ـط ـل ـقــت ال ـج ــول ــة األول ــى
ل ـل ـب ـط ــول ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـم ــاض ــي
و حـ ـق ــق ا لـ ـم ــر ك ــز األول فـيـهــا
ع ـبــدال ـلــه ال ـقــاس ـمــي ف ــي حـيــن
حـ ــل ارون مـ ـي ــر فـ ــي ا ل ـم ــر ك ــز
الثاني تاله بيتر كاسيرك في
المركز الثالث.
وك ـ ــان ال ـظ ـف ـيــري ح ـقــق فــي
شـهــر ديسمبر ا لـمــا ضــي لقب
ب ـط ــول ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ل ـل ــرال ـي ــات
( 2017فئة تي  )1بعد انتهاء
ال ـجــولــة ال ـخــام ـســة واألخ ـي ــرة

من البطولة ،التي أقيمت في
إ م ــارة الفجيرة بعد أن أ حــرز
أع ـلــى ال ـن ـقــاط فــي كــل جــوالت
الـبـطــولــة حـيـنـهــا وض ـمــت 17
ً
فريقا من مختلف الدول وهي
تتكون من  5جــوالت تقام كل
جولة منها في إمارة مختلفة.
(كونا)

جابر الشريفي

تشهد صالة نــادي الساحل في
الـســادســة مــن مساء الـيــوم انطالق
منافسات المرحلة الثانية من بطولة
دوري الــدرجــة األول ــى لـكــرة السلة
حيث يلتقي اليرموك مع التضامن
ً
وتليها مباشرة مباراة الساحل مع
الصليبيخات على الصالة ذاتها.
وتقام منافسات البطولة بنظام
ال ـ ـ ـ ــدوري مـ ــن ق ـس ـم ـي ــن ،وس ـي ـتــوج
صاحب المركز األول بالكأس ،إال أن
ً
الموسم لن يشهد صعودا وهبوطا.
ويمتلك الساحل والصليبيخات
نقطتين فــي ص ــدارة البطولة بعد
فــوزه ـمــا ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى على
الـشـبــاب وال ـيــرمــوك بينما يمتلك
اليرموك نقطة والتضامن بال نقاط،
اذ تعتبر مباراته اليوم أمام اليرموك
اول مباراة له في البطولة .
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـسـ ــاحـ ــل
ً
وال ـصـل ـي ـب ـي ـخــات ق ــوي ــة نـ ـظ ــرا إلــى
ت ـقــارب مـسـتــوى الـفــريـقـيــن اللذين
ت ـنــاف ـســا ب ـش ــدة م ــع ال ـع ــرب ــي على
البطاقة السادسة المؤهلة للدور
الثاني في الدور التمهيدي للدوري
ال ـع ــام ،ويـمـتـلــك الـفــريـقــان عناصر
قوية امثال فارس بطي وخلف علي
وشعيب مهنا من الساحل ،ويحيى
كليب ومحمد الحرس وفهد نوري
من الصليبيخات.

برقان يصطدم بالسالمية ...والقرين يواجه الكويت في «اليد»
يلتقي اليوم السالمية مع برقان،
والقرين مع الكويت ،على صالة
االتحاد بالدعية ،في ختام
منافسات المرحلة الثانية عشرة
من الدوري العام لكرة اليد.

●

محمد عبدالعزيز

ت ـخ ـت ـتــم الـ ـي ــوم م ـن ــاف ـس ــات ال ـجــولــة
الثانية عـشــرة مــن ال ــدوري الـعــام لكرة
اليد ،بإقامة مباراتين على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد بالدعية ،إذ يلتقي
في الخامسة مساء السالمية مع برقان،
وف ــي ال ـس ــادس ــة وال ـن ـصــف ال ـقــريــن مع
الكويت.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـص ـط ــدم
السالمية ،المتصدر بـ 22نقطة والطامع
فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى قـ ـم ــة ال ـت ــرت ـي ــب
ومــواص ـلــة سـلـسـلــة ان ـت ـصــاراتــه ب ــدون
عثرات ،النتزاع نقاط األفضلية الثالث
لصاحب المركز األول في الدوري العام،
بـطـمــوحــات بــرقــان ،الــرابــع ب ــ 16نقطة،
والساعي إلى تحقيق الفوز ،واالقتراب
من حجز بطاقة التأهل للخمسة الكبار،
رغم أنه يدرك مدى صعوبة اللقاء.
وسيحاول مدرب السالمية الوطني
خالد المال استعادة بريق فريقه مرة
ً
أخـ ــرى بـعــد ال ـظ ـهــور ال ـم ـتــواضــع فنيا

ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـمــاض ـيــة أم ـ ــام ال ـقــريــن
ً
رغم فــوزه ،معتمدا على خبرة العبيه،
وخاصة صانع األلعاب مهدي القالف
وع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن س ـ ـنـ ــد وب ـ ـ ـشـ ـ ــار ت ـقــي
وعبدالعزيز الزعابي.
وعلى الجانب اآلخر ،سيعمل مدرب
برقان الجزائري محمد مسعودان على
تالفي األخطاء التى أدت لخسارته أمام
ً
كاظمة في الجولة الماضية ،وخصوصا
ف ــي ال ـشــق الـهـجــومــي واالع ـت ـم ــاد على
طــريـقــة دف ــاع جـيــدة أم ــام ق ــوة الهجوم
ً
ال ـس ـمــاوي ،مــدعــومــا بــالـثــاثــي نصير
ح ـس ــن وح ـس ـي ــن ج ــاب ــر وع ـب ــدال ـع ــزي ــز
سلطان الذين ضمهم الفريق الخميس
ال ـمــاضــي ،قـبــل إغ ــاق ب ــاب االنـتـقــاالت
الشتوية ،وسعد سالم والحارس فهد
كرم.

القرين والكويت
وفي المباراة الثانية ،يتطلع الكويت
الثالث برصيد  20نقطة لمواصلة زحفه

إلى صدارة الترتيب من خالل الفوز على
القرين السابع بـ 12نقطة ،والطامح إلى
تحقيق نتيجة إيجابية يحافظ بها على
حظوظه قائمة في المنافسة على حجز
بطاقة التأهل للممتاز ،رغــم أنــه يدرك
مدى صعوبة المواجهة.

فوز العربي
وفــي مباراتين أخريين ،جرتا أمس
األول ضمن المرحلة نفسها ،عاد العربي
لمنافسات الــدوري بعد انسحابه أمام
الكويت في الجولة الماضية ،عبر بوابة
التضامن بفوز عريض قوامه  39مقابل
ً
 25هدفا ،في حين تعادل الجهراء مع
الفحيحيل بنتيجة .21-21
ب ــذل ــك ،ارت ـق ــى االخ ـض ــر إل ــى النقطة
 9في المركز الثامن ،ورفــع الفحيحيل
رص ـي ــده إل ــى  8ن ـقــاط ف ــي ال ـمــركــز ،10
يليه الجهراء بــ 7نقاط في المركز ،11
في حين ظل التضامن بدون رصيد في
المركز الـ 15واألخير.

العب العربي سالم محبوب يصوب على مرمى التضامن (تصوير جورج رجي)
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الرزوقي تفوز بذهبية الرماية في ألعاب «العربية»
فازت الرامية مريم الرزوقي ،أمس ،بذهبية
فــردي الرماية لفئة  10أمـتــار ضغط هوائي،
في دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات،
المقامة في إمارة الشارقة.
واحتلت الرزوقي المركز األول ،على حساب
البحرينية مروة العميري التي جاءت بالمركز
الثاني ،والعمانية سهام الحسنية التي جاءت
بالمركز الثالث.
وفــي منافسات الـفــرق لنفس اللعبة احتل
فــريــق الـكــويــت الـمـكــون مــن فاطمة عبدالملك
وم ـن ـيــرة الـعـنـجــري وم ــري ــم ال ــرزوق ــي الـمــركــز
الثاني ليتوج بالميدالية الفضية ،في حين

مريم الرزوقي

احتل الفريق البحريني المركز األول والفريق
العماني المركز الثالث.
ووص ـفــت ال ــرزوق ــي فــوزهــا بــالـمــركــز األول
ب ــ"ال ـف ــوز ال ـص ـع ــب" ،وع ـ ــزت ذلـ ــك لـلـتـعــديــات
األخيرة التي أجريت على قواعد لعبة الرماية،
والتي ادت الــى زيــادة المنافسة على المركز
االول.
وأوضـحــت أن القانون الجديد يحتم على
ال ــرام ــي أن يــرمــي بـعــدد  60طلقة ال  ،40كما
كــان يحدث في السابق ،مما يزيد من فرص
التسجيل ورفــع النقاط" ،وهــو تعديل يسهم
في تطوير قدرات الرماة ،ولكن في نفس الوقت

يزيد من المنافسة ويجعلها أكثر صعوبة من
جهة سرعة حسم المركز األول".
وتقدمت الرزوقي بالشكر إلى كل من دعمها
ف ــي مـسـيــرتـهــا الــريــاض ـيــة وت ـطــويــر قــدراتـهــا
لتحقيق ه ــذا اإلن ـج ــاز ،مــؤكــدة أن الــرام ـيــات
الكويتيات أثبتن جــدارتـهــن فــي المنافسات
اإلقليمية والعالمية.
وع ــن تنظيم ه ــذه الـ ــدورة ثمنت الــرزوقــي
جهود قرينة حاكم الشارقة رئيسة المجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـشـ ــؤون األسـ ـ ـ ــرة ال ـش ـي ـخ ــة ج ــواه ــر
الـ ـق ــاسـ ـم ــي ،ل ــدع ـم ـه ــا ريـ ــاضـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرأة عـلــى
المستويين المحلي والعربي "والنجاحات

آل شافي :التكهن بنتيجة كالسيكو قطر صعب

بن خليفة :نجهز األولمبي
القطري لمونديال 2022
قال رئيس اتحاد الكرة القطري الشيخ حمد بن خليفة إن الفريق
األولمبي الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا للمنتخبات
األولمبية تحت  23عاما في الصين يمثل مستقبل الكرة القطرية ،مؤكدا
أن هناك آماال كبيرة مبنية على هذه المجموعة المميزة من الالعبين
لتحقيق المزيد من اإلنجازات خالل السنوات المقبلة.
وأق ــام االت ـحــاد حفال فــي مـقــره بــالــدوحــة لتكريم العـبــي المنتخب
األولـمـبــي ،وفــاز الفريق القطري بالمركز الثالث فــي نهائيات كأس
آسيا ،التي اختتمت مؤخرا في الصين ،بعد فوزه على منتخب كوريا
الجنوبية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وقال بن خليفة" :المنتخب الحالي يمثل نواة المنتخب االول القادم،
وبعض الالعبين سيلتحقون بالمنتخب ،والقسم اآلخر سيستمر مع
االولمبي مع مجموعة من منتخب الشباب".
وتابع" :نبني آماال كبيرة على هذه المجموعة من الالعبين حتى
يتواجدوا في كأس العالم  2022بقطر" ،مشيرا إلى أن المدرب االسباني
فيليكس سانشيز مستمر مع الفريق.
وأكد أنه تم إلزام األندية بإشراك العب واحد تحت  23سنة في بطولة
الدوري" ،وقمنا بتجميد هذا القرار أثناء مشاركة المنتخب في كأس
آسيا ،واآلن يعود الالعبون للمشاركة مع أنديتهم ،ونتمنى من األندية
أن تبادر بإشراك أكثر من العب ،ألن المشاركة تصب في مصلحة األندية
والمنتخب ،وأنا على قناعة بأن معظم هؤالء الالعبين عندما يحصلون
(د ب أ)
على الفرصة سيشكلون اإلضافة المطلوبة لألندية".

يراهن نادي الريان القطري على سالح الجمهور
ً
فــي م ـبــاراتــه الـمــرتـقـبــة مــع ال ـســد غ ــدا الـخـمـيــس في
كــاسـيـكــو ال ـك ــرة الـقـطــريــة ضـمــن م ـبــاريــات الـجــولــة
ال ـس ــادس ــة ل ـ ــدوري ن ـجــوم ق ـطــر لـتـحـقـيــق االن ـت ـصــار
وحصد الثالث نقاط لالستمرار في دائرة المنافسة
على اللقب مع الدحيل المتصدر من ناحية واإلطاحة
بأحد المنافسين البارزين له على الجانب اآلخر.
ويرى مذكر آل شافي مدير فريق الريان أن جمهور
فريقه سيكون هــو الــاعــب رقــم  12مــن أجــل تحقيق
الـفــوز فــي هــذه الـمــواجـهــة رغــم صعوبتها على كال
الفريقين وليس الريان فقط.
وقال آل شافي في تصريحات صحافية على هامش
تدريبات الفريق استعدادا للقاء الخميس" :الكالسيكو
لــه طعم مختلف عــن جميع الـمـبــاريــات فــي ال ــدوري
القطري ،والفوز به يختلف عن أي مباراة أخرى كونه
امام السد المنافس الدائم للريان .وأضــاف مذكر آل
شافي" :جماهير الريان هي الرقم الصعب في هذه
المواجهة الهامة ،ومتأكد أنها ستحضر بقوة كما
عودتنا في مثل هــذه المناسبات الكبيرة ،فهم لهم
دور بارز في حسم المباريات بجانب الالعبين الذين
يقدمون أفضل ما لديهم دائما.
وأضــاف :مباريات الريان والسد يصعب التكهن

 ٦.٦مليارات ريال حق
نقل المسابقات السعودية

الريان والسد
في لقاء سابق
بنتيجتها ،ففي بعض المباريات كان الريان الطرف
األفضل وفاز السد ،ومباريات أخرى كان السد األفضل
وفاز الريان ،لذلك نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا
في هذه المباراة الهامة.
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،أك ــد فــرحــان شميس رئيس
رابطة جماهير الــريــان أن الرابطة ستكون حاضرة

التي تحققت في هذه الدورة بفضل رعايتها
الكريمة ودعمها الالمحدود لرياضة المرأة في
كل دولنا العربية ،وليس على مستوى دولة
االمارات فقط".
وتشارك دولة الكويت في النسخة الحالية
من دورة األلـعــاب لألندية العربية للسيدات
الـمـقــامــة فــي الـشــارقــة ممثلة ب ـنــادي الــرمــايــة
الكويتي ونادي الفتاة ،حيث تتنافس العبات
الكويت فــي ألـعــاب كــرة السلة وكــرة الطاولة
والرماية والطائرة وألعاب القوى والكاراتيه.
(كونا)

بقوة في الكالسيكو ،متمنيا من الجماهير الحضور
بقوة والوقوف خلف الفريق في هذه المباراة الصعبة.
وقال :أتمنى وقفة الجماهير في الكالسيكو ،لنقول
بصوت واحد كلنا الريان ،فالرابطة ستكون الداعم
األول للفريق امام السد.
(د ب أ)

ّ
وقـ ـع ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة واالتـ ـح ــاد
السعودي لكرة القدم وشركة االتصاالت السعودية
"اس تي سي" مذكرة تفاهم لحصول األخيرة على
الحقوق الحصرية لنقل المسابقات المحلية في
كرة القدم ،ومباريات المنتخب السعودي.
وي ـم ـتــد ال ـع ـقــد ال ـم ــوق ــع  10سـ ـن ــوات م ـقــابــل 6
م ـل ـيــارات و 600مـلـيــون ريـ ــال ،وتـشـمــل االتـفــاقـيــة
ح ـقــوق ال ـن ـقــل ال ـح ـصــري لـلـمـســابـقــات الـمـحـلـيــة،
ودوري ال ـم ـح ـتــرف ـيــن الـ ـسـ ـع ــودي وكـ ـ ــأس خ ــادم
الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد ومباريات
م ـل ـحــق دوري ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ،إلـ ــى ج ــان ــب جـمـيــع
مباريات المنتخب السعودي الرسمية التي يملك
حقوقها اتحاد كرة القدم.
وكــانــت أب ــرز حـقــوق الــرعــايــات التسويقية في
االتفاقية رعاية رابطة دوري المحترفين وبطوالت
الكأس ومباريات المنتخب.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل
الشيخ أن "االتفاقية ستساهم بالفائدة على االندية
السعودية والرياضة بشكل عام".
(أ ف ب)

لجنة الكرة باألهلي تتجه إلى تجديد عقد نجيب الزمالك يمنح باسم مرسي الفرصة األخيرة
تلقى مدافع النادي االهلي
المصري محمد نجيب
تأكيدات من مدير الكرة ،سيد
عبدالحفيظ ،بوجود رغبة
حقيقية من الجهاز الفني ولجنة
الكرة لتجديد تعاقده.

ُ
تناقش لجنة الكرة في النادي
األهلي ،برئاسة محمود الخطيب،
فــي اجتماعها ال ـقــادم ،التجديد
ل ـم ــداف ــع ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد نـجـيــب
لمدة موسم إضــافــي ،خصوصا
بعد قيده في القائمة اإلفريقية،
عـ ـق ــب فـ ـش ــل الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع ع ــدد
مــن الـمــدافـعـيــن فــي "الـمـيــركــاتــو"
الشتوي الماضي ،وعلى رأسهم
رامي صبري ،العب إنبي ،وأحمد
ســامــي ،م ـســاك مـصــر الـمـقــاصــة،
وق ـل ـبــا دفـ ــاع س ـمــوحــة؛ عـبــدالـلــه
بكري وياسر إبراهيم.
وت ـل ـقــى ن ـج ـيــب ت ــأك ـي ــدات من
مــديــر ال ـكــرة ،سـيــد عبدالحفيظ،
بوجود رغبة حقيقية من الجهاز
ال ـف ـن ــي ول ـج ـن ــة ال ـ ـكـ ــرة لـتـجــديــد
تعاقده ،الذي ينتهي مع الفريق
األحمر بنهاية الموسم الجاري،
رغ ــم وج ــود ات ـجــاه ســابــق بعدم
تجديد تعاقده ،واالكتفاء بالفترة
ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي ق ـض ــاه ــا داخـ ــل
جدران "القلعة الحمراء" ،ما ظهر

في تجديد عقود باقي الالعبين
ً
الــذيــن تنتهي عـقــودهــم – بعيدا
عــن نجيب  -وعلى رأسـهــم وليد
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ش ــري ــف
إكرامي ،وصبري رحيل ،وتمديد
عقود باسم علي ومحمد هاني،
والــدخــول فــي مـفــاوضــات مكثفة
ل ـت ـج ــدي ــد عـ ـق ــد ن ـج ـم ــي ال ـف ــري ــق
عبدالله السعيد وأحمد فتحي.
ومن المقرر أن يعلن مسؤولو
األ هـلــي التجديد لمحمد نجيب
لـ ـم ــدة م ــوس ــم إضـ ــافـ ــي ،ف ــي ظــل
اس ـ ـت ـ ـمـ ــراره مـ ــع الـ ـف ــري ــق بـشـكــل
إجباري في الموسم المقبل ،بعد
ً
قيده إفريقيا ،لمنع لوائح االتحاد
اإلفــري ـقــي رف ــع اس ــم أي الع ــب تم
قيده في القائمة األولى.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أك ــد سعد
سمير ،مدافع األهلي ،أنه سيعود
لتدريبات فريقه الجماعية بعد
مواجهتي المقاولون العرب في
بـطــولــة ال ـ ــدوري ،كــاشـفــا عــن أنــه
سينتظم في التدريبات منتصف

الشحات يدخل دائرة اهتمامات
الفراعنة في معسكر مارس
الجهاز الفني للمنتخب ينفي تجاهل المحترفين في الدوري السعودي
دخــل العــب وســط المقاصة المحترف بالعين
اإلماراتي حسين الشحات ضمن دائرة اهتمامات
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـمـ ـص ــري ب ـق ـي ــادة
األرجنتيني كوبر ،للوجود في صفوف الفراعنة في
الفترة المقبلة ،بعد تألقه مع العين في المباريات
ال ـتــي خــاضـهــا ال ـفــريــق مـنــذ انـتـقــالــه إل ــى ال ــدوري
اإلم ــارات ــي .وتـلـقــى الــاعــب ات ـص ــاالت مــن الـجـهــاز
الفني للمنتخب لإلشادة بمستواه ،وأصبح أقرب
المنضمين لمعسكر المنتخب ،فــي شهر مــارس
المقبل.
م ــن جــان ـبــه ،ن ـفــى أس ــام ــه نـبـيــه الـ ـم ــدرب ال ـعــام
للمنتخب األول لكرة القدم صحة ما تــردد بشأن
عدم اهتمام الجهاز الفني بالمحترفين المصريين
في الدوري السعودي ،واستبعادهم من حسابات
االختيارات لقائمة الفراعنة ،التي تستعد لنهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي روس ـي ــا ال ـتــي تـنـطـلــق منتصف
يونيو المقبل.
وأو ض ــح نبيه أن جميع الالعبين المحترفين
ً
تحت مجهر الجهاز الفني ،مشيرا إلــى أنــه سبق
أن انضم محمود عبد الرازق شيكاباال في مباراة
غانا بالمرحلة النهائية من تصفيات المونديال
بعد تألقة الالفت للنظر مع فريقه التعاون بالدوري
السعودي بل وظهر بمستوى جيد عندما شارك
ً
ً
أساسيا مع الفراعنة وسجل هدفا في لقاء النجوم
السوداء.
وشدد على أن احتراف عدد كبير من الالعبين
ً
ً
في الدوري السعودي يعد أمرا جيدا جدا ،وخاصة
أن أغـلــب ه ــؤالء الالعبين لــم يـشــاركــوا مــع فرقهم
بالدوري المصري خالل الفترة الماضية ،ولديهم
فــرصــة حـقـيـقـيــة لـلـظـهــور بـمـسـتــوى فـنــي وبــدنــي
يؤهلهم لالنضمام إلى الفراعنة.
وأضــاف أن قائمة المنتخب في مارس المقبل
ً
قــد تـشـهــد ضــم  35الع ـب ــا ،لــرؤيــة أك ـثــر ع ــدد من
ً
الالعبين ،مشيرا إ لــى أن المعسكر المقبل هو
ال ـف ــرص ــة ال ــوحـ ـي ــدة الخ ـت ـب ــار ب ـع ــض ال ــوج ــوة
ال ـجــديــدة وخــاصــة أن المعسكر ال ــذي سيسبق
ً
المونديال في نهاية مايو سيكون خاصا بالقائمة

النهائية فـقــط الـتــي سـتـشــارك فــي كــأس
العالم.
ُيذكر أن المنتخب يدخل المعسكر،
خ ــال األج ـن ــدة الــدول ـيــة فــي مــارس
المقبل ،ويتخلله مباراتان وديتان
أمام البرتغال واليونان على التوالي
ي ــوم ــي  23و 27م ــن ال ـش ـهــر نـفـســه،
بينما لــم يستقر الـجـهــاز الـفـنــي حــول
المواجهتين الوديتين خــال معسكر
مايو ويونيو المقبلين ،رغم العروض
التي تلقاها المنتخب من شركات
تسويقية لمواجهة أحد منتخبات
ص ــربـ ـي ــا وك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا وت ـش ـي ـلــي
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
والـ ـنـ ـمـ ـس ــا
والسويد.

●

محمد نجيب

األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،حـيــث يعاني
ت ـم ــزق ــا فـ ــي ال ـع ـض ـل ــة ال ـخ ـل ـف ـيــة،
وهــي اإلصــابــة الـتــي أبـعــدتــه عن
م ـبــاريــات ال ـفــريــق األح ـمــر خــال
الفترة الماضية.

القاهرة  -ةديرجلا

رحيل الحارس المتألق ألي فريق حال
سداد المقابل المادي المطلوب.
نــادي الزمالك حــاول خــال الفترة
ال ـم ــاض ـي ــة ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ع ـ ـ ــواد لـكــن
النادي اإلسماعيلي تمسك بالحارس
ً
ورفض رحيله نهائيا سواء داخل أو
خارج مصر للحاجة لجهوده في ظل
المنافسة على درع ال ــدوري الممتاز
ف ــي ال ـمــوســم ال ـحــالــي ق ـبــل أن ت ــؤدي
تصريحات عضو مجلس الدراويش
ً
إلى فتح هذا الملف مجددا.
ويسعى الزمالك إلى تأمين نفسه
بالتعاقد مع عواد في الموسم المقبل
ً
نظرا إلمكانية رحيل أحمد الشناوي
ح ــارس الفريق األســاســي لالحتراف
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،حـ ـي ــث ي ـخ ـط ــط األخـ ـي ــر
لـلـمـشــاركــة فــي ك ــأس الـعــالــم المقبلة
ً
بروسيا بشكل أساسي أمال في تلقي
عروض أوروبية لالحتراف وتحقيق
ح ـل ـمــه األكـ ـب ــر ،وهـ ــو م ــا ي ــرح ــب به
النادي األبيض ،لكن بعد التعاقد مع
حارس آخر لحراسة العرين األبيض،
خالل السنوات المقبلة.

•

اس ـت ـقــر م ـســؤولــو نـ ــادي الــزمــالــك،
على منح فرصة أخيرة لباسم مرسي
م ـه ــاج ــم ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
بالنادي األبيض ،حتى نهاية الموسم
الـ ـح ــال ــي ،وفـ ــي حـ ــال عـ ــدم اس ـت ـع ــادة
الــاعــب مستواه المعهود فــي الفترة
المقبلة ،سيرحل الــاعــب عــن النادي
األب ـيــض ويـتــم الـتـعــاقــد مــع بــديــل في
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
حصل باسم مرسي على العديد من
الفرص في الموسم الحالي ،إال أنه لم
يسجل أي هدف مع الفريق األبيض،
ً
فضال عن تكرار اإلصابات التي تعرض
ل ـهــا ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة ،خــاصــة أن
ً
ً
ً
الالعب يتقاضى مقابال ماديا كبيرا.
إلى ذلك ،دخل محمد عواد حارس
مرمى اإلسماعيلي دائــرة اهتمامات
نـ ــادي ال ــزم ــال ــك ب ـق ــوة ،لـلـتـعــاقــد معه
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،بـ ـع ــدم ــا ف ـت ـحــت
ت ـص ــري ـح ــات إب ــراهـ ـي ــم ف ـ ــارس عـضــو
مجلس إدارة ال ــدراوي ــش ال ـبــاب أمــام

ومــن المنتظر أن يـجــدد الزمالك
مفاوضاته مــع اإلسماعيلي مع
اق ـ ـتـ ــراب ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي مــن
االن ـت ـهــاء لـصـعــوبــة الـتـفــاوض
فــي الــوقــت الـحــالــي النـشـغــال
مسؤولي الدراويش بمباريات
ً
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي م ــواص ـل ــة
ال ـم ـنــاف ـســة م ــع األه ـل ــي
على اللقب.

المصري يتألق ويكتسح المقاصة برباعية
الثالث
مركزه
عزز المصري ً
ً
بعدما حقق فوزا مستحقا على
مضيفه مصر المقاصة  1-4في
ختام المرحلة الثانية والعشرين
من الدورى المصري.

جانب من مباراة المصري والمقاصة

سجل المقاصة هدف
حفظ ماء الوجه
بواسطة عاشور في
الدقيقة  90من ركلة
جزاء

حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــق فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري
ً
ً
البورسعيدي فــوزا كبيرا على
نـ ـظـ ـي ــره "ال ـ ـم ـ ـقـ ــاصـ ــة" ،ب ــأرب ـع ــة
أهداف مقابل هدف في المباراة
التي أقيمت بينهما على ملعب
ب ـ ــرج ال ـ ـعـ ــرب ض ـم ــن م ـب ــاري ــات
الجولة الـ  22لمسابقة الدوري
المصري الممتاز.
سـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــر الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري عـ ـل ــى
م ـجــريــات األم ـ ــور م ـنــذ ال ـبــدايــة
ون ـجــح مـحـمــد ح ـمــدي الظهير
األي ـســر لـلـفــريــق الـبــورسـعـيــدي
ف ـ ـ ــي تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ه ـ ـ ـ ــدف الـ ـتـ ـق ــدم
لـ ـلـ ـمـ ـص ــري بـ ـض ــر ب ــة رأس فــي
الدقيقة العاشرة ،لتسكن الكرة

على يمين حارس مرمى الفريق
الفيومي.
وس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــاصـ ـ ــة إلـ ـ ــى
تعديل النتيجة وشــن هجمات
م ـت ـتــال ـيــة ع ـل ــى م ــرم ــى ال ـفــريــق
البورسعيدي ،لكن دون خطورة
ح ـق ـي ـق ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــرمـ ــى أح ـم ــد
مسعود ،وفي الدقيقة  32يحرز
أحـ ـم ــد ج ـم ـعــة ال ـ ـهـ ــدف ال ـثــانــي
للمصري.
و ت ـش ـهــد ا ل ــد ق ــا ئ ــق المتبقية
محاوالت من المقاصة لتقليص
الفارق ،في حين يسعى الفريق
الـبــورسـعـيــدي لتعزيز الـتـقــدم،
لكن دون جدوى لينتهي الشوط

بتقدم المصري بهدفين دون رد.
وفــي الـشــوط الـثــانــي يهاجم
ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـفـ ـي ــوم ــي ل ـت ـق ـل ـيــص
ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــارق ،فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ي ـس ـع ــى
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ل ـت ـس ـج ـي ــل ال ـم ــزي ــد
م ــن األهـ ـ ــداف ،ويـنـجــح بالفعل
محمد شطة في تسجيل الهدف
الثالث للفريق البورسعيدي في
الدقيقة  ،71بضربة رأس سكنت
ع ـلــى ي ـم ـيــن ال ـ ـحـ ــارس ،ق ـبــل أن
يضيف البديل بنانسيه الهدف
الرابع للمصري ،ويهدر العبو
ال ـفــريــق الـبــورسـعـيــدي الـعــديــد
م ــن ال ـف ــرص ال ـتــي سـنـحــت لهم
لتسجيل الهدف الخامس.

وحـ ـ ــاول ال ـم ـقــاصــة تسجيل
هدف لحفظ ماء الوجه ،وبالفعل
ي ـح ــرز صـ ــاح ع ــاش ــور ال ـهــدف
األول للمقاصة في الدقيقة 90
مــن ركـلــة ج ــزاء ،لينتهي اللقاء
بـفــوز الـمـصــري بــأربـعــة أهــداف
م ـق ــاب ــل هـ ـ ــدف ،ل ـي ــرف ــع ال ـفــريــق
الـبــورسـعـيــدي رصـيــده إلــى 41
نقطة ويحتل المركز الثالث في
حين يتوقف رصيد "المقاصة"
عند  25نقطة ،ويحتل المركز
الثالث عشر.

ةديرجلا
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رياضة

صفحة أسبوعية مختصة بالبطوالت األوروبية
إعداد :عبدالعزيز التميمي

ثورة إنكليزية في سوق االنتقاالت الشتوية وإيطاليا تواصل التقشف
واصلت أندية الدوري اإلنكليزي
الممتاز سطوتها على سوق
االنتقاالت الشتوية ،إذ أجرت
معظم األندية الكبرى تعاقدات
كبيرة لتعزيز صفوفها ،بينما
ً
كان نشاط أندية إسبانيا خجوال
ً
نوعا ما ،عدا برشلونة ،الذي أبرم
كانت
صفقة كبيرة ،في حين ً
أندية إيطاليا األقل إنفاقا من
بين البطوالت األوروبية الكبرى.

لوال الصفقة التي
قام بها برشلونة
بالتعاقد مع فيليبي
كوتينيو من ليفربول
مقابل  160مليون
يورو لكانت الليغا
ً
هي األقل إنفاقا

شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت سـ ـ ـ ـ ــوق انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت
الــاع ـب ـيــن ال ـش ـتــويــة ث ـ ــورة غير
مسبوقة لألندية اإلنكليزية ،إذ
أنـفـقــت أنــديــة الـمـمـتــاز أكـثــر من
 490مـلـيــون ي ــورو خ ــال يناير
الـ ـمـ ـنـ ـص ــرم ،فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ك ــان
إنفاق األندية اإليطالية ،األدنى
ل ـهــا م ـنــذ خ ـمــس س ـن ــوات خــال
الفترة ذاتها.
ً
وك ـم ــا كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،بـ ــادرت
أن ــدي ــة "الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز" إلـ ــى إن ـع ــاش
ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وس ـ ـ ـ ـ ــط ابـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد
مانشستر سيتي في الـصــدارة،
فـ ــي ظـ ــل الـ ــزخـ ــم ال ـ ـ ــذي يـعـيـشــه
"ال ـس ـيـت ـيــزن" م ــن حـيــث الـنـجــوم
ال ـم ــوج ــودي ــن ف ــي ص ـفــوفــه ،فلم
يكن تشلسي حامل اللقب على
قــدر المسؤولية ،كما أن كتيبة
"الـ ـشـ ـي ــاطـ ـي ــن الـ ـحـ ـم ــر" ب ـق ـي ــادة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ف ـش ـل ــت ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
ال ـ ـص ـ ــورة ،الـ ـت ــي ت ـط ـم ــح إل ـي ـهــا
جـمــاهـيــره الـكـبـيــرة ،بينما قــدم
ً
لـ ـيـ ـف ــرب ــول مـ ـسـ ـت ــوى م ـت ــذب ــذب ــا
ج ـع ـل ــه ي ـب ـت ـع ــد ع ـ ــن ال ـم ـت ـص ــدر
ب ـفــارق كـبـيــر ،لـكــن ال ـث ــورة التي
قامت بها هذه األندية قد تنعش
آم ـ ــال بـعـضـهــا ف ــي الـ ـع ــودة إلــى
المنافسة وإشعال بطولة الدوري
اإلنكليزي الممتاز من جديد.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ع ــان ــى أرسـ ـن ــال
نتيجة تلميحات أ ب ــرز نجومه
بــالــرغ ـبــة ف ــي مـ ـغ ــادرة ال ـفــريــق،
فالنجم األلماني مسعود أوزيل
وضـ ــع الـ ـم ــدرب ارسـ ـي ــن فينغر
ً
ف ــي مــوقــف م ـحــرج م ـ ــرارا ومـنــذ
بداية الموسم ،كما أن التشيلي
أليكسيس سانشيز حقق رغبته
ورح ـ ـ ــل عـ ــن أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،ل ـك ـن ــه لــم
يفارق "الممتاز" بانضمامه إلى
مانشستر يونايتد.
ول ـ ـعـ ــل أبـ ـ ـ ــرز صـ ـفـ ـق ــات ف ـت ــرة
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاالت ال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة ك ــان ــت
الصفقة "ثالثية األضــاع" التي
انـ ـض ــم ع ـل ــى إث ــره ــا ال ـغــابــونــي
أوبـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــغ م ـ ـ ــن ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا
دورتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــد األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي إل ـ ــى
أرسنال اإلنكليزي ،الــذي تخلى
ع ــن الـفــرنـســي أولـيـفـيـيــه جـيــرو
لمصلحة تشلسي ،لـقــاء إ ع ــارة
مهاجم األخير البلجيكي ميتشي
باتشواي لدورتموند.
وأتــى انتقال جيرو على رغم
تأكيد الصحف البريطانية أن
فـيـنـغــر مـ ــدرب أرسـ ـن ــال ل ــم يكن
يرغب بالتخلي عن نجوم الفريق

فان ديك نجم ليفربول

كوتينيو نجم برشلونة

ً
لمصلحة ن ــاد مـنــا فــس محليا ،
بعد رحيل التشيلي أليكسيس
سانشيز إلى مانشستر يونايتد،
ل ـك ــن ال ـ ـقـ ــوة الـ ـش ــرائـ ـي ــة ألن ــدي ــة
"الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز" ك ـف ـل ــت بـ ـق ــاء ن ـجــوم
ال ـب ـط ــول ــة وعـ ـ ــدم رح ـي ـل ـه ــم إل ــى
ً
إسبانيا وتحديدا الى العمالقين
ريال مدريد وبرشلونة.
ومـ ــن أبـ ـ ــرز ال ـص ـف ـق ــات ،ال ـتــي
ً
أبــرمـتـهــا أنــديــة الـمـمـتــاز أيـضــا،
انـ ـضـ ـم ــام الـ ـم ــداف ــع ال ـه ــول ـن ــدي
فيرجيل فان دايــك إلى ليفربول
ً
قادما من ساوثمبتون مقابل 84
مليون يورو.
ق ــد ي ـك ــون مــانـشـسـتــر سيتي
ً
اق ـت ــرب مـنـطـقـيــا م ــن حـســم لقب
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـم ـم ـت ــاز،
لـكــن ال ـت ـعــاقــدات ،ال ـتــي ق ــام بها
المنافسون قد تؤثر بشكل كبير
على طبيعة المنافسة خالل ما
ً
تبقى من الموسم ،خصوصا بعد
أن فشل "السيتيزن" في التعاقد
م ــع ريـ ــاض م ـحــرز نـجــم ليستر
سيتي ،لتعويض إصابة نجمه
ليوري سانييه.
وأض ـ ـ ـحـ ـ ــت دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـش ــرك ــة
"دي ـلــويــت" للتدقيق الـمــالــي أنــه

اوباميانغ نجم أرسنال

أبرز االنتقاالت الشتوية
الالعب

من

الى

قيمة الصفقة
( مليون يورو)

كوتينيو

ليفربول

برشلونة

 160مليون يورو

فان ديك

ساوثامبتون

ليفربول

84

البورت

اثلتيك بلباو

مانشستر سيتي

65

اوباميانغ

بروسيا دورتموند

ارسنال

62

توسون

بشيكتاش

ايفرتون

30

ايمرسون

روما

تشلسي

29

لوكاس مورا

باريس سان جرمان

توتنهام

28

والكوت

ارسنال

ايفرتون

28

سانشيز

ارسنال

مانشستر يونايتد

25

رغم المبالغ الكبيرة التي أنفقت
من قبل أندية الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،لكنها تبقى متناسبة
مــع عــائــدات األنــديــة فــي الــدوري
الممتاز.

أندية الدوري اإليطالي
ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،ي ـب ــدو أن أنــديــة

ً
المقدمة وتحديدا يوفنتوس بطل
الموسم الماضي وروما الوصيف،
بــاإلضــافــة إل ــى الت ـس ـيــو ،ومـيــان
ونابولي ،قــررت عــدم التعاقد مع
أسماء كبيرة في منتصف الموسم.
بينما ،كــان إنتر ميالن األكثر
ً
ن ـش ــاط ــا خـ ــال ي ـن ــاي ــر ،إذ تـعــاقــد
مــع ليساندرو لوبيز مــن بنفيكا
ورافينيا من برشلونة.

صورة األسبوع

م ــن ج ــان ـب ــه ،ت ـخ ـلــى روم ـ ــا عــن
م ــدافـ ـع ــه إيـ ـم ــرس ــون بــال ـم ـي ـيــري
ل ـم ـص ـل ـحــة ت ـش ـل ـس ــي مـ ـق ــاب ــل 29
مليون يورو.

أندية الليغا
مــن نــاحـيـتـهــا ،لــم تـكــن أنــديــة
الليغا اإلسبانية أفضل بكثير

مـ ــن إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،ول ـ ـ ــوال ال ـص ـف ـقــه
الكبيرة التي قام بها برشلونة
بالتعاقد مع البرازيلي فيليبي
كوتينيو من ليفربول مقابل 160
مليون يــورو لكانت الليغا هي
ً
األقل إنفاقا في فترة االنتقاالت
الشتوية.
وف ــي الـمـجـمــل ،ج ــاء الـ ــدوري
اإلس ـبــانــي فــي الـمــرتـبــة الثانية

في أوروبا من حيث اإلنفاق وراء
إنكلترا بمبلغ  271مليون يورو.
بينما فضل عمالق إسبانيا
ريـ ــال م ــدري ــد ع ــدم ال ــدخ ــول في
سوق االنتقاالت ألسباب إدارية،
إذ دافــع زين الدين زيــدان مدرب
ً
ريال مدريد عن قرار ناديه قائال،
إن لديه "ثقة عمياء" في العبيه
الحاليين.
وقال المدرب الفرنسي"" :لدي
ث ـق ــة فـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ـتــي ،ل ـ ــدي ثـقــة
عمياء فيهم هــذا هــو كــل شــيء،
هكذا أتعامل مع األمور".
وتعرض ريال مدريد لضغوط
من أجل التعاقد مع العبين جدد
في ظل تراجعه على المستوى
المحلي بعد تعثره فــي الــدفــاع
عــن لـقــب الـ ــدوري وخ ــروج ــه من
كـ ـ ــأس مـ ـل ــك إسـ ـب ــانـ ـي ــا عـ ـل ــى يــد
لـيـغــانـيــس وق ـبــل مــواجـهـتــه في
دور ا ل ـ ـ ـ  16م ــن دوري أ ب ـط ــال
أوروبــا مع باريس سان جرمان
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت الح ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر
ال ـجــاري ،لكن إدارة الميرينغي
فضلت الحفاظ على التشكيلة
الحاليه وإرجــاء التعاقدات إلى
الصيف المقبل.

على لسانهم
عند الهزيمة ال أفكر في مستقبلي مع
الفريق ،بل أفكر دائما في استعادة روح
الفوز ،حتى لو لم يدعمني الالعبون،
ألنهم ليس من يقرر مستقبلي

اللقطة التي تسببت في إصابة
دييغو غودين مدافع اتلتيكو
مدريد وفقد على اثرها ثالثة
من اسنانه ،حيث قام نيتو
حارس مرمى فالنسيا باالرتقاء
للتصدي إلحدى المحاوالت اال
انه اصطدم بغودين بطريقة
عنيفة جدا اثارت استياء مدرب
اتلتيكو دييغو سيميوني

كونتي

هدف محمد صالح في مرمى توتنهام
استثنائي ،في هذه المساحة الضيقة فقط
ليونيل ميسي وصالح بإمكانهما التسجيل

كاراغر

التدخل الذي قام به نيتو على دييغو
غودين عنيف جدا ،هل يجب أن يقتل
أحد الالعبين لنحصل على ركلة جزاء؟!

سيميوني

األسوأ هذا األسبوع

األفضل هذا األسبوع في البطوالت األوروبية

ليموس:

مـ ــدافـ ــع س ــاس ــول ــو قـ ـ ــدم أداء
ً
كـ ــارث ـ ـيـ ــا أمـ ـ ـ ــام ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس فــي
ال ـم ـبــاراة ال ـتــي انـتـهــت بـخـســارة
فريقه -7صفر ،ويتحمل على أقل
تقدير مسؤولية  4أهداف منها.

مانغاال:

م ــداف ــع إيـ ـف ــرت ــون ت ـس ـبــب فــي
فوضى كبيرة بدفاع فريقه أمام
أرس ـنــال ،فقد فشل فــي التغطية
في كثير من المناسبات ،ليتكبد
فريقه هزيمة بنتيجة .٥-١

ديفيد لويز

م ـ ــداف ـ ــع ت ـش ـل ـس ــي لـ ـع ــب دور
المتفرج في مواجهة واتفورد ،إذ
تساهل مع حامل الكرة في ثالثة
أهــداف في المباراة التي انتهت
بهزيمة تشلسي .٤-١

هيغواين
مهاجم
يوفنتوس

ديلوفيو
مهاجم
واتفورد

خضيرة نجم
يوفنتوس

مصطفي نجم
ارسنال

مخيتاريان
نجم ارسنال

ساندرو نجم
يوفنتوس

رامسي نجم
ارسنال

بيانيتش نجم
يوفنتوس

رينا حارس
مرمى نابولي
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في ختام المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،مني تشلسي حامل
اللقب بهزيمته األولى أمام
مضيفه واتفورد منذ ،1999
بنتيجة مذلة (.)4-1

أص ـ ـبـ ــح ال ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي
أن ـت ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي ف ــي وض ـ ــع ال
يحسد عليه ،بعدما مني تشلسي
ح ــام ــل ال ـل ـقــب بـهــزيـمـتــه األولـ ــى
أمام مضيفه واتفورد منذ ،1999
ب ـن ـت ـي ـجــة م ــذل ــة  4-1فـ ــي خ ـت ــام
ال ـمــرح ـلــة ال ـس ــادس ــة والـعـشــريــن
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ودخــل تشلسي الــى اللقاء مع
مضيفه الذي لم يحقق سوى فوز
وحيد في المراحل الـ 12السابقة،
طــام ـحــا بـتـلـمـيــع الـ ـص ــورة الـتــي
ظهر بها فــي المرحلة السابقة،
حـ ـي ــن سـ ـق ــط عـ ـل ــى أرضـ ـ ـ ــه أم ـ ــام
بورنموث -3صفر.
لـ ـك ــن وات ـ ـ ـفـ ـ ــورد اسـ ـتـ ـف ــاد مــن
الـ ـنـ ـق ــص الـ ـ ـع ـ ــددي فـ ــي ص ـف ــوف
ضيفه منذ الدقيقة  ،30وأ هــدى
مــدربــه الجديد اإلسباني خافي
غــارسـيــا ال ــذي خـلــف البرتغالي
م ــارك ــو سـيـلـفــا ،فـ ــوزه األول مع
الفريق وحرم تشلسي االفادة من
تعادل ليفربول وتوتنهام ()2-2
األح ــد السـتـعــادة المركز الثالث
من األول.
وهو الفوز األول لواتفورد على
جــاره اللندني منذ  18سبتمبر
 ،1999حين تغلب عليه -1صفر،
وق ــد يـكـلــف كــونـتــي منصبه في
الـ"بلوز".
وبـ ـ ــدأ ك ــون ـت ــي ال ـل ـق ــاء بــإب ـقــاء
الوافد الجديد من الجار اللدود
أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،ال ـم ـه ــاج ــم ال ـفــرن ـســي

اول ـي ـف ـي ـي ــه جـ ـي ــرو ع ـل ــى م ـقــاعــد
البدالء.
ولم يقدم تشلسي شيئا يذكر
في نصف الساعة األول من اللقاء،
ثم تعقدت مهمته كثيرا بعد طرد
ال ـف ــرن ـس ــي ت ـي ـمــويــه ب ــاك ــاي ــوك ــو،
لحصوله على انذارين في غضون
 5دقائق ( ،)30ليصبح بذلك سابع
العــب من الـنــادي اللندني يطرد
هذا الموسم.
واض ـط ــر كــون ـتــي ب ـعــد ال ـطــرد
ال ــى اخ ـ ــراج ال ـبــرازي ـلــي ويـل ـيــان،
واس ـت ـبــدالــه بــاإلسـبــانــي سيسك
فابريغاس.
ودخــل تشلسي الــى استراحة
الـ ـش ــوطـ ـي ــن م ـت ـخ ـل ـف ــا مـ ــن رك ـل ــة
ج ـ ــزاء ان ـتــزع ـهــا ال ــواف ــد الـجــديــد
مــن بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي جـيــرار
ديلوفيو من الحارس البلجيكي
تيبو كورتوا ،وانبرى لها تروي
ديني بنجاح (.)42
وب ــدا تـشـلـســي أف ـضــل وضـعــا
في بداية الشوط الثاني ،واندفع
نـ ـح ــو م ـن ـط ـق ــة م ـض ـي ـف ــه ب ـح ـثــا
عـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ،ل ـك ـن ــه لـ ــم يـنـجــح
ف ــي تـحـقـيــق م ـب ـت ـغــاه ،م ــا أعـطــى
واتـفــورد الثقة الالزمة لمحاولة
تسجيل هــدف ثــان ،فهدد مرمى
كــورتــوا السيما مــن التسديدات
البعيدة عبر ديلوفيو والبرازيلي
ريتشارليسون دي اندرادي.
وتـ ـ ـع ـ ــرض اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ب ـ ــدرو
رودريغيز لالصابة ،تاركا مكانه
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فرحة العبي واتفورد وخيبة أمل من جانب تشلسي
لجيرو الذي سجل دخوله األول
مع الـ"بلوز" في الدقيقة  ،64دون
أن ي ـت ـم ـكــن م ــن اح ـ ـ ــداث تـغـيـيــر،
خالفا لالعبين اآلخرين في صفقة
انتقاله الى أرسنال ،أي البلجيكي
ميتشي بــا ت ـشــواي المنتقل من
تشلسي ا لــذي سجل ثنائية في
م ـب ــارات ــه األولـ ـ ــى م ــع بــوروس ـيــا

دورتموند األلماني ،والغابوني
بـيــار-ايـمـيــريــك اوبــامـيــانــغ الــذي
فعل األمــر ذاتــه مع ارسنال ،بعد
انتقاله من الفريق االلماني.
واعتقد هازار أنه أنقذ الموقف
ع ـن ــدم ــا أدرك الـ ـتـ ـع ــادل ،بـعــدمــا
وصـ ـلـ ـت ــه ال ـ ـك ـ ــرة ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
مـلـعــب واتـ ـف ــورد م ــن ال ـبــرازي ـلــي

إضافة العطلة الشتوية في الكرة اإلنكليزية
كشفت تقارير إعالمية ،أ مــس ،أن
القائمين على إدارة بطولة ا لــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم يـتـطـلـعــون
إل ــى إدراج ف ـتــرة عـطـلــة ش ـتــويــة في
ا لـجــدول الزمني الخاص بمباريات
هذه المسابقة بدء ا من موسم .2019
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـف ــة دي ـ ـلـ ــي م ـيــل
البريطانية إلى أن منظمي البطولة
اإلنكليزية أبلغوا هيئات البث التي
تذيع منافسات ا لــدوري اإلنكليزي،
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول الـ ــزم ـ ـنـ ــي ل ـل ـب ـط ــول ــة
س ـي ـش ـه ــد تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة.
وتهدف رابطة الدوري اإلنكليزي
واالتحاد اإلنكليزي لكرة القدم إلى
أن يـكــون ال ـجــدول الــزمـنــي للبطولة
مماثال للجداول الزمنية األخرى في
الدوريات األوروبية الكبرى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية،
أن ال ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـم ــزم ــع إج ـ ـ ـ ــراؤه فــي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول الـ ــزم ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ـلـ ـ ــدوري ت ـمــت

اإلشارة إليه في وثائق المناقصات
ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا ه ـي ـئــات الـبــث
المحتملة.
ُ
وم ــن الـمـقــرر أن تـعـلــن فــي األسـبــوع
ال ـم ـق ـب ــل نـ ـت ــائ ــج ط ـ ـ ــرح ح ـ ـقـ ــوق ال ـب ــث
التلفزيوني المحلي لمباريات الدوري
اإلنكليزي خــال الفترة مــا بين عامي
 2019و.2022
وقالت "ديلي ميل" ،إن هيئات البث،
والتي يبرز من بينها شركتا "سكاي
سـبــورتــس" و"ب ــي تــي س ـبــورت ،اللتان
ت ـت ـط ـل ـعــان ل ـت ـم ــدي ــد فـ ـت ــرة حـقــوقـهـمــا
الـحـصــريــة فــي نـقــل م ـبــاريــات ال ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ،ت ــم إبــاغ ـهــا ب ــأن ال ـجــدول
الزمني للبطولة ستتخلله عطلة شتوية
قد تكون بعد الدور الثالث لبطولة كأس
االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم ،أي بدءا
من العطلة األسبوعية األولى في يناير.
وم ــن ال ـم ـقــرر أي ـضــا أن يــرتـفــع عــدد
المباريات التي يتم بثها في كل موسم
إلى  200مباراة.

ماتويدي يعاني إصابة عضلية
أعلن يوفنتوس اإليطالي،
أم ــس األول ،أن الع ــب وسـطــه
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي بـ ـ ــاز
م ـ ــات ـ ــوي ـ ــدي ي ـ ـعـ ــانـ ــي إصـ ــابـ ــة
عضلية ،دون أن يحدد المدة
التي يحتاجها األخير للتعافي
والعودة إلى المالعب.
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ب ـ ـ ـطـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإليطالي فــي المواسم الستة
األخ ـي ــرة ،أن اإلص ــاب ــة طفيفة
إلـ ـ ــى مـ ـت ــوسـ ـط ــة ،وأن "العـ ــب
وس ـ ـ ــط (بـ ـي ــانـ ـك ــونـ ـي ــري) ب ــدأ
ال ـعــاج ،ويـحـتــاج إلــى المزيد
مــن الـفـحــوص ،لتحديد فترة
غيابه".
وأص ـي ــب م ــات ــوي ــدي األح ــد
خ ــال ال ـم ـبــاراة الـتــي ف ــاز بها

ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس عـ ـل ــى س ــاس ــول ــو
بسباعية نظيفة فــي ال ــدوري
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي ،واض ـ ـ ـطـ ـ ــر مـ ــدربـ ــه
مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري إلــى
استبداله بكالوديو ماركيزيو
بعد  26دقيقة فقط على بداية
اللقاء.
ويــواجــه ماتويدي احتمال
ال ـغ ـيــاب ع ــن مـ ـب ــاراة ال ـثــاثــاء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل ضـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام
اإلنـكـلـيــزي ،ال ــذي يحل ضيفا
ع ـل ــى "الـ ـسـ ـي ــدة ُ الـ ـعـ ـج ــوز" فــي
ذهـ ـ ــاب ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وال ُيعد مــوضــوع العطلة الشتوية
في الدوري موضوعا جديدا ،بل خضع
للنقاش في مرات عديدة في الماضي،
ل ـك ــن وض ـ ــع ت ـن ــوي ــه فـ ــي ال ـم ـنــاق ـصــات
المطروحة لهيئات البث يعتبر دليال
على أن هذا التغيير سيتم تطبيقه في
القريب العاجل.
وأش ــارت "ديـلــي ميل" إلــى أن رابطة
الـ ــدوري نــاقـشــت مــع ات ـحــاد ك ــرة الـقــدم
ورابـطــة المحترفين ط ــوال عــدة أشهر
مسألة االزدح ــام المتزايد في الجدول
الزمني لمسابقات الـكــرة فــي إنكلترا،
وبحثت معهما سبل العمل المشترك
لتخفيف ه ــذا الـضـغــط الـكـبـيــر ومـنــح
الالعبين عطلة في منتصف الموسم.
وق ــال ــت رابـ ـط ــة ال ـ ـ ــدوري إن مـســألــة
إيـ ـج ــاد م ـس ــاح ــة ف ــارغ ــة ف ــي الـ ـج ــدول
الــزمـنــي لـلـبـطــوالت أم ــر مـمـكــن ،وإنـهــا
تتطلع إلى تحقيق هذا األمر بالنقاش
المستمر والمثمر مع جميع األطراف،
(د ب أ)
إليجاد حل عملي.

كشفت تـقــاريــر صـحــافـيــة بريطانية
أن نــادي أرسـنــال اإلنكليزي يــواجــه في
الــوقــت الـحــالــي أول تـحــد لــه فــي قضية
إعادة هيكلة أجور العبيه وذلك بمناسبة
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات الـ ـج ــاري ــة ب ـي ـنــه والع ـب ــه
الــوي ـلــزي أرون رام ـس ــي إلق ـن ــاع األخـيــر
بتمديد تعاقده.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "دي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي مـ ـي ــل"
البريطانية أن الفرنسي أرســن فينغر،
الـمــديــر الـفـنــي ألرس ـن ــال ،أك ــد األس ـبــوع
الماضي أن العقد الجديد لالعب األلماني
مسعود أوزيل الذي سيتقاضى بموجبه
 350ألف جنيه استرليني أسبوعيا ،لن
يشكل أي صـعــوبــات فــي طــريــق الـنــادي
نحو االحتفاظ بنجومه الكبار.
يذكر أن أرسنال ضم مؤخرا الالعبين
ب ـي ـي ــر ايـ ـم ــري ــك أوبـ ــام ـ ـيـ ــانـ ــغ وه ـن ــري ــك

جانب من لقاء جنوى والتسيو
ويبعد التسيو أ يـضــا خطوة
ع ــن ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس إي ـط ــال ـي ــا ،إذ
تـعــادل سلبا مــع مضيفه ميالن
في ذهاب نصف النهائي.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـم ــرحـ ـل ــة اف ـت ـت ـحــت
الـسـبــت بـتـعــادل سـمـبــدوريــا مع
تــوري ـنــو  ،1-1وإن ـت ــر م ـيــان مع
كـ ــروتـ ــونـ ــي ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ذات ـ ـهـ ــا،

«يويفا» يؤكد عقوبة كارفاخال
رف ـض ــت ل ـج ـنــة االس ـت ـئ ـنــاف
ب ـ ــاالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة
القدم (يويفا) استئناف ريال
م ــدري ــد ع ـلــى ع ـقــوبــة اإلي ـق ــاف
مـبــاراتـيــن عـلــى الـظـهـيــر دانــي
ك ــارف ــاخ ــال ،لـيـغـيــب بــذلــك عن
مـبــاراة بــار يــس ســان جيرمان
فــي ذه ــاب ثـمــن نـهــائــي دوري
أبطال أوروبا.
وكـ ــانـ ــت ل ـج ـن ــة االنـ ـضـ ـب ــاط
وال ـق ـي ــم بـ ــ"ي ــويـ ـف ــا" قـ ـ ــررت فــي
 7د ي ـس ـم ـب ــر ا لـ ـم ــا ض ــي ف ــرض
عـقــوبــة عـلــى الـظـهـيــر الــدولــي،
لتعمده الحصول على بطاقة
صـفــراء أ م ــام أ بــو يــل نيقوسيا
القبرصي بتأخير إطالق رمية
تـ ـم ــاس فـ ــي ا ل ــد ق ـي ـق ــة  ،90مــن
أ جــل اال نـتـهــاء مــن دورة تراكم
البطاقات المفروضة عليه في
دور المجموعات.
وف ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة بـ ـع ــد
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة تـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا ض ــد
ك ــارف ــاخ ــال وب ـف ـحــص ال ـم ـلــف،

كارفاخال

ا ع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن ا لـ ـ ــا عـ ـ ــب ت ـع ـمــد
ا لـحـصــول على بطاقة صفراء
لهذا الغرض.
وقضى كــار فــا خــال المباراة
االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــة ف ــي
ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة االخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة بـ ـ ــدور
ال ـم ـج ـم ــوع ــات أمـ ـ ــام ب ــروس ـي ــا
دورتموند.

وكــان ريــال مــدريــد قــد تقدم
ب ــال ـط ـع ــن عـ ـل ــى أم ـ ــل ت ـخ ـف ـيــف
العقوبة .وأبدى مدرب الريال،
ال ـفــرن ـســي زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ــدان
ح ـي ـن ـه ــا انـ ــدهـ ــاشـ ــه مـ ــن قـ ــرار
"يويفا" ودافع عن براء ة العبه.
ويستقبل ر ي ــال مــدر يــد في
مـلـعـبــه ســان ـت ـيــاجــو بــرنــابـيــو
فــريــق ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
ف ــي ذهـ ــاب دور الـ ـ ــ 16ب ــدوري
االب ـ ـ ـطـ ـ ــال ي ـ ـ ــوم األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء 14
الجاري.
ومع غياب كارباخال الذي
يـ ـلـ ـع ــب أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا فـ ـ ــي م ــرك ــز
الظهير األ يـمــن ،يـبــدو ناتشو
فرنانديز المرشح للعب مكانه
فــي الــدفــاع خ ــال م ـبــاراة (بــي
اس جـ ـ ــي) ،م ــا ل ــم ت ـك ــن ه ـنــاك
مفاجآت أخرى.
(إفي)

أرسنال يواجه تحدي هيكلة أجور العبيه

جنوى يفاجئ التسيو في عقر داره
فـ ــاجـ ــأ ج ـ ـن ـ ــوى ،الـ ـمـ ـت ــواض ــع،
مضيفه التسيو ،الثالث ،وتغلب
ع ـل ـيــه  1-2فـ ــي خـ ـت ــام ال ـمــرح ـلــة
ال ـثــال ـثــة وال ـع ـشــريــن م ــن بـطــولــة
إيطاليا لكرة القدم.
وس ـجــل م ــارك ــو ب ــارول ــو ()59
ل ــات ـس ـي ــو ،وال ـم ـق ــدون ــي غـ ــوران
بــانــديــف ( )55واألوروغ ــوي ــان ــي
دييغو الكسالت ( )90لجنوى.
الـ ـخـ ـس ــارة ه ــي ال ـث ــان ـي ــة عـلــى
التوالي لالتسيو ،بعد أن سقط
في المرحلة السابقة أمام ميالن
 ،2-1ف ـت ـجـ َّـمــد رصـ ـي ــده ع ـن ــد 46
ن ـق ـط ــة ،بـ ـف ــارق  13ن ـق ـطــة خـلــف
يوفنتوس ،الثاني وبطل المواسم
الستة الماضية ،و 14نقطة خلف
نابولي (المتصدر).
ويـ ـت ــزاح ــم الت ـس ـي ــو م ــع إن ـتــر
مـ ـي ــان ،الـ ــرابـ ــع ،ولـ ــه  45نـقـطــة،
ورومـ ـ ــا بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة ع ـنــه على
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــن الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث والـ ـ ــرابـ ـ ــع
المؤهلين أيضا للمشاركة بدوري
أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

دافيد لويز ،فتقدم بها وتالعب
بالمدافعين قبل أن يطلقها قوية
م ــن خ ـ ــارج الـمـنـطـقــة ب ـع ـيــدا عن
متناول الحارس (.)82
لكن تقدم حامل اللقب لم يدم
ألكثر مــن دقيقتين ونـصــف ،ألن
ال ـهــول ـنــدي داريـ ــل يــان ـمــات أع ــاد
فريقه ا لــى المقدمة بعد تبادله

ال ـك ــرة م ــع ال ـب ــدي ــل االرجـنـتـيـنــي
روب ــرت ــو ب ـي ــري ــرا ( ،)84ث ــم وجــه
ديلوفيو الضربة القاضية لرجال
كونتي بهدف ثالث في الدقيقتين
األخ ـي ــرت ـي ــن ،إث ــر هـجـمــة مــرتــدة
سريعة انطلقت من منطقة فريقه
وأنهاها بكرة في الزاوية اليمنى
األرضية (.)88

واكتملت مذلة كونتي ورجاله
بـ ـه ــدف ل ـب ـي ــري ــرا الـ ـ ــذي وص ـل ـتــه
الـكــرة اثــر هجمة مــرتــدة سريعة
وتـمــريــرة مــن الفرنسي عبدالله
دوك ــوري ــه ،فـســددهــا بحنكة في
الشباك (.)90+1

واسـتـكـمـلــت األح ـ ــد؛ ب ـفــوز روم ــا
على فيرونا -1صفر ،ويوفنتوس
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــو -7صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــر،
وفيورنتينا على بولونيا ،1-2
وأت ــاالن ـت ــا عـلــى كـيـيـفــو -1ص ـفــر،
وك ــال ـي ــاري عـلــى س ـبــال -2ص ـفــر،
ونابولي على بينيفينتو -2صفر،
وتعادل أودينيزي مع ميالن .1-1

مختيريان مقابل راتــب يصل إلــى 200
أل ــف جـنـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي أس ـبــوع ـيــا لكل
منهما.
ويتبقى لرامسي ،الذي سجل ثالثية
(ه ــات ــري ــك) ف ــي م ــرم ــى اي ـف ــرت ــون مطلع
األس ـبــوع ال ـجــاري ،فــي تـعــاقــده الحالي
 18شهرا ولــم يصل إلــى اتـفــاق بعد مع
إدارة أرسنال لتمديد تعاقده لفترة أطول.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن
مسؤولي أرسـنــال يشعرون بالقلق من
إمكانية أن يتسبب العقد الجديد ألوزيل
في عراقيل بالنسبة لمسألة إقناع النجم
الويلزي بتمديد تعاقده.
وذك ــرت "ديـلــي ميل" أن المفاوضات
مع رامسي بدأت بالفعل ولكن تراجعت
وتيرتها في الوقت الراهن.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن رام ـس ــي

يتقاضى  110االف جنيه استرليني في
األسـبــوع ولـكــن مــن المتوقع أن يطالب
بــزيــادة كبيرة فــي راتـبــه عند التجديد
والسيما أنه سيأخذ في اعتباره المبالغ
المالية الضخمة التي أنفقها النادي في
التعاقدات التي أبرمها الشهر الماضي.
ويتطلع فينجر إلى االحتفاظ برامسي
ولـكــن إدارة أرس ـنــال تــواجــه اآلن خيارا
صعبا يتمثل فــي ر ف ــع ا لـقـيـمــة المالية
لراتب العــب الوسط الموهوب من أجل
االحتفاظ بخدماته.
وإذ ل ــم ي ـتــوصــل ال ـج ــان ـب ــان الت ـفــاق
خالل الفترة القليلة المقبلة ،فسيتعين
على أرسنال أن يقرر مصير رامسي في
الصيف المقبل تفاديا لرحيله مجانا مع
نهاية الموسم القادم.
وف ــي نـفــس الـسـيــاق ،يــواجــه أرسـنــال

تحديا مماثال فيما يتعلق
بــال ـت ـجــديــد لــاع ـبــه دان ــي
ويلباك ،الذي يتبقى له في
تعاقده الحالي  18شهرا.
وأكدت التقارير اإلعالمية
في بريطانيا أن ويلباك سيسعى بكل
ق ــوة إل ــى الـحـصــول عـلــى عـقــد جديد
بشروط جديدة ،خاصة المالية منها.
ويجري أرسنال أيضا مفاوضات مع
الــاعــب ج ــاك ويـلـشـيــر مــن أج ــل تمديد
تعاقده وكــان قــد قــدم لــه عرضا الشهر
الماضي ولكنه لــم يتلق منه ردا حتى
اآلن ،وهو ما يزيد من احتماالت رحيل
الالعب في الصيف المقابل بدون مقابل.
(د ب أ)

أوزيل ورامسي

«ميديابرو» تستحوذ على حقوق نقل الكالتشيو
أعـلـنــت راب ـطــة الـ ــدوري اإليـطــالــي
لكرة القدم أمس أن شركة "ميديابرو"
اإلسبانية حصلت على حــق النقل
المحلي لمباريات الدوري اإليطالي
مــن  2018حـتــى  2021مـقــابــل 1.05
مليار يورو سنويا ( 1.3مليار دوالر).
وقــالــت رابـطــة ال ــدوري اإليطالي،
في بيان ،إن "عرض الـ1.050.001.000
ي ـ ـ ـ ـ ــورو أع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ــد األدن ـ ـ ـ ــى
المطلوب فــي طلب الـمـنــاقـصــة" ،ما
م ـنــح "م ـي ــدي ــاب ــرو" األف ـض ـل ـيــة على
حساب الناقلين التقليديين للدوري
اإليطالي "سكاي" و"ميدياسيت".
ويــأتــي إع ــان بـيــع ح ـقــوق النقل
المحلي لمباريات الدوري اإليطالي
لـ"ميديابرو" ،بعدما رفضت رابطة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ــذي ق ــدم ـت ــه
"س ـك ــاي" و"مـيــديــاسـيــت" فــي نهاية
يناير ،معتبرة أن المبلغ اإلجمالي
المعروض ،وقدره  830مليون يورو،
غير كاف.

وتشترك المجموعتان حاليا في
الـنـقــل الـمـحـلــي ل ـم ـبــاريــات الـ ــدوري
اإليطالي ،وتدفعان  945مليون يورو
سـنــويــا لـلـفـتــرة الـمـمـتــدة مــن 2015
الى .2018
وطالبت رابطة الدوري اإليطالي
ب ـمــا ال ي ـقــل ع ــن  1.05م ـل ـيــار ي ــورو
س ـنــويــا ف ــي ال ـع ـقــد ال ـج ــدي ــد ،ولـبــت
"ميديابرو" ذلك ،وأضافت على الحد
األدن ــى مبلغ أل ــف ي ــورو ،وحصلت
على حــق نقل ال ــدوري على صعيد
إيطاليا حتى .2021
أم ـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص ح ـ ـقـ ــوق ال ـن ـق ــل
الدولي لمباريات الدوري اإليطالي،
فذهبت في أكتوبر لشبكتي "اي أم
جي" والمحطة الرسمية "راي" ،مقابل
مبلغ إجمالي بلغ  371مليون يورو
س ـنــويــا ح ـتــى  ،2021وهـ ــو ضعف
القيمة السابقة.
وطبقا لما ذكره أحد مستشاري
رابـطــة ال ــدوري اإليطالي قــد يرتبط

العرض المقدم من "ميديابرو" ،التي
تملك ايضا حقوق الدوري االسباني،
ب ـم ـشــروع إلن ـش ــاء ق ـنــاة تلفزيونية
جديدة باالشتراك مع رابطة الدوري
اإليطالي نفسها.
وال تختلف قيمة الصفقة الجديدة
كثيرا عما تتقاضاه رابطتا الدوري
في ألمانيا ( 1.16مليار يورو سنويا)
وإسبانيا (مليار يورو) ،مقابل 726
مـلـيــونــا ف ــي فــرن ـســا ،لـكـنـهــا ال ت ــزال
بعيدة عن عائدات النقل التلفزيوني
بــالــدوري اإلنكليزي الممتاز ،التي
يبلغ مجموعها ا لـسـنــوي بموجب
العقد الجديد  1.95مليار يورو.
وفــي بـيــان ص ــادر عــن محاميها،
رأت شبكة "سكاي" أن العرض المقدم
من ميديابرو "غير مقبول" ،وطالبت
بــوقــف الـمـفــاوضــات مــع المجموعة
االسبانية.
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بعد قرار «األولمبية الدولية»
بعدم دعوة الرياضيين الـ15
الذين برأتهم «التحكيم
الرياضي» ،إلى المشاركة في
األلعاب األولمبية الشتوية التي
تنطلق هذا األسبوع ،أعربت
رابطة الرياضيين في «األولمبية
الروسية» عن خيبتها الكبيرة.

أعربت رابطة الرياضيين في
اللجنة األولمبية الروسية أمس
عــن خيبتها الـكـبـيــرة مــن الـقــرار
الـ ـص ــادر ع ــن الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
ال ــدولـ ـي ــة ال ـق ــاض ــي ب ـع ــدم دع ــوة
الرياضيين الـ ــ 15الــذيــن برأتهم
م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم ال ــري ــاض ــي
(كاس) من اإليقاف مدى الحياة،
للمشاركة في األلعاب األولمبية
الـ ـشـ ـتـ ــويـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـط ـل ــق هـ ــذا
األسبوع.
وقــالــت «األولـمـبـيــة الــروسـيــة»
فــي ب ـيــان« :بـخـيـبــة أم ــل شــديــدة،
عـلــم أع ـضــاء راب ـطــة الرياضيين
بالقرار» الصادر امس األول عن
األول ـم ـب ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ،وال ــراف ــض
ب ـح ــزم دعـ ــوة الــريــاض ـي ـيــن الـ ــ15
الــذيــن أوقـفــوا مــدى الحياة على
خ ـل ـف ـي ــة ف ـض ـي ـح ــة ال ـم ـن ـش ـط ــات
التي تهز الرياضة الروسية منذ
عــام ـيــن ،لـلـمـشــاركــة فــي االل ـعــاب
االولـمـبـيــة الـشـتــويــة ،وذل ــك رغــم
تـبــرئـتـهــم م ــن مـحـكـمــة التحكيم
الرياضي.
وكانت المحكمة ،التي تتخذ
من مدينة لوزان السويسرية مقرا
لها ،قد بــرأت الخميس الماضي
 28روسيا من أصل  43عاقبتهم
اللجنة الــدولـيــة بــاإليـقــاف مــدى
الـحـيــاة .ومــن أصــل ه ــؤالء ال ــ،28
اعتزل  13مــزاولــة الرياضة ،مما
يعني أن  15منهم ( 13رياضييا
ومــدربــان اثـنــان) كــانــوا مؤهلين

ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ،ق ـ ـبـ ــل ان ت ــرف ــض
«األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة» تــوج ـيــه
ال ــدع ــوة لـهــم ل ـخــوض منافسات
أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي
ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة (25 - 9
فبراير).
وتابعت «األولمبية الروسية»:
«مـ ــن ال ـم ـس ـت ـغــرب أن االول ـم ـب ـيــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة اتـ ـ ـخ ـ ــذت ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
استنادا الــى معلومات إضافية
مشكوك فيها ومجهولة ،مأخوذة
من شهادة مخادع واحد ،وليس
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس قـ ـ ــرار م ــن مـحـكـمــة
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي (كـ ـ ـ ــاس)
واخ ـت ـب ــارات م ـت ـعــددة لمكافحة
الـ ـمـ ـنـ ـشـ ـط ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
الــريــاض ـيــون الـ ــروس عـلــى مــدى
عدة سنوات».
ومــن خــال القرار الــذي اتخذ،
أرادت االولـ ـمـ ـبـ 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 ،الذي
أثــار قــرارهــا بتبرئة الرياضيين
الروس دهشة وخيبة أمل رئيس
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة االلـ ـم ــان ــي
توماس باخ ،ودعوته الى إصالح
المحكمة.
وتسبب قرار المحكمة في فترة
من الغموض لم يتضح خاللها
َمــن ِمــن الرياضيين سيتاح لهم
المشاركة في األولمبياد الشتوي
تحت راية محايدة.
وأوضـ ـح ــت الـلـجـنــة الــدول ـيــة:

«رغ ـ ـ ــم ان ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـم ـك ـل ـفــة
بـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــادة ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ف ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ــوات
ال ـم ـش ــارك ــة اخـ ـ ــذت ع ـل ـمــا ب ـق ــرار
(كاس) ،فإنها الحظت في الوقت
نفسه ان المبررات الكاملة التي
ادت الى اتخاذ هذا القرار لم تعلن
رسميا».
وتابعت ان «المجموعة تشير
الى ان دورها ال يقوم على اثبات»
وجــود تنشط مــن عــدمــه« ،وانما
عـلــى الـتــأكـيــد ان ــه يـمـكــن اعـتـبــار
الرياضيين نظيفين وبامكانهم
ان يـكــو نــوا مرشحين للحصول

كومان يستعد لتدريب المنتخب الهولندي

تنظيم مباراة ودية
بين األرجنتين وكتالونيا
يتوجه وفد من رجال أعمال إسبان إلى بوينوس آيرس للتفاوض
مع االتحاد األرجنتيني لكرة القدم على تنظيم مباراة ودية تجمع
بين منتخبي األرجنتين وكتالونيا في يونيو المقبل على ملعب
نادي برشلونة ،استعدادا لمونديال روسيا .2018
وق ــال رئ ـيــس االت ـح ــاد األرجـنـتـيـنــي لـلـعـبــة ،ك ــاودي ــو تــابـيــا ،في
تصريحات إلذاعة «راديو ريفادافيا» المحلية« :سيصلون غدا لتقديم
العرض .سنستمع إليهم وسنرى إذا كنا سنتمكن من إضافة مباراة
أخرى لجدول مباريات المنتخب قبل السفر إلى روسيا».
وي ـش ـمــل ج ـ ــدول وديـ ـ ــات مـنـتـخــب «ال ـت ــان ـغ ــو» ب ـق ـي ــادة خــورخــي
سامباولي مباراتين قبل المونديال في  23مارس ضد إيطاليا في
مانشستر ويوم  27من نفس الشهر أمام إسبانيا في مدريد.
وبعد إقامة مباراة وداع في بوينوس آيرس يوم  30مايو ،ستنتقل
بعثة المنتخب لمدينة برشلونة الرياضية إلقامة معسكر حتى 8
يونيو .وستكون هذه فرصة ليخوض األلبيسيليستي بقيادة ليونيل
ميسي مـبــاراة ضــد منتخب إقليم كتالونيا ،يمكن أن تقام يــوم 4
يونيو ،بحسب المسؤول األرجنتيني.

ق ـ ــدم م ـن ـت ـخــب ه ــولـ ـن ــدا ل ـكــرة
الـ ـق ــدم ،أم ـ ــس ،رونـ ــالـ ــدو كــومــان
مدربا جديدا للفريق ،في أعقاب
خروجه من تصفيات كأس العالم
.2018
وس ـي ـت ــول ــى الع ـ ــب بــرش ـلــونــة
السابق مسؤولية قيادة منتخب
بــاده ،بهدف استعادة الثقة في
«ال ـطــواح ـيــن» ،بـعــد ال ـخ ــروج من
التصفيات المؤهلة للمونديال،
ومـ ــن أجـ ــل ال ـت ــأه ــل ل ـك ــأس األم ــم
األوروبية المقبلة.
وذكرت صحيفة «دي تليغراف»
المحلية أن كومان ( 54عاما) كان
الخيار األول أمام مدير المنتخب،
فاوتر جود ،الذي عمل معه خالل
توليه تدريب فريق فينورد.
وكـ ـ ـ ـ ــان آخـ ـ ـ ــر مـ ـنـ ـص ــب تـ ـ ــواله
كــومــان مــع إي ـفــرتــون اإلنـكـلـيــزي
الــذي استمر معه  16شهرا قبل

إقالته في أكتوبر الماضي لسوء
النتائج.
وقاد كومان العديد من األندية
في الدوري الهولندي ،من بينها
«أي ــاك ــس واي ـنــدهــوفــن وفـيـنــورد
وف ـي ـت ـي ـس ــه آرنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم» ،وب ـن ـف ـي ـكــا
البرتغالي وفالنسيا اإلسباني
وس ـ ــاوث ـ ــامـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــون وإيـ ـ ـف ـ ــرت ـ ــون
اإلنكليزيين.
وارتدى كومان قميص منتخب
بــاده فــي  78م ـبــاراة ،وكــان أحد
ع ـنــاصــر ال ـف ــري ــق ال ـم ـت ــوج بــأمــم
أوروبا .1988
كـمــا ق ــاد بــرشـلــونــة فــي 1992
لـ ـلـ ـف ــوز ب ـ ـ ـ ــأول لـ ـق ــب ف ـ ــي دوري
األبطال ،عندما سجل هدف الفوز
أمــام سامبدوريا اإليطالي على
ملعب ويمبلي.
(إفي)

هاليب تستبعد اللعب في كأس االتحاد
استبعدت العبة التنس الرومانية سيمونا هاليب،
ً
المصنفة الثانية عالميا ،اللعب مع بالدها ضد كندا
في الصراع على البقاء بالمجموعة الثانية من بطولة
كأس االتحاد ،التي ستقام نهاية األسبوع في كلوج،
لـعــدم تعافيها بدنيا بعد خـســارة نهائي استراليا
المفتوحة واحتجازها بالمستشفى نتيجة لإلعياء
الشديد.
ونشرت هاليب اليوم أمس ،عبر حسابها على موقع
«فيسبوك» للتواصل االجتماعي« :بعد حصولي على
قسط من الراحة هذا األسبوع ،ومحاولتي التعافي بعد
اإلصابة في أستراليا المفتوحة ،فإنني لم أستعد -بكل
أسف -كامل طاقتي ،كي أستعد للعب نهاية األسبوع
في كأس االتحاد».
وأض ــاف ــت الـمـصـنـفــة األولـ ــى ســابـقــا أن «األول ــوي ــة
للفريق الوطني ،ومــن المهم جــدا أن تكون الالعبات
األرب ــع فــي حــالــة صحية ج ـيــدة ،وأن تستعد بشكل
جيد للمباريات ،لقد أخبرت قائد المنتخب ،فلورين

ع ـل ــى دعـ ـ ـ ــوات ب ـص ـف ــة (ري ــاض ــي
أولمبي روس ــي) (التسمية التي
ستطلق على المشاركين الروس)»
في بيونغ تشانغ.
وخـتـمــت «طـلـبــت المجموعة،
بإجماع اعضائها ،من االولمبية
الــدول ـيــة ع ــدم تــوسـيــع ال ــدع ــوات
لتشمل الرياضيين ال ــ 15الجدد
الذين تطالب بمشاركتهم اللجنة
االول ـم ـب ـيــة ال ــروس ـي ــة الـمــوقــوفــة
بدورها».
وردا ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ــرار ا ل ـس ـل ـط ــة
األولمبية الدولية ،رأت نظيرتها

الروسية ان «حقوق الرياضيين
الروس النظيفين تنتهك من دون
اتهامات واضحة».
وأضافت ان «الرفض الجماعي
للرياضيين الــروس (النظيفين)
ينتهك مـبــدأ ال ـم ـســاواة ويشكك
في فعالية العدالة» ،معتبرة انه
«يـتــم تــدمـيــر أح ــام الرياضيين
الراغبين في التنافس في األلعاب
األولـمـبـيــة والـ ــذي كـسـبــوا بعدل
حق المشاركة ،ويتم إلحاق ضرر
ال يمكن إ صــا حــه للمثل العليا
والقيم األساسية لألولمبياد».

وسبق لرئيس الوزراء الروسي
ديـ ـمـ ـت ــري م ـي ــدف ـي ــدي ــف أن ن ــدد
بالقرار «المخجل»« ،غير العادل»،
«غير الشرعي» و»غير األخالقي
وال ـن ــاب ــع م ــن دوافـ ـ ــع سـيــاسـيــة»
لـ»االولمبية الدولية».
وعلى امتداد تبعات فضيحة
المنشطات ،أعربت موسكو مرارا
ع ــن اع ـت ـق ــاده ــا ب ـ ــأن الـفـضـيـحــة
وال ـع ـقــوبــات ال ـتــي ات ـخ ــذت على
اث ـ ـ ــره ـ ـ ــا ،نـ ــاب ـ ـعـ ــة مـ ـ ــن خ ـل ـف ـي ــات
سياسية.
(أ ف ب)

«الفيفا» يطلب توضيحات
من االتحاد اإلسباني
اتفق االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع الحكومة اإلسبانية
على ضرورة توضيح وضع االتحاد اإلسباني لكرة القدم في أقرب
فرصة ممكنة ،لتفادي احتمال حرمان المنتخب من المشاركة في
كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.
وكــان «الفيفا» حذر في ديسمبر االتحاد اإلسباني من مغبة أي
تــدخــل سـيــاســي فــي شــؤونــه ،مــا س ـيــؤدي إل ــى معاقبته بــاإليـقــاف،
وحرمانه من المشاركة في المونديال .وتأزم وضع االتحاد اإلسباني
بعد اتهام رئيسه السابق أنخل ماريا فيار بالتورط في فضيحة
فساد ،ثم باعتقاله في يوليو ألسبوعين ،قبل أن يتم اإلفراج عنه.
وما دفع «الفيفا» إلى توجيه تحذيره إلى نظيره اإلسباني ،إعالن
المجلس األعلى للرياضة ،التابع للحكومة اإلسبانية ،تأييده إجراء
انتخابات رئاسية جديدة في االتحاد.
وعقد اجتماع ،أمس األول ،في مدريد بين األمين العام لـ«الفيفا»
السنغالية فاطمة سامورا من جهة ،ووزير الرياضة اإلسبانية اينيغو
منديز دو فيغو ،ورئيس المجلس األعلى للرياضة خوسيه رامون
ليتي والرئيس المؤقت لالتحاد خوان لويس الريا من جهة أخرى.

رونالدو كومان

نادال يتوقع المشاركة
في دورة أكابولكو المكسيكية

س ـي ـغــارس ـيــانــو ،ب ـهــذا ل ـكــي يـتـخــذ الـ ـق ــرار الـمـنــاســب
باختيار العبة أخــرى مكاني تكون فــي أفضل حالة
لخوض المواجهة».
ُ
وكانت هاليب قد احتجزت بإحدى المستشفيات،
عقب خسارتها يوم  27يناير الماضي لنهائي استراليا
أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي  7-6و 3-6و.6-4
وبــدأت أعــراض اإلنهاك األولــى تظهر على الالعبة
صاحبة الـ 26عاما أثناء المجموعة الثانية في المباراة
النهائية ،حين طلبت مساعدة طبية لقياس الضغط
بسبب االرتفاع الشديد في درجات الحرارة وقتها إلى
أكثر من  40درجة مئوية.
وتعافت الالعبة الرومانية وكافحت حتى
نجحت في معادلة الكفة ،بعد تأخرها في
المجموعة األولى ،لتتعادل في الثانية
رغم شعورها بآالم وتقلصات عضلية
في الفخذ األيسر.
(إفي)

أعرب اإلسباني رافايل نادال ،المصنف
األول عــالـمـيــا ،ع ــن أم ـلــه ف ــي ال ـع ــودة إلــى
المالعب أواخر الشهر الجاري ،للمشاركة
في دورة أكابولكو المكسيكية.
واض ـ ـطـ ــر نـ ـ ـ ــادال إلـ ـ ــى االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب فــي
الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة م ــن مــواجـهـتــه مع
الكرواتي مارين سيليتش في ربع نهائي
بطولة أستراليا المفتوحة،
بـسـبــب ت ـمــزق فــي فـخــذه،
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا أن ـ ــه
سيغيب عن المالعب
ثالثة أسابيع .وقال
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ،أمـ ــس
األول ،ف ــي افـتـتــاح

عـ ـي ــادة مـتـخـصـصــة ل ـك ــرة ال ـم ـض ــرب فــي
مدريد ،إنها «إصابة بسيطة تحتاج إلى
الوقت والراحة للتعافي ،وهذا ما نقوم به».
وتابع« :حتى اآلن برنامجي ال يزال كما
هو ،وأعتقد أنني سأتمكن من السفر إلى
مكسيكو ،واللعب في أكابولكو».
وفاز نادال بلقب دورة أكابولكو عامي
 2005و 2013ع ـن ــد م ــا ك ــا ن ــت ت ـق ــام عـلــى
المالعب الترابية ،وباتت أرضيتها صلبة
منذ  .2014وتنطلق دورة أكــابــولـكــو في
 26الجاري.

ضمن دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،واصل واشنطن
ويزاردز عروضه القوية في
اآلونة األخيرة ،وتغلب على
انديانا بيسرز  ،102-111في
حين حقق المخضرم نوفيتسكي
عالمة فارقة في مسيرته
بخوضه  50ألف دقيقة.

واصل واشنطن ويزاردز عروضه القوية
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،وتغلب على انديانا
بيسرز  102-111ضمن دوري كــرة السلة
االميركي للمحترفين ( ،)NBAفي حين حقق
النجم االلماني المخضرم ديرك نوفيتسكي
عالمة فارقة جديدة في مسيرته بخوضه
 50الف دقيقة في الدوري.
والـفــوز هــو الخامس لــويــزاردز تواليا،
وقد تحقق بفضل تسجيل ثمانية العبين
اكثر من  10نقاط ،بينهم برادلي بيل احد
الع ـبــي م ـب ــاراة ك ــل ال ـن ـجــوم (اول س ـتــارز)
ال ـم ـقــررة فــي  18ال ـج ــاري ال ــذي سـجــل 21
نقطة ،في حين أضاف كيلي اوبر  15نقطة.
ولم يتأثر ويزاردز بغياب العب االرتكاز
جون وول المصاب في ركبته اليسرى ،فقد
فاز في جميع مبارياته من دونه في االونة
االخ ـي ــرة .وق ــال ب ـيــل ،فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،إن
«جون العب مهم جدا في صفوف الفريق.
انه العب ال يمكن تعويضه النه يقدم الكثير
دفاعا وهجوما».
وأضاف« :ال شك ان غيابه يشكل ضربة
قوية لنا ،لكننا حققنا بعض النجاحات في
غيابه ونجحنا في تخطي غيابه».
ويـشـكــل ويـ ـ ــزاردز ع ـقــدة لـبـيـســرز ،ألنــه
حقق فــوزه الــرابــع تواليا عليه ،علما بأن
الفوز االخير الذي جاء في عقر دار منافسه

اوقف سلسلة من ستة انتصارات متتالية
على ملعبه.
وكان أفضل مسجل في صفوف الخاسر
بويان بوغدانوفيتش ( 29نقطة) ،وأضاف
زميله جون يانغ  17نقطة.
ول ــم يـتـمـكــن بـيـســرز م ــن دخـ ــول أج ــواء
المباراة اطالقا ،وتأثر كثيرا بغياب العب
ارتكازه فيكتور اوالديبو بداعي المرض،
ودارن ك ــول ـي ـس ــون الصـ ــابـ ــة فـ ــي رك ـب ـتــه
اليسرى.
وأش ــاد م ــدرب واشـنـطــن سـكــوت بــروك
بالعبي فريقه ،بقوله« :أعتقد أن الجميع
ساهم في هذا الفوز».

ديترويت يحقق الفوز الرابع
فــي المقابل ،قــاد باليك غريفين فريقه
الجديد ديترويت بيستونز الى فوزه الرابع
تواليا ،وكان على بورتالند ترايل باليزرز
 91-111بتسجيله  21نقطة و 9متابعات،
في حين أضاف انــدري دراموند  17نقطة
و 17متابعة.
وكان غريفين انتقل االسبوع الماضي
ال ــى دي ـت ــروي ــت ق ــادم ــا م ــن ل ــوس انـجـلــس
كليبرز بعدما أمضى في صفوف االخير
تسعة اعوام.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

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

العبو سان جرمان األكثر
ً
دخال في فرنسا
احتل المهاجم البرازيلي
نيمار المركز األول في ترتيب
الالعبين األعلى راتبا في
الدوري الفرنسي لكرة القدم،
بواقع  3.067ماليين يورو غير
صافية شهريا ،بحسب تقديرات
صحيفة «ليكيب» الفرنسية
أمس.
واحتل العبو باريس سان
جرمان ،متصدر الدوري
والمملوك لشركة قطر
لالستثمارات الرياضية ،المراكز
الثمانية االولى ،فجاء المهاجم
االوروغوياني ادينسون كافاني
ثانيا ( 1.54مليون يورو)،
والمهاجم اليافع كيليان مبابي
ثالثا ( 1.5مليون يورو) ،يليهما
المدافع البرازيلي تياغو سيلفا
( 1.33مليون يورو) ،والجناح
االرجنتيني انخل دي ماريا
والمدافع البرازيلي ماركينيوس
( 1.12مليون يورو) ،والعب
الوسط االيطالي تياغو موتا
( 875ألف يورو) واألرجنتيني
خافيير باستوري ( 770ألف
يورو) .واحتل المركز التاسع
الكولومبي راداميل فالكاو
مهاجم موناكو حامل اللقب
( 750ألف يورو) متقدما
البرازيلي داني الفيش مدافع
سان جرمان ( 700الف يورو)،
لكن فالكاو يستفيد من ظروف
الضرائب المخففة في اإلمارة
والتي تحسن من ترتيبه بين
أصحاب الرواتب الصافية.
وفي أسفل الترتيب ،بلغ معدل
رواتب العبي اميان  15ألف
يورو شهريا ،وثالثة منهم
ينالون فقط  2800يورو شهريا.

ً
سيدورف مدربا
لديبورتيفو ال كورونيا

أعلن نادي ديبورتيفو ال
كورونيا ،صاحب المركز
الثامن عشر في ترتيب الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،تعيين
الهولندي كالرنس سيدورف
مدربا لفريقه حتى نهاية
الموسم .ويخلف سيدورف
( 41عاما) كريستوبال بارالو،
ُ
المقال من منصبه غداة
الخسارة بخماسية نظيفة أمام
ريال سوسييداد.
وخاض العب الوسط السابق
في آياكس أمستردام وريال
مدريد اإلسباني وميالن وإنتر
اإليطاليين تجربتين تدريبيتين
غير ناجحتين ،فقاد ميالن في
 22مباراة فقط من يناير حتى
يونيو  ،2014وشنزن الصيني
في  14مباراة من يوليو حتى
ديسمبر .2016
ويبقى الدولي السابق الالعب
الوحيد الذي توج بلقب دوري
أبطال أوروبا مع ثالثة فرق
مختلفة.

حسم الس بالماس مواجهة
القاع مع ضيفه ملقة  - 1صفر
في ختام المرحلة الثانية
والعشرين من بطولة إسبانيا
لكرة القدم .وخطف الكرواتي
الن خليلوفيتش هدف الفوز في
الثواني األخيرة من المباراة.
ورفع الس بالماس ،التاسع
عشر قبل األخير ،رصيده إلى
 17نقطة ،بفارق األهداف خلف
ديبورتيفو ال كورونيا ،الثامن
عشر ،وتقدم بفارق أربع نقاط
عن ملقة األخير.
وتهبط الفرق الثالثة األخيرة
في نهاية الموسم إلى بطولة
الدرجة الثانية.
وكانت المرحلة افتتحت
الجمعة بفوز ريال سوسييداد
على ديبورتيفو  - 5صفر،
واستكملت السبت بفوز إيبار
على إشبيلية  ،1-5وريال
بيتيس على فياريال ،1-2
وأالفيس على سلتا فيغو
 ،1-2وتعادل ليفانتي مع ريال
مدريد حامل اللقب  ،2-2واألحد
بفوز جيرونا على أتلتيك
بلباو  - 2صفر ،وأتلتيكو
مدريد على فالنسيا  - 1صفر،
وتعادل برشلونة المتصدر مع
إسبانيول  ،1-1وخيتافي مع
ليغانيس سلبا.

جانب من لقاء واشنطن وتورنتو

اإلعالنات:

سلة أخبار

الس بالماس يحسم
مواجهة القاع

واشنطن يواصل عروضه الجيدة في الـ NBA
أمــا أفضل مسجل في صفوف باليزرز
فكان داميان ليالرد مع  20نقطة.
وحقق االلماني ديرك نوفيتسكي ،الذي
سيعتزل في نهاية الموسم الحالي ،عالمة
فارقة جديدة في مسيرته المظفرة بخوضه
 50ال ـ ــف دق ـي ـق ــة فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري االم ـي ــرك ــي
للمحترفين ،جميعها في صفوف داالس
مافريكس ،الذي دافع عن ألوانه  20موسما
خ ــال خ ـســارة فــريـقــه ام ــام ل ــوس انجلس
كليبرز .104-101
وانضم نوفيتسكي بهذا االنجاز الجديد
الــى عمالقة اللعبة ،إذ سبقه الــى تحقيق
هـ ــذا االنـ ـج ــاز خ ـم ـســة الع ـب ـي ــن ،ه ــم كــريــم
عبدالجبار ،وكارل مالون ،وكيفن غارنيت،
وجايسون كيد والفين هايز.
يذكر ان نوفيتسكي قاد فريقه الى الفوز
باللقب مرة واحدة عام .2011
وحقق يوتا جاز فوزه السادس تواليا،
وكــان على حساب نيواورليانز بيليكانز
 109-133ودخل المراكز المؤهلة لـ«البالي
اوف».
وي ـح ـتــل ي ــوت ــا ال ـمــركــز ال ـعــاشــر حــالـيــا
لكنه حقق الفوز ثماني مــرات في اخر 10
مباريات وتحديدا منذ عودة العب ارتكازه
الفرنسي رودي غوبير الــى صفوفه بعد
االصابة.

رياضة

التوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

درايش

حرية
الصحافة…
مقفولة

اعتداء على صحفي
في مجلس الشعب!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

م ــاذا يـعـنــي الـخـبــر ال ــذي نـشــرتــه ه ــذه الـجــريــدة
ً
مصحوبا بصافرات الخطر" :رئيس حرس مجلس
األمة ،اللواء خالد الوقيت ،يعتدي على الزميل علي
الصنيدح بالضرب خالل تأدية عمله في المجلس"؟
لـ ـ َـم ك ــل هـ ــذا ال ـت ـه ــوي ــل؟ ال ـي ـمــن قـبـلـنــا ت ـع ــرض فيه
الصحافيون للضرب ،وليبيا ،قبل الثورة ،تعرض
ً
أحد الصحافيين فيها للسحل ،ومصر أيضا لها
س ـجــل نــاصــع ف ــي س ـحــق الـصـحــافـيـيــن والـتـنـكـيــل
ب ـهــم ،مـنــذ أيـ ــام ص ــاح نـصــر وش ـمــس بـ ـ ــدران ،في
عهد عبدالناصر ،إلى يوم يبعثون ،وغيرها الكثير
مــن ال ــدول المعروفة باحترامها للصحافة ،تنكل
بالصحافيين… مسؤولو الكويت ،أو بعضهم ،يا
سادة ليسوا أول من يعتدي على الصحافيين ،ولن
يكونوا آخرهم.
ً
ثم إنه كان بإمكان الزميل علي الصنيدح ،بدال من
الخروج من القاعة خلف المتقاعدين المطرودين
من الجلسة ،لتدوين ردة فعلهم وتصريحاتهم كي
ينشرها… كان بإمكانه انتظار "فاكس" من الجهات
المسؤولة ينقل له ما حدث ،قبل أن يعيد صياغة
الخبر ،ويضيف اسمه ويذيله بتوقيعه ،كما تفعل
الصحافة السورية في عهد البعث .أو كان بإمكانه
الـبـقــاء فــي الـقــاعــة ،ثــم الـحـصــول على تصريح من
أحــد المسؤولين ،فيكتب" :خــرج المتقاعدون من
القاعة تعلو وجوههم ابتسامات الرضا ،وتسكن
قلوبهم سعادة غامرة ،مرددين :الحمد لله على األمن
واألمان" ،وبذلك يحظى الزميل بعطف المسؤولين
وطبطبة أيديهم التشجيعية على كتفه.
لماذا يصر الزميل على مشاهدة الحدث بنفسه،
ونقله كما يراه؟ ما هذا البطر الصحافي؟ هل يعتقد،
قاتله الله ،أنه في أوروبا؟
عـلــى أن الجميل فــي الـمــوضــوع هــو أن سـعــادة
اللواء ،حفظه الله ،رغم ما ارتكبه الزميل من أفعال
قد ّ
تقوض أركــان الدولة ،وتكشف عمالته لجهات
أجنبية ،وتفضح تنفيذه أجندات تخريبية تضمر
ال ـش ــر ل ـه ــذا ال ـب ـل ــد ال ـم ـع ـط ــاء ،ع ـن ــدم ــا خـ ــرج خـلــف
المتقاعدين لتدوين أقوالهم وردات أفعالهم ،سعادته
لــم يصل فــي تعامله مــع الــزمـيــل إلــى مرحلة "بــدك
حرية والاه" ،مع إمكانية فعل ذلك ،واكتفى بضرب
الزميل على ظهره ،ولم ّ يركله ،ولم يستخدم ضده
حامض األسيد ،وال هشم رأســه بآلة حــادةّ .
بيض
الله وجهه.

الصنيدح ...ضحية أجواء االنغالق
في مثل هذه الظروف الحالية ،التي تنتكس
فيها الحريات الصحافية ،والقدرة على التعبير
فــي الـكــويــت ،وتـ ــزداد الـقــوانـيــن الـمـشــددة التي
تـصــل إل ــى سـجــن م ـغــرديــن ون ـش ـطــاء لـسـنــوات
تمتد إلى  5سنوات ،لنشرهم عدة كلمات على
ً
وســائــل الـتــواصــل االجتماعي ،ليس غريبا أن
يتم االعتداء على صحافي بالضرب ،وطرده من
مبنى مجلس األمــة ،وهو يقوم بتأدية مهمته
األس ـمــى ،الـتــي ربـمــا تـفــوق أداء الـنــائــب نفسه،
ألنه ينقل للناخب ،الذي أوصل ذلك النائب إلى
بيت األمة ،ما يفعله بالتفويض الذي منحه له
ليمثله ويرعى مصالحه.
لــذا فــإن االعـتــداء بالضرب على الزميل علي
الصنيدح ،المحرر البرلماني ،وطـ َـرده من مقر
عمله دون ذن ــب ،هــو انـعـكــاس للنفس والـجــو
السائد في البلد ضد اإلعــام الحر والمستقل،
ً
والرغبة في أن يكون الصحافي تابعا لمنظومة

جاكرتا ...فيضانات
وانهيارات
قال حاكم جاكرتا ،أنيس باسويدان ،أمس،
إن السلطات أجلت آالف السكان في العاصمة
اإلنــدون ـي ـس ـيــة ،بـسـبــب ال ـف ـي ـضــانــات ،رغ ــم أن
منسوب األنهار الذي ارتفع جراء إطالق المياه
من خزان رئيسي بدأ يتناقص.
وذكرت الشرطة ،أن األمطار الغزيرة تسببت
ً
أي ـض ــا ف ــي ان ـه ـي ــارات أرض ـي ــة ب ـمــدن صغيرة
تحيط بجاكرتا ،وأن ثمانية أشخاص فقدوا
بـعــد ح ــدوث انـهـيــاريــن أرضـيـيــن ق ــرب مدينة
بــوجــور .وأظ ـهــرت لقطات تلفزيونية ،أمــس،
ً
أشـخــاصــا يـخــوضــون فــي الـمـيــاه الـعـكــرة في
بعض أحياء العاصمة (جاكرتا).
وأوض ـ ــح ح ــاك ــم ج ــاك ــرت ــا ،أن الـفـيـضــانــات
تـسـبـبــت ف ــي نـ ــزوح ن ـحــو  6500ش ـخــص في
مناطق من جنوب وشرق جاكرتا.
وكانت لقطات تلفزيونية مأساوية أظهرت
ً
فــي وق ــت ســابــق أن ـهــارا ســريـعــة الـجــريــان من
َّ
المحملة بالطين تنطلق وسط الشوارع.
المياه
(رويترز)

ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــة الـ ـت ــي يـغـطــي
فعالياتها ،ومنها مجلس األمــة ،بحيث يكون
أداة للبهرجة والنفاق وتزيين الوقائع وإخفاء
السلبيات ،وإن فعل غير ذلك فهو مهدد بالطرد
والمالحقة والمضايقات.
ً
ً
ً
شـخـصـيــا ك ـنــت ص ـحــاف ـيــا بــرل ـمــان ـيــا ألكـثــر
ً
من عشرين عاما ،وشهدت عمليات التضييق
والمالحقة للصحافيين ،وتغيير مواقعهم عدة
مرات داخل مجلس األمة ،حتى أصبحت غرفة
الصحافة مالصقة لمطبخ إعداد الشاي والقهوة،
والمضايقات المستمرة من جهات عدة داخل
مبنى البرلمان مــن حــرس وخــافــه ،والتالعب
بموقع جلوس الصحافيين داخل قاعة البرلمان،
حـتــى ال يستطيعوا االط ــاع عـلــى ال ـحــدث عن
ق ــرب ،بينما فــي مـبـنــى الـكــونـغــرس األمـيــركــي
الشخص الوحيد المخول له استخدام المصعد
المخصص لـ "السيناتورز" هو رجل الصحافة.

عبدالمحسن جمعة
االعتداء الذي تم على الزميل علي الصنيدح
من حرس المجلس هو جريمة مدانة ،ومحاولة
جديدة إلخضاع الصحافيين لممارسة مهنتهم
ب ــأس ـل ــوب م ــوظ ــف الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ،وح ـتــى
ال ي ـم ــارس مـهـنـيـتــه بـمـتــابـعــة حـقـيـقــة ال ـحــدث
وتفاعالته ،وهو أمر يجب أن يكون ضده موقف
حــازم وجــاد من جمعيات النفع العام والقوى
المهتمة بالحريات ،وخاصة المعنية بالدفاع
عن الصحافيين وحرية اإلعالم والتعبير ،وأن
تكون هناك وقفة تضامنية لجميع الصحف،
واالمـتـنــاع عــن تغطية جميع أح ــداث البرلمان
ً
ليوم واحد على األقل ،تضامنا مع الزميل علي
الصنيدح ،الذي نحيي إرادته وإصراره على أداء
عمله بحرية ،ومتابعة الحدث رغم المضايقات
التي تعرض لها ،والتي وصلت  -مع األســف -
إلى حد االعتداء عليه ممن يمثل وظيفة عامة
رفيعة.

وفيات
فاطمة شعبان حسين خسروه

أرملة محمد شعبان قاسم
 68عــامــا ،شـيـعــت ،رج ــال :الـجــابــريــة ،حسينية الـبـلــوش ،نـســاء:
حـسـيـنـيــة أح ـمــد ع ــاش ــور ،بـنـيــد ال ـق ــار ،ال ـع ــزاء ع ـصــرا ف ـقــط ،ت:
99443772 ،97806465

فؤاد عبدالرحمن صالح الريش

 57عاما ،شيع ،رجال :ديوان الريش ،اليرموك ،ق ،4ش ،3م ،11نساء:
حطين ،ق ،1ش ،105م ،48ت67078787 ،90900818 :

عبدالله فؤاد عبدالرحمن صالح الريش

 19عاما ،شيع ،رجال :ديوان الريش ،اليرموك ،ق ،4ش ،3م ،11نساء:
حطين ،ق ،1ش ،105م ،48ت67078787 ،90900818 :

طالل مرزوق محمد الغانم

 58عاما ،شيع ،رجال :الشامية ،ق ،2ش ،24م ،1نساء :سلوى ،ق،11
ش التعاون ،م ،46ت67723977 ،99019211 ،99797005 :

عبدالعزيز سعود علي عوض المطيرات

 20عاما ،شيع ،رجال :الفردوس ،ق ،5ش ،1ج ،3م ،5نساء :األندلس،
ق ،13ش ،5م ،9ت50762222 ،99520235 :

مواعيد الصالة
الفجر

05:13

الشروق

06:34

الظهر

12:02

العصر

03:05

المغرب

05:31

العشاء

06:49

الطقس والبحر
العظمى

19

الصغرى 08
ً
أعلى مد  04:18صب ــاحـ ـ ــا
 04:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:38صب ــاحـ ـ ــا
 11:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

"حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه" والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــده
ب "مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه" ...جـ ـ ــديـ ـ ــده!
م ـ ـ ـ ـ ــن دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ...مـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع يـ ـكـ ـت ــب
"تـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه" حـ ـ ـ ـ ــق "الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــده"!!
ع ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــري ّواق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــي
ِچـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــك لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــي
و م ـ ـ ـ ــا ان ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ـ ــي
زاد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـ ــو قـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــده
م ـ ـ ـ ـ ــا احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرم قـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــه
وم ـ ـ ـ ـ ّـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ َـه ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــى ال ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــافـ ـ ــه
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ت ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــه ال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ــز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــده
ْ
م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس َ األ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ش ع ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــه؟!
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــى داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إيـ ـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـ ــه
ّ
حـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــامـ ـ ــى
إن ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــخ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده؟!
ش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه؟! مـ ـ ـ ـ ــن غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر مـ ـعـ ـن ــى
چ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــوده م ـ ـن ـ ـع ـ ـن ـ ــا
وإن تـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـچـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ...د ف ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــا
ّ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرا ...لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ــك ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــده!
"ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــب" ي ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــور ف ـ ـي ـ ـنـ ــا
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا
ّ
ِچ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا
واخـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــف طـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــده!
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا "ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي" وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوم ع ـ ـ ــال ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي
ِط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق وال ت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــي
ف ـ ــي الـ ـسـ ـم ــا الـ ـ ـ ــزرقـ ـ ـ ــا( ...ال ـ ـجـ ــريـ ــده)

